انسداد روده

كد:

ED-PM-029-01

تاريخ انتشار 51/31/39 :

3365162-70
بخش كودكان

بخش كودكان ( بيمارستان فوق تخصصي مهرگان)

منابع :پرستاري كودكان ونگ ومارلو
تاييد پزشكان :آقاي دكتر هاشمي

گروه هدف  :مادران

مراقبت قبل از جراحي :
مادر گرامي در باره انسداد روده چه
ميدانيد؟

 - 1ناشتا بودن قبل از جراحي

- 5مراقبت از پوست اطراف ناحيه
كلوستومي با رعايت بهداشت

.آموزش به والدين :

شايع ترين تظاهر باليني انسداد روده در

 - 4در زمان بستري رگ بيمار گرفته مي شود و

نوزادان استفراغ سبز رنگ مي

سرم براي بيمار گذاشته مي شود و در صورت

باشد .انسداد قسمت فوقاني دستگاه

صالحديد پزشك آنتي بيوتيك هاي تزريقي شروع

گوارش سبب بروز استفراغ زودرس در 42

مي شود.

ساعت اول زندگي مي شود  .هرچه انسداد

 - 3در برخي موارد نياز به پاكسازي روده مي باشد

باشد .شستشوي ناحيه بعد از اجابت مزاج

در قسمت تحتاني تر باشد بروز استفراغ

كه توسط پرستاران ماهر اين مهم انجام مي شود.

موردي ندارد (جهت شستشو از موادي

ديرتر است.
عدم دفع مدفوع (مكونيوم) نشانگر

مراقبت پس از جراحي:

- 1پوست اطراف كلوستومي به دليل در
تماس بودن با مدفوع بسيار حساس شده و
در معرض زخم و عفونت مي

استفاده شود كه كمترين حساسيت را
ايجاد نمايد)

انسداد روده است .بزرگ شدن شكم نيز

- 1حفظ آرامش خود وكمك به آرامش كودك

 - 4براي جلوگيري از آسيب پوستي

ارتباط مستقيم با سطح انسداد دارد .

- 4عدم دستكاري اتصاالت كودكتان بعد از

ميتوان از پماد اكسيد دوزنگ در اطراف

در كودكاني كه بعد از دوره نوزادي نزد

جراحي

كلوستومي استفاده كرد .

پزشك آورده ميشوند عاليم بيشتر به

 -3زمان ناشتا بودن كودك بعد از جراحي با توجه

- 3در صورت مشاهده مدفوع نواري شكل

صورت درد شكم و استفراغ و اسهال يا

به صالحديد جراح مي باشد .

اسهال شديد  -خونريزي و عدم دفع

يبوست مي باشد

درمان:
درمان جراحي مي باشد.

- 2در برخي موارد بخشي از روده از سطح پوست
شكم به بيرون آورده مي شود(كلوستومي) و عمل
دفع از اين ناحيه انجام مي گردد.

سريعا“ به پزشك اطالع دهيد .

