
 

 

 درهبى:

  ثِ پشضك جْت اًتخبة هٌبست تزيي راُ درهبى

 هزاجعِ ًوبييذ. 

  دارٍ ّبي تجَيش ضذُ را ثِ هَقع ٍ ثطَر صحيح

 هصزف ًوبييذ. 

 
 .اس اضطزاة ٍ استزس ثپزّيشيذ 

  ،آًتي ثيَتيك اگز گبستزيت ضوب اس ًَع عفًَي است

 ّبي تجَيش ضذُ را ثطَر كبهل هصزف كٌيذ

 است السم درهبى پيگيزي خًَي كن ٍجَد صَرت در 

   .كطيذى سيگبر ٍ هصزف الكل ثبيذ قطع ضَد 

 

 

  
 :عالئن ٍ ًطبًِ ّبي ثيوبري. 

درد ضكن، سزدرد، ثي حبلي، تَْع، ثي  در ًَع حبد:

 اضتْبيي، استفزاغ، سكسكِ

 سَسش سز دل ثعذ اس خَردى غذا، احسبس :در ًَع هشهي 

 طعن تزضي در دّبى، تَْع، استفزاغ، آرٍغ سدى

خًَزيشي گَارضي در صَرت ثزٍس سخن)استفزاغ خًَي يب 

 (هذفَع قيزي ٍ سيبُ رًگ

 ّبي تطخيص:راُ 

 آًذٍسكَپي* .1

عكس ثزداري قسوت فَقبًي دستگبُ گَارش* .2

 
خطز ثزٍس كن آثي ثِ دليل هصزف ًبكبفي هبيع ٍ اس دست دادى 

هبيع اس طزيق استفزاغ ٍ عذم تعبدل غذايي ثِ دليل دريبفت 

ًبكبفي  هَاد غذايي ٍكوتز اس رفع ًيبس ثذى ٍجَد دارد، 

 ثگيزيذ.جذي در اسزع ٍقت را درهبى  ٍ پيگيزيثٌبثزايي 

  .ًوبييذ

 

 

 گبستزيت چيست؟  

كِ يك هطكل  را گبستزيت هي ًبهٌذالتْبة هخبط هعذُ 

ضبيع گَارضي هي ثبضذ. هوكي است حبد يب هشهي ثَدُ ٍ 

 يب داراي دٍرُ ّبي عَد كٌٌذُ ثبضذ.

 

 عَاهل ثزٍس ثيوبري:

 هصزف غذاّبي آلَدُ ،پزخَري ، رصين غذايي ًبهٌبست

 ٍ يب هحزك هبًٌذ غذاّبي ثسيبر تٌذ ٍ پز ادٍيِ

 كبفئيي سيبد , خَردى آضبهيذًي ّبي داغ

  هصزف ثزخي اس دارٍّب هبًٌذ آسپيزيي ٍ دارٍّبي

 ضذالتْبثي غيزاستزٍييذي،

 هصزف الكل ٍ دخبًيبت 

 استزس 

 ،ٍُجَد ثبكتزي ّليكَثبكتز پيلَري در هعذ 

 راديَتزاپي 

 مي توانذ منجر به زخم يا هصزف اسيذ يب قليبي غليظ(

 سوراخ شذن مخاط يا تنگي پيلور شود(



 

 

 

 

 گاستريت

 ٍرم 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     

        

   

 عالئن ّطذار دٌّذُ:  

 عالئن سيز ثِ پشضك هزاجعِ ًوبييذ.در صَرت ثزٍس 

 *در صَرتي كِ درد ضذيذ ٍ غيز قبثل كٌتزل ثبضذ.

 *در صَرت ٍجَد هذفَع سيبُ رًگ يب قيزي ضكل

*كن ضذى آة ثذى ٍ خطكي پَست ،كن ضذى حجن ادرار 

 ،تطٌگي سيبد

 

 

 رصين غذايي:  

رعبيت رصين غذايي جشء اصلي درهبى گبستزيت 

 است.

  هحزك خَدداري كٌيذ.اس خَردى غذاّبي 

  ٍ در اٍليي رٍس درد ضذيذ هعذُ اس خَردى غذاّبي جبهذ

 سٌگيي پزّيش كٌيذ.

 .اس خَردى سزيع هَاد غذايي پزّيش كٌيذ 

  اس خَردى ٍعذُ ي غذاي پزحجن ٍ ًفبخ پيص اس خَاة

ّبي حبٍي كبفئيي )قَُْ ، خَدداري ًوبييذ. اس آضبهيذًي

 ٌيذ.ًَضبثِ ّبي گبسدار ٍ ...( خَدداري ك

  ليَاى آة ثٌَضيذ 8الي  6رٍساًِ حذاقل 

 ُغذايي يدر گبستزيت ّيچ دليلي ثزاي حذف كبهل هبد 

 . ٍجَد ًذارد هگز آًكِ ثبعث درد ٍ ًبراحتي هعذُ ضَد

 

 

 

  

 


