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یک مشکل گوارشی است که  ممکها اسهت  هاد  هوده و ا  اعهد سهانت تها اعهد رو  ( التهاب مخاط معده)گاستریت 

ایجهاد شهود و یها ممکها یها نوامهل میکرو هی طول  کشد، یا ایا ک  م ما  وده و ا  تمها  مکهرر  ها مهواد م هر  

ا تیهاطی در مرهرغ به ا ا   هیگاسهتریت  هاد اب هب عاشهی . های نود کععهده  اشهداست گاستریت  اد دارای دوره

. فرد ممکا است ب ای آلوده    میکروارگاعیسم  یماری ا یا ب ای  سیار تعهد و رهر ادویه  مرهرغ کهرده  اشهد. است

سههایر ن ههل  ههرو  گاسههتریت  ههاد شههامل مرههرغ  ههی  ا   ههد آسههرریا و سههایر مههواد  ههد التهههاب بیراسههترو یدی، 

عهو   سهیار شهدید گاسهتریت  هاد در ارهر خهوردا اسهید یها . اسهت مررغ  یاد الکل،  رگشت رفرا یا ررتو درماعی

 .مخاط معده و یا سوراخ شدا آا شودعکرو شود،    طوری ک   تی ممکا است  انث  ا  قوی ایجاد می

ههای خهود ه یکو هاکتر ری هوری،  یمهاری گاستریت م ما و التهاب طوالعی مدت معده ممکا است    وسی    هاکتری

روها    خروص  د التها هات بیراسهترو یدی، الکهل، مرهرغ دخاعیهات یها  رگشهت م تویهات ، مررغ دا ایمعی

 .روده    داخل معده ایجاد شود

 عوارض احتمالی

 لعفوم ،  دخیمیخوعری ی، 

 عالئم بالینی

 یا آروغ سکسک  ،استفراغ تهو  و اشتهایی،  الی،  ی،  ی درد شکم: گاستریت  اد

  و در اکرر موارد  ی نالمت تهو  و استفراغ، آروغ  دا،  اشتهایی،  یB12کم ود ویتامیا : گاستریت م ما

 های تشخیصیبررسی

یها  تسهت تعفسهی یها( آعتی ژا)اص ه یکو اکترری وری های خآعدوسکوری، آ مای  سرولوژی جهت تعییا آعتی  ادی

 تست سریع اوره آ 

 درمان

 مررغ الکل، ب ای م ر  و رنایت رژیم ب ایی بیرم ر قطع : در گاستریت حاد. 

و معی یهوم  مرل هیدروکسهید آلومیعیهوم)اگر ن ت گاستریت، اسیدها یا  ا های قوی  اشد، ا  آعتی اسیدهای متداول  -

 یهرا خطهر سهوراخ شهدا و رهدم  )ا  الواژ و دادا داروهای استفراغ آور خودداری شهود  اید . شوداستفاده می( 

 .(ی وجود خواهد داشت   مر

 گاستریت مزمن 

یههها  تتراسهههایک یا و آموکسهههی سهههی یا و کالریترومایسهههیا)هههها آعتهههی  یوتیهههک:  هههرای درمهههاا ه یکو هههاکتر ری هههوری -

    نالوه درماا  د ترشح اسید  های  یسموت، عمک(متروعیدا ول 



                        
 دفتر پرستاری                                                   دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین                  

 واحد آمىزش                 مرکس آمىزشی درمانی والیت               

3 

 

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شود    یمار و خاعواده وی موارد  یر آمو   داده می

 فعالیت 

 .م دودیت  رکتی وجود عدارد -

 تغذیه 

 .ط ق دستور ر شک درماا  د ترشح اسید اعجام می شود  -

تعهد و ررادویه   ، الکل، مررغ سیگار و ب اهای م هر (قهوه، اای تعد)های  اوی کاف یا ا  آشامیدا عوشیدعی -

 .ادوی  اجتعاب شود

 دارو درمانی 

سهانت ره  ا   2یهک سهانت ق هل یها )شهود که  دارو  ها معهده خهالی تورهی  مهی: در رورت تجوی  تتراسهایک یا -

تا یک سانت ر  ا  مررغ دارو  یمار در  الهت قها م قهرار گیهرد . میل شود( ررغ ب ا همراه  ا یک لیواا آب

ا  مرهرغ هم مهاا ایها دارو  ها شهیر یها . و ا  درا  کشیدا خودداری کعد تها ا   خهم شهدا مهری ج هوگیری شهود

 .(سانت  یا  ماا مررغ آعها فار    اشد 2 داقل . )های ل عیاتی خودداری شودفرآورده سایر

در . شهود کهه  ا  قهرار گهرفتا در معهرآ عههور آفتهاب اجتعهاب شهود و دوره درمههاا  ها دارو کامهل گههرددتورهی  مهی

 .رورت  رو  نال می مرل اسهال، را  و بیره نال م    ر شک اطال  داده شود

شههود کهه  دوره درمههاعی کامههل شههود و ا  قطههع خودسههراع  دارو تورههی  مههی:   آموکسههی سههی یادر رههورت تجههوی -

در . شهود دارو  ها به ا میهل شهوددر رهورت  هرو  ت ریهک گوارشهی  ها مرهرغ دارو، تورهی  مهی. اجتعاب شهود

 .رورت  رو  نال می مرل را ، اسهال و بیره نال م    ر شک اطال  داده شود

هههای هههای تههر  مهه ه یهها عوشهها  شههود کهه  دارو همههراه آب میههوهتورههی  مههی: رومایسههیادر رههورت تجههوی  کالریت -

 (شوعدترکی ات اسیدی  انث تخریب ساختماا شیمیایی دارو می)گا دار مررغ عشود 

 سایر نکات آموزشی 

 .معاسب خود را  فظ کعد رژیم ب اییتوری      یمار ک   -

 .اجتعاب کعدشود ک  ا  استر  و عارا تی توری  می -

 .در رورت سیگاری  ودا، مررغ آعرا تر  کعد -

 .های درماعی خود  اشددوره درماعی خود را کامل کعد و ریگیر مراق ت -

 .  تی المقدور ا  مررغ مسکا ها خودداری شود  -

 


