کد سندPAM-CC-4 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :



در بسیاری از بیماران رژیم های که فیبرا کرافری
دارند .اگاچه ممکن است سبب بهربرودی درد و
اسهال نشود؛ اما باعث کاهش عالمم این سندرم از
جمله یبوست شود.
مقدار زیاد فیبا در رژیم غذایی سبب می شود کره
کولون مخرصای بزرگ شود(باد کند) .با اضرافره
کادن فیبا؛ از گافرگی ماهیچره هرای کرولرون
جلوگیای کاد؛ عالوه با این بعضری از اشرکرال
خوراکی فیباها باعث حفظ نب مدفوع می شود که
در نریجه نن از سفت شدن و دفع مشکل مردفروع
جلوگیای می کنند.



در بعضی از موارد ممکن است که شما نریراز بره
مصاف فیبا بیشرای داشره باشید.که پزشک شمرا
داروهای فیبای یا شابت هایی که با غلظت هرای
زیاد فیبا ساخره شده اند (باای مثال یک مرلریرن
فیبای که شامل گاانول های پسیلیوم است ).باای
شما تجویز می کند.



توجهات:
 .1وعده های خوراکی زیاد می توانند باعث کراامرو و
اسهال در شما شود ،در صورتی که این اتفاق باای شما
ایجاد شد ،سعی کنید  4یا  5وعده کوچک در طول روز
مصاف کنید یا در وعده های سه گانه حجم کمرررای
غذا مصاف کنید.
 .2عالوه با این وعده های که حجم کمرای چرابری و
میزان بیشرای کابوهیدارت دارند به شما کمک کرنرد.
کابوهیدرات در ماکارانی ،بانج ،نان گندم سبوس دار،
غالت ،میوه و سبزیجات یافت شود.
 .3در صورتی که فااورده های لبنی باعث تشدید عرالمرم
شما می شود؛ سعی کنید میزان مصراف نن هرا را
کاهش دهید .البره ممکن است به علت وجود باکررای
هایی که در ماست است که به هضم غذا کمک مری
کند ،با خوردن نن مشکلی باای شما ایجاد نشود .بایرد
بدانید که لبنیات منبعی از کلسیم و دیگا مواد معردنری
هسرند؛ در صورتی که نیاز به کاهش مصاف نن هرا
دارید حرما با مرخصص تغذیه در جهت تامین این مواد
معدنی از طایق دیگا غذا ها مشورت کنید.
 .4به اندازه ای نب به بنوشید که ادرارتران شرفراف یرا
زردرنگ پایده باشد مخصوصا اگا مبرال بره اسرهرال
باشید.
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مددجوی گرامی
مطالب نموزشی پیش روی شما در مورد نحوه مااقبت از
خودتان است .امیدواریم با مطالعه نن سالمری خرود را
بازیابید.

اهمیت تغذیه در سندروم روده تحریک پذیر
چیست؟
هنوز درمانی باای سندرم روده تحایک پذیا پیدا نشرده
است؛ اما راه های زیادی باای درمان عالمم وجود دارد،
پزشک شما با توجه به عالمم شما از بهراین روش باای
درمان شما اسرفاده خواهد کاد ،پزشک به شما کرمرک
خواهد کاد که اسراس نداشره باشید و برروانریرد رژیرم
غذایی خود را تغییا دهید .شما باای اینکه بروانید یرک
رژیم تاکیبی مناسب از دارو و غذا داشره باشیرد ،نریراز
دارید که با پزشک خود و یک مرخصص تغذیه همکاری
و مشاوره داشره باشید تا بروانید عالمم خود را کرنرررال
کنید.
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غذاهایی که باعث بدتر شدن بیماری شما
می شوند:
 .1غذاهای چاب مانند سیب زمینی ساخ کاده
 .2کافئین که در قهوه یافت می شود.
 .3فااورده های لبنی
 .4نوشیدنی گازدار
 .5شکالت
 .6الکل
در صورتی که بعضی از غذاها باعث تشدید عالمم شرمرا
می شود یا خوردن نن ها را کاهش دهید یا قطع کنریرد.
باای اینکار باید یک لیست از غذا هرایری کره براعرث
ناراحری شما می شود تهیه کنید و سرسرآ نن را نرزد
پزشک خود بباید؛ او ممکن است خوردن غذاهای خاصی
را مروقف سازد .باای اینکار مطالب زیا را یادداشت کنید:
 .1چه غذاهای و چه زمانی در طول روز مصراف مری
کنید؟
 .2چه مشکالتی بعد از صاف غذا دارید؟
 .3عالمم ناشی از صاف وعده های غذایی در چه زمانی
اتفاق می افرد؟
 .4بعد از صاف چه خوراکی های هرمریرشره احسراس
ناراحری می کنید؟
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غذاهای که باعث بهتر شدن بیماری شما
می شود:
فیبا باعث کاهش عالمم بیماری (مخصوصا یبوست)
می شود .زیاا باعث نام و نبکی شدن مدفوع شده و
دفع نن را راحت تا می سازد ،فیبا در نان ،غرالت،
میوه ،سبزیجات ،سبوس و لوبیا یافت می شود باای
مثال غذاهای زیا فیبادار محسوب می شود:
 .1سیب ،هلو ،گالبی ،هویج ،توت و انجیا
 .2کلم باوکلی خام ،کلم معمولی
 .3غالت و نان گندم سبوس دار
 .4لوبیا قامز ،نخود خام و باقال
در ها دفعه مقدار کمی فیبا را به غرذاهرای خرود
اضافه کنید ،با اینکار به بدن خود اجازه می دهید که
فیبا را بهرا جذب کند .مقدار زیاد فیبا در ها نوبرت
باعث ایجاد گاز و تورم در شکم می شود ،که باعث
ایجاد واکنش در شما شود .پزشک معموال جرهرت
ایجاد نامی و کاهش درد در حاکات روده ،رژیرمری
غذایی با فیبا کافی به شما پیشنهاد می دهد؛ مقردار
زیاد فیبا در وعده های غذایی باعث تولید گاز و نفخ
می شود البره این عالمم در طی چند هفره تا زمانری
که بدن خود را تطبیق دهد ،از بین می رود.
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