
معده و رودۀ /زخم إثنی عشرو  زخم معده/)برگشت اسید معده به مِری(ریفالکس /دل کردن سر /تُخَمِه /تُرشا

     هِلیکو باکتری/کم اشتهائی//ودۀ تحریک پذیررسندروم /ازدیاد گاز معده و قرقره های شکمی /کولیت زخمی/استرسی

 آشاالزی/ تهوّع، اُغ زدن، استفراغ/اشتهائیپُر 

 نظریة استاد آیت اهلل عالمه سید حسن ضیائی در درمان آنها :بیان 

 مواردی که ابید پرهزی شود:

. ترش یجات مانند: آ بلمیو ترش، لمیوعامین، گوجه سزب )برای 1 

 کسانیکه رس سوزۀ معده دارند( 

. به مهراه غذا چزیهای تند و تزی مانند: فلفل، ُسس فلفل، 2

 و انواع ُسس  ُسس مایونز

: نوشابه های گاز دار، دوغ گاز . چزیهای نفّاخ خوردن مانند3

 . بعد از غذا لَم دادن و خوابیدن 4،  ، پوست حبوابتدار

 . خوردن غذاهای چرب، خمصوصًا در ش بها5

 . غذاهای جحمی خوردن مانند: ُشهل، آ ش 6

 . انن را در غذاهای آ بکی خملوط کردن )ِترید کردن(7

. غذا را اب آ رامش و به خویب جنویدن )اگر خشص دنداهنایش 8

 نیاز به تعمریات دارد ، اقدام مناید( 

آ ن و ای بعد از آ ن چای، قهوه،  . به مهراه غذا ای قبل از9

 نساکفه، اکاکئو و شالکت خوردن   

 ()یعین ِدلهُرِه . ِاسرتس )یعین نگراین مس متر(، ِاضطراب11

 موارد ذیل مرصف شود:

 د.ی، و به مهراه غذا آ ویشن و نعنا خبوراب پردۀ انزک روی دانه ها خبوریداانر شریین را  ،بعد از هنار  .1

 رس یدۀ شریین طبیعیِ  سیِب  یک اس تاکن آ ِب  ، به جای سیب،دییبوست دار اگر  توجه: ؛بعد از شام یک عدد سیب خبورید .2

  .بنوش ید

 .دقیقه راه بروید )صبحانه را اول آ فتاب و شام را ابتدای شب خبورید( 11اقل حدّ  ،، شامهنار ،از صبحانه بعد .3

متاّک و ابِلِش خود را خضمی تر قرار دهید که رس و گردن در   .5، قبل از خواب، دستشویی رفته و سپس وضو بگریید  .4

 .راس تای تنه نباشد

   .ب زمیین آ ب پز بعد از غذا خبورید)یعین سیب زمیین تراش یده شده( ای یک سی سیب زمیین پیورۀ .6

به مورد زیر معل کند: خملوط گل و برگ  چننی پُر خوری کرده، برای درماندارد و مه  ترشادارد و مهچننی  کبد چرب. کس یکه 7

جوشاندۀ گل و برگ لکپوره + عرق شاهرته به نسبت ای خملوط  ،لکپوره )= مرمی خنودی( + سزبی شاهرته، به نسبت مساوی

 مساوی

 مصغ درخت پس تۀ جنگیل(. خوردن یک قاشق چاخیوری مصطکی )مس تکی= 8

ثین عرش دقیقه راه رود سپس یک  5مهۀ موارد قبیل رعایت شود، یک عدد سیب بعد از غذا خبورد و  :درمان زمخ معده و ا 

 .ک عدد قرص گیاهی شریینوش( خبوردی قاشق چاخیوری مومالیئ شریین بیان )ای

 دقیقه راه رود سپس یک قاشق چاخیوری پودر پوست میوۀ بلوط 5مورد قبیل اجنام شود،  :اسرتیس ۀدرمان معده و رود

 خبورد.



کردین و تف ، فست فودها، رسخ ابید از ترانس چریب ابال، اسانسهای ش مییایئ، اکفئنی زاید، موز، خرما این بامیر: توّجه :کولیت زمخی

 پرهزی کند و آ هنا را خنورد. دادین

به مهراه تفالۀ آ ن بعد از هر غذا یک عدد سیب درخیت رس یدۀ شریین . 2به مهراه صبحانه میوۀ ِبه ای مراّبی ِبه خبورد، . 1: درمان

 آ مهل خبورد. عدد میوۀ آ مهل ای مراّبی 7دقیقه قدم بزند و پس از آ ن  11ایل  5، سپس به مّدت )پیوره( خبورد

 یک قاشق غذا خوری . نصف قاشق چاخیوری پودر کُنُدر خملوط اب4، عدد میوۀ س نجد رس یده خبورد 14ب، در لک روز ای ش .3

، قاشق مراّب خوری پودر هس تۀ آ انر . یک6، . دمکردۀ یک قاشق مراّبخوری ختم هوجی در یک اس تاکن آ جبوش5، دشکر میل کن

)یک قاشق چاخیوری  دمکردۀ گل بومادران . 8ۀ انزک روی دانه ها جبود و خبورد، .بنی افطار ات حسر یک عدد اانر شریین اب پرد7

 پودر گل بومادران، در یک اس تاکن آ جبوش(

 (:IBS)مشلک انتهایئ رودۀ کوچک= رودۀ حتریک پذیر  س ندروم

 : پرهزی کنید از غذاهای چرب، رسخ کردین، مسهل ها، ملنّی ها، خرمااگر دامئًا شمک روش دارید     

. یک قاشق مراّب خوری پودر هس تۀ بعدد س نجد خبورد،  14پودر س نجد یک قاشق پلوخوری ای در بنی روز: . الف: درمان

)گنار از این خملوط  در صبح انش تا و رَسِ شب . یک قاشق مراّبخوریجآ انر ای میوۀ اانر شریین اب هس تۀ آ ن جبود و خبورد، 

. شب ها یک دکه پودر شده اند و اب آ ب سیب اتزۀ طبیعی خبورند، ر سفید+ فوفَل( ندُ وحشی+ میوۀ بلوط+ کندر خورایک ای کُ 

)یک قاشق دمکردۀ آ ویشن . ذقاشق چاخیوری پودر کُنُدر خورایک مرغوب خملوط اب یک قاشق غذاخوری شکر میل کند، 

 (که مک اکری تریوئید نداش ته ابشد رشطی)ب ای س ندروم رودۀ حتریک پذیر خوبست بر  اس تاکن آ جبوش( 1چاخیوری پودر آ ویشن، در 

موز، انن سفید، کیک سفید، انن ساندویچی، خورایک و  : پرهزی کنید از نوشابه های گازدار، میوۀاگر دامئًا یبوست دارد     

 هندوانه، آ ب هندوانه(آ شامیدین های قابض )مانند برجن سفید، مااکروین، آ لبالو، آ ب آ لبالو، چای آ لبالو، 

عدد خرمای اتزه، ب. یک قاچ خربزۀ رس یده، ج. یک قاشق مراّبخوری بعد از صبحانه و بعد از شام از این  7: الف. درمان

 لوط )دمکردۀ ابدرجنبویه+ دمکردۀ گل اهار انرجن+ چای کوهی+ دمکردۀ گل راعی( بنوش ید.خم

 پرهزی کنید. از غذاهای چرب، رسخ کردین، غذاهای مانده و فست فودها :توّجه :ِهلیکو ابکرتی

ساعت پشت رس مه، هر ساعت یک قاشق غذاخوری  12ـ 2ـ بنی روز و عرصانه: یک قاشق چاخیوری َسقّز، 1 :درمان

ـ یک قاشق چاخیوری مصطکی )مس تکی= مصغ 4ـ بعد از هر غذا یک عدد سیب درخیت رس یدۀ شریین، 3   ماست شریین،

 درخت پس تۀ جنگیل( خبورید.

 مک اش تهایئ:

 جتویز پزشک( )اب ـ قرص روی2ـ غذاهای خود را در ظروف رویح درست کرده، 1الف. اگر از فقر روی است: 

 ـ به مهراه غذا پرتقال ای لمیو شریین مرصف کنید.2ـ به مهراه غذا اکهو بدون ُسس خبورید، 1ب.اگر التهایب است: 

 انرجن خبورید. ـ مراّبی گل اهار2ـ جوش نزنید، غّصه خنورید، حبث نکنید، 1ج. اگر عصیب است: 

نبایس یت اس تفاده سال و زانن حامهل  7کوداکن زیر  توّجه: ابز نشده(،گل میخک دارویئ )غنچه های .1درمان معومی مک اش تهایئ: 

 .لکپوره 2کنند، 

2 

1 



 قبل از غذا و بنی غذا و بعد از غذا چند عدد خرما و چند برگ اکهو بدون ُسس خبورید. :پر اش هتایئ و اش هتای اکذب

 س یاهدانه خبورید )منع مرصف در حاملگی(.روز، بعد از هر غذا یک قاشق چاخیوری  41درمان میل زاید به شرییین: 

 هتوّع، ُاغ زدن، اس تفراغ

 . کسانیکه )حیّت زن حامهل( قبل از غذا خوردن ای به حمض دیدن غذا اس تفراغ میکنند، آ بغورۀ طبیعی قبل از غذا مرصف کنند.1

زانن ِضّدِ هتوّع بوده و درمان وایر  6Bعلّت داشنت ویتامنی  بعد از غذا خوردن اانر شریین اب پوست انزک روی دانه ها؛ زیرا .2

ابردار است و مهچننی در درمان لک های قهوه ای و س یاه پوست مفید است، و خوردن اانر میخوش )اانر ترش و شریین= 

 ُ  ّز( هجت رفع وایر بس یار مفید استُرّمان ال

 دی که چریب خون ابال دارند.. شوید برای رفع اس تفراغ و رفع سکسکه خمصوصا در افرا3

نرب)چای نعنا فلفیل(، بعد دمکرده سزبی ، قبل از غذا و ضّد هّتوع و ضّد ُاغ زدن و ضّد اس تفراغ زانن حامهل ضّد وایر. 4 ُسوس َ

از غذا راه برود سپس یک اس تاکن آ ب سیب رس یدۀ شریین )اگر نفخ ای یبوست ندارد یک عدد سیب رس یده خبورد( سپس راه 

 ،ود و نصف اس تاکن عرِق نعنا خبوردبر 

. ج. دمکردۀ گلهای گلرنگ )برای مردان(، ب، خملوط آ ب اتزۀ سزبی تَِره + آ بغورۀ طبیعی الف.: درمان اس تفراغ  خوین. 5

 دمکردۀ گل خار مرمی )برای ابنوان(

 :آ شاالزی )گرفتگی عضلۀ حتتاین ِمری=گرفتگی رَسِ دیِگ معده(

به نسبت مساوی هتّیه شود و سپس پودر شود و خملوط گردد و قبل از هر غذا خوردن، یک قاشق  ختم کرفس و مَصغِ کُنار

 چاخیوری از این خملوط خبورد.

 : نوشابه های گازدار، دوغ گازدار و پوست حبوابت خنورید.توّجه: ازداید گاز معده، قرقره های شمکی

 یده شده خبورد، بعد از غذا: یک قاشق چاخیوری س یاهدانه خبورد.به مهراه غذا: یک قاشق مراّبخوری چهار زیرۀ سائ  :درمان


