
 دکتریوسفیان

 متخصص طب اورژانس





 علل و انواع خونریزیهای گوارشی  



 :اقدامات الزم در بیماران ناپایدار از نظر مهو دینامیک 
Cardiac monitoring& oxygen saturation monitors 

Oxygen as needed 

2 large_bore IV line 

Check of  Hb.Htc.plt.PT.type & crossmatch 

IV crystalloid: 

In Adults: 2 L Until vs have stabilized or 40cc/kg 

In  child:20 cc/kg until vs have stabilized or 60cc/kg 

Type O, type_specific or cross_matched  



 :انواع خونریزی گوارشی
Melena 150cc to200cc blood in GI  

 Hematemesis bright red or coffee grounds like 

Hematochezia or bloody stool 

 



 :معاینه و آزمایشات
Vital sing: tachycardie or hypotension  or positive tillte 
+ history of GI bleeding = significant hemorrage 

General examination 

Rectal examination 

 



Occult blood test may be + 14 days after UGIB 

  

Check of  Hb.Htc.plt.PT.type & crossmatch 

Hb<8 g/dl or Htc< 25% from acute blood loss  

reuire transfusion Each unit of PC increase  3% Hct & 
1mg/dlHb 

In unstable patient : O positive PC & in women  of 
childbearing age O negative 

Elevated PT: FFP 

Plt< 50000 : plt 

 



ECG for age> 50 y, history of IHD , Anemia, chest 
pain,dyspnea & hypotension 

 

 : LGIBیا  UGIBتشخیص خونریزی از 

 NGیاملنا یا خروج خون از caffee  groundوجود استفراغ خونی یا  
tube   به نفعUGIB (خونریزی باالی لیگامان تریتز  ) 

 باشد UGIBناشی از %  10عالیم شوک میتواند +هماتوشزی 



UGIB کاذب  در مثبتNG:خونریزی از بینی یا دهان 

UGIB منفی کاذب  درNG: خونریزی موقت متوقف شود،خونریزی در

 دئودنوم با ادم یا اسپاسم پیلور

  UGIBحضور ملنا رد کننده بدون NGtubeدر  وجود صفرا 

 : tube NGعوارض  

 پارگی فارنکس یا مری

 ارست قلبی

 شکستگی سینوس اتموئید و آسیب مغزی 

 ورود لوله به راه هوایی

 



NG  بدتر ( پارگی جدار مری) خونریزی ناشی از واریس یا مالوری ویس

 نمی کند

 

 وجود هوا در پریتوئن: شستشوی معده ممنوعیت 

 :NG tubگذاشتن 

 وضعیت بیمار خوابیده به پهلوی چپ وسر پایین تر از پاها

سی سی  با کمک جاذبه هر بار تا شفاف شدن  300تا  200حجم شستشو 

 ترشحات











 :درمان
  UGIBامپرازول یا پنتوپرازول در : مهار کننده پمپ پروتون

 اکتر اتاید در واریس مری و انژیودیسپالزی

 وازوپرسین در واریس مری 

 اندوسکوپی

Sengstaken-blakmore tube 

 جراحی





 انواع و تعریف
 غیر عفونی%  15عفونی و% 85: انواع

 (مهاجم وتوکسیک% )20ویروسی،باکتلایر% 60:انواع عفونی

 .انگلی

 : انواع غیر عفونی 

Abnormal motility&Inflammatory diarrhea, Osmotic 
diarrhea 

 

 









 

Acute diarrhea is defined as lasting for 14 days or 

less. 

Persistent diarrhea lasts for longer than 14 days. 

Chronic diarrhea lasts 30 days or longer 



 اقدامات درمانی در اسهال
 :بررسی اولیه و پایدار کردن بیمار

 توجه به راه هوایی و اکسیژناسیون وونتیالسیون 

 توجه به سیرکوالسیون خصوصا وضعیت حجمی بیمار

تاکی کاردی ،هیپوتانسیون ارتوستاتیک،تغییر تور گور و :عالئم هیپوولمی

 رنگ پوست، تعریق وتغییر هوشیاری و کاهش ادرار

 بررسی ثانویه شامل معاینه کامل و شرح حال







 تستهای آزمایشگاهی
CBC 

BUN ,Cr  ساعت 48< در کاهش حجم واضح و اسهال 

 و حاملگی در موارد خاص LFTتستهای تیرئید،

WBCدر مدفوع اختصاصی نیست و در موارد زیر دیده می شود: 

اسهال باکتلایر ،انگلی، اسهال ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی،  

 واکنش افزایش حساسیت، بیماریهای اتوایمیون و التهابی روده

  WBC:وجود خون در مدفوع بدون  

آمیب، بدخیمی،مسمومیت با فلزات سنکین، فیشر،هموروئید،ایسکمی روده 
 و خونریزی گوارشی



تست توکسین کلستریدیوم در افراد با سابقه مصرف انتی بیوتیک های 

 روز گذشته 12در ( کلیندامایسینسفالوسپورینها، پنیسیلینها و )

 

تب دار،بیماران توکسیک و بد حال ، نقص ایمنی ، : کشت مدفوع در موارد

 کودکان و افراد مسن و موارد مقاوم به درمان 





 درمان 
  ORSهیدراته کردن خوراکی با 

  ORS:محتویات  هر لیتر 

3.5 g of sodium chloride 

2.9 g of trisodium citrate or 2.5 g of sodium 

bicarbonate 

1.5 g of potassium chloride 

20 g of glucose or 40 g of sucrose 



 کردن بیمار خودداری شود NPOاز 

 :مواد زیر در اسهال خورده نشود

 غذای حاوی الکتوز و شیر،کافئین ،غذاهای با شکر ساده ،غذای چرب

 

توصیه  BRAT((bananas, rice, apples, and toast خورد ن 

 می شود

 



در ) تجویز سرم نرمال سالین یا رینگر در موارد دهیدراتاسیون شدید 
 (cc/kg 20کودکان با دوز 

 :موارد نیاز به آنتی بیوتیک اولیه

اسهال شدید با عالم سیستمیک ،تب و درد شکم و بیماران توکسیک در 

 بالغین سیپرو فلوکساسین و لووفلوکساسین

 

ناشی از درمان آنتی بیوتیک در  HUSو  TTPدر کودکان به علت خطر  

 ,E. coli O157:H7, Salmonella, Shigellaعفونت 
Campylobacter  بهتر است بعد از جواب کشت مدفوع آنتی بیوتیک

 بدهیم



 در عفونت آمیب مترونیدازول میدهیم

 

 انتی موتیلیتی مثل لوپرامید در اسهال ویروسی حاد





 تعریف
دفع سخت ،کم حجم ،به دفعات کم و احساس تخلیه ناکامل و با احساس نا 

 خوشایند در شکم

 

 ماه 3< یبوست مزمن 







alarm symptoms 
fever, anorexia, nausea, vomiting, blood in 

the stool, anemia, weight loss of more than 10  lb, a 

family history of colon cancer,  onset of constipation 

after the age of 50, and acute 

onset of constipation in an elderly patient. 



 بستری:یبوست همراه با عالئم هشدار دهنده 

 

 درمان عالمتی: یبوست مزمن

 

تستهای بیوشیمی و اندوکرین وبررسی سرپایی و درمان : یبوست حاد

 عالمتی








