پاًکشاع يا لَصالؼوذُ

تش حؼة ػاهل ايداد کٌٌذُ ٍ شذت آى هوکي اػت

ػضَي حياتي اػت

التْاب لَصالوؼذُ خفيف ٍ گزسا ٍ يا شذيذ

کِ دس قؼوت تاال ٍ

کشٌذُ تاشذ .

ػقة شکن ٍاقغ شذُ

دي وًع التُاب لًسالمعدٌ داريم

ٍ هتشکل اص ػِ

پاًکشاتيت هضهي.

قؼوت ػش ،تٌِ ٍ دم
اػت ٍ .تششحات خَد سا ّوشاُ تششحات صفشا (کِ اص
کثذ تِ ٍػيلِ هدشاي صفشاٍي خاسج هي

شَد) ،تِ

 ،هضهي ٍ

 :پاًکشاتيت حاد ٍ

شًَذ

داخل دٍاصدِّ اتتذاي سٍدُ کَچک هي سيضد
لًسالمعدٌ دي کار مُم انجام می دَد

تيواسيْاي هادسصادي ،ػفًَت ّاي ٍيشٍػي ،ضشتِ ّاي

 تششح ُ ٍ سهَى ّاي

اًؼَليى ،گلَکاگَى

شکوي ٍافضايش چشتي خَى  ،تؼضي داسٍّا هي تاشٌذ.
اصػالين اٍليِ پاًکشاتيت ح اد شاهل :دسد شکن،تَْع ٍ

ٍػَهاتَاػتاتيي کِ قٌذ خَى سا تٌظين هي

اػتفشاؽ هي تاشذ کِ تا خَسدى غزا تَيظُ غزاّاي

کٌٌذ .

چشب ٍػٌگيي تذتش هي شَد ٍدسد تيي دٍ کتف ٍ شاًِ

آًضينّاي الصم تشاي ّضن هَاد غزايي ،تِ صَست
غيشفؼال ٍ داخل کيؼِ

ّايي هيکشٍػکَپي دس

لَصالوؼذُ رخيشُ شذُ اًذ کِ پغ اص خَسدى

غزا تِ

داخل دٍاصدِّ هي سيضًذ  .ػپغ دس آًدا فؼال هي شًَذ
ٍ ششٍع تِ ّضن هَاد غزايي هي

کٌٌذ  .اگش ايي

آًضينّا تِ خاي دٍاصدِّ ،دس داخل خَد لَصالوؼذُ فؼال
شًَذ ،ششٍع تِ اص تيي تشدى ٍ ّضن تافت خَد
پاًکشاع کشدُ کِ تِ اصطالح "پاًکشاتيت" يا " التْاب
لَصالوؼذُ" ًاهيذُ هي شَد.

عًارض احتمالی
 دياتت شيشيي
 ػفًَت ثاًَيِ تاکتشيايي لَصالوؼذُ

شاهل ػٌگْاي صفشاٍي ،اػتفادُ دساص هذت اص الکل،

 تششح آًضينّاي الصم تشاي ّضن هَاد غزايي

هَاسد شذيذتش افضايش قٌذ خَى هي شَد.

 کوثَد هضهي کلؼين

پاوکزاتيت حاد:
ػَاهلي کِ التْاب حاد لَصالوؼذُ سا هَخة هي

اص ّضن ًشذى هَاد غزايي،

ٍکاّش ٍصى ٍ حتي دس

ساػت کشيذُ هي شَد ٍ دسد تيواس تا تَْع ٍاػتفشاؽ

 خًَشيضي شذيذ ٍ تخشية لَصالوؼذُ
 تشکيل کيؼت يا آتؼِ دس لَصالوؼذُ
داريَا
 هؼکي ّا
 آًضين ّاي ّضن کٌٌذُ غزا کِ لَصالوؼذُ
ب تَليد آًِا ًيؼت .
آػية ديذُ قادس ُ
 آًتي تيَتيک ّا ،دس صَست تشٍص ػفًَت
تاکتشيايي

هؼوَالً تْثَد پيذا ًوي کٌذ .
پاوکزاتيت مشمه
دس هَاسدي کِ اشکاالت آًاتَهي  ،هصشف طَالًي هذت
الکل ٍ يا ػٌگ ّاي صفشاٍي مکزر ػاهل ايداد التّاب
تاشٌذ ،تافت پاًکشاع تِ تذسيح اص تيي سفتِ ٍ
پاًکشاتيت هضهي ايداد هي شَد کِ تش اػاع شذت آى،
هَخة ػاليوي چَى دسد شکن پغ اص خَسدى غزا،
(اکثش هَاقغ دسد ًذاسًذ ) ٍ اػْا ل طَالًي هذت ًاشي

داسٍّاي هْاسکٌٌذُ اػيذ هؼذُ
 اًؼَليي  ،دس صَست ٍخَد دياتت
فعاليت
دس پاًکشاتيت حاد ،اػتشاحت دس تؼتش يا ،اگش دس حالت
ًشؼتِ ساحت تش ّؼتيذ ،اػتشاحت تِ حالت ًشؼتِ
تشسٍي صٌذلي تَصيِ هي شَد  .تا تشطشف شذى ػالين ،
فؼاليت ّاي طثيؼي خَد سا تِ تذسيح اص ػش تگيشد  .دس
پاًکشاتيت هضهي هحذٍ ديتي اص ًظش فؼاليت ٍخَد ًذاسد.

آموزش دآماش انموز

رصيم غذايی

واحد آموش ضنن خدآت

سطين کن چشتي تِ صَست ٍػذُ ّاي کن حدن ٍ هتؼذد
تَصيِ هي شَد .هصشف الکل سا تِ کلي قطغ کٌيذ.
در ايه شزايط بٍ پششک خًد مزاجعٍ وماييد
 اگش شوا يا يکي اص اػضاي خاًَادُ تاى داساي
ػالين پاًکشاتيت حاد تاشيذ.
بزيس مًارد سيز در حيه يا پس اس درمان :
 يشقاى ،صسدي پَػت ٍ چشن ّا
 تة ۳۸/ ۸دسخِ ػاًتيگشاد يا تاالتش
 کاّش ٍصى هذاٍم


ػالين کوثَد کلؼين ًظيش اًقثاضات ػضالًي
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