
 

 زخم معده و دوازده

در گذشته تصور بر این بود کهه خمهه  هو تهو ه  

غذای پرادویه، فشور روحی و شخصیه  ضطهبهر  

ایجود ضی شود اکنون ضی دانیه که اکهرهر خمهه  هو 

احتموال به عل  عفون  بو یک نوع بوکتری موص به 

 وجود ضی آید.

عالئم شایع در زخم معده و دوازده را می  

 دانید؟

  وخش -1

 پیچش -2

 7تهو 3درد شبیه گر نگی در نوحیه ضعده اغله   -3

  وع  بعد اخ غذا یو در نیمه ش .

 تهوع و ا تفراغ. -4

ضدفوع قیری رنگ  یوه یو مون آلود )که نشهون  -5

 د نده مونریزی اخ خمه ضی بوشد(.

 برای درمان پزشک چه کاری انجام میدهد؟

به و یله ضعوینه پزشک انجوم ضی شود که نشون ضی د د 

که آیو خمه وجود دارد یو نه و نیز تعیین کند کهه ههه 

 هیزی بوعث خمه شده ا  .

 آیا درمان زخم معده و دوازده را م  دانید؟

 درضون دارویی

 

 در چه مواردی که باید به پزشک مراجعه کنیم:

 ا تفراغ ضکرر یو ا تفراغ مونی -1

 ضدفوع قیری رنگ، تیره یو مونی -2

 درد نوگهونی و شدید -3

کو ش ضداوم وخن و تداوم درد بعد اخ مهوردن  -4
 دارو و

در صورت  که درمان داروی  موثر 

 نباشد.

 

 عمل جراح  انجام م  شود.

دارو ویتون را دقیقو  مونهگهونهه کهه پهزشهک یهو 

 دارو وختون به شمو آضوخش ضی د د ضصرف کنید

پر یز اخ کشیدن  یگور و عدم ضصهرف ضکهکهن 

 ویی ضونند آ پیرین و دارو وی ضشوبه ضی تواند بهه 

بهبود خمه و جلوگیری اخ برگشه  آن کهمهک 

 کند.



 

آیا غذای مناسب افرادی که جراح  زخم معده 

  و دوازدهه انجام داده اند را میدانید؟

  تعداد وعده  وی غذایی را خیود و حجه آن  هو
 را که کنید.

 .غذایتون را آ کته بخورید و حتمو جویده شود 

 .قبل اخ موا  خیود غذا نخورید 

  ضصرف جو و  ویج در صورت تحمل ضی تواند
 بکیور ضفید  بوشد.

  عی کنید بیشتر اخ  بزیجوت بو برگ  وی  هبهز 
 تیره ا تفوده کنید.

  اخ ضصرف غذا  وی ضهخهتهله  در کهنهور  هه
 مودداری کنید.

  در حد اضکون اخ ضصرف نون  وی  فید پهر هیهز
 کنید.

 .یگور نکشید  

  ضصرف لبنیوت به ویژه ضو   ضی توانهد بکهیهور
ضفید بوشد، به ویژه در افرادی که عله  اصهلهی 

 بیموری آن  و بوکتری ضی بوشد.

 .اخ گر نگی  وی طوالنی ضدت نیز پر یز نمویید 

 چه غذاهای  نباید مصرف کنید؟

 گوش  و ضو ی دودی و نمک  ود شده 

 انواع شور و آجیل  وی پرنمک 

 نوشیدنی  وی گوخدار 

  )س  و -فک  فود  و )غذا وی آضوده  

  ادویه جوت -هوی و قهوه 

 هذبی خیود و غذا وی  رخ شده 

 یرو پیوخ -الکل   
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