
 

  

 

 تغذيه درماني در زخم معده 

 

نكاتي كه تايد يك تيماا  خمام دهادي در       

صرف غذد  عايت نمايد تاه رارز خيار داي     

 تارد:

غذدهايي دستفا ي كنياد كاه  د ات هوام       

 موب تحمل گر  .

تردر جلوگيرر دخ گرسنگي طوالني ياا خياا    

ديااا   عاادي  3 عاادي غااذديي     3مااو    

 دستفا ي نمائيد.

تا آ ددش غذد تخو يد   آ   د موب تجوياد  

  تا ياك سااعت تهاد دخ صارف غاذد   دخ      

 نكشيد.

ساعت قثال دخ ماودب زيانر نخو ياد      3تا 

خيرد مو    دياا   عادي    هنگااو ماودب     

تررح دسيد دهدي  د    طاو  راة داانديش    

 دي  هد.
 

 

يااك ساااعت   سااه  د  آنتااي دساايد

ساااعت تهااد دخ غااذد   نياان قثاال دخ 

مودب دصرف كنياد خيارد دسايديته    

دهدي  د    پايين ترين  د نگه داي  

  د  .

دناتع غني دخ پر تئين دانند گورت ، 

تخم درغ، پنير ، داست   رير ...  د 

غذديي   ديا   عادي      عدي هار 

 ها دستفا ي كنيد.

سهي كنيد ديوي   آب ديوي هايي كه 

دسيدر نثارند دساتفا ي كنياد دانناد    

سااة، دنگااو    گوتااي   دصاارف 

 .دركثات  د دحد   نمائيد

 

دصرف دود  غذديي  خير  د دحاد    

 نمائيد:

غذدها   آراديدني هاار كااائين   

 د ) قهااوي ، ناااكااه، زااايي    

نوراته( خيرد توليد دسيد دهادي  د  

 دانديش دي  هند.

دلكل ، الفل ساياي، الفال قردان،  د زاين دصارف      

 ننمائيد.
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ه ديجاا  گااخ   يكارر دود  غذديي ك

دهدي دي كنند دانند تردكلاي ، كلام،   

گلم كلم، ترب كوهي ، پيااخ، ساير،   

تاقو   همچناين الفال  لماه در      

عصااا ي سااثنيجات كمتاار دصاارف 

 رو .

دصرف گوجه ،  ب گوجه، كاكائو، 

تاتني ، رايركاكائو   كاكاائور  دغ   

  د دحد   نمائيد.
 

رير   غذدهار كرو  د  كمتر دستفا ي 

رو . دگر زه نشا   د ي ردي دست كه 

پر تئين رير    دتتدد دثر منثي ساخر 

دسيد دهدي  د  د    لي دخ يك طرف 

دهدي  د  PHدحرك قور نين دي تارد   

تيشتر دخ سه  عدي غذدر دصلي پايين 

 دي آ   .

دصرف غذدهار زرب   سرخ كر ي 

يني سرخ ردي دانند زيپس   سية خد

 د دحد   نمائيد. دخ نمك سو  كر   

دود  غذديي   دضااه كر   د  يه جات 

   زارني دجتناب كنيد. 

مو    غذدهار ايثر د  دانند غوت، 

 ثوتات ، تاقور تاخي پخته ردي   

سثنيجات    صو تي كه ديجا        

 .نا د تي دهدي كنند  د دحد   نمائيد
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