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  تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي مركز آموزشي،

 (گاستريتآموزش التهاب مخاط معده)

 

 بودهمشكل شايع گوارشي است . ممكن است حاد يا مزمن  كه يك مخاط معده را گاستريت مي گويند بالتها

 و يا داراي دوره هاي عود كننده باشد.
 

 عوامل بروز دهنده بيماري :

 مصرف غذاهاي آلوده و يا محرك مانند غذاهاي بسيار تند و پرادويه. -4

 مصرف بيش از حد قرص آسپرين -2

 مصرف زياد الكل و دخانيات -9

 خوردن آشاميدني هاي داغ -1

 

 رمان:رت تاخير در دطر در صوموارد خ

 خطر بروز كم آبي به دليل مصرف ناكافي مايع و از دست دادن مايع از طريق استفراغ وجود دارد. 

 ممكن است عدم تعادل غذايي ، كمتر از رفع نياز بدن به دليل دريافت ناكافي مواد غذايي بوجود آيد. 

 

 

 عالئم و نشانه هاي بيماري : 

 در نوع حاد:

 سردرد، بي حالي ، تهوع ، بي اشتهايي ، استفراغ ، سكسكه.دردشكم ، 

 در نوع مزمن: 

  سوزش سردل بعداز خوردن غذا ، احساس طعم ترشي در دهان ، تهوع ، استفراغ ، آروغ زدن.

 

 راه هاي تشخيص: 

 آندوسكوپي  -4

 عكسبرداري قسمت فوقاني دستگاه گوارش -2

 

 درمان : 

 به پزشك جهت انتخاب مناسب ترين راه درمان مراجعه نماييد. 

 داروهاي  تجويز شده را به موقع و به طور صحيح مصرف كنيد. 

 كشيدن سيگار و مصرف الكل بايد قطع شود. 

 از اضطراب و استرس بپرهيزيد. 
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 رژيم غذايي :

 رعايت رژيم غذايي جزء اصلي درمان گاستريت است .

 اجتناب كنيد.از خوردن غذاهاي محرك  

 ازخوردن سريع مواد غذايي پرهيز كنيد. 

 پيش از خواب خودداري كنيد.ن وعده ي غذايي پرحجم و نفاخ ازخورد 

 از آشاميدن نوشيدني هاي حاوي كافئين )قهوه ، نوشابه هاي كوالدار و ...( خودداري كنيد. 

 ليوان آب بنوشيد. 8تا  6روزانه حداقل  

 استراحت كافي داشته باشيد. 

 

 

 چند تذكر مهم : 

 اگر گاستريت شما از نوع عفوني است ، آنتي بيوتيك هاي تجويز شده را به طور كامل مصرف كنيد. -4

يدا   وجود نددارد . مگدر آنكده باعدد درد     درگاستريت هيچ دليلي براي حذف كامل يك ماده ي غذايي -2

 م شود.حتي معده شود . بنابراين  الزم است رژيم شما بر حسب شرايط فردي تنظيانار

 داشته باشد. كشيدن سيگار مي تواند بر درمان گاستريت تاثير سوء -9

 درصورت وجود كم خوني پيگيري درمان الزم است . -1

 

   

 از خوردن وعده ي غذايي پرحجم و نفاخ پيش از خواب پرهيز كنيد.

 
 


