
 

 

 درهبى:

  درهبى آًتي ثيَتيكي چٌذ دارٍيي ثزاي هذت حذٍد

يك هبُ در صَرت هثجت ثَدى ثبكتزي ّليكَثبكتز 

 پيلَري 

  ُدارٍّبي كبّص دٌّذُ اسيذ هؼذ 

 خًَزيشي ضذيذ سخن هؼذُ داضتِ ثبضذ  در صَرت

هوكي است آًذٍسكَپي ثزاي سَساًذى سخن ٍ 

كبّص خًَزيشي السم ثبضذ؛ اگز خًَزيشي ثب 

آًذٍسكَپي كٌتزل ًطَد يب سَراخ ضذگي سخن رخ 

 دّذ، آًگبُ جزاحي هَرد ًيبس خَاّذ ثَد.

  دارٍ ّبي تجَيش ضذُ را ثِ هَلغ ٍ ثطَر صحيح

 هصزف ًوبييذ. 

در صَرت ثزٍس  ار دٌّذُ:ػالئن ّطذ

 ػالئن سيز ثِ پشضك هزاجؼِ ًوبييذ.

 احسبس سزهب يب هزطَة ثَدى پَست 

 احسبس ضؼف ٍ يب سزگيجِ غيز ػبدي 

 درد ثِ لسوت پطت  ،احسبس درد ضذيذ ٍ ًبگْبًي

 ثب هصزف دارٍ كن ًطَد. ُ ٍثذى كطيذُ ضذ

  استفزاؽ خًَي 

  كبّص ٍسى پبيذار 

 

 

 تغييز اضتْبكبّص ٍسى ثذٍى دليل ٍ   

ثزاي هذتي فزٍكص كٌذ ٍلي ثؼذ اس چٌذ  تَاًذسخن هؼذُ هي

گزدد لذا حتوبً ثبيذ ثزاي درهبى ّفتِ ػالئن سخن هؼذُ ثز هي

 سخن هؼذُ ثِ پشضك هزاجؼِ كزد.

 ّبي تطخيص:راُ

  ًوًَِ ثزداري اس اليِ هخبطي هؼذُ جْتآًذٍسكَپي ٍ 

 ثزرسي ّليكَثبكتز پيلَري 

  آسهبيص هذفَع ٍ آسهبيص تٌفس ًيش ثزاي آسهبيص خَى،

 .تطخيص ّليكَثبكتزپيلَري ثِ كبر هي رًٍذ

 

ايي ثيوبري ثِ هؼٌي ًَػي آسيت خَش  :سخن هؼذُ  

خين در هؼذُ است كِ ًبم ديگز آى اٍلسز پپتيك است. 

اهزٍسُ پشضكبى دريبفتٌذ كِ ػلت اصلي سخن هؼذُ 

ثِ ثبكتزي استزس يب رصين غذايي ًيست، ثلكِ آلَدُ ضذى 

خبصي ثٌبم ّليكَثبكتز پيلَري اس ػلل اصلي آى است. 

ايي ثبكتزي در ثشاق ٍجَد دارد ٍ اس طزيك استفبدُ اس 

ي لبضك ٍ چٌگبل فزد آلَدُ يب خَردى غذاي ًيوِ كبرُ

 ديگزاى هٌتمل هيطَد

ّب هبًٌذ آسپزيي ، ايجَپزٍفي، اس ػلل ديگز. ثزخي اس دارٍ

ثيوبري آرتزيت هي ثبضٌذ كِ ّبي ًبپزٍكسي ٍ ثزخي دارٍ

تَاًذ ثبػث سخن هؼذُ ضًَذ، هصزف سيگبر ٍ الكل ّن هي

 .اس ديگز ػلل سخن هؼذُ است

 ػالئن سخن هؼذُ

تَاًذ درد سَسضي كِ اس جٌبؽ سيٌِ تب ثبالي ًبف هي 

احسبس ضَد. درد سخن هؼذُ اس يك سبػت ثؼذ اس غذا 

كٌذ. خَردى ضزٍع هي ضَد ٍ تب سبػت ّب اداهِ پيذا هي

تَاًذ فزد را اس خَاة ٍر ضذُ ٍ هيّوچٌيي ضت ّب ضؼلِ

 ثيذار كٌذ.  درد سخن هؼذُ در سهبى خبلي ثَدى هؼذُ ثذتز

 ضَد لذا ثبيذ اس گزسٌگي اجتٌبة كزدهي

ثبال آٍردى خَى كِ ثب رًگ لزهش يب سيبُ هطخص هي  

ضَد. ٍجَد خَى تيزُ رًگ در هذفَع يب ليزي ضذى 

 هذفَع

 

 يب استفزاؽحبلت تَْع 

 . 



 

 

 

 

 
 اٍلسر پپتيك

 )زخن هعدُ(

54564333 -35:تلفي  
، كارشٌاس پرستاري،م خطيبيتْيِ ٍ تٌظين :  

   9911زهستاى سَپرٍايسر آهَزش سالهت، بازًگري: 

پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث هٌبع:  

گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راٌّواي باليٌي پرستاري  

 

 
           

   

    اسيذيتِ غذاّبي هصزفي در هجتاليبى ثِ سخن ّبي

 ثز سخن  گَارضي اّويت سيبدي ًذارد هگز ايٌكِ ثيوبر ػالٍُ

 ثبضذ دچبر سخن ّب ٍ ضبيؼبتي در دّبى ٍ هزي ًيش 

  ضيز هحتَي كلسين ٍ پزٍتئيي ثبالست كِ يك تحزيك

ي لَي تزضح اسيذ هؼذُ است ثِ ّويي دليل كٌٌذُ

ضيز ثزاي درهبى سخن هؼذُ تَصيِ هصزف هتٌبٍة ٍ هكزر 

ًطذُ است

 

تَجِ داضتِ ثبضيذ ّويطِ احتوبل ػَد سخن هؼذُ 

ٍجَد دارد، ثٌبثزايي ّوَارُ جبًت احتيبط را رػبيت 

  .كٌيذ ريطِ كٌي هيكزٍة ثبيذ تبييذ ضَد

 

 

 

 تَصيِ  

 .دارٍّبي تجَيش ضذُ را طجك دستَر هصزف كٌيذ 

 سيگبر يب تٌجبكَ هصزف ًكٌيذ 

  خَردى ًَضبثِ خَدداري كٌيذ هصزف لَُْ يب اس

 ضكالت را لطغ يب ثسيبر هحذٍد كٌيذ.

  ّيچ گبُ ثذٍى ًظز پشضك اس آسپزيي يب هسكي ّبيي

 هبًٌذ ثزٍفي استفبدُ ًكٌيذ.

 هؼذُ خَد را ثزاي طَالًي هذت خبلي ًگبُ ًذاريذ 

  سؼي كٌيذ تؼذاد ٍػذُ ّبي غذايي را سيبد ٍ حجن آى

 را كن كٌيذ.

 ى ّزچيشي كِ هَجت تحزيك ٍ سَسش هؼذُاس خَرد 

 ضَد اػن اس فلفل، يب ادٍيِ يب پيتشا خَدداري كٌيذهي

 ُّبي غذايي حجين لجل اس خَاة اس خَردى ٍػذ

    .اجتٌبة كٌيذ

 

 

  

 


