یبــوسـت
زفغ هسفَع تِ صَضت سفت ٍ تیطُ ضًگ تسیاض ًاضاحت کٌنٌنسُ ٍ
حتی هی تَاًس ذططًاک تاضس .یثَست هی تَاًس تِ ذاطط تحطین
ضضس تاکتطیْا زض ضٍزُ تِ اسْال تثسیل ضَز.

درصورتی که یـبـوسـت شـنیـن نـبـاشـن
توصیه های زیر در رفع آن موثر است.


استفازُ اظ هَازغصایی حاٍی فیثط(پطحجن)



استفازُ اظ هیَُ ،سثعیجات تاظُ تِ صَضت کن پرت



هیَُ ذط

ًظیط آلَ ،جَ ،غالت شضت



سثَس گٌسم یا تطًج

کنتــرل یبوست واسهــال
BR/EP/
BR/EP/970
970

استفاده بیش از حد سبوس می تواند
منجر به اسهال ،نفخ و گرگرفتگی شود.
علل یبوست ر بیماران شیمی درمانی


کوثَز هَاز فیثطزاض



استفازُ اظ زاضٍّای ضس زضز



زاضٍّای ضس افسطزگی



ػسم فؼالیت تسًی



ًاضاحتی ّای ضٍحی

ذَاب ضفتگی ،ذاضش ٍ سَظش زض اًگطتاى زست ٍ پا هی تَاًس تا
یثَست ّوطاُ ضَز.



اظ هصطف هَاضزی ًظیط آضز سفیس ،ضکالت کنِ زض اینجناز
یثَست تأحیط زاضًس پطّیع گطزز.



استفازُ اظ آضاهیسًیْا تاػج ًطم ضسى هسفَع هی ضَز.



اًجام حطکات ٍضظضی

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :آشضهاُ 88

منابع:
تطًٍط.سَزاضث،پطستاضی زض سططاى
الکوي.سَضًسي،پطستاضی زض سططاى

تاریخ بازنگری :زی هاُ99

اسهــال
اسْال زض ضست ٍ زضجات هرتلف یکی اظ هطکالت هنؼنونَل زض

چگونه می توانین اسهال را کنترل کنین؟
اظ ٍػسُ ّای غصایی کن حجن ٍلی تِ زفؼات ظیاز استفازُ کٌیس.

ػَاضض اسْال هساٍم ضاهل
 کاّص ٍظى
 سَء تغصیِ
 کن آتی
ذَضثرتاًِ ایي هطکل زض اغلة هَاضز ضسیس ًیسنت ٍ تنِ ظٍزی
تطططف هی ضَز.

 تطای تْثَز اسْال هستی هایؼات صاف ضسُ صطف کٌیس تا ضٍزُ
ّا هستی استطاحت کٌٌس.

تیواضاى ضیوی زضهاًی تَزُ ٍ هوکي است تا ًفد ،گاظ هؼسُ ،سَظش،
ذاضش زض پَست اططاف هقؼس ّوطاُ تاضس.

 هایؼات تیطتطی هصطف کٌیس(.آب سیة ،چای کن ضًگ ٍ زٍؽ)

اظ هصطف غصاّایی کِ هی تَاًس هَجة ضسیس ضسى اسْال هی
ضًَس هاًٌس ًاى سثَسساض ،سثعیجات ذام ٍ هنینَُ ّنای تناظُ
ذَززاضی کٌیس.

 تا تْثَزی ًسثی تِ تسضیج غصاّای کن فیثط تِ ضغینن غنصا نی
اضافِ ضَز.
چه موقع باین به پسشک مراجعه کنین؟

اظ هصطف غصاّای تٌس ،پطازٍیِ ،سطخ ضسُ ٍ پطچطب تپطّیعیس.

 زض صَضتی کِ اسْال تیص اظ  42ساػت طَل تکطس یا ّوطاُ تا

 زض هستی کِ اسْال زاضیس اظ غصاّایی هاًٌس ًاى سفیس ینا ًناى

اسْال ،زضز ضکن ایجاز ضَز.

سَذاضی ،تطًج ،هَظ ،هاست ،ترن هطؽ،سیة ظهیٌی تراضپعضسُ ٍ

 زض صَضت ٍجَز اسْال ضسیس :

هطؽ ٍ هاّی استفازُ کٌیس.

(  6-7تاض زفغ هسفَع آتکی زض  42ساػت )

جْت کاّص احطات اسْال ،ضغین غصایی هنٌناسنة،زاضٍّنای ضنس
اسْال ٍ ضٍضْای تسکیٌی هَحطهی تاضس.

ّیچگاُ اظ زاضٍّا تِ طَض ذَزسطاًِ
ٍ تسٍى تجَیع پعض

استفازُ ًکٌیس.

