
صَست هَسدي ثَدُ ٍ ثيوبس حتوب ثِ سطين غزايي ايي ثيوبساى
طَس ثبيست تَسط هتخصصبى هَسد هعبيٌِ ٍ هطبٍسُ قشاس گيشد ثِ هي

 .گشدداي صيش اسائِ هيّبي سفتبسي ٍ تغزيِكلي تَصيِ

  ّبي سفتبسي هٌبست جْت ثيوبساى هجتال ثِ اصٍفبطيتتَصيِ
پس اص خَسدى غزا، حذٍد ًين تب يكسبعت حبلت ًيوِ ًطستِ  -1

برای  داضتِ ٍ اص دساص كطيذى ثعذ اص غزا خَسدى خَدداسي ضَد.
م شب ،توصیه می شود که برگشت اسیذ معذه به داخل مری در هنگا

 سانتی متر باالتر قرار گیرد. 20تا  10سر تخت بیمار به انذازه 
 عذم فعبليت فيضيكي ضذيذ ثعذ اص غزا خَسدى. -2
 ّبي كبهال گطبد دس ٌّگبم غزا خَسدى.استفبدُ اص لجبس -3
 اهتٌبع اص خَسدى غزا حذٍد دٍ سبعت قجل اص خَاة ضجبًِ. -4
تشك سيگبس دس صَست هصشف )سيگبس ثبعث ضل -5

 ضَد(.هي اسفگتش تحتبًي هشي ضذى 
كبّص ٍصى ثشاي افشادي كِ اص افضايص ٍصى ٍ چبقي سًج  -6
)در حال حاضر به درستی ثابت نشذه است که کاهش وزن ثشًذ.هي

افراد چاق ، می توانذ باعث کاهش امکان برگشت اسیذ معذه به 
 داخل مری شود.(

 تىصیه های تغذیه ای

 در

 التهاب مزی )اسوفاژیت(

 

 طيف آسيب مري 

 کارشناس تغذیه  فاطمه ممانی

 مزکز بهداشت میانه
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 هقذهِ
اصٍفبطيت ثهِ هعٌهي التْهبة ههشي اسهت. علهت ايهي ثيوهبسي         
ثشگطت اسيذ هعذُ ٍ يب هحتَيبت قسوت فَقبًي دٍاصدُ ثِ ًبحيهِ  

دسصذ جوعيت  33-34حذفبصل ثيي هشي ٍ هعذُ است(. حذٍد 
دسصههذ سٍصاًههِ عالئههن  7-10دس آهشيكههب هبّبًههِ ٍ ثيطههتش اص عوههَهي 

ضاسش ههذًٍي اص ضهيَع   دٌّهذ. گه  ًبضي اص ايي ثيوبسي سا ًطبى هي
ثيوبسي دس ايشاى دس دستشس ًيست. اص جولِ عالئن ايي ثيوهبسي  

اضهكب  دس ثله ، ثله  دسدًهبك سا     ، سَصش سهش د  يب  تشش كشدى
ّهبي ثبكتشيهبيي ٍ   تَاى ًبم ثشد. عَاهلي هبًٌذ اثتال ثِ عفًَهت  هي

     ِ جهبت، قْهَُ،   ٍيشٍسي، خَسدى غهزاّبي هحهشك ه هل اًهَاع ادٍيه
( ٍ تغزيِ ثب لَلهِ   جْت دسهبى سشطبى سيٌِ بًي )دسه ضكالت، اضعِ

، ثِ ههذت طهَيًي جهضل علهل حهبد ٍ عهَاهلي ّوقهَى فته  ههشي         
ّبي هكشس، كبّص فطبس ًبحيِ  افضايص فطبس داخل ضكوي، استفشاغ

ٍ تههبخيش دس تخليههِ هعههذي اص جولههِ عَاهههل   اسههفگتش تحتههبًي هههشي
ثجهبي  كٌٌهذُ ههضهي ايهي ثيوهبسي ّسهتٌذ. ّوقٌهيي هصهشف ًب        ايجبد

 ِ خصهَظ داسٍّهبي خهبًَادُ آسه،شيي، هصهشف       ثعضي اص داسٍّب، ثه
سيگبس، ثبسداسي، چبقي، افضايص ٍصى ٍ ثبيخشُ آسيت ًخهبع پطهتي   

تَاًٌذ دس ايجهبد ايهي ثيوهبسي    اص جولِ عَاهل ديگشي ّستٌذ كِ هي
 ًقص داضتِ ثبضٌذ. 

 مشخصات رژیم غذایی
 هصشف تعذاد ٍعذُ ّبي ثيطتش ، ثب حجن كوتش ..1

پشّيض اص خَسدى هَاد غزايي اسيذي ، هبًٌذ هشكجبت ، گَجِ فشًگي ٍ .2
ًَضبثِ ّبي گبصداس ، ٍ اًَاع ادٍيِ جبت هبًٌذ فلفل سيبُ ، دس صهبى 

 التْبة . 

پشّيض اص خَسدى غزاّبيي كِ فطبس ٍاسد ثش اسفگتش تحتبًي هشي سا  .3
كبّص هي دٌّذ ٍ ثبعث ثشگطت اسيذ هعذُ ثِ داخل هشي هي ضًَذ ، 
هبًٌذ هَاد غزايي پش چشثي ، پش چشثي ،ًعٌبع ،ضكالت ،ًَضبثِ ّبي 

 كبفئيي داس )قَُْ ٍ چبي (ٍ الكل .

 هقذاس تقشيجي كبفئيي دس ثشخي ًَضبثِ ّب ٍ داسٍي هسكي

 ( mgًَضبثِ / داسٍ                          هقذاس كبفئيي )

  99-86(                       cc  240قَُْ )

  4-2(        cc  240كبفئيي ) قَُْ ثذٍى

  75-60(                        cc  240چبي )

  60-40(                      cc  360كَيّب )
  30-66قشظ(                1داسٍي هسكي )

 3تب  2پشّيض اص خَسدى هَاد غزايي حجين ٍ پش چشة ، ثخصَظ .4
 سبعت پيص اص خَاة.

يوبساى هوكي است تشجيح دٌّذ كِ سطين دس هَاق  التْبة ، ثشخي ث.5
هبي  هصشف كٌٌذ ٍ اص هصشف غزاّبيي كِ ثبعث اًسذاد هشي هي 

 ضًَذ پشّيض ًوبيٌذ )هبًٌذ اًَاع چي،س ٍ رست ثَ دادُ(.


