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 راهنماي بيمار

 تغذيه در زخم گوارشي 

 

 واحد آموزش به بيمار 

 بيمارستان قدس پاوه

         همراه غذاي خود از ترشيجات استفافاده

نكنيد اما مي توانيد آبغوره ، ليمو ترش ،           

 سركه در غذا بكار بريد . 

          بيماران مبتال به زخم دستگاه گفوارش

بايد مصرف ميوه هاي قابف  تفلفمف  را             

 جايگزين كنند .  

         سير نير يكي از مواد ملرك براي ترشف

اسيد معده مي باشد و بهتر است كفه در           

 رژيم غذايي ملدود گردد.  

        ب دلي  وجود چربي هاي مايد در ماهي

بهتر است در صورت توان دو بار در هاتفه          

 ماهي مصرف گردد.  

         ، سه ساعت قب  از خواب چيزي نخوريد

غذا خوردن قب  از خواب باعف  تفرشف            

 اسيد معده در طول شب مي شود . 

          غذا را كامال بجويد و آهسته غذا بخوريفد

 و هنگام غذا خوردن آرامش داشته باشيد 

      مصرف غذاهاي پر چرب ، شيرين و كفم

 فيبر مي تواند مضر باشد .  

                 ، در مورد بعضي از مواد غذايي ترش مانند : آب مركبات ، پرتغال

ليمو ترش ، گريپ فروت ،چون مقدار اسيد اين مواد از مقدار اسيفد              

ترشلات معده كمتر است ، معموال با مصرف آن اشكالي ايجاد نمي            

شود و صرفا به دلي  ترش بودن نبايد از خوردن آن ها اجتناب كرد              

 مگر اينكه مانند ساير مواد غذايي نتوانيد آن ها را تلم  كنيد .  

 . قهوه ، نوشابه هاي گازدار ، چاي پر رنگ مصرف نكنيد 

   . سيگار نكشيد ، مصرف نمك را كم كنيد 

                : خوراكي هاي داراي خاصيت ترميم زخم هاي گوارشي مفانفنفد

 شنبليله ، انجير ، زنجبي  ، شيرين بيان نيز كمك كننده هستند.  

                   ، خوراكي هاي داراي اثر ضد ناخ شام  : رازيانه ، شويد ، بابفونفه

 ريلان ، نعناع و مريم گلي مي باشد.   

  . همراه با غذا از خوردن آب يا هر نوع مايعات جلوگير كنيد 

                 بعضي ترجي  مي دهند تعداد وعده هاي زيادتر با حجفم كفمفتفر

مصرف كنند ، ولي ممكن است مقدار ترشلات اسيد معده افزايفش            

وعده غذا در روز راحت هستفنفد، كفه       3يابد.برخي ديگر با خوردن    

 اين موضوع به وضعيت و تماي  شما بستگي دارد.  

 Pavehhop.Kums.ac.irسايت بيمارستان : 

 662داخلي :   43302164030شماره تماس : 

به طور كلي داشتن يك رژيم غذايي سااده هاماراه باا                

استفاده از همه ي گروه هاي مواد غذايي و داشتن برنااماه         

ي غذايي مرتب ، نكشيدن سيگار ، عدم مصرف ناوشااباه       

هاي گازدار و اجتناب از زياد خوردن غذا قبل از خواب مي            

 تواند در التيام زخم معده بسيار كمك كننده باشد . 



 زخم دستگاه گوارش

زخم دستگاه گوارش در دو نوع زخم مفعفده و زخفم           

اثني عشر مي باشد.  در حالت طبيعي مخاط معفده و            

اثني عشر به دلي  ترشلات خاصي كه دارد در مقابف            

ترشلات اسيدي ملافظت مي شود . در اثر از بفيفن               

رفتن اين مكانيسم هاي ملافظتي در مخاط معده يفا           

 اثني عشر ، زخم ايجاد مي شود .  

زخم معده نسبت به زخم اثني عشر شيوع كفمفتفري             

دارد ، اما ايجاد زخم معده مي تواند خطرناك باشفد و         

اگر زخم آن خونريزي كند معموال منجر به مرگ مفي           

 شود .  

استااده از داروهاي تجويز شده و همچنيفن رعفايفت            

رژيم غذايي مي تواند از بدخيم شدن ايفن بفيفمفاري              

 جلوگيري كند .  

 داليل ايجاد زخم 

  عاونت دستگاه گوارش توسط نوعي ميكروب 

 مصرف آسپرين و ساير داروهاي ضد التهاب 

  استرس 

 ... سيگار كشيدن و مصرف الك  و 

 عالئم بيماري :   

ممكن است اين بيماري كامال بدون عالمت باشفد ، بفخفصفو  در                  

 سالمندان

درد در ناحيه باالي شكم ) زير جناغ سينه ( كه حالت سفوزش ،              -1

سوراخ شدن يا سائيده شدن را دارد كه اصطالحا سوزش سر دل گاته             

 مي شود .  

ساعت پس از مصرف غذا تشديد مي شود و با مصفرف   3-1معموال  -6

داروهاي آنتي اسيد مث  شربت آلومينيم ام.جي.اس و ... از شدت ايفن              

 درد مي كاهد . 

 احساس بدي در ناحيه باالي شكم و ناخ شكم بعد از غذا -3

 بي اشتهايي ، آروغ زدن هاي مارط و حالت تهوع و ترش كردن -0

بعضي از بيماران مبتال به زخم اثني عشر نيمه شب به علفت درد                 -5

 سر دل از خواب بيدار مي شوند.  

درد معده از عالئم زخم در ناحيه معده و اثني عشر 

 است . 

اما عالئمي نظير نداشتن اشتها ، كاهش وزن ، 

حالت تهوع و استفراغ ، ترش كردن ناشي از زخم 

 . در ناحيه ي معده است 

 رژيم غذايي  

در زخم دستگاه گوارش دارو درماني از نظر اهفمفيفت             

اولويت دارد و رژيم غذايي به تنهايي نمي تواند مفوثفر           

باشد ، از آنجايي كه بيمار خود بايد غذاهاي غير قفابف           

تلم  را تشخيص دهد ، رژيم غذايفي در بفيفمفاران               

 مختلف متااوت است . 

 توصيه ها 

           حذف مركبات مي تواند مايد باشد ، ولي بستگي به

 تلم  بيمار دارد .  

            كافئين ملرك براي ترش  اسيد معده مي باشفد و

به همين دلي  بايد مصرف چاي ، قهوه ، نسكاففه و              

 كاكائو ملدود گردد . 

               استااده از فلا  سياه ، فلا  قرمز و سفايفر ادويفه

هاي فلا  دار در تهيه غذا ملدود مي باشد زير ايفن            

 مواد نيز ملرك ترش  اسيد معده هستند .  

        2-و امفگفا      3-از آن جايي كه اسيد هاي چرب امگا 

مي توانند در كاهش التهاب نقش داشفتفه بفاشفنفد              

استااده از گردو و زيتون ) با احتساب نياز به چفربفي    

 روزانه ( مي تواند مايد باشد.  


