

راھﻧﻣﺎی ﺗﻐذﯾﮫی ﺳﺎﻟم ﺑرای ﺳﻧدرم روده ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾر
ﺳﻧدرم روده ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾر ) (IBSﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻣزﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑر دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ) (GIﺷﻣﺎ اﺛر ﻣﯽﮔذارد .ﻋﻼﺋم ﺷﺎﯾﻊ
 IBSﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:


درد ﺷﮑﻣﯽ



ﻧﻔﺦ ﮐردن



ﯾﺑوﺳت



دل ﭘﯾﭼﮫ



اﺳﮭﺎل

ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻋﻼﯾم ﺑﯾﻣﺎری در طول زﻣﺎن ﮔﺎھﯽ وﺟود دارﻧد و ﮔﺎھﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد ،و اﯾن ﻋﻼﯾم ﺑر اﺛر
اﺳﺗرس ،ﺑﯾﻣﺎری ،ﻏذاھﺎی ﺧﺎص ﯾﺎ اﻟﮕوھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﺷوﻧد .ﻏذاھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﻼﺋم
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در اﻓراد ﺷوﻧد .ھدف از رژﯾم ﻏذاﯾﯽ  IBSﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ روش ﺳﺎﻟم ﺑرای ﺧوردن ﻏذاھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻋﻼﺋم
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧد .رﻋﺎﯾت ﮐردن ﻧﮑﺎت زﯾر ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.

ﯾﮏ دﻓﺗرﭼﮫ ﯾﺎدداﺷت روزاﻧﮫ ﺑرای ﻏذا و ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻼﺋم
ﺑﯾﻣﺎری ﮔوارﺷﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر.





اﮔر ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻏذا ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷود ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آن را از رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود
ﺣذف ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد آﯾﺎ ﺣﺎﻟﺗﺎن ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺑرﺧﯽ از اﻓراد ﻣﻣﮑن اﺳت درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﻏذاھﺎی ﺗﻧد
ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷوﻧد.
اﮔر ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﺑﮭﺑود ﻧﯾﺎﺑد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد دوﺑﺎره آن ﻏذا را ﺑﮫ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺧوراﮐﯽھﺎی زﯾﺎدی را از رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺧود ﺣذف ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣواد ﻣﻐذی ﻣﮭﻣﯽ را از دﺳت ﺑدھﯾد .ﺑرای
اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣواد ﻣﻐذی ﻣوردﻧﯾﺎز ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﺗﻐذﯾﮫ در ﻣورد ﺳﺎﯾر
ﺧوراﮐﯽھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯽ ﮔوارش ﺧود را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد.


ھر روز در ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻏذا ﺑﺧورﯾد.



از ﺧوردن دﯾر ھﻧﮕﺎم در ﺷب ﺧودداری ﮐﻧﯾد.



ﺳﮫ وﻋده ﻏذاﯾﯽ و ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﯾﺎن وﻋده ﻏذاﯾﯽ را در ﻓﺎﺻﻠﮫھﺎی ﯾﮑﻧواﺧت در طول روز ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.



ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در ھﯾﭻ ﯾﮏ از وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﭘرﺧوری ﻧﮑﻧﯾد.
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ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آراﻣش دارﯾد ﻏذا ﺑﺧورﯾد .ﺑﮫ ﺧود زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﻏذای ﺧود را آھﺳﺗﮫ ﺑﺧورﯾد.



ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺣواس ﭘرﺗﯽ ﻣﯽﺷوﻧد را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺳر ﻣﯾز ﮐﺎر ﯾﺎ ﺟﻠوی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻏذا ﻧﺧورﯾد.



ﻣﻘدار ھواﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏذا ﻓرو ﻣﯽدھﯾد را ﮐﺎھش دھﯾد :ﻏذای ﺧود را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺟَوﯾد ،از ﺟوﯾدن آداﻣس و ﻣﺻرف
ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی ﮔﺎزدار ﺧودداری ﮐﻧﯾد.

زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻧوﺷﯾد.





آب را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺧود اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ھر روز ﺣدود  3-1.5ﻟﯾﺗر ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد .اﮔر ﯾﺑوﺳت دارﯾد ،ﻣﺻرف زﯾﺎد آب ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
اﮔر ﻧوﺷﯾدن ﻣﻘدار زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻌﺎت ھﻣراه ﺑﺎ وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎﻋث ﺑدﺗر ﺷدن ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷود ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧود
را در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯾن وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺑﻧوﺷﯾد.

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻓﯾﺑری ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت.




ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻣﺻرف ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﻓﯾﺑر ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻼﺋم آﻧﮭﺎ را ﺑدﺗر ﮐﻧد .اﮔر رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳرﺷﺎر از
ﻓﯾﺑر ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﻘدار ﻓﯾﺑر را ﮐﺎھش دھﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺑود ﻣﯽﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر رژﯾم
ﻏذاﯾﯽ ﮐم ﻓﯾﺑر ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﺻرف ﻓﯾﺑر ﺧود را ﺑﮫ آراﻣﯽ اﻓزاﯾش دھﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ
ﺑﮭﺑود ﻣﯽﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﺧﯾر.
دو ﻧوع اﺻﻠﯽ ﻓﯾﺑر وﺟود دارد:
»

»

ﻓﯾﺑر ﺣل ﺷدﻧﯽ آب اﺿﺎﻓﯽ را در روده ﺑزرگ ﺟذب ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ژل ﺿﺧﯾم ،ﻣدﻓوع را ﻧرم
ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻓﯾﺑر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ رﻓﻊ اﺳﮭﺎل و ﯾﺑوﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺟو دوﺳر ،ﺳﺑوس ﺟو دوﺳر ،ﭘودر ﺑذر ﮐﺗﺎن و
اﺳﭘرزه ) (psylliumﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺳرﺷﺎر از ﻓﯾﺑر ﺣل ﺷدﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻓﯾﺑر ﻧﺎﻣﺣﻠول ﺣﺟم ﻣدﻓوع ﺷﻣﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد و ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫی ﻣدﻓوﻋﯽ ﻋﺎدی و
ﺑدون درد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﻧوع ﻓﯾﺑر در ﺳﺑوس ﮔﻧدم ،ﺳﺑوس ﻏﻼت و ﻓراوردهھﺎی ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎن
ﮔﻧدم ﺳﺑوس دار و ﭘﺎﺳﺗﺎ و ﺑرﻧﺞ ﻗﮭوه ای ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود .اﮔر ﭘﯽ ﺑردﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻏذاھﺎ ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ را ﺑدﺗر
ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ،ﻏذاھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﯾﺑر ﺣل ﺷدﻧﯽ ﺑﺧورﯾد.

از ﻣﺻرف ﻏذاھﺎ و ﻣﯾﺎن وﻋدهھﺎی ﭘر ﭼرب ﺧودداری ﮐﻧﯾد.






ﺧوردن ﺑﯾش از ﺣد ﭼرﺑﯽ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث دل ﭘﯾﭼﮫ و اﺳﮭﺎل ﺷود .ﻧﻣوﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﻏذاھﺎی ﭘرﭼرب
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﭘﻧﯾر ﭘر ﭼرﺑﯽ ،ﺧﺎﻣﮫی زده ﺷده  ،ﺑﺳﺗﻧﯽ ،ﮔوﺷت دﻧده و ﺳردﻧده ،ﮔوﺷت ﭼرخ ﮐردهی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﮔﺎو،
ﺳوﺳﯾس ،ﺑﯾﮑن ،ﻣرغ ﺑﺎ ﭘوﺳت ،ﻏذاھﺎی ﺳرخ ﺷده ،ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻗﻧﺎدی ،ﮐﯾﮏ ،ﮐﻠوﭼﮫ و ﺷﮑﻼت اﺳت.
ﺧوردن ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﭼرﺑﯽ ﺧوراﮐﯽ ﺳﺎﻟم ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻧوﻻ ،ﺳوﯾﺎ و روﻏن زﯾﺗون ،آووﮐﺎدو ،آﺟﯾل و داﻧﮫ ھﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
در طول روز ﻣﺻرف ﻣﯽﺷود ،ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﻟم و ﻣﺗﻌﺎدل اﺳت.
ﻟﺑﻧﯾﺎت ﮐم ﭼرﺑﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺳت ﮐم ﭼرﺑﯽ ،ﮔوﺷت ﺑدون ﭼرﺑﯽ ،و روش ھﺎی ﭘﺧت و ﭘز ﺑﺎ ﭼرﺑﯽ ﮐم ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎر ﮔذاﺷﺗن
ﻏذا ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳرخ ﮐردن در روﻏن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﻣﺻرف ﮐﺎﻓﺋﯾن ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ﻋﻼﺋم ﺧود ﺗﻌدﯾل ﮐﻧﯾد.
.
Fa: Healthy Eating Guidelines for Irritable Bowel Syndrome


| PAGE 2 of 5

.ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ اﺳت .ﺑﺎزﺗوﻟﯾد اﯾن اﺛر در ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت © 2018
.ھدف از اراﺋﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺗوﺻﯾﮫی ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره اﻧﻔرادی ﺑﺎ رژﯾمﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﻏذاﯾﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣوزش و آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود

Updated: 2019-03-12







ﮐﺎﻓﺋﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت اﺳﮭﺎل را ﺑدﺗر ﮐﻧد .اﮔر اﺳﮭﺎل دارﯾد ،ﻣﺻرف ﮐﺎﻓﺋﯾن را
ﻣﺣدود ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎﻓﺋﯾن در ﻗﮭوه ،ﭼﺎی ،ﻧوﺷﺎﺑﮫھﺎی ﮔﺎزدار و ﺑرﺧﯽ ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی ﻏﯾر اﻟﮑﻠﯽ دﯾﮕر ،ﻧوﺷﯾدﻧﯽھﺎی اﻧرژی زا و ﺷﮑﻼت
ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﺑﯾش از  400ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم ﮐﺎﻓﺋﯾن ﻣﺻرف ﻧﮑﻧﯾد )ﻣﻌﺎدل ﻣﻘدار
ﻣوﺟود در ﺳﮫ ﻓﻧﺟﺎن ﮐوﭼﮏ ﻗﮭوه(.

ﻣﺻرف اﻟﮑل را ﻣﺣدود ﯾﺎ ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد.




اﻟﮑل ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﻌده و دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ
ﻧوﺷﯾدن اﻟﮑل دارﯾد ،ﻣﺻرف آن را ﺑرای زﻧﺎن ﺗﺎ ﺣد اﮐﺛر  10ﻧوﺷﯾدﻧﯽ در ھﻔﺗﮫ و ﺑرای ﻣردان ﺗﺎﺣد اﮐﺛر 15
ﻧوﺷﯾدﻧﯽ در ھﻔﺗﮫ ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﯾش از  3ﻧوﺷﯾدﻧﯽ )ﺑرای زﻧﺎن( و  4ﻧوﺷﯾدﻧﯽ )ﺑرای ﻣردان( ﻣﯾل
ﻧﮑﻧﯾد.
ﯾﮏ ﻧوﺑت ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﻟﮑﻠﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ:
»

ﯾﮏ ﺑطری  341ﻣﯾﻠﯽﻟﯾﺗری )  12اوﻧس( از آﺑﺟو ،ﺷراب ﺳﯾب ﯾﺎ ﮐوﻟر ٪5

»

ﯾﮏ ﮔﯾﻼس  142ﻣﯾﻠﯽﻟﯾﺗری )  5اوﻧس( از ﺷراب ٪12.5

»

ﯾﮏ ﭘﯾﮏ  43ﻣﯾﻠﯽﻟﯾﺗری )  1.5اوﻧس( از ﻋرﻗﯾﺎت ٪40

درﺑﺎره رژﯾم ﮐم  FODMAPاطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
»

»

»

اﮔر ﭘﯾروی از ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﮭﺑود ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺷود ،در ﻣورد رژﯾم ﮐم
 FODMAPﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
FODMAPھﺎ اﻧواع ﮐرﺑوھﯾدراتھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ھﺿم ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﮔﺎز،
ﻧﻔﺦ و درد در ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ  IBSﺷوﻧد.
ھدف از اﯾن رژﯾم ﻏذاﯾﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﯾﮏ از ﻏذاھﺎی  FODMAPو ﭼﮫ
ﻣﻘداری از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷود .ھدف اراﺋﮫ اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾرﺗرﯾن و ﻣﺗﻧوع ﺗرﯾن
اﻟﮕوی ﺗﻐذﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﯾزان ﮐﻧﺗرل ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽﺷود.

ﺳﺎﯾر ﻣﻼﺣظﺎت:


ﭘروﺑﯾوﺗﯾﮏھﺎ
»



در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺗوﺻﯾﮫی ﯾﮏ ﭘروﺑﯾوﺗﯾﮏ ﺧﺎص ﺑرای  IBSوﺟود ﻧدارد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم
دارﯾد ﯾﮏ ﭘروﺑﯾوﺗﯾﮏ را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ،ﻟﯾﺳت ﺗرﮐﯾﺑﺎت آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻻﮐﺗوز،
ﻓروﮐﺗوز ،ﺳورﺑﯾﺗول ﯾﺎ اﯾﻧوﻟﯾن ھﺳﺗﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻼﺋم ﺷﻣﺎ را ﺑدﺗر ﮐﻧﻧد.

روﻏن ﻧﻌﻧﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ )آوﯾﺷن وﺣﺷﯽ(:
»

روﻏن ﻧﻌﻧﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﻧرم ﮐردن ﻋﺿﻠﮫ ﺻﺎف روده ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻼﺋم  IBSرا ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.

»

اﮔر ﭼﮫ اﮐﺛر ﻣردم روﻏن ﻧﻌﻧﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ را ﺗﺣﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد اﻣﺎ در ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺳوزش ﻣﻌده ﺷود.

اﮔر ﻗﺻد ﻣﺻرف ﭘروﺑﯾوﺗﯾﮏ ﯾﺎ روﻏن ﻧﻌﻧﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮕر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻻﮐﺗوز:
»



ﺑرﺧﯽ اﻓراد ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﺿم ﻻﮐﺗوز ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻻﮐﺗوز ﻧوﻋﯽ ﺷﮑر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ در ﺷﯾر و
ﻓراوردهھﺎی ﺷﯾر ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻋﺎرﺿﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﮫ ﻻﮐﺗوز ) (lactose intoleranceﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽﺷود.

»

ﻋﻼﺋم آن ﺷﺎﻣل ﻧﻔﺦ ،ﮔﺎز ،درد و اﺳﮭﺎل اﺳت.

»

اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻻﮐﺗوز ﺣﺳﺎﺳﯾت دارﯾد ،درﻣورد آزﻣﺎﯾش آن ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮕر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺑﯾﻣﺎری ﺳِﻠﯾﺎک
»

»

ﻋﻼﺋم  IBSﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎریھﺎی دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری ﺳﻠﯾﺎک ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﺑﯾﻣﺎری ﺳﻠﯾﺎک دارﯾد ،ﯾﺎ اﻏﻠب ﺑﮫ اﺳﮭﺎل ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد ،درﻣورد آزﻣﺎﯾش ﺑﯾﻣﺎری ﺳﻠﯾﺎک ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺗﮕر ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﻠﯾﺎک ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﻧد ،رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑدون ﮔﻠوﺗن ﻻزم اﺳت .اﮔر ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺳﻠﯾﺎک
ﻣﺑﺗﻼ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،رژﯾم ﺑدون ﮔﻠوﺗن ﺑرای ﮐﻧﺗرل  IBSﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷود.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺗرﺟﯾﺣﺎت ﻏذاﯾﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  8-1-1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و
درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﻐذﯾﮫ ھﯾﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھد و
درﺑﺎره ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺷﻣﺎ در دﺳﺗرس اﺳت ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.
 8-1-1ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ  8-1-1ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺻدی ﺧدﻣﺎت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ زﺑﺎن وﺻل ﺧواھﯾد ﺷد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ،ﺻرﻓ ًﺎ زﺑﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧواھﺎن آن ھﺳﺗﯾد ذﮐر
ﮐﻧﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﮕوﯾﯾد »ﻓﺎرﺳﯽ« («Farsi»/و ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺧواھد ﭘﯾوﺳت.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﻣﻧﺑﻊ زﯾر را ﺑﺑﯾﻧﯾد:


ھﻠثﻟﯾﻧﮏ ﺑﯽﺳﯽ  - www.healthlinkbc.caاطﻼﻋﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻏﯾراورژاﻧﺳﯽ و ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﭘزﺷﮑﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
.

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود در زﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و درﺳت ﺑودهاﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﺑرای
ھﯾﭻﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﺧدﻣت ،ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺷرﮐﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷوﻧد.
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ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺗن:

ڈاﺋﯾﭨﯾﺷن ﺳروﺳزﮨﯾﻠﺗﮭ ﻟِﻧﮏ ﺑﯽ ﺳﯽ( ﺳﺎﺑﻘہ ڈاﺋل -اے  -ڈاﺋﯾﭨﯾﺷن) ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﮯﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ھﻠثﻟﯾﻧﮏﺑﯽﺳﯽ )ﭘﯾش از اﯾن
ﻣوﺳوم ﺑﮫ  ،(Dial- A- Dietitianاطﻼﻋﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ راﯾﮕﺎن را در ﻣورد ﺗﻐذﯾﮫ ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺑﯽﺳﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ  www.healthlinkbc.ca/healthy- eatingﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ )از ھر ﺟﺎی ﺑﯽﺳﯽ( ﺑﺎ  8- 1- 1ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺗرﺟﻣﺎن
ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.
.
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