
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 بیمارستان آل جلیل آق قال

 

 رودهانسداد  –موضوع: کیس ریپورت بخش جراحی 

 

 در ارزیابی انسداد روده:اقدامات الزم 

 شرح حال و بررسی گذشته بیمار .1

 معاینه )هم شکم و هم اینگوینال و هم رکتوم( .2

 CBC.diff.Bun/cr.Na.k.Amylaseزمایشات:آ .3

 ایستاده قفسه سینه( -گرافی )خوابیده شکم .4

 

 نماهای موجود در موارد شک به انسداد روده:

 ایلئوس -روده باریک وجود کادر کلون به همراه لوپهای  .1

 Ogilvieوجود کادر کلون به تنهایی: .2

 انسداد در سطح کلون وجود کادر کلون با کات شدن در یک نقطه خاص: .3

 انسداد در سطح روده باریک وجود لوپهای روده باریک دیالته: .4

 انسداد در سطح ابتدایی روده باریک سفید: "شکم کامال .5

 

 درمان:

 NPO+NG.tube+serum thrapy 

 Fully catheter 

 AB.IV 

 H2blocker 

 در موارد ایلئوس :

 ب و الکترولیتهارفع اختالالت آ 

 عدم مصرف نارکوتیکها 

 توجه به وجود سایت احتمالی عفونت داخل بدن 

 Surgery consult 

 

 



 :معرفی کیس و اقدامات انجام شده بر روی وی

 41/41/4731نفخ شکم در تاریخ  یبوست و استفراغ و -تهوع –ساله است که به دنبال درد شکم 73بیمار خانمی 

در  وی را دستور بستری ویزیت وبیمار را  ،داخلیپزشک متخصص  است.مراجعه کرده بیمارستان  به درمانگاه

 :دادندبخش داخلی با دستورات زیر 

4. cbc diff-buncr-esr-u/A-ACT-AST-AIP 

1. Ser1/3-2/3-1litr         IV  24 H 

7. EKG 

1. Amp pantazol  40mg  IV  Bd 

5. sufp  Bizacodil   Iv Stat 

6. Amp  plazil   IV  Stat 

 ایستاده شکم گرافی خوابیده و .3

8. Amp  ceftiaxon    IV  B.d 
 در اورژانس بستری شود در بخش، خالیتخت  وجود در صورت عدم .3

 

 41/41/4931درخواستی در تاریخ  جواب آزمایشات

Wbc:9600 

Rbc:4/66 

Hemoglobin:12/5 

Hemoatocrit:36/8 

BLadsagr:89 

Crata:47 

Cratinine:0/86 

Sodium:138 

Potasium:3/6 

 

پزشک  45/41/31در تاریخ  دوباره در اورژانس بستری شد. و در بخش، تخت خالیوجود بیمار به دلیل عدم 

جراحی در  دادند مشاوره ی رادرخواست مشاوره ی جراحی  ویزیت بیمار رویت گرافی ها و با متخصص داخلی

توسط بخش جراحی با دستورات زیر  دستور بستری بیمار در و شد انجام 45/41/31تاریخ  صبح در 44ساعت 

 :پزشک جراح داده شد



4. NPO 

1. Ser1/3-2/3   1litr        8h 

7. Amp  cftriaxin    1g    ivb.d 

1. Amp  metronidazol   500gi   IDS 

5. Amp     Ranitidin 50g  Iv   TDS 

6. NGT فیکس  شود 

 پس از اتمام گاواژ گاواژ شود و NGTپس از اتمام گاواژ  نرمال سالین حل شود و 711 شربت مگلومین در .3

NGT.کلمپ شود 

 به رویت برسد. ساعت پس از گاواژ داروها گرفته و1 ساعت و4گرافی خوابیده شکم  .8

 

سی سی  711در شیفت  عصر شربت مگلومین  به بخش جراحی  منتقل شد و41ساعت 45/41/4731بیمار در تاریخ 

ساعت  بعد از گاواژ استفراغ با حجم زیاد در یک 1بیمار حدود  کلمپ شده وNGT و نرمال سالین  برای بیمار گاواژ

 نوبت داشته باشد.

 41/41/31درتاریخ NGTمیزان ترشحات 

D=800 

E==900یک نوبت استفراغ 

N==1200 یک نوبت استفراغ 

 :دستورات زیر را دادند ویزیت و پزشک جراحبیمار توسط 41/41/4931در تاریخ 

 (گرافی خوابیده ی شکم 4

1)CBC.Diff اطالع جواب و 

 41/41/31درتاریخ c.b.c.diffجواب آزمایشات 

 WBC:8200                        M.C.H.C:34 

 RBC:5 

 Hmoglobin:13/4 

 Hmatocrit:40/2 

 M.c.u:80 
 M.C.H:27 

 



 41/41/31در تاریخ NGTمیزان ترشحات 

D==110 

E==1000 

N=0 

 و به اطالع ایشان رسانده شد CBCDIFF جواب  رسانده شد و پزشک جراح ویت به روی گرافی بیمار  انجام شد و

 شد جهت رفع انسداد روده گذاشته 43/41/31در مورخه  ORبیمار آماده  با پزشک جراحطی تماس تلفنی 

 

 .از اتاق عمل تحویل گرفته شد 41در ساعت  و منتقل شدبه اتاق عمل  8:71 در ساعت 43/41/31بیمار در تاریخ 

 

 

 

 

 


