
 

  

 دچابر  غذا خَردى اس ثعذ ثالفبفلِ داهپیٌگ، عٌذرم ثِ هجتال افزاد ثیؾتز

در ثزخی افزاد هجتال عالین ثیوبری یک تب عِ عابع   .ؽًَذ هی آى عالین

ط دیازر ثعذ اس خَردى غذا ثزٍس هی کٌذ. ثزخی افزاد ّن عالئن سٍدرط ٍ 

ایاي  را ثب ّن تجزثِ هی کٌٌذ. الجتِ ثاب تٌیاین ٍ تعاذیر ثزًبهاِ غاذایی،      

ثیوبری را هی تَاى کٌتزل کزد. هَارد جذی ٍ خغزًبک ثیوبری، ًیابس ثاِ   

 عور جزاحی ٍ هقزف دارٍ دارد

سهبًی کِ افازاد هجاتال ثاِ ایاي ثیوابری راُ ّابی غاذا         : درمان بیماری

خَردى ثْتز را یبد ثگیزیذ ٍ سهبًی کاِ دعاتگبُ اَارؽای تٌیاین ؽاَد،      

ابّی اٍقبت ًای تیییاز ثزًبهاِ     ثیؾتز هَارد ایي ثیوبری ثْجَد هی یبثٌذ.

غذایی، عالئن ثیوبری را ثزعزف هی کٌذ. ااز ایاي راّابرّاب هاَنز ًجاَد،     

پشؽک اس دارٍّب ٍ یب عور جزاحی ثزای ثْجَدی ایي هؾار اعتفبدُ های  

 .کٌذ

پشؽک ثزای کبّؼ عزع  عجَر غذا اس هعذُ ٍ تغاایي عالئان   :  داروها

تجَیش هی کٌذ.. ایي دارٍّاب ثازای   ثیوبری، دارٍّبی خبفی را ثزای ثیوبر 

 .افزاد هجتال ثِ عٌذرم ؽذیذ هٌبعت تز ّغتٌذ

پشؽک اس ثزخی رٍػ ّبی جزاحای ثازای درهابى هاَارد      : عمل جزاحی  

عخ  عٌذرم داهپیٌگ کِ ثِ رٍػ ّبی هالین تاز جاَاة ًوای دٌّاذ،     

ّاب، رٍػ ّابی ثبسعابسی کٌٌاذُ     اعتفبدُ هی کٌذ. ثیؾاتز ایاي جزاحای   

 سعبسی دریچِ ثیي هعذُ ٍ رٍدُ )پیلَر(ّغتٌذ؛ هثر ثب

در ازٍّای اس ثیوابراى کاِ ثاِ عابیز       : غذا دادن به بیمار اس راه لوله 

رٍػ ّبی درهبًی جَاة ًوی دٌّذ، یک لَلاِ اس خابرب ثاذى ثاِ داخار      

رٍدُ ثبریک ٍارد هی ؽَد کِ اس عزیق ایي لَلِ، هَاد هیذی ثِ ثذى ثیوبر 

 .هی رعٌذ

 

 ٍ کمتر ؽیزیٌی ٍ کزثَّیذرات ثبیذ ثیوبری ایي ثِ هجتال ثیوبراى

 ٍ پشؽک راٌّوبیی ثب تَاًذ هی ثیوبر. کٌٌذ هقزف بیشتر پزٍتئیي

 تٌیین را خَد ؽزایظ ثب هتٌبعت غذایی رصین ثْتزیي تیذیِ هتخقـ

 .کٌذ

ثیوبراى هجتال ثِ عزعبى هعذُ ثِ کبلزی ٍ پزٍتئیي ثیؾتزی ًیبس دارًذ. ثب 

تَاى هیشاى جذة پزٍتئیي را  هقزف ؽیز، تخن هزغ ٍ پٌیز ثیؾتز هی

تَاى کبلزی  ّب هی ّب ٍ عقبرُ ثب افشٍدى اًَاع عظ افشایؼ داد؛ ّوچٌیي

هَرد ًیبس ثذى در ایي ؽزایظ را تأهیي کزد. هیشاى چزثی رصین غذایی را 

تَاى ثب افشٍدى کزُ یب خَردى پَدیٌگ ٍ ثغتٌی افشایؼ داد تب ثِ  ًیش هی

 .رفع عٌذرم داهپیٌگ )تخلیِ عزیع هعذُ( کوک کٌذ

، کلغین ٍ آّي ثیؾتزی D ثبیذ ٍیتبهیيثیوبراى هجتال ثِ عزعبى هعذُ 

را اس رصین غذایی خَد جذة کٌٌذ. هبّی عبردیي، کلن ثزگ، ار کلن، 

کٌٌذ.  ؽیز، تخن هزغ، پٌیز ٍ ًبى کلغین هَرد ًیبس ثذى را تأهیي هی

ًیش در هبرابریي، کزُ، هبّی چزة ٍ تخن هزغ هَجَد اع .  D ٍیتبهیي

هَجَد در هبّی، عَیب، سردُ آّي هَجَد در اَؽ  قزهش ثْتز اس آّي 

ؽَد.  ّبی خؾک ؽذُ جذة هی هزغ، عجشیجبت ثب ثزگ عجش ٍ هیَُ تخن

هقزف غالت کبهر هبًٌذ پبعتب ٍ ثزًج حبٍی غالت کبهر ٍ ًبى اٌذم 

دار ثب تَجِ ثِ فیجز ثبالی آًْب ثزای ایي دعتِ اس ثیوبراى هفیذ  عجَط

چَى آة  ای اع . ًَؽیذى جزعِ جزعِ هبیعبت فبف ٍ خٌک ؽذُ

عیت، چبی، آة آثگَؽ ، عَح عجشی ثزای ثْجَد ایي ثیوبراى هؤنز 

  .اع 

 :( dumping syndrome) دامپینگ سندرم

 اس قغاوتی  یب ٍ توبم کِ افزادی در ثیؾتز کِ اع  عالین اس ای هجوَعِ 

ِ  جزاحی عور ثب را خَد هعذُ ِ  کغابًی  یاب  ٍ اًاذ  ثزداؽات  الغاز  ثازای  کا

. دّاذ  های  رخ اًاذ،  دادُ اًجابم  را هعاذُ  پاظ  ثابی  جزاحی عور ؽذى،

 ثیوابری،  ایاي  در. اَیٌاذ  های  ًیش هعذُ عزیع تخلیِ را داهپیٌگ عٌذرم

 ریشًاذ  هی کَچک رٍدُ داخر ثِ عزیع خیلی هعذُ ًؾذُ ّضن هحتَیبت

 ٍ قلات  تاپؼ  کازدى،  عاز   اعْبل ٍ تَْع ؽان، درد هثر عالیوی ثب کِ

 .اع  ّوزاُ عزایجِ ٍ قلت عزیع ضزثبى

 :معده جزاح  اس پس خود اس مزاقبت

 ٍضعی  در ثبیذ جزاحی درهبى اس پظ هعذُ عزعبى ثِ هیتال ثیوبراى

 تب ثاؾٌذ دراس دقیقِ 02 تب 02 غذا اس پظ ثخَرًذ، غذا ًؾغتِ ًیوِ

 هقزف پشؽک، تجَیش فَرت در ٍ ؽَد اًجبم تبخیز ثب هعذُ اس غذا تخلیِ

 کوک هعذُ تخلیِ در تبخیز ثِ( عضالت ضذازفتگی) ضذاعپبعن دارٍی

 .کٌذ هی

 غذا ّوزاُ ثِ هبیعبت هقزف ثیوبراى ایي ثزای  : غذای  رصیم و تغذیه

 ثٌَؽذ غذا اس پظ یب پیؼ عبع  یک ثبیذ هبیعبت ٍ اع  هوٌَع

 کوتز اع  ثْتز ٍ ثبؽذ تحور ثزحغت ثبیذ چزثی هقزف ّوچٌیي

 .ثبؽٌذ داؽتِ داهپیٌگ عالین کبّؼ ثزای پزپزٍتئیي رصین ثبیذ ؽَد،

 ٍعذُ در ثبیذ غذا ثبؽذ، ٍیتبهیي حبٍی جبهذ فَرت ثِ ثیؾتز ثبیذ غذاّب

 آهپَل هذت عَالًی تشریق ّوچٌیي ؽَد، هیر سیبد دفعبت ٍ کن ّبی

 الشاهی خًَی کن اس پیؾگیزی ثزای ابعتزکتَهی اس پظ 20 ة ٍیتبهیي

 .اع 

 خَدداری الالی هؾزٍثبت ًَؽیذى ٍ عیگبر کؾیذى اس ثبیذ ثیوبراى ایي 

 .کٌٌذ

 دار ادٍیِ غذاّبی ٍ ثزٍفي آعپزیي، کبفئیي، قَُْ، هثر هحزک غذاّبی

 رٍتیي آسهبیؾْبی جولِ اس درهبًی پزًبهِ پیگیزی ؽَد، خَردُ ًجبیذ

 فزاهَػ ثیوبری عَد تعییي ثزای تؾخیقی ّبی تغ  عبیز ٍ خًَی

 ٍ درد ؽان، تَرم اعتفزاغ، تَْع، هثر هؾاالتی ثزٍس فَرت در ٍ ًؾَد

 هحر ؽذى حغبط درد، قزهشی، تت، ًییز عفًَ  عالین ؽان، عفتی یب

 کبّؼ ٍ اعْبل جزاحی، هحر ازهی ٍ ثذثَ ٍ چزکی تزؽحبت جزاحی،

 کٌٌذ. هزاجعِ هعبلج پشؽک ثِ ثبیذ ٍسى

 ّب، ٍیتبهیي فحیح هیشاى دارای ٍ هیذی هَاد اس عزؽبر غذایی رصین

 ثیوبر قذرت ثز تأنیزاذاری ثِ تَجِ ثب ّب کبلزی ٍ ّب پزٍتئیي هَادهعذًی،

 ؽوبر ثِ هعذُ عزعبى درهبى فزایٌذ اس هْوی ثخؼ درهبى رًٍذ تغزیع ٍ

 .رٍد هی
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 درمان  امام خمین  )ره(مزكش آموسش  

 آموسش مزاقبت اس خود به بیمار پس اس جزاح 

 سزطان معده 

 

 
 

 SICUBبخش 

 

 

 

 پَؽؼ رٍی عزعبى ّبی علَل کِ ؽَد هی افتِ سهبًی ثِ هعذُ عزعبى

 .ؽًَذ هی ایجبد هعذُ داخلی

 چیست؟ سزطان معده الئم و نشانه هایع

 ثعضی در ثیوبر ٍ یبثذ ًوی ثزٍس اٍلیِ هزاحر در هعذُ عزعبى عالئن

 ّبی ًؾبًِ. ؽَد ًوی هَاجِ عالهتی ّیچ ثب کبهر پیؾزف  سهبى تب هَارد

 :اًذ عجبرت اٍلیِ

 غذا فزف اس پظ ٍیضُ ثِ ؽان فَقبًی قغو  ًبراحتی یب درد

 اس لشٍهبً داؽتي عَءّبضوِ کِ ثبؽیذ داؽتِ خبعز ثِ الجتِ: )عَءّبضوِ

 عزعبى ثب ارتجبعی عَءّبضوِ هَارد اکثز ٍ ًیغ  هعذُ عزعبى عالین

 (.ًذارد

 غذا فزف اس پظ ثیوبراى ثزخی: غذا ثِ هیلی ثی یب ٍ ثیوبری احغبط

 .دارًذ خَردى در افزاط ٍ عیزی احغبط

 اؽتْب کبّؼ یب ٍ ٍسى کبّؼ

 ٍ قیزهبًٌذ رًگ، تیزُ هذفَع فَرت ایي در: هذفَع در خَى دفع 

 خَى هعذُ، عزعبى در کوتز ؽیَع ثب حبلتی در یب ؽَد هی چغجٌبک

 ایي. ؽَد هی دیذُ هذفَع در رٍؽي قزهش خَى عَك در رًگ تیزُ

 .اع  رٍدُ یب هعذُ جذی ثغیبر خًَزیشی دٌّذُ ًؾبى عاله 

 م  بزوس بیماری شدید مزاحل در معده كه سزطان عالیم 

 :كند

 ؽذُ تؾذیذ فَرت ثِ الجتِ اٍلیِ عالئن توبم

 اًذاسُ اس ثیؼ خغتگی ٍ هذاٍم ثیوبری احغبط

 

  پیلَری ثبکتز عفًَ  ثبًَعی ثبکتزی ثب ًبم ّلیاَ

 سخن ّبی هعذُ  

 دخبًیبت اعتعوبل

 ؽَد هی ثبعث خًَی کن. تَهَر هذاٍم خًَزیشی فَرت در ؽذى خَى کن

 .کٌذ خغتگی احغبط عجیعی حبل  اس ثیؼ ثیوبر تب

 هغذٍد را ًَؽیذًی ٍ غذا عجَر راُ ٍ ؽَد هی ثشرگ ثغیبر عزعبًی تَهَر

 .اًجبهذ هی هعذُ اًغذاد ثِ ٍ کٌذ هی

 ه عوامل موجب ابتال به سزطان معده م  شوند؟چ

 ؽذُ عَد ًوک ٍ ؽذُ عزخ غذاّبی هذت عَالًی هقزف

  آهبدُ غذاّبی هذت عَالًی هقزف خقَؿ ثِ ثبکتزی ثِ الَدُ غذای

   هعذُ اعیذیتِ کبّؼ

   دراذؽتِ هعذُ جزاحی 

 .کبٌّذ هی را هعذُ اعیذ تزؽح کِ دارٍّبیی ثب عَالًی توبعْبی 

 چبقی یب اًذک جغوی فعبلی  ًبهٌبعت، غذایی رصین

 ّابی  راُ اس( پزتَدرهبًی اٍقبت ابّی ٍ) درهبًی ؽیوی جزاحی، : درمان

 .ؽًَذ هی هحغَة هعذُ عزعبى درهبى

 را آى تاَاى  هی هعذُ عزعبى اٍلیِ هزاحر در تَهَر ثزداؽتي ثب : جراحی

 اٍقابت  اابّی  ٍ هعاذُ  عزعبًی ٍ دیذُ آعیت ثخؼ هعوَالً کزد؛ درهبى

 .ؽَد هی خبرب ثذى اس هعذُ توبم

 

4 5 


