
 

  

 

 تغذيه درماني در زخم معده 

 

ًكبتي كِ ثبيذ يك ثيوبر سخن هعذُ اي در 

صزف غذا رعبيت ًوبيذ ثِ شزح سيز هي 

 :ثبشذ

غذاّبيي استفبدُ كٌيذ كِ راحت ّضن ٍ 

 .خَة تحول گزدد

ثزاي جلَگيزي اس گزسٌگي طَالًي يب سيبد 

هيبى ٍعذُ  3ٍعذُ غذايي ٍ   3خَردى 

 .استفبدُ ًوبئيذ

ثب آراهش غذا ثخَريذ ٍ آى را خَة ثجَيذ 

ٍ تب يك سبعت ثعذ اس صزف غذا دراس 

 .ًكشيذ

سبعت قجل اس خَاة چيشي ًخَريذ  3تب 

ٍردى هيبى ٍعذُ در ٌّگبم خَاة سيزا خ

تزشح اسيذ هعذُ را در طَل شت افشايش 

 .هي دّذ
 

 

يك سبعت ٍ سِ را  آًتي اسيذ

سبعت ثعذ اس غذا ٍ ًيش قجل اس 

خَاة هصزف كٌيذ سيزا اسيذيتِ 

هعذُ را در پبييي تزيي حذ ًگِ هي 

 .دارد

هٌبثع غٌي اس پزٍتئيي هبًٌذ گَشت ، 

را ... تخن هزغ، پٌيز ، هبست ٍ شيز 

هيبى ٍعذُ  در ٍعذُ ّبي غذايي ٍ

 .ّب استفبدُ كٌيذ

سعي كٌيذ هيَُ ٍ آة هيَُ ّبيي كِ 

اسيذي ًجبشٌذ استفبدُ كٌيذ هبًٌذ 

ست، اًگَر ٍ گالثي ٍ هصزف 

 .هزكجبت را هحذٍد ًوبئيذ

 

هصزف هَاد غذايي  سيز را هحذٍد 

 :ًوبئيذ

غذاّب ٍ آشبهيذًي ّبي كبفئيي 

قَُْ ، ًسكبفِ، چبيي ٍ ) دار

سيزا تَليذ اسيذ هعذُ را ( ًَشبثِ

 .افشايش هي دٌّذ

فلفل سيبُ، فلفل قزهش، دارچيي هصزف الكل ، 

 .ًٌوبئيذ
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يكسزي هَاد غذايي كِ ايجبد گبس 

هعذُ هي كٌٌذ هبًٌذ ثزاكلي ، كلن، 

گلن كلن، تزة كَّي ، پيبس، سيز، 

ثبقال ٍ ّوچٌيي فلفل دلوِ اي ٍ 

عصبرُ سجشيجبت كوتز هصزف 

 .شَد

ائَ، هصزف گَجِ ، رة گَجِ، كبك

ثستٌي ، شيزكبكبئَ ٍ كبكبئَي داغ 

 .را هحذٍد ًوبئيذ
 

شيز ٍ غذاّبي كزم دار كوتز استفبدُ 

اگز چِ ًشبى دادُ شذُ است كِ . شَد

پزٍتئيي شيز در اثتذا اثز خٌثي سبسي 

اسيذ هعذُ را دارد ٍلي اس يك طزف 

هعذُ را  PHهحزك قَي ًيش هي ثبشذ ٍ 

ثيشتز اس سِ ٍعذُ غذاي اصلي پبييي 

 .هي آٍرد

هصزف غذاّبي چزة ٍ سزخ كزدُ 

هبًٌذ چيپس ٍ سيت سهيٌي سزخ شذُ 

اس ًوك سَد كزدى . را هحذٍد ًوبئيذ

هَاد غذايي ٍ اضبفِ كزدى ادٍيِ جبت 

 . ٍ چبشٌي اجتٌبة كٌيذ

خَردى غذاّبي فيجزدار هبًٌذ غالت، 

شذُ ٍ  حجَثبت ، ثبقالي تبسُ پختِ

سجشيجبت در صَرتي كِ ايجبد درد ٍ 

 .ًبراحتي هعذُ كٌٌذ را هحذٍد ًوبئيذ
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