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حالت  فیزییتا است  کت  در تح متحویتا  معتده از معتده بت  ستم  بتال و بت  دا تل ( مری -معده)فاژیال ریفالکس گاستروازو

ممیح اس  ب  عل  عدم کفای  اسفنیتر تحتانا مری، تنگا پیلور یا ا تالل در حرکا  برگش  زیاد غذا . زندمری پس ما

جراحا، لول  گذاری دا تل : علل ریفالکس معده ب  مری شامل. یابدبروز ریفالکس با بال رفتح سح افزایش ما. دودی باشد

غذا، الیل، سیگار، مصرف داروهای : شوند مثل، عواملا ک  باعث فشار بر روی اسفنیتر مری ما(روز 4بیش از )معده 

هتتای کانتتال کلستتیما و متترفیح، دیازپتتام، بلتتوه کننتتده)و داروهتتای دیگتتر ( تتتتروپیح، بالدونتتا و پروپتتانتلیح)تنتتتا کولینرژیتت  

مثل زور زدح،  م شدح، سرف ، چاقا، استتفرا  راجعت  یتا )، فتق هیاتال، عوامل افزایش دهنده فشار دا ل شیما (مپریدیح

 (مداوم

 عالئم بالینی

احساس سوزش در مری، احساس ترش کردح یا تل ا ناشا از اسید در پش  حلق، ستو  هامتم ، بلتش مشتیل یتا دردنتاه، 

 افزایش ترشح بزاق 

 عوارض احتمالی

 ناشا از  ونریزی مری کم  ونا -

 ز م مری -

 (پیش بد یممایعا  )مری بار   -

 تنگا مری -

 تسپیراسیوح و پنومونا -

 گوارشا  ونریزی -

 های تشخیصیبررسی

فتتق هیاتتال یتا مشتیال  حرکتتا را نشتاح )بلتش بتاریم  یتا ساع ، تندوستیوپا 22-24مری برای  PHگیری سرپایا  اندازه

 .گیری الگوی برگش  صفرا، پایش بیل روبیح جه  اندازه(دهدما

 درمان

، تنتتا (امپرازول)های پمپ پروتوح ، مهار کننده(سایمتیدیح، رانیتیدیح، فاموتیدیح) H2تنتاگونیس  گیرنده : درمان دارویی -

 (دوح، متوکلوپرامیدپریومبتانیول، د)ش کننده ت لی  معده ، داروهای تسری(اس. جا. تلومینیوم ام)اسیدها 

تت  معتده بت  دور انتهتای پتایینا  چتیح دادح و پیچیتدح)ترمیم فتق هیاتتال، ازوفتاگیتوما و فوندوپلییاستیوح : درمان جراحی -

 (مری

 .های حاوی کربنا اجتناب از مصرف کافئیح، الیل و تشامیدنا. رژیم کم چرب و پرفیبر: رژیم غذایی -
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 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودب  بیمار و  انواده وی موارد زیر تموزش داده ما

 فعالیت 

مثتل  تم شتدح، سترف  کتردح، بلنتد کتردح )شتود یش فشار دا ل شیم ماهایا ک  باعث افزاشود ک  در ومعی توصی  ما -

 .اجتناب شود( های سنگیحاجسام سنگیح و انجام ورزش

 .سانتیمتر بال تورده شود 21-22در هنگام  واب زیر سر  -

 .اجتناب شود( صاف ب  پش   وابیده) flatاز  وابیدح در ومعی   -

 تغذیه 

 .ساع  قبل از  واب اجتناب شود 2تا  شود ک  از غذا  وردحتوصی  ما -

 .های گازدار اجتناب شودو نوشاب ( چای و قهوه)شود ک  از مصرف غذاهای حاوی کافئیح توصی  ما -

از غتذاهای سترک کترده استتفاده نشتود، رژیتم غتذایا پرپتروتئیح : توصی  ب  مصترف رژیتم غتذایا کتم چترب و پرپتروتئیح -

 .باشندماشامل ت م مر ، حبوبا  و لبنیا  

 .از مصرف الیل اجتناب شود -

 .(وعده میل شود 6وعده غذا، هماح حجم در  3ب  جای )های زیاد و با حجم کم میل شود غذا در وعده -

 .ساع  پس از میل غذا، در ومعی  نشست  قرار گیرد 2-2شود ک  بیمار توصی  ما -

غتذاهای حتاوی ادویت  فتراواح، تب : ایح غذاها شتامل. ودشوند، اجتناب شاز مصرف غذاهایا ک  باعث سوزش سردل ما -

 . اس   های غذایا قبل از  وابهای الیلا، نعناع، غذاهای پرچرب و پرکربوهیدرا  و وعدهمیوه

 .در صور  چاقا، با رژیم غذایا مناسب و ورزش وزح کاهش داده شود -

 .های تنگ، حیح و بعد از غذا اجتناب شوداز پوشیدح لباس -

 دارو درمانی 

از مصترف تنتتا استید تتا . شود ک  دارو با غذا میتل شتودتوصی  ما: در صور  تجویز سایمتیدیح، رانیتیدیح یا فاموتیدیح -

در صور  مشاهده مدفوع  تونا تیتره . از مصرف سیگار اجتناب شود. ی  ساع  پس از مصرف سایمتیدیح اجتناب شود

 .ردح معده عالئم ب  پزش  اطالع داده شودسوزش سر دل و ترش ک تداومرنگ یا  ونا، 

در صور  بتروز عالئمتا مثتل ستردرد بت  پزشت  اطتالع داده . دارو قبل از غذا میل شود: در صور  تجویز امپرازول -

 .شود

. شود ک  ی  ساع  قبل یا س  ستاع  بعتد از غتذا و موقتش  تواب مصترف شتودتوصی  ما: در صور  تجویز تنتا اسید -

عالئما مثل تغییر رنگ متدفوع . های تنتا اسید، باید قرص جویده شود و با تب یا شیر میل شودقرصدر صور  مصرف 

 .پس از مصرف قرص باید گزارش شود
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 .شودهای لزم داده مادر صور  تجویز داروهای دیگر، تموزش -

 جراحی 

 آموزش بعد از عمل 

. یابتدوده ب  ترتیتب از مایعتا  نترم بت  جامتد ادامت  متابراساس تجویز پزش  رژیم غذایا پس از شروع حرکا  دودی ر -

. هتای بتا حجتم کتم میتل شتودغتذا در وعتده. هتای گتازدار اجتنتاب شتودشود ک  از مصرف غذاهای نفاک و نوشتاب توصی  ما

 .های تنگ ب   صوص پس از صرف غذا اجتناب شوداز پوشیدح لباس. نشست  بعد از صرف غذا رعای  شود ومعی 

 .  تنفسا عمیق برای پیشگیری از تجمش ترشحا  و عفون  ریوی انجام شودتمرینا -

 .طبق دستور استفاده شوند( شودداروهایا ک  برای درماح رفالکس معده تجویز ما)داروهای تجویز شده  -

 .ها در موعد مقرر کشیده شودشستشو و پانسماح ناحی  برش جراحا انجام شود و طبق دستور پزش  ب ی  -

 .از بلند کردح اجسام سنگیح اجتناب شود. هایا در محدوده دامن  حرکتا و پیاده روی نرم انجام شودورزش -

 .عالئم گزارش شود( تب، ترشح و قرمزی اطراف ز م)در صور  بروز عالئم عفون   -

 سایر نکات آموزشی 

 .شود ک  از استرس و امطراب دوری شودتوصی  ما -

 .د انیا  اجتناب شوداز مصرف سیگار، الیل و  -

 .در صور  بروز عوارما مانند سرف ، بلش دردناه و تنفس مشیل ب  پزش  مراجع  شود -

 


