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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

اسهال واستفراغ –راهنمای بیماران   

 .ثِ اٍرصاًظ هزاجؼِ کزدُ ایذ اعتفزاؽ        اعْبل         ثیوبر گزاهی خبًن / آقبی ........................ شوب ثِ ػلت اثتال ثِ 

ثبکتزی ٍ ایي ػالین ًبشی اس التْبة هؼذُ ٍ رٍدُ ّب در اثز ػفًَت یب هغوَهیت غذایی ثَدُ ٍ شبیغ تزیي ػلت ثزٍس آى ٍیزٍط ّب ّغتٌذ . ػفًَت ثب  

تَاًیذ ثِ  یب اًگل ّب هوکي اعت ثبػث اثتال ثِ اعْبل ٍ اعتفزاؽ شًَذ در حبل حبضز ػلت ٍ یب ػبرضِ خطزًبک ٍ هْوی  ثزای شوب هطزح ًجَدُ ٍ هی

 هٌشل ثبس گزدیذ . 

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ : 

کن  ایي ثیوبری در اغلت هَارد ًیبس ثِ درهبى تخصصی ٍ ٍیضُ ًذاشتِ ٍ خَد ثِ خَد ثْجَد هی یبثذ ٍ ّذف اصلی درهبى تٌْب کٌتزل ػالین ٍ رفغ – 1

 آثی ثذى اعت . 

 ٍاگیزدار ٍ هغزی اعت ٍ اس فزد ثِ فزد دیگز هٌتقل هی شَد . ایي ثیوبری  – 2

 رٍس طَل ثکشذ . 7 – 10رٍس ثْجَد هی یبثذ اهب هوکي اعت ثْجَدی کبهل  3 – 5ػالین ثیوبری هؼوَالً  – 3

 اس هصزف خَد عزاًِ دارٍّبی ضذ اعْبل ٍ اًَاع آًتی ثیَتیک ّب خَدداری کٌیذ . – 4

 کِ دارٍی خبصی ثزای شوب تجَیش شذُ اعت آى را تب سهبى هؼیي شذُ هصزف کٌیذ ٍ دٍرُ درهبى را کبهل کٌیذ .ثؼذ اس تزخیص در صَرتی  – 5

هصزف آًتی ثیَتیک ّب تٌْب سهبًی السم اعت کِ ػلت اعْبل هیکزٍة ثبشذ . در صَرت تجَیش آًتی ثیَتیک آى را ثِ طَر دقیق ٍ در سهبى  – 6

 طَر کبًل ثِ پبیبى ثزعبًیذ. هٌبعت هصزف کزدُ ٍ دٍرُ درهبى را ث

ُ جْت کٌتزل تَْع ٍ اعتفزاؽ هی تَاًیذ ) تزجیحبً ثب ًظز پششک ( اس دارٍّبی ضذ تَْع هثل هتَکلَپزاهیذ یب اًذاًغتزٍى )دهیتزٍى( اعتفبد – 7

 کٌیذ) حذاکثز عِ ثبر در رٍس (

تشذیذ درد ٍ ًبراحتی هؼذُ خَاّذ شذ . در صَرت ًیبس تٌْب اس ثِ ّیچ ٍجِ اس آعپیزیي ، ثزٍفي ٍ ًبپزٍکغي اعتفبدُ ًکٌیذ چَى ثبػث  – 8

 اعتبهیٌَفي ثزای ثْجَدی درد ٍ کٌتزل تت اعتفبدُ کٌیذ.

لیَاى آة عزد حل ٍ در سهبى  4اعتفبدُ کٌیذ . ّز ثغتِ پَدر را در   ORSجْت پیش گیزی اس کن آثی ثذى هی تَاًیذ اس هحلَلْبی آهبدُ هثل  – 9

 تشٌگی هصزف ًوبییذ 

 اس هصزف شیز ، چبی ٍ ًَشیذًی ّبی حبٍی کبفئیي هثل اًَاع قَُْ ٍ ًغکبفِ خَدداری کٌیذ .   - 10

عْبل خَاّذ شذ . هی تَاًیذ اس بر شیزیي ثبػث تشذیذ اویَُ ّبی ثغتِ ثٌذی شذُ ٍ اًَاع ًَشبثِ ّبی گبسدار ٍ ًَشیذًی ّبی ثغیاعتفبدُ اس آث – 11

 ویَُ ّبی طجیؼی ٍ رقیق یب ًَشیذًی ّبی حبٍی ًؼٌبع اعتفبدُ کٌیذ. آث

 در صَرتی کِ در هغبفزت ّغتیذ تٌْب اس آة ّبی ثغتِ ثٌذی شذُ اعتفبدُ کٌیذ ٍ اس آثْبیی ثب هٌجغ غیز هطوئي ٍ ًب هشخص خَدداری کٌیذ. – 12

ع رصین هی تَاًیذ اس ثزًج یب غالت پختِ شذُ ، عیت ، هَس ، ًبى ، گَشت ٍ عجشیجبت پختِ شذُ ٍ هبعت ثب چزثی کن اعتفبدُ کٌیذ . جْت شزٍ – 13

 غذا را در حجن کن ٍ در دفؼبت سیبد هصزف کٌیذ .
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قجل ٍ ثؼذ اس توبط ثب هَاد غذایی حتوبً  ًبخي ّبی خَد را کَتبُ کٌیذ ٍ پظ ّش ّز ثبر اعتفبدُ اس دعتشَیی ٍ قجل ٍ ثؼذ اس غذا خَردى ٍ – 14

 دعتْبی خَد را ثب آة ٍ صبثَى هبیغ ثشَییذ . 

 عیگبر ًکشیذ ٍ اس شٌب کزدى در اعتخز پزّیش کٌیذ .  – 15

 لجبط ٍ هلحفِ ّبی خَد را اس ثقیِ جذا ًوَدُ ٍ ثب آة داؽ ثشَییذ . – 16

 در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس  یا پسشک معالج مراجعه کنیذ:

 تشذیذ درد شکن* 

 رٍس 3ثْتز ًشذى ػالین پظ اس *  

 دفغ هذفَع عیبُ رًگ)ًشبًِ ٍجَد خَى در هذفَع(*  

 (درجِ  38تت ثبال )ثیش اس *  

 ثی اشتْبیی شذیذ*  

 تشذیذ تَْع ٍ اعتفزاؽ *  

 کبّش حجن ادرار* 

 تؼزیق یب رًگ پزیذگی شذیذ *  

 عزدرد ٍ عفتی حزکبت گزدى * 

 

 


