
                                          (15-2بعد اس جزاحی معدٌ)کد  مزاقبت

 سىدرم دامپیىگ

زر ثیوبراى ثؼساس خزاحی هؼسُ سٌسرم زاهپیٌگ  ظبّز هی ضَز،وِ ثبػث 

هی ضَز ػجَر غذا اس هؼسُ ثِ رٍزُ ثبریه ثب سزػت سیبز صَرت ثگیزز. ثِ 

است وِ ثبس ّن هَخت ترلیِ ػالٍُ هصزف آة ّوزاُ غذا ػبهل زیگزی 

 سزیغ غذا اس هؼسُ ثِ رٍزُ ی وَچه هی ضَز.

 وشبوٍ َبی ايلیٍ سىدرم دامپیىگ           

 تپص للت-سزگیدِ -ضؼف -احسبس پزی -

 تؼزیك ٍزرزّبی وزاهپی ٍ اسْبل -

ثِ زًجبل آى افشایص  سپس افشایص ًبگْبًی زر لٌس ذَى ٍ -

وبّص لٌس ذَى تزضح اًسَلیي ایدبز هی ضَز وِ هٌدز ثِ 

 طَز .هی

)) مزاقبتُبی ضزيری در مىشل جُت بیمبران بعد اس 

 ((جزاحی معدٌ 

ثبیس زر  ٍضؼیت ًیوِ ًطستِ غذا ذَرزُ ضَز ٍ ثؼس اس غذا ثِ هست  -1

 ثب تبذیز صَرت گیزز. زلیمِ زراس  وطیس تب ترلیِ هؼسُ 02-02

غذا را آّستِ هیل ًوبییس ٍ آى را وبهال ثدَیس تب ثشاق ثِ غذا اضبفِ  -0

 ثْتز ّضن ضَز. گززز ٍ

هبیؼبت ٍ آة را یه سبػت  هصزف هبیؼبت ّوزا ثب غذا هوٌَع است ،-0

 تَاًیس ثٌَضیس.اس غذا ٍ زٍ سبػت ثؼس اس غذا هی لجل

پٌح تب ضص هزتجِ غذا را ثِ همسارون ٍ زر ٍػسُ ّبی هتؼسز هیل ًوبییس. ) -4   

 زر رٍس(

 غذا ثبیس ثیطتز ثِ صَرت خبهس ثبضس تب هبیغ.-5  

 اسذَرزى ٍ آضبهیسى سِ سبػت لجل اسذَاة اختٌبة ًوبییس. - 6

 هَلغ ذَاة سز را ثبالتز ًگِ زاریس تب اس ثزگطت غذا خلَگیزی ضَز. -7

،  اس غذاّبی ذیلی زاؽ یب ذیلی سزز، ازٍیِ ّب ) فلفل، سرزچَثِ -8

      ّب اًَاع ًَضبثِسیز، لَُْ، وبوبئَ، تزضی ّب،  ٍ سػفزاى، سیزُ ٍ....(، پیبس

 وَوبوَال، وبًبزا( پزّیش ًوبییس.)

 سؼی ًوبییس رصین غذایی ون ًوه زاضتِ ثبضیس. -9

ثِ هست   B12هىول ّبی غذایی حبٍی ٍیتبهیي یب تشریك ٍیتبهیي -12

 هوىي است تدَیش ضًَس. ٍ هَاز هؼسًی هبًٌس ولسینعَالًی ٍ آّي 

همسار چزثی ثز حست تحول است اهب زریبفت هَاز لٌسی ثبیس هحسٍز -11

 اختٌبة ضَز. لٌسّبی سبزُضًَس .اس هصزف 

استئبتَرُ)هسفَع چزة(ّن هوىي است ثِ زًجبل خزاحی هؼسُ زر -10

ثیوبراى رخ زّس،زلیل آى ترلیِ سزیغ هحتَیبت هؼسُ است وِ زر ًتیدِ 

ضسى وبفی آى ثب تزضحبت لَسالوؼسُ ٍ صفزا )صفزا ثزای  هبًغ اس هرلَط

 ّضن چزثی السم است( هی ضَز .

اگز چبق ّستیس السام ثِ وبّص ٍسى ًوبییس تب فطبر ثِ هزی ٍ هؼسُ  -10

 وبّص یبثس.

 زًساًْب ٍ پَسیسگی ّبی آى را تزهین ًوبییس. -14

وٌٌسُ ی تدَیش  زارٍّبی آرام  زر هَارز ذفیف ثب وبّص هصزف چزثی ٍ

 حزوبت رٍزُ هی تَاى ایي هطىل را وٌتزل وزز.

ضستطَی هزتت زّبى ّوزاُ ثب هحلَلْبی ذَش عؼن زّبى ضَیِ،  -15

 را ثِ غذا افشایص هی زّس. اضتْبی ضوبسزم فیشیَلَصی، آة ًوه رلیك 

آرٍؽ سزى سجت هی ضَز َّای ثلؼیسُ ضسُ زر حیي ذَرزى غذا را  -16

بى ثبس اًدبم زّیس ٍ سؼی ًوبییس غذا را سزیغ ذبرج ًوبیس لذا آرٍؽ ثب زّ

 ًرَریس.

 اگز زچبر هطىل ٌّگبم ثلغ غذا ضسیس ثِ خزاح ذَز هزاخؼِ ًوبییس. -17

              

 وکتٍ:  

ذًَزیشی یىی اس  ػَارض احتوبلی ثؼس اس خزاحی هؼسُ است،ثیوبر - -

ًطبى هوىي است ػالئن هزثَط ثِ اس زست زازى سزیغ ذَى ٍ ضَن را 

ٍرًگ هزعَة  ٍپَست سزز ،للت َى ،افشایص ضزثبىزّس)وبّص فطبر ذ

پزیسُ هی ضَز( ٍهوىي است همسار سیبزی ذَى تبسُ استفزاؽ وٌٌس،الجتِ 

عجیؼی ٍ هَرز اًتظبر  ،سبػت ثؼس اس ػول تزضحبت ذَى آلَز 10عی 

 است.اهب ذًَزیشی سیبز ثبیس گشارش زازُ ضَز.

  ًَضیسى هطزٍثبت الىلی ذَززاری وٌٌس.ثبیس اس وطیسى سیگبر ٍ  -   

آسهبیطْبی رٍتیي ذًَی ٍ سبیز پیگیزی پزًبهِ زرهبًی اس خولِ  -

 .فزاهَش ًطَز ْبی تطریصی تست

زر صَرت ثزٍس هطىالتی هثل تَْع، استفزاؽ، تَرم ضىن، زرز ٍ یب  - 

سفتی ضىن، ػالین ػفًَت ًظیز تت، لزهشی، زرز، حسبس ضسى هحل 

خزاحی، تزضحبت چزوی ٍ ثسثَ ٍ گزهی هحل خزاحی، اسْبل ٍ وبّص 

 ٍسى ثبیس ثِ پشضه هؼبلح هزاخؼِ وٌٌس.   

  رٍس چٌسثَز ثِ هست ثالفبصلِ پس اس خزاحی هؼسُ ، ضوب لبزر ًرَاّیس

غذا ثرَریس. پس اس چٌس رٍس ، ضوب لبزر ثِ ذَرزى ثؼضی اس غذاّبی ثسیبر 

ذبظ ذَاّیس ثَز. ّسف اس رصین غذایی ووه ثِ ضوب زر فزایٌس ثْجَز ثؼس 

اس ػول، ون وززى فطبر ٍاستزس زر هحل ػول خزاحی ٍ زازى سهبى ثِ 

  .ثسى ضوب خْت تغبثك ثب ضزایظ خسیس هی ثبضس

 ل معمًل در رصیم غذایی مزاح

هزحلِ اٍل:غذاّبی هبیغ زر زهبی اتبق هبًٌس آة ، آة گَضت صبف ضسُ، 

آة هیَُ عجیؼی رلیك، ضیزون چزة، سَح صبف ضسُ ٍ هبست ون چزة. 

  . ّفتِ ازاهِ زازُ هی ضَز 0تب  0ایي رصین غذایی ثِ هست 

غلیظ. غذاّبی پَرُ هزحلِ زٍم : غذاّبیی ثب لَام ذویزی صبف ٍ یب هبیغ 

وِ حبٍی ّیچ لغؼِ هدشا ًجبضس. رصین غذایی پَرُ ثِ عَر ولی ثِ هست 

  .سِ تب چْبر ّفتِ ازاهِ هی یبثس
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هزحلِ سَم : غذاّبی رلیك ٍ غذاّبیی وِ ثِ راحتی خَیسُ هیطًَس هثل 

گَضت چزخ وززُ یب گَضت ثب تىِ ّبی ثسیبر ریش،سجشی پرتِ ضسُ ٍ 

ّفتِ لجل اس ضزٍع رصین  8رصین غذایی حسٍز  هیَُ پرتِ )ووپَت(.ایي

  .غذایی هؼوَلی ازاهِ زازُ هیطَز

ّبی غذایی ٍ ًَضیسى ضوب هتؼسز زر عَل ایي هست تؼساز ٍػسُ 

جبضس)تَخِ زاضتِ ثبضیس اس ًَضیسى هبیؼبت ّوشهبى ثب غذا پزّیش هی

وٌیس(.رصین ضوب ثب ضص ٍػسُ غذایی ضزٍع ضسُ ، سپس ثِ چْبر ٍ زر 

 وبّص زازُ هیطَز. ثِ عَر هؼوَل  ثب ضزٍع رصین ػبزی ثِ سِ ٍػسًُْبیت 

ّز ٍػسُ غذایی ضبهل غذاّبی غٌی اس پزٍتئیي، هبًٌس گَضت ثسٍى چزثی، 

 جبضس. پٌیز( ٍ یب ترن هزؽ هیهحصَالت لجٌی ون چزة )هبست، 

سزػت ػجَر ضوب اس یه هزحلِ ثِ هزحلِ ثؼسی ثِ ایي ًىتِ ثستگی -

لَام  چِ سزػتی ثِ تغییز زر الگَّبی غذا ذَرزى ٍ زارز وِ ثسى ضوب ثب

غذا ػبزت هیىٌس. افزاز هؼوَال ذَرزى غذا ثِ عَر هٌظن ثب لَام سفت ٍ 

  .هؼوَلی را سِ هبُ ثؼس اس ػول خزاحی ضزٍع هیىٌٌس

  : مبیعبت صبف    

 اختٌبة اس ًَضیسًی ّبی گبسزار ٍ وبفئیي •

 اختٌبة اس ًَضیسى آة ثب تىِ ّبی ید  •

اختٌبة اس ًَضیسى ثب ًی یب ثغزی ٍرسضی سیزا ثب ایدبز حجبة ّبی َّا  •

 هوىي است ثبػث ًبراحتی گَارضی ضَز 

هوىي است زر اثتسا ًَضیسى آة زضَار ثبضس. سؼی وٌیس ثب اضبفِ  •

 وززى لیوَ ٍ تٌظین زهب ثٌَضیس 

 لغفب تَصیِ ّبی پشضه ذَز را زر هَرز رصِین غذایی خسی ثگیزیس  •

  : رصیم غذایی وزم     

هبست  ،پٌیز ون چزثی ،هبّی  ،ًیوزٍ ترن هزؽ،هَس  ،پَرُ سیت سهیٌی •

 ،سجشیدبت پرتِ ًزم،آة سیت ثسٍى ضىز  ،ٍ یب پَزیٌگ ثسٍى ضىز

اختٌبة اس ذَرزى چزثی ٍ لٌس سیزا زر ایي هزحلِ ثِ سرتی زر ثسى 

ذیلی ذَة خَیسى هَاز غذایی. ثِ آّستگی غذا  ّضن هی ضًَس.

 ثرَریس. اگز ضوب احسبس وبهل ذَرزى وززیس اس ذَرزى زست ثىطیس 

  : پزيتئیه َب   

 ،پزٍتئیي ثزای سبذت ٍ تزهین سلَل ّب ٍ ثبفت ّبی ثسى ضزٍری است •

 .پزٍتئیي ًمص ثسیبر حیبتی زر سیستن ایوٌی ثسى زارز 

گَضت ّبی ثسٍى چزثی اًتربة وٌیس هبًٌس : اًَاع هبّی ّب، صسف،  •

 هزؽ، گَضت گبٍ ، گَضت ثزُ ، گَضت گَسبلِ 

اختٌبة اس رٍش ّبی پرت ٍ پش چزثی ثبال هبًٌس سزخ وززى ثب رٍغي .  •

اختٌبة اس هصزف گَضت ثب چزثی ثبال هبًٌس گَضت ذَن ، سَسیس یب 

  .وبلجبس

  : چزبی َب    

 .همسار ووی اس چزثی زر رصین غذایی رٍساًِ هَرز ًیبساست     •

 چزثی ثِ سرتی پس اس ػول خزاحی ثبی پس هؼسُ ّضن هیطَز -

چزثی ثیص اس حس هوىي است ثبػث ریفالوس )سَسش سززل(     -

                                             .ضَز

  .احتی گَارضی ضَز چزثی اضبفی هوىي است ثبػث اسْبل ، تَْع ٍ ًبر  -

اختٌبة اس اًتربة ّبی غذاّبی پز چزة هبًٌس سس سبالز هؼوَلی،    -

   .وزُ ، پٌیز ذبهِ ای ٍ سس هبیًَش

اًتربة گشیٌِ ّبی ون چزة هبًٌس : سس سبالز ون چزثی ٍ رٍغي   -

 سیتَى 

 : میًٌ َب ي سبشیجبت   

 C ٍ ٍیتبهیي A سجشیدبت هٌجغ فیجز ، اًزصی، ٍیتبهیيٍهیَُ ّب      •

 .ّستٌس 

هرتلف ٍ هتٌَع را ثزای رصین غذایی ذَز را  سجشیدبتٍهیَُ ّب     •

  .اًتربة وٌیس

را ثِ رصین غذایی ذَز ثِ  سجشیدبتٍهیَُ ّب ثِ یبز زاضتِ ثبضیس     •

 یب رًسُ ضسُ استفبزُ ًوبییس  اضبفِ ًوبییس ٍ زر اثتسا اس اًَاع ًزم ٍ آّستگی
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