ٌ -2زفتًی ٔىبٖینی رٚز ٜثشري

تؼزیف :
ا٘سساز ای ٌزفتًی رٚزٔ ٜطىُی است و ٝزر آٖ غذاٞب ٔ ٚب یػبت

 -سزعبٖ رٚز ٜثشري

ث ٝزَیَ ثست ٝثٛزٖ ٔسیرٓ٘ ،ی تٛا٘ٙس اس رٚز ٜثبر ین (وٛصه) ای

 -ز یٚرتیوَٛیت  :نیسٞ ٝب ی وٛصه  ٚثزآٔس ٜزر ز یٚار ٜرٚزٜ

رٚز ٜثشري (و )ِٖٛٛػجٛر وٙٙس.

ؤّ ٝتٟت  ٚػفٖٛی ْی ض٘ٛس

ٌزفتًی رٚز ْ ٜی تٛا٘س ث ٝزَ یَ صسجٙسيی رٚز ٜثؼس اس ػُٕ

 -حیس ذٛرزيی رٚز ٜثشري

رزاحی ٚ ،رٛز نیسٞ ٝب ی ثزآٔسّٔ ٜتٟت ای صزنی زر ز یٚارٜ

 زالیَ ٌزفتًی رٚز ٜسیست؟

ٔ -سفٛع فطزز ٚ ٜسفت

رٚزٞ ٜب (زیٚرتیوَٛیت )  ،فتك  ٚای تٛٔٛرٞب ایربز ضٛز.

ٌ-1زفتًی ٔىبٖینی رٚز ٜثبرین

 -ت ًٙضسٖ رٚز ٜثشري زر احز اِتٟبة ای رزاحت

ٔٙظٛر اس ٌزفتًی ٔىبٖینی آٖ است و ٝس یس ی ث ٝعٛر

ٔىب٘یسٓ :

ثس ٖٚزرٔبٖ ٔٙبست ،لسٕت ٞبی ٔسسٚز رٚزْ ٜی ْیر٘س  ٚثبػج
ثزٚس ٔطىالت رس ی ْ ی ض٘ٛس .أب ثب ٔزالجت زق یق پشضهی،
ٌزفتًی رٚز ٜاغّت ث ٝعٛر ٔٛفكیت آْیس ی ثزعزف ْی ضٛز.

فیس ینی (رسٓی) رٚز ٜرا ْی ثٙسز.

ا٘سساز رٚز ٜرّ ٛی رز یاٖ ذ ٖٛث ٝلسٕتی اس رٚز ٜرا ْ ی يیرز .

زالیَ ٌزفتًی ٔىبٖینی رٚز ٜثبرین ػجبرتٙس اس:

وٕجٛز ذ ٖٛثبػج ٔزي ز یٚار ٜرٚز ْ ٜی ضٛزٔ .زي ثبفت رٚزٜ



صسجٙسيی رٚزٛ٘ : ٜارٞب یی اس ثبفت فیثزٚس ی زر زاذُ

ضىٓ و ْ ٝی تٛا٘س ثؼس اس رزاح ی ٘بحی ٜضىٓ ای ٍِٗ ا یربز

ثبػج پبريی  ٚسٛراخ ضسٖ ز یٚار ٜرٚز ٚ ٜزر ٘تیر ٝػف٘ٛت آٖ
ْی ضٛز.

ضٛز.

عالئم گرفتگی روده :



یٔبر ی رٚز ٜثبرین
ة



فتك  :لسٕتی اس رٚز ٜث ٝعزف ثرص ز یٌز ی اس ثسٖ

یرْ ٖٚی س٘س.
ثزآٔسْ ٜی ضٛز  ٚة


تٛٔٛرٞبی رٚز ٜثبرین



یٔبر ی وزٖٚ
ی رٚزٔ ٜخُ ة
یٔبر ی ٞبی اِتٟبة
ة



 -تهىع

حیس ذٛرزيی رٚز ٜثبرین



زر  ٓٞرفتٍی رٚز :ٜین اذتالَ ٘بزر  ٚذغز٘بن و ٝزر

 -استفراغ

آٖ لسٕتی اس رٚز ٜث ٝزاذُ لسٕت ٔزبٚر آٖ َیس ْی ذٛرز

 -درد متناوب شکم

 -اسهال

 ٚفزْ ٚی رٚز .

 -3ایِئٛس فّذی
ایِئٛس فّذ ی ْی تٛا٘س ػالئٓ ا٘سساز رٚز ٜرا ا یربز وٙسَٚ ،ی
ضبُٔ ا٘سساز فیس ینی رٚزٖ ٜیست .
زر ا یِئٛس فّذیٔ ،طىالت ػضالٖی  ٚای ػػتی ،ا٘مجبؼ عتیعی

 -یبىست

ػضالت رٚز ٜرا ثْ ٓٞ ٝی ریس٘س  ٚحزوت ٔٛازغذا یی ٔ ٚبیػبت را

 -عدم تىانایی برای دفع مدفىع یا خارج کردن گاز روده

زر زستٍبٌٛ ٜارشی  ،آٞست ٝای ٔتٛلف ْی وٙس.

 -نفخ و ورم شکم

ایِئٛس فّذ ی ْی تٛا٘س ٞز لسٕتی اس رٚز ٜرا تحت تبث یر لزار
زٞس  ٚزالیَ آٖ ػجبرتٙس اس:
 ػُٕ رزاحی ضىٓ ػُٕ رزاحی ٘بحیٍِٗ ٜیٔبر ی ٞبی ػفٖٛی )
 -ػف٘ٛت (ة

 ثزخی زارٞٚب ٔب٘ٙس زارٞٚبی ضسافسززيی  ٚای ضس زرز و ٝر ٚییر ْی ٌذار٘س.
اػػبة  ٚػضالت تبث
یٔبر ی پبرنی٘سٖٛ
 -اذتالالت ٔزثٛط ث ٝػضالت  ٚاػػبة ٔب٘ٙس ة

 زرٔبٖ ٌزفتٍی وبُٔ ٔىب٘یىی رٚزٜ
اٌز ٞیش غذایی ٘تٛا٘س اس رٚز ٜضٕب ػجٛر وٙس  ٚرٚز ٜوبٔال
ٔسسٚز ثبضس ،ثزای ثبس وززٖ آٖ ٘یبس ث ٝػُٕ رزاحی است.

راٞ ٜبی تطدیظ ٌزفتًی رٚز:ٜ

عی ػُٕ رزاحی ،ا٘سساز رٚز ٜیب ٞز ثرطی اس آٖ ؤ ٝزز ٜیب

یٔبر تٛسظ پشضه
ٔ -1ؼبی٘ ٝثسٖی ة

آسیت زیس ٜاست،ثززاضتٔ ٝیطٛز.

 -2تست ٞب ی تػ ٛیرثززار ی :ثزا ی احجبت ٌزفتً ی رٚز،ٜ
ػىسجززاری ثب اضؼ ٝایوس اس رٚز ٚ ٜای سی تی اسىٗ رٚزٜ

 زرٔبٖ ا٘سساز رٚز ٜفّزی
اٌز پشضه تطریع زٞس وٌ ٝزفتٍی رٚز ٜضٕب ٘بضی اس ایّئٛس
فّزی است ،یه یب ز ٚرٚس زر ثیٕبرستبٖٚ ،ضؼیت ضٕب را وٙتزَ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ٔی وٙس.
ایّئٛس فّزی اغّت یه ٔطىُ ٔٛلتی است  ٚذٛزثرٛز ثٟتز
ٔی ضٛز.
اٌز ایّئٛس فّزی عی صٙس رٚس ثٟجٛز ٘یبثس ،پشضه زارٞٚبیی را

 راٞ ٜبی زرٔبٖ:
رٚش زرٔبٖ ٌزفتٍی رٚز ٜثستٍی ث ٝػّت آٖ زارزِٚ ،ی ثیطتز
اٚلبت ثبیستی زر ثیٕبرستبٖ ثستزی ضٛیس.
پشضه ثزای تخجیت ٚضؼیت ضٕب ،وبرٞبی سیز را ا٘زبْ ٔی زٞس:
 -سزْ غذایی ث ٝزست ضٕب ٚغُ ٔی وٙس تب ٔبیؼبت ٔغذی را اس

ثزای ا٘مجبؼ ػضالت رٚز ٜتزٛیش ٔی وٙس ؤ ٝی تٛا٘ٙس ثٝ

انسذاد روده

حزوت غذاٞب ٔ ٚبیؼبت زر رٚز ٜوٕه وٙٙس.
اٌز یه ٘ٛع ثیٕبری یب زار ٚثبػج ا٘سساز رٚز ٜفّزی ضس ٜثبضس،
پشضه آٖ ثیٕبری سٔی ٝٙای را زرٔبٖ ٔی وٙس  ٚیب ٔػزف آٖ
زار ٚرا لغغ ٔی ٕ٘بیس.

ایٗ عزیك زریبفت وٙیس.
 ِ ِٝٛای را اس عزیك ثیٙی ٚارز ٔؼس ٜضٕب ٔی وٙس تب ٛٞا ٚٔبیؼبت ضىٓ را ثزای وبٞص ٚرْ آٖ ذبرد وٙس.
 ِ ِٝٛای ثبریه  ٚلبثُ ا٘ؼغبف (س٘ٛس) را ٚارز ٔخب٘ٔ ٝی وٙس تب اسعزیك آٖ ازرار را ذبِی وزز ٚ ٜثزای آسٔبیص رٕغ وٙس.

زرٔبٖ ٌزفتٍی رشئی ٔىب٘یىی رٚز:ٜ
اٌز ٌزفتٍی ٔىب٘یىی رٚز ٜرشئی ثبضس  ٚغذاٞب ٔ ٚبیؼبت ثتٛا٘ٙس
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تب حسٚزی اس آٖ ػجٛر وٙٙس ،زر ایٗ غٛرت غیز اس تخجیت

تهیه کننذه :اشرف معماریساده

ٚضؼیت ثیٕبر زر ثیٕبرستبٖ٘ ،یبس ث ٝزرٔبٖ زیٍزی ٘یست.
ٕٔىٗ است پشضه رصیٓ غذایی وٓ فیجزی را ثزای ضٕب تزٛیش
وٙس وٞ ٝضٓ  ٚرذة آٖ ثزای رٚز ٜراحت تز ثبضس.اٌز ٌزفتٍی
رٚز ٜذٛزثرٛز ثزعزف ٘طٛز٘ ،یبس ث ٝػُٕ رزاحی ثزای ثبس وززٖ
رٚز ٜاست.
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