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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۲۹/۰۵/۲۰۲۱   یشیبهار قر هیداکتر راض

 « در قاموس کبیر افغانستان دلجوش ایمعده سوزش تشریح طبی » 

 
سیاسی و طبیعی، به مسائل صحی نیز توجه  اقتصادی،  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی،

سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ، بیماریهای مختلف   40کرده، امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید، مخصوصاً که طی 
در افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده. ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و  

 ن ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود. در این سلسله به معرفی  معالجۀ ای 

 .شودپراخته می  دلجوش ا یسوزش معده بیماری 
 

 

 
 ردد؟ گ یبلع شده دوباره به دهن تان برم ییتُرش و مواد غذا آب
 د؟یدوامدار دار تیقبض ایشکم و  باد

 جادیشود سبب ا یم یمعده وارد مر دیکه اس یزمان
 ریشکم و ز یالتهاب و سوزش شده و ما در باال

 یاحساس سوزش و ناراحت نهیقفس س یاستخوان وسط
 م یکن یم
 چرا_سوزش_معده؟ #

  زابیت تیتطابق داشته و موجود زابیمعده با ت طیمح
  نیا رددگ ی نم یباعث سوزش و ناراحت زگدر معده هر

معده از داخل معده   دینورمال اس ریورود غ قتیدر حق
 طیچون مح شودیم یرد مروا کهیماده است مخرش و هر زمان زابیخوب واضح است که ت باشدیم یبداخل مر

  ردگ یم یو باعث سوزش مر رددگ یم یمر ی داخل یوارهای د شیپس باعث تخر ستی ن ارگساز زابیبا ت زگهر یمر
 .رددگ یم ادیکه نزد مردم عوام به سوزش معده 

عواقب مدهش و کشنده در قبال   یمدت طوالن یبرا یاز معده به مر ییو مواد غذا زابیت  شتگبر میباش  اریهوش دیبا
 .دارد

 عواقب_بد_سوزش_معده #
 یالتهاب مر-1
 ی زخم مر-2
  یمر یشدن مجرا گتن-3
  Barrett’s esophagus یسرطان مر یبسو یحجرات مر النیم-4
 یمر یبندش غذا در قسمت تحتان ای رهگاحساس -5

 قُرت کردن لقمه غذا  یمطلق برا ییعدم توانا -6
  خود به معده ریبندش لقمه غذا در مس-7
 ی مر یسرطان قسمت تحتان-8
 ی مر واریسوراخ شدن د-9

 شدن دهن  یالتهاب-10
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شود؟یم-معده -دیاس-رفلکس  یماریب-باعث- زیچ-چه #
باال   نهیفقس س اهگ یحجاب عاجز به خال یمعده از مجرا ینوع ُچره است که در آن قسمت فوقان  کی ای ایهرن تلیها-1
 .دیایم

 اد یوزن ز-2
 یپر خور-3
 دوامدار تیقبض-4
 از حد شیباد شکم ب-5
 یگ حامل-6
 زمان خواب کیمصرف غذا نزد-7
 اتیمصرف دخان-8
 یو الکول ازدارگمصرف مشروبات -9

 .رددگ یو دهن م یمعده به مر دیاس شتگباعث بر زین نیو بروف نیاز دوا ها چون اسپر یبعض-10
 .... چون،سترس،اضطراب،قهر و غصه و یروان یها یماریمشکالت و ب -11

 ست؟ی_معده_چدی _اسفالکسی_ریماری_بمیعال#
  یدرد به سو نیاوقات ا یاهگکند.  یتان حرکت م نهیقفسه س ایشکم  یکه از معده به سو یاحساس درد و سوزش-1
 .شود یم دهیکش  زین لوگ

 .دهان  ایترش و تلخ به گلو  دیاس ایغذا  شتگاحساس بر-2
 نفخ  –3
 .یاستفراق خون ایمانند و  ریو ق اهیس ای یمدفوع خون–4
 عاروق ترش و تلخ –5

 مشکالت در بلع غذا  –6
 ِهـکک  –7
 حالت تهوع –8
 شدن علت مشخص دایکاهش وزن، بدون پ –9

  ایخشن شدن صدا و  نه،یسرفه خشک، خس خس س –10
  مزمن لودردگ
 :هیوقا#
  دیخوردن غذا در آخر شب اجتناب کن از  مختصر و ییغذا یوعده ها*
  دیدقه دراز نکش  ۳ ی ال۲بعد از خوردن غذا  *
  دیاجتناب کن هیتند و ادو یاز خوردن غذا *
  دیسگرت را ترک کن*
  دیدار الکل دار و گازدار کاهش ده نیکاف یدنینوش ،قهوه ،یسرخ کردن ،چرب یت،غذایمثل چاکل ی ازخوردن غذا*
  دیبخور ادیساالد ز*
 د یمحکم نبند ادیبند را زکمر*
  دیتوقف ده دیکن یاستفاده م هیادو گرید یماریاگر بخاطر کدام ب*
 رد یگ استفاده صورت زین ییدوا  یاز تداو میتوانیآخر م در و
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