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زخم گوارشي عبارتست از شكستگي مخاط مري،  مدر،   ادتر،ا، ر ك  كوكر  كر  كر 

آسيب كير،  اسرتت تمراس اسري، مدر،  درا دخ ر ا،   يا عومل كيگي تماس دا اسي، مد،  

هرايي كر ايرن نروااي اي راك توان، زخممختلف كستگا  گوارش مثل ر ك   مد،  يا مي، مي

 شوكتد  خونييز، ميكن، ك  گاهي من ي 
 

 :عاليم بيماري
  تغيييات اجادت مزاج  كفع مر،فو  تيري  يرا خرو  كرك شكم

 ر شن كر م،فو   استفياغ خوني يا سياهينگت

 

 علل:
زمين  مسرتد،    مصيف كار ها، خاص  عفونت دا ميكي ب هليكوداكتيپيلور،    يي س 

  Oارشي كر افياك، ك  گي   خوني توان، عامل زخم گوارش داش،ت زخم ا، گوخانواكگي  مي

 ديادي دي تي از افياك كيگي استت  س  كارن،

كر غراا همچنين عوامل كيگي مثل كخانيات  دري نممري

 توان، كر اي اك زخم ا، گوارشي موثي داش،تمي
  



 راههاي تشخيص بيماري زخم معده:
   مكرير تفياغمدموالً كر افياك جوا  اگي عالمت ايي ماننر، كراهو  ز   كرم خروني  اسر

ااساس گيي كيك  غاا  جوك ن،اشت  داش،   فقط كرك مد،  كاشت  داشرن،  دايسرتي از آن را 

گيفت  شروك   كر ورورت اثبرات آ    ج ت هليكوداكتيپيلور، آزمايو خو    تست تنفسي

ت رو    كراهو  ز    سال كارن،  يا ككار كم خوني  04كرما  شون،ت  لي افياك، ك  داال، 

 تن، يا ااساس گيي كيك  غاا كارن،  اتما داي، آن، سكوپي شون،تاستفياغ هس

 

بيمار عزيز ضمن آرزوي سالمت براي شما، چنانچه مبتال به زخم  واارشمه تيمتي ، 

 نمائي .تاجه شما را به مطالب زير جلب مه

 

 مراقبت در زخم گوارشي:

اجتنرراب   الكررل از اسررتدمال كخانيررات  -1

 كني،ت

 

از كار ها، موثي دي اسي، مد،  مثل شيدت آلمينيوم امت جيت اس طبق  -2

 ت ويز پزش  استفاك  نمائي،ت

 

 

 تمايدات د  مق،ار كم كر كفدات زياك ميل كني، -3

   كار اجتناب كني،تكار   اك ي از غااها، كافئين -0

 پيگيي، كني،ت د  م،ت ي  سال دينام  مياقبتي خوك را دطور منمم -5



 رژيم غذايي:

 جلوگيي، از پي يفت ديمار، يا د بوك، آ   از نمي پزشكي تا كنرو  رييرم غراايي  كر

خاوي ثادت ن ،  استت هي كن، د تي است از مواك غراايي ماننر، فلفرل   مرواك غراايي 

تيش ك  خياش ها، سطحي كر مد،  اي اك يرا 

 كنن،  استفاك  نكني،تها را د،تي ميزخم

  د تي است كر كنين موارك، مصريف ميرو   

سبز، را قطع نكيك    دا توجر  در  نيراز در،   

ها   ميو  ها، تاز  مصيف كنير،ت  لري از سبز،

 مصيف ميو  ها، تيش  كال  ا يم   نفاخ خوككار، نمائي،ت

 ز غااها، سب  استفاك  كني،   از مصيف سيگار   الكل   ق و  خوككار، نمائي،تا 

  مصيف نمائي،تغاا را دا ا م كم   كر ساعات منمم   د  كفدات 
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