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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 رژیم غذایی در زخم های گوارشیآموزش 

 

دليل ترشحات خاصي كه دارد در مقابل ترشحات اسيدي محافظت مي شودد     درحالت طبيعي مخاط معده به

 در اثر از بين رفتن اين اثر محافظتي است كه زخم معده ايجاد مي شدد 

 

 عدامل ايجاد كننده زخم هاي گدارشي : 

و  اكترپيلدري ، مصرف برخي داروها ، سيگار كشيدن ، مصرف الكول رس هاي روحي رواني ، عفدنت هليكدباست

 غيره  

 

 عالئم بيماري : 

 درد معده ، نداشتن اشتها، كاهش وزن ، حالت تهدع و استفراغ و ترش كردن از عالئم اين بيماري است 

 

 نكاتي در مدرد رژيم غذايي : 

بطدر معمدل رژيم غذايي خاصي تدصيه نمي شدد ، بهترين راه استفاده از تجربيات خودد شوخد در زمينوه ي    

 انداع غذا هاست 

داشتن يك برنامه غذايي مرتب همراه با خدردن انداع غذا ها از گروههاي غذايي مختلف مانند : نوان و غوالت ،   

 مفيد باشد  دحبدبات ، گدشتها ، شير و لبنيات كم چربي ، ميده ها و ساير مداد غذايي مي تدان

همه ي افراد ايجاد نواراحتي موي    بعضي از غذا ها مانند حبدبات يا مركبات ، انداع ميده ها و سبزيجات خام در

كند و هرفرد بنا به تجربه ي خدد در صدرت ايجاد ناراحتي پس از مصرف هريك از اين موداد موي تدانود رن را    

 حذف نمايد 

 نبايد خدد را از همه ي انداع سبزي ها ، ميد ه ها و حبدبات محروم كنيد 

 هنگام خدردن غذا ررامش داشته باشيد

ترشح اسيد معده در طودل شوب موي    اب چيزي نخدريد ، غذا خدردن قبل از خداب باعث سه ساعت قبل از خد

 شدد 

 غذا را كامالً بجديد و رهسته غذا بخدريد 

 ميل كنيد  غذا هاي كم چرب

 مصرف غذاهاي پرچرب ، شيرين و كم فيبر مي تداند مضر باشد 

، زياد مصرف كنيد   مطالعات نشان مي دهد مصرف ماهي به خصدص ماهي هاي چرب مي تداند بسويار   ماهي

 مفيد باشد 

 ممكن است بيماري شما را تشديد كند  اه ، ادويه كاري و ساير ادويهمصرف ادويه را كم كنيد فلفل قرمز وسي
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 مصرف مداد غذايي حاوي كافئين را كاهش دهيد 

 ازدار ، چاي پررنگ مصرف نكنيد قهده ، ندشابه هاي گ

 مصرف نمك را كم كنيد 

 سيگار نكشيد ، كشيدن سيگار باعث تشديد بيماري شما مي شدد 

درمدرد بعضي از مداد غذايي ترش مانند : رب مركبات ، پرتغال ، ليمد ترش ، گريپ فروت ، چدن مقودار اسويد   

با مصرف رن اشكالي ايجاد نمي شدد و صرفاً به دليل   اين مداد ازمقدار اسيد ترشحات معده كمتراست ، معمدالً

 ترش بددن نبايد ازخدردن رنها اجتناب كرد مگر اينكه مانند ساير مداد غذايي نتدانيد رنها را تحمل كنيد 

 درمدرد تعداد وعده هاي غذايي نظرات متفاوتي وجدد دارد :

ف كنند ، ولوي ممكون اسوت مقودار     بعضي ترجيح ميدهند تعداد وعده هاي زيادتر با حجم كمتر مصر 

وعده غذا در روز راحت هسوتند، كوه ايون     9ترشحات اسيد معده افزايش يابد   برخي ديگر با خدردن 

 مدضدع به وضعيت و تمايل شما بستگي دارد 

 ولي رنچه كه مهم است دروعده ي شام نبايدغذاهاي چرب و دير هضم مصرف كرد  

 

اده همراه با استفاده از همه ي گروههاي مداد غذايي و داشتن برناموه  داشتن يك رژيم غذايي سبطدر كلي  ◄

ي گازدار مي تداند درالتيام زخم معوده بسويار كموك    اسيگار، عدم مصرف ندشابه ه ني غذايي مرتب ، نكشيد

 كننده باشد 

 


