
 

 

مركز آموزشي،حتقیقاتي و درماني قلب 
 و عروق شهید رجائي

 

    

 گاسرتیت                          :آموزش  عنوان

 
ممكـن اسـت حـاد    . كه یك مشكل شایع گوارشي اسـت   التهام خماط معده را گاسرتیت مي گویند

  .و یا داراي دوره هاي عود كننده باشد بودهیا مزمن 
  :یماري عوامل بروز دهنده ب

  .مصرف غذاهاي آلوده و یا حمرك مانند غذاهاي بسیار تند و پرادویه - ١
 مصرف بیش از حد قرص آسپرین - ٢
 مصرف زیاد الكل و دخانیات - ٣
 خوردن آشامیدني هاي داغ - ۴

 
  :رمانرت تاخري در دموارد خطر در صو

خطر بروز كم آبي به دلیـل مصـرف ناكـايف مـایع و از دسـت دادن مـایع از طریـق         - 
  .جود دارداستفراغ و

ممكن است عدم تعادل غذایي ، كمرت از رفـع نیـاز بـدن بـه دلیـل دریافـت ناكـايف         - 
 .مواد غذایي بوجود آید

 -  
  : عالئم و نشانه هاي بیماري 

  :در نوع حاد
  .دردشكم ، سردرد، بي حايل ، هتوع ، بي اشتهایي ، استفراغ ، سكسكه

  : در نوع مزمن
م ترشـي در دهـان ، هتـوع ، اسـتفراغ ، آروغ     سوزش سردل بعداز خوردن غذا ، احسـاس طعـ  

   .زدن
  

  : راه هاي تشخیص
  آندوسكوپي  - ١
 عكسربداري قسمت فوقاني دستگاه گوارش - ٢

 
  : درمان 
  .به پزشك جهت انتخاب مناسب ترین راه درمان مراجعه منایید - 
 .داروهاي  جتویز شده را به موقع و به طور صحیح مصرف كنید - 
 .كشیدن سیگار و مصرف الكل باید قطع شود - 
 .از اضطراب و اسرتس بپرهیزید - 

  :رژمي غذایي 
  .رعایت رژمي غذایي جزء اصلي درمان گاسرتیت است 

  .از خوردن غذاهاي حمرك اجتناب كنید - 
 .ازخوردن سریع مواد غذایي پرهیز كنید - 
 .پیش از خواب خودداري كنیدن وعده ي غذایي پرحجم و نفاخ ازخورد - 
...) قهـوه ، نوشـابه هـاي كـوالدار و     (ز آشامیدن نوشیدني هـاي حـاوي كـافئني    ا - 

 .خودداري كنید
 .لیوان آب بنوشید ٨تا  ۶روزانه حداقل  - 
 .اسرتاحت كايف داشته باشید - 

 
  : چند تذكر مهم 

اگر گاسرتیت مشا از نوع عفوني است ، آنـيت بیوتیـك هـاي جتـویز شـده را بـه طـور         - ١
  .كامل مصرف كنید

مگـر آنكـه   . وجود نـدارد   یت هیچ دلیلي براي حذف كامل یك ماده ي غذایيدرگاسرت - ٢
بنـابراین  الزم اسـت رژمي مشـا بـر حسـب شـرایط       . حيت معده شود ایا نار باعث درد

 .فردي تنظیم شود
 .داشته باشد كشیدن سیگار مي تواند بر درمان گاسرتیت تاثري سوء - ٣
 .درصورت وجود كم خوني پیگريي درمان الزم است  - ۴

 
  .از خوردن وعده ي غذایي پرحجم و نفاخ پیش از خواب پرهیز كنید    

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



  

 


