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دستىرالعمل و راهىمای پزستاری جهت آمىسش به بیمار 

 ،حیه بستزی

 گاستزو آوتزیت کىدکان

همکارمحتزم پزستاری بیمارستان با تىجه به دستىرالعمل جامع خىرمزاقبتی و 

آمىسش بیمار،الشامی است آمىسش بیمار حیه بستزی و تزخیص 

 طبق دستىرالعمل و حداقل محتىای سیز اوجام گیزداطفال گاستزوآوتزیت 

 رژیم غذایی

 در صَرت استفزاغ ضذیذ تغذیِ هَقتب اس راُ دّبى قطع ٍ سزم خبیگشیي هی ضَد. 

  دقیقِ ثِ کَدک دادُ هی ضَد ٍ در صَرتی کِ  10-15ثب دستَر پشضک هبیعبت اثتذا ثب قبضق ٍ ّز

 .سبعت استفزاغ ًذاضت ثِ حدن هبیع اضبفِ کٌیذ 1 اسپس 

  ثب رصین ًزم هطکل ًذاضت ٍ تحول داضت تذریدب رصین عبدی ضزٍع کٌیذ. 

  در صَرت تحولORS  ثزای کَدک ضوب ضزٍع هی ضَد. 

 فعالیت

 در هزحلِ حبد ثیوبری ثِ اٍ اخبسُ استزاحت دّیذ. 

 ر گزفتِ ضَدپس اس کست اًزصی ٍ قطع اسْبل فعبلیت ّبی عبدی اس س. 

 مزاقبت

  پس اس قطع ضذى استفزاغ، استفبدُ اس سزم ّبی خَراکیORS  کِ طزس تْیِ آى تَسط پزستبر

 .تَضیح دادُ هی ضَد،ضزٍع خَاّذ ضذ

  قجل ٍ ثعذ اس ّز ثبر تعَیض پَضک ٍ قجل اس غذا دادى ثِ کَدک .رعبیت ثْذاضت ضزٍری هی ثبضذ

 .دستْبیتبى را ثطَییذ
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  قزاری ،دّبى خطکیذُ ٍ کبّص  ، ثیثیص اس حذ ثطٌبسیذ ٍ اطالع دّیذ تطٌگیعالین کن آثی را

 .ادرار عالئن ضبخص کن آثی کَدک هی ثبضٌذ

 تعذاد دفعبت اسْبل ٍ استفزاغ ٍ حدن آى را ثِ پزستبر خَد اطالع دّیذ. 

 دارو

  ج ٍ در صَرت ًیبس آًتی ثیَتیک ٍ تت ر طجق دستَر پشضک هعبل(سزم)هبیع درهبًی هوکي است

 .تدَیش ضَد

   پس اس قطع ضذى استفزاغ،استفبدُ اس سزم ّبی خَراکی ORS  گِ طزس تْیِ آى تَسط پزستبر

 .تَضیح دادُ هی ضَد،ضزٍع خَاّذ ضذ

 ثز طجق تدَیش پشضک تَسط پزستبر در فَاصل ٍ سبعت هعیي تدَیش هی ضَد دارٍّب . 
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ستىرالعمل و راهىمای پزستاری جهت آمىسش به بیمار د

 ،حیه تزخیص

 گاستزو آوتزیت کىدکان

صيمغذايير

  ُ(آة ثِ تٌْبیی ًوی تَاًذ خذة گزدد.)ًکٌیذاس آة ثِ تٌْبیی خْت درهبى استفبد 

 اس هصزف آة هیَُ ٍ ضیز کِ ثبعث ضذیذ تز ضذى اسْبل هی گزدًذ پزّیش ًوبییذ. 

 هَس ٍ سیت سهیٌی را کن کن آغبس کٌیذ سجک هبًٌذ ثزًح، تغذیِ ثب هَاد غذایی. 

  اس دادى غذاّبی ضیزیي هبًٌذ ثستٌی ٍ ضکالت اختٌبة ًوبییذ سیزا سجت ضذت اسْبل هی

 .گزدًذ

 غذای تبسُ ثِ کَدک . تَصیِ هی گزدد تب هبدراى،کَدکبى خَد را ثب ضیز هبدر تغذیِ کٌٌذ

 .ثذّیذ ٍ غذای ضت هبًذُ را ثِ آًْب ًذّیذ

  ِاًَاع سس،سجشیدبت ٍ هیَُ ّبی خبم ،قَُْ تب (گتیپیتشا، اسپب)اس دادى غذاّبی پز ادٍی،

 .چٌذ رٍس پس اس قطع ضذى اسْبل ٍ استفزاغ خَدداری کٌیذ

  هثل آة پزتقبل یب گزیپ فزٍت چَى ثبعث تحزیک هعذُ هی )اس دادى ًَضیذًی ّبی تزش

 .ی کبفئیي خَدداری کٌیذٍ آة هیَُ ضیزیي ،ًَضبثِ ، چبی ٍ ًَضیذًی ّب(ضَد

  درصذ هَاد غذایی خذة هی ضًَذ ٍ ثِ دلیل  70تب  60در ثذتزیي ضزایط اسْبل ٌَّس

 .خلَگیزی اس سَءتغذیِ ثبیذ دفعبت تغذیِ را سیبد کزد

  ِاگز استفزاغ هبًع تغذیِ هی ضَد ثبیذ ثب حدن کن ٍ دفعبت سیبد ثِ کَدک هبیعبت دادُ ضَد ک

 .ٍدخَد هبًع اس استفزاغ هی ش

  خَراًذىORS را در هٌشل اداهِ دّیذ. 

  اگز کَدک اسْبل داضت ٍلی استفزاغ کن است رصین غذایی هعوَلی کِ حبٍی هَاد قٌذی

 .الجتِ ثزای خلَگیزی اس کن آثی هبیعبت فزاٍاى ثِ ٍی ثذّیذ. کوی است اداهِ دّیذ 

 سیتَى اضبفِ  اگز کَدک ٍسى اس دست دادُ هی تَاًیذ ثِ غذاّبی ٍی کوی کزُ ٍ یب رٍغي

 .کٌیذ
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فعاليت

 پس اس کست اًزصی ٍ قطع اسْبل فعبلیت ّبی عبدی اس سز گزفتِ ضَد 

مزاقبت

 .اس قزار گزفتي کَدک در سبعبت گزم رٍس در سیز آفتبة خَددداری کٌیذ 

 .اد غذایی اس خزیذ تب پخت رعبیت ثْذاضت را ثٌوبییذٍدر تْیِ م 

ّز ثبر تعَیض پَضک یب رفتي ثِ دستطَیی ٍ  قجل ٍ ثعذ اس. رعبیت ثْذاضت ضزٍری هیجبضذ 

 .قجل اس غذا دادى ثِ کَدک دستْبیص را ثطَییذ

دارو

 اس هصزف خَدسزاًِ دارٍ ثِ کَدک خَدداری کٌیذ. 

  در صَرت ثزٍس استفزاغ اس دادى قطزُ ضذ استفزاغ خَدداری ضَد ٍ هبیعبت ثب حدن کن ٍ در

 .دفعبت سیبد ثِ کَدک دادُ ضَد 

 اّص تت ثز طجق دستَر پشضک استبهیٌَفي دادُ ضَد ٍ اس دادى آسپزیي ثِ کَدک خْت ک

 .خَدداری ضَد

سمانمزاجعهبعديبهپششك

 ثز طجق دستَر پشضک در ٌّگبم تزخیص.  

  ثی حبلی یل ثی قزاری ضذیذ،چطن ّبی گَد افتبدُ عالین کن آثی ضبهل تطٌگی ثیص اس حذ ،

هبدر ایي عالین را .،گزیِ ثذٍى اضک،دّبى خطکیذُ،کن ضذى ادرار ،پَست چزٍکیذُ هی ثبضذ

 .ثطٌبسذ ٍ سزیعتز ثِ پشضک هزاخعِ کٌذ 

  پشضک ثِ اسْبل ٍ استفزاغ ضذیذ  در صَرت تت ، ضعف ٍ ثیحبلی ضذیذ ، خَى در هذفَع

سبعت ثزای کَدک ثشرگتزیي  24سبعت ثزای ًَساد ٍ  12هزاخعِ ثِ پشش عذم ) هزاخعِ کٌذ 

 (خطز هی ثبضذ


