
 

  

 دچبر غذا خٛردٖ اس ثؼذ ثالفبفّٝ دأپیًٙ، عٙذرْ ثٝ ٔجتال افزاد ثیؾتز

در ثزخی افزاد ٔجتال ػالیٓ ثیٕبری یه تب عٝ عبػت .ؽٛ٘ذ ٔی آٖ ػالیٓ

ط دیزرثزخی افزاد ٞٓ ػالئٓ سٚدرط ٚ . ثؼذ اس خٛردٖ غذا ثزٚس ٔی وٙذ

اِجتٝ ثب تٙظیٓ ٚ تؼذیُ ثز٘بٔٝ غذایی، ایٗ  .را ثب ٞٓ تدزثٝ ٔی وٙٙذ

ٔٛارد خذی ٚ خغز٘بن ثیٕبری، ٘یبس ثٝ . ثیٕبری را ٔی تٛاٖ وٙتزَ وزد

ػُٕ خزاحی ٚ ٔقزف دارٚ دارد 

سٔب٘ی وٝ افزاد ٔجتال ثٝ ایٗ ثیٕبری راٜ ٞبی غذا  : درمان بیماری

خٛردٖ ثٟتز را یبد ثٍیزیذ ٚ سٔب٘ی وٝ دعتٍبٜ ٌٛارؽی تٙظیٓ ؽٛد، 

ٌبٞی اٚلبت ٘ی تغییز ثز٘بٔٝ . ثیؾتز ٔٛارد ایٗ ثیٕبری ثٟجٛد ٔی یبثٙذ

اٌز ایٗ راٞىبرٞب ٔٛثز ٘جٛد، . غذایی، ػالئٓ ثیٕبری را ثزعزف ٔی وٙذ

پشؽه اس دارٚٞب ٚ یب ػُٕ خزاحی ثزای ثٟجٛدی ایٗ ٔؾىُ اعتفبدٜ ٔی 

 .وٙذ

ْ پشؽه ثزای وبٞؼ عزػت ػجٛر غذا اس ٔؼذٜ ٚ تغىیٗ ػالئ:  داروها

ایٗ دارٚٞب ثزای .. ثیٕبری، دارٚٞبی خبفی را ثزای ثیٕبر تدٛیش ٔی وٙذ

 .افزاد ٔجتال ثٝ عٙذرْ ؽذیذ ٔٙبعت تز ٞغتٙذ

پشؽه اس ثزخی رٚػ ٞبی خزاحی ثزای درٔبٖ ٔٛارد  : عمل جزاحی

عخت عٙذرْ دأپیًٙ وٝ ثٝ رٚػ ٞبی ٔالیٓ تز خٛاة ٕ٘ی دٞٙذ، 

، رٚػ ٞبی ثبسعبسی وٙٙذٜ ٞبثیؾتز ایٗ خزاحی. اعتفبدٜ ٔی وٙذ

( پیّٛر)ٞغتٙذ؛ ٔثُ ثبسعبسی دریچٝ ثیٗ ٔؼذٜ ٚ رٚدٜ 

در ٌزٚٞی اس ثیٕبراٖ وٝ ثٝ عبیز  : غذا دادن به بیمار اس راه لوله 

رٚػ ٞبی درٔب٘ی خٛاة ٕ٘ی دٞٙذ، یه ِِٛٝ اس خبرج ثذٖ ثٝ داخُ 

ثیٕبر رٚدٜ ثبریه ٚارد ٔی ؽٛد وٝ اس عزیك ایٗ ِِٛٝ، ٔٛاد ٔغذی ثٝ ثذٖ 

 .ٔی رعٙذ

 

 ٚ کمتر ؽیزیٙی ٚ وزثٛٞیذرات ثبیذ ثیٕبری ایٗ ثٝ ٔجتال ثیٕبراٖ

 ٚ پشؽه رإٞٙبیی ثب تٛا٘ذ ٔی ثیٕبر. وٙٙذ ٔقزف بیشتر پزٚتئیٗ

 تٙظیٓ را خٛد ؽزایظ ثب ٔتٙبعت غذایی رصیٓ ثٟتزیٗ تغذیٝ ٔتخقـ

. وٙذ

ثب . ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ عزعبٖ ٔؼذٜ ثٝ وبِزی ٚ پزٚتئیٗ ثیؾتزی ٘یبس دار٘ذ

ٖ ٔیشاٖ خذة پزٚتئیٗ را تٛا ٔقزف ؽیز، تخٓ ٔزؽ ٚ پٙیز ثیؾتز ٔی

تٛاٖ وبِزی  ٞب ٔی ٞب ٚ ػقبرٜ افشایؼ داد؛ ٕٞچٙیٗ ثب افشٚدٖ ا٘ٛاع عظ

ٔیشاٖ چزثی رصیٓ غذایی را . ٔٛرد ٘یبس ثذٖ در ایٗ ؽزایظ را تأٔیٗ وزد

تٛاٖ ثب افشٚدٖ وزٜ یب خٛردٖ پٛدیًٙ ٚ ثغتٙی افشایؼ داد تب ثٝ  ٘یش ٔی

 .وٕه وٙذ( تخّیٝ عزیغ ٔؼذٜ)رفغ عٙذرْ دأپیًٙ 

، وّغیٓ ٚ آٞٗ ثیؾتزی D ثیٕبراٖ ٔجتال ثٝ عزعبٖ ٔؼذٜ ثبیذ ٚیتبٔیٗ

ٔبٞی عبردیٗ، وّٓ ثزي، ٌُ وّٓ، . را اس رصیٓ غذایی خٛد خذة وٙٙذ

. وٙٙذ ؽیز، تخٓ ٔزؽ، پٙیز ٚ ٘بٖ وّغیٓ ٔٛرد ٘یبس ثذٖ را تأٔیٗ ٔی

. اعت٘یش در ٔبرٌبریٗ، وزٜ، ٔبٞی چزة ٚ تخٓ ٔزؽ ٔٛخٛد  D ٚیتبٔیٗ

آٞٗ ٔٛخٛد در ٌٛؽت لزٔش ثٟتز اس آٞٗ ٔٛخٛد در ٔبٞی، عٛیب، سردٜ 

. ؽٛد ٞبی خؾه ؽذٜ خذة ٔی ٔزؽ، عجشیدبت ثب ثزي عجش ٚ ٔیٜٛ تخٓ

ٔقزف غالت وبُٔ ٔب٘ٙذ پبعتب ٚ ثز٘ح حبٚی غالت وبُٔ ٚ ٘بٖ ٌٙذْ 

دار ثب تٛخٝ ثٝ فیجز ثبالی آٟ٘ب ثزای ایٗ دعتٝ اس ثیٕبراٖ ٔفیذ  عجٛط

ای چٖٛ آة  ٘ٛؽیذٖ خزػٝ خزػٝ ٔبیؼبت فبف ٚ خٙه ؽذٜ. اعت

عیت، چبی، آة آثٍٛؽت، عٛح عجشی ثزای ثٟجٛد ایٗ ثیٕبراٖ ٔؤثز 

  .اعت

 :( dumping syndrome) دامپینگ سندرم

 اس لغٕتی یب ٚ تٕبْ وٝ افزادی در ثیؾتز وٝ اعت ػالیٓ اس ای ٔدٕٛػٝ 

 الغز ثزای وٝ وغب٘ی یب ٚ ا٘ذ ثزداؽتٝ خزاحی ػُٕ ثب را خٛد ٔؼذٜ

. دٞذ ٔی رخ ا٘ذ، دادٜ ا٘دبْ را ٔؼذٜ پظ ثبی خزاحی ػُٕ ؽذٖ،

 ثیٕبری، ایٗ در. ٌٛیٙذ ٔی ٘یش ٔؼذٜ عزیغ تخّیٝ را دأپیًٙ عٙذرْ

 ریش٘ذ ٔی وٛچه رٚدٜ داخُ ثٝ عزیغ خیّی ٔؼذٜ ٘ؾذٜ ٞضٓ ٔحتٛیبت

 ٚ لّت تپؼ وزدٖ، ػزق اعٟبَ ٚ تٟٛع ؽىٓ، درد ٔثُ ػالیٕی ثب وٝ

 .اعت ٕٞزاٜ عزٌیدٝ ٚ لّت عزیغ ضزثبٖ

 :معده جزاحی اس پس خود اس مزاقبت

 ٚضؼیت در ثبیذ خزاحی درٔبٖ اس پظ ٔؼذٜ عزعبٖ ثٝ ٔیتال ثیٕبراٖ

 تب ثىؾٙذ دراس دلیمٝ 30 تب 20 غذا اس پظ ثخٛر٘ذ، غذا ٘ؾغتٝ ٘یٕٝ

 ٔقزف پشؽه، تدٛیش فٛرت در ٚ ؽٛد ا٘دبْ تبخیز ثب ٔؼذٜ اس غذا تخّیٝ

 وٕه ٔؼذٜ تخّیٝ در تبخیز ثٝ( ػضالت ضذٌزفتٍی) ضذاعپبعٓ دارٚی

 .وٙذ ٔی

 غذا ٕٞزاٜ ثٝ ٔبیؼبت ٔقزف ثیٕبراٖ ایٗ ثزای  : غذایی رصیم و تغذیه

 ثٙٛؽذ غذا اس پظ یب پیؼ عبػت یه ثبیذ ٔبیؼبت ٚ اعت ٕٔٙٛع

 وٕتز اعت ثٟتز ٚ ثبؽذ تحُٕ ثزحغت ثبیذ چزثی ٔقزف ٕٞچٙیٗ

. ثبؽٙذ داؽتٝ دأپیًٙ ػالیٓ وبٞؼ ثزای پزپزٚتئیٗ رصیٓ ثبیذ ؽٛد،

 ٚػذٜ در ثبیذ غذا ثبؽذ، ٚیتبٔیٗ حبٚی خبٔذ فٛرت ثٝ ثیؾتز ثبیذ غذاٞب

 آٔپَٛ ٔذت عٛال٘ی تشریك ٕٞچٙیٗ ؽٛد، ٔیُ سیبد دفؼبت ٚ وٓ ٞبی

 اِشأی خٛ٘ی وٓ اس پیؾٍیزی ثزای ٌبعتزوتٛٔی اس پظ 12 ة ٚیتبٔیٗ

 .اعت

 خٛدداری اِىّی ٔؾزٚثبت ٘ٛؽیذٖ ٚ عیٍبر وؾیذٖ اس ثبیذ ثیٕبراٖ ایٗ 

 .وٙٙذ

 دار ادٚیٝ غذاٞبی ٚ ثزٚفٗ آعپزیٗ، وبفئیٗ، لٟٜٛ، ٔثُ ٔحزن غذاٞبی

 رٚتیٗ آسٔبیؾٟبی خّٕٝ اس درٔب٘ی پز٘بٔٝ پیٍیزی ؽٛد، خٛردٜ ٘جبیذ

 فزأٛػ ثیٕبری ػٛد تؼییٗ ثزای تؾخیقی ٞبی تغت عبیز ٚ خٛ٘ی

 ٚ درد ؽىٓ، تٛرْ اعتفزاؽ، تٟٛع، ٔثُ ٔؾىالتی ثزٚس فٛرت در ٚ ٘ؾٛد

 ٔحُ ؽذٖ حغبط درد، لزٔشی، تت، ٘ظیز ػفٛ٘ت ػالیٓ ؽىٓ، عفتی یب

 وبٞؼ ٚ اعٟبَ خزاحی، ٔحُ ٌزٔی ٚ ثذثٛ ٚ چزوی تزؽحبت خزاحی،

 .وٙٙذ ٔزاخؼٝ ٔؼبِح پشؽه ثٝ ثبیذ ٚسٖ

 ٞب، ٚیتبٔیٗ فحیح ٔیشاٖ دارای ٚ ٔغذی ٔٛاد اس عزؽبر غذایی رصیٓ

 ثیٕبر لذرت ثز تأثیزٌذاری ثٝ تٛخٝ ثب ٞب وبِزی ٚ ٞب پزٚتئیٗ ٔٛادٔؼذ٘ی،

 ؽٕبر ثٝ ٔؼذٜ عزعبٖ درٔبٖ فزایٙذ اس ٟٕٔی ثخؼ درٔبٖ رٚ٘ذ تغزیغ ٚ

 .رٚد ٔی
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 (ره)مزكش آموسشی درمانی امام خمینی 

آموسش مزاقبت اس خود به بیمار پس اس جزاحی 

 سزطان معده 

 

 
 

 SICUBبخش 

 

 

 

 پٛؽؼ رٚی عزعبٖ ٞبی عَّٛ وٝ ؽٛد ٔی ٌفتٝ سٔب٘ی ثٝ ٔؼذٜ عزعبٖ

. ؽٛ٘ذ ٔی ایدبد ٔؼذٜ داخّی

 چیست؟ سزطان معده الئم و نشانه هایع

 ثؼضی در ثیٕبر ٚ یبثذ ٕ٘ی ثزٚس اِٚیٝ ٔزاحُ در ٔؼذٜ عزعبٖ ػالئٓ

 ٞبی ٘ؾب٘ٝ. ؽٛد ٕ٘ی ٔٛاخٝ ػالٔتی ٞیچ ثب وبُٔ پیؾزفت سٔبٖ تب ٔٛارد

 :ا٘ذ ػجبرت اِٚیٝ

 غذا فزف اس پظ ٚیضٜ ثٝ ؽىٓ فٛلب٘ی لغٕت ٘براحتی یب درد

 اس ِشٚٔبً داؽتٗ عٛءٞبضٕٝ وٝ ثبؽیذ داؽتٝ خبعز ثٝ اِجتٝ: )عٛءٞبضٕٝ

 عزعبٖ ثب ارتجبعی عٛءٞبضٕٝ ٔٛارد اوثز ٚ ٘یغت ٔؼذٜ عزعبٖ ػالیٓ

 (.٘ذارد

 غذا فزف اس پظ ثیٕبراٖ ثزخی: غذا ثٝ ٔیّی ثی یب ٚ ثیٕبری احغبط

. دار٘ذ خٛردٖ در افزاط ٚ عیزی احغبط

 اؽتٟب وبٞؼ یب ٚ ٚسٖ وبٞؼ

 ٚ لیزٔب٘ٙذ رً٘، تیزٜ ٔذفٛع فٛرت ایٗ در: ٔذفٛع در خٖٛ دفغ 

 خٖٛ ٔؼذٜ، عزعبٖ در وٕتز ؽیٛع ثب حبِتی در یب ؽٛد ٔی چغجٙبن

 ایٗ. ؽٛد ٔی دیذٜ ٔذفٛع در رٚؽٗ لزٔش خٖٛ ػٛك در رً٘ تیزٜ

. اعت رٚدٜ یب ٔؼذٜ خذی ثغیبر خٛ٘زیشی دٞٙذٜ ٘ؾبٖ ػالٔت

 می بزوس بیماری شدید مزاحل در معده كه سزطان عالیم 

 :كند

 ؽذٜ تؾذیذ فٛرت ثٝ اِجتٝ اِٚیٝ ػالئٓ تٕبْ

 ا٘ذاسٜ اس ثیؼ خغتٍی ٚ ٔذاْٚ ثیٕبری احغبط

 

  پیّٛری ثبوتز ػفٛ٘ت ثب٘ٛػی ثبوتزی ثب ٘بْ ّٞیىٛ

سخٓ ٞبی ٔؼذٜ   

 دخب٘یبت اعتؼٕبَ

 ؽٛد ٔی ثبػث خٛ٘ی وٓ. تٛٔٛر ٔذاْٚ خٛ٘زیشی فٛرت در ؽذٖ خٖٛ وٓ

 .وٙذ خغتٍی احغبط عجیؼی حبِت اس ثیؼ ثیٕبر تب

 ٔغذٚد را ٘ٛؽیذ٘ی ٚ غذا ػجٛر راٜ ٚ ؽٛد ٔی ثشري ثغیبر عزعب٘ی تٛٔٛر

. ا٘دبٔذ ٔی ٔؼذٜ ا٘غذاد ثٝ ٚ وٙذ ٔی

 ه عوامل موجب ابتال به سزطان معده می شوند؟چ

 ؽذٜ عٛد ٕ٘ه ٚ ؽذٜ عزخ غذاٞبی ٔذت عٛال٘ی ٔقزف

  آٔبدٜ غذاٞبی ٔذت عٛال٘ی ٔقزف خقٛؿ ثٝ ثبوتزی ثٝ اِٛدٜ غذای

  ٔؼذٜ اعیذیتٝ وبٞؼ

  درٌذؽتٝ ٔؼذٜ خزاحی 

 .وبٞٙذ ٔی را ٔؼذٜ اعیذ تزؽح وٝ دارٚٞبیی ثب عٛال٘ی تٕبعٟبی 

 چبلی یب ا٘ذن خغٕی فؼبِیت ٘بٔٙبعت، غذایی رصیٓ

 ٞبی راٜ اس( پزتٛدرٔب٘ی اٚلبت ٌبٞی ٚ) درٔب٘ی ؽیٕی خزاحی، : درمان

 .ؽٛ٘ذ ٔی ٔحغٛة ٔؼذٜ عزعبٖ درٔبٖ

 را آٖ تٛاٖ ٔی ٔؼذٜ عزعبٖ اِٚیٝ ٔزاحُ در تٛٔٛر ثزداؽتٗ ثب : جراحی

 اٚلبت ٌبٞی ٚ ٔؼذٜ عزعب٘ی ٚ دیذٜ آعیت ثخؼ ٔؼٕٛالً وزد؛ درٔبٖ

 .ؽٛد ٔی خبرج ثذٖ اس ٔؼذٜ تٕبْ
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