
 

 

 IBDسواالت متداول در مورد بیماری 

 

 *آیا درمان قطعی برای این بیماری وجود دارد؟

و ) بیماری کرون( وجود ندارد، ولی با کمک  در حال حاضر درمان قطعی برای ) بیماری روده زخم شونده( اگرچه،

 عال و طبیعی داشته باشید.بهبود تغذیه و دیگر شرایط میتوان بیماری را تحت کنترل داشت تا زندگی فدارو ،

 

 *آیا غذاهای خاصی موجب این بیماری می گردد ؟ 

 خیر 

 

 *آیا باید رژیم مخصوصی رعایت گردد؟

ولی گاهی اوقات برخی غذاها با شما سازگار نیستند . اگر برخی غذاها معموال نیازی به گرفتن رژیم خاصی نمیباشد ،

 IBD       ف آنها صرف نظر کنید . برخی کودکان و افراد جوان مبتال بهعالیم شما را تشدید میکند می بایست از مصر

حتی وقتی گرسنه اند ، وقتی یک وعده غذای کامل جلوی آنها گذاشته میشود اشتها خود را از دست میدهند . در این موارد 

 ذا را بخورید.خوردن حجم کمتر غذاها بهتر است . حتی اگر احساس خوبی ندارید می بایست تالش کنید تا غ

 

 *آیا میتوانم ورزش کنم یا خانه ی دوستانم بمانم؟

و مانند همیشه فعال نخواهید بود . با این وجود می   در صورتی که بیماری شما فعال است، به سادگی خسته میشوید 

دانید برخی از افراد بایست زندگی طبیعی داشته باشد و از تمامی فعایت ها  لذت ببرید . شاید برای شما جالب باشد که ب

 میباشند و در میان آنها حتی برخی دارای مدال های المپیکی نیز هستند . IBDمشهور نیز مبتال به 

 

 *آیا میتوانم به مسافرت بروم ؟

مشکلی در رفتن به مسافرت برای شما وجود ندارد.هنگام مسافرت مطمعن گردید که داروهای خود را بردارید.میبایست 

نیز با خود ببرید. یک کپی از نسخه و بیمه تان نیز به همراه داشته باشید. زمانی که در مسافرت هستید در داروی اضافه 

 صورتی که ناخوش احوال شدید، میبایست با نزدیک ترین مرکز پزشکی تماس بگیرید.



بطری آب معدنی استفاده در صورتی که در بیرون غذا میخورید ، مطمعن گردید که غذا به خوبی پخته شده است و تنها از 

کنید. از نوشیدنی های بسیار سرد تا حد امکان خودداری کنید . اسهال در طول سفر ممکن است به دلیل  تغییر رژیم 

 لی در صورت تشدید عالیم حتما به پزشک مراجعه کنید.وغذایی شما باشد 

 

 *در مورد بیماری ام به مردم چه بگویم ؟

ه این بیماری مبتال هستید. این بیماری مسری نیست بنابراین از شما این بیماری را نخواهند الزم نیست به مردم بگویید ب

گرفت. با این وجود به دوستان نزدیکتان بگویید که به این بیماری مبتال هستید این امر کمک میکند تا درک کنند چرا شما 

اد همچون خانواده ، دوستان یا معلمتان بیش از اندازه گاهی اوقات  سرحال هستید و گاهی باید در خانه بمانید .برخی افر

نگران خواهند بود. بنابراین برایشان توضیح دهید که میتوانید در تمامی فعالیت هایی که  آنها انجام میدهند شرکت کنید و 

 در صورتی که نتوانید کاری را انجام دهید به آنها خواهید گفت. 

 

 ا بهتر شوم؟*چه کسی میتواند به من کمک کند ت

 تیم درمانی من چه کسانی هستند؟

. با این وجود ممکن است بسته به اول توسط یک متخصص گوارش انجام میگیرد  مرحله یپزشک، مراقبت از شما در 

روان پزشک یا داروساز نیز به  متخصص تغذیه، شرایط و نیاز شما متخصصین دیگری همچون جراح ، رادیولوژیست،

ا اضافه شوند. متخصصین وظایف و مسولیت ها  را برای مراقبت از بیمار تقسیم میکنند . به همین دلیل تیم  درمانی شم

 ممکن است در برخی ویزیت ها شما متخصصین دیگری را نیز ببینید.

 

 

 چرا با وجود اینکه حال من مساعد است باید دارو مصرف کنم ؟*

کمک کرده و مصرف داروهایتان طبق تجویز پزشک  IBD،به کنترل  بررسی های علمی زیادی نشان داده اند  که داروها

بخش مهمی از مدیریت عالیم بیماریتان میباشد . مصرف داروها حتی زمانی که حالتان خوب به نظر میرسد نیز باید دقیقا 

النی نمودن مطابق با تجویز پزشکتان ادامه یابد .  این کار میتوان در کاهش ریسک شروع حمالت حاد و همچنین طو

 کمک کند .دوران بهبودی )مدت زمان بدون عالمت بودن(شما ،

 

 ایا داروهایی که مصرف میکنم بیخطر است ؟*

پیش از تجویز تحت آزمایشات ریزبینانه بسیاری قرار میگیرند. سپس توسط مراجع قانونی مستقل تمامی داروهای معتبر،

 میزان خطر برای شما همراه است.  تایید میگردند، بنابریان مصرف آنها با کمترین

 

 استفاده کنم ؟نیز ایا میتوانم گاهی از داروهای بدون نسخه *

گاهی اوقات افراد از داروهای گیاهی یا سایر درمان ها استفاده میکنند، مهم ترین نکته این است که پزشک شما از این 

 پزشکتان تداخل داشته باشد .  موضوع مطلع باشد زیرا ممکن است این داروها با داروهای تجویزی



 

 فواید اصلی مصرف منظم داروها طبق توصیه دقیق  پزشک معالج برای من چیست ؟*

 کنترل عالیم بیماری مانند اسهال خونی و درد شکم

 کاهش خطر بروز حاد مجدد بیماری 

 افزایش فواصل زمانی بین حمله ها 

 

 نظم مصرف کنم ؟چگونه میتوانم به خاطر بسپرم که داروهایم را م*

 روش زندگیتان است را به شما ارایه دهند . نی که مناسب شما و یاپزشک یا پرستاران میتوانند برنامه درما 

برخی بیماران خوردن هر روزه دارو در یک زمان مشخص )مثال صبح ها ( را راحت تر میبینند . ممکن است الزم باشد 

 .ثال روی موبایلتان(که از یک سیستم یادآوری استفاده کنند ) م

 

 آیا می توانم داروهایم را تنها در مواقع حمالت بیماری مصرف نمایم ؟*

ن مصرف دارو هنگام حمالت به شما کمک میکند که بهبودی پیدا کنید ولی در صورتی که میخواهید دوره بهبود )دوره بدو

 مصرف کنید .  وزهداروهایتان را منظم  وهمه ر حمالت بعدی جلوگیری نمایید میبایسترا افزایش داده و از  عالیم (

 

 ا میتوانم تعداد قرص هایی که مصرف میکنم کاهش دهم ؟ آی*

دوزاژ درمانی الزم بسته به اینکه در فاز حاد بیماری هستید یا در دوره بهبودی قرار دارید، متغیر بوده و به دقت توسط 

 پزشکتان درمان خود را تغییر ندهید .  پزشک معالجتان محاسبه شده است . هرگز بدون دستور

 

 تاثیرات جانبی دارد ؟آیا داروهایی که مصرف میکنم ،*

تمام داروها  در کنار اثرات مطلوب درمان خود ممکن است دارای  عوارض جانبی نامطلوبی نیز باشد که بهتر است در 

اثیرات معموال بین بیماران متفاوت است و برخی این مورد از تیم پزشکی خود توضیحات کامل را بخواهید ، اگرچه این ت

جانبی ندارند . گاهی اوقات انچه فکر میکنید یک تاثیر جانبی دارو است ، یک عارضه بیماری بیماران هیچ گونه عارضه 

 میباشد و بالعکس. در صورتی که فکر میکنید دارو به خوبی تاثیر نمیگذارد با پزشک یا پرستار خود مشورت کنید .

 

القات کنم و به مصرف آیا زمانی که حال من خوب است هم کماکان میبایست پزشک معالجم را م*

 ه دهم؟داروها ادام

جلوگیری از عود مجدد بیماری و پیشگیری از عوارض احتمالی بیماری بله این کار برای کنترل پیشرفت بهبودی شما ،

 کامال ضروری میباشد.

 



 باید بکنم ؟ تم چه کار یی که میخورم راضی نیساز داروها*

اگر فکر میکنید که داروهایتان به شما کمکی نمیکند ، با پزشک خود صحبت کنید . پزشکتان ممکن است تغییراتی در 

 رژیم درمان شما ایجاد کند . نگرانی های خود را بنویسید و در ویزیت بعدی با دکتر خود مطرح کنید .

 

 چه کاری میتوانم انجام دهم ؟یم ،از عهده ی هزینه های داروهایم برنمیا*

 این موضوع را با پزشک خود مطرح کنید ، پزشکتان بهترین راه حل را به شما پیشنهاد میدهد. 

 

 از کجا میتوانم اطالعات ممکن در مورد داروهایم را به دست بیاورم ؟*

شما  پاسخ دهند . هنگامی که سوالی  خود  بپرسید ، آنها میتوانند به سواالت IBDسواالت خود را از پزشک یا پرستار

دارید آن را بنویسید و در ویزیت بعدی مطرح سازید. آنها همچنین می توانند ، دفترچه های راهنما را در اختیارتان قرار 

همچنین میتوانید از سایت های معتبری که توسط تیم درمانی به شما پیشنهاد میشود اطالعات قابل اعتمادی به دست دهند ،

 ورید .آ

 

 دالیل ایجاد این بیماری چست ؟*

اگرچه دلیل حقیقی ایجاد این بیماری هنوز کامال شناخته شده  نیست ، ولی برخی عوامل ممکن است در بروز این بیماری 

فاکتورهای مرتبط با سیستم ایمنی بدن، نوع تغذیه و  موثر باشد. فاکتورهای ژنتیکی ، عفونت های ویروسی یا باکتریایی ،

بهداشت مواد غذایی، تغییر در سیستم غذایی تاثیرات محیطی و بسیاری عوامل دیگر به عنوان عوامل مستعد کننده ی ایجاد 

عوامل ایجاد  و همچنین راه های پیشگیری از آنها  این بیماری مطرح میگردد. قطعا با پیشرفت بیشتر تحقیقات پزشکی ،

 ر موثر خواهد بود.مشخص میگردد.که در کنترل این بیماری بسیا

 

 من دارد ؟ فعالیت های تفریحی چه تاثیراتی روی شغل و   IBDبیماری *

 با این وجود ، بیماری التهاب روده میبایست تاثیر منفی اندکی بر هرکدام از موارد ذکر شده داشته باشد .به صورت کلی،

ا می بایست ببگیرند از این رو کارفرمایان بیماران می بایست از کار مرخصی هنگامی که حمالت حاد رخ میدهد ،

به خصوص برای بیمارانی که در معرض حمالت مشاغل بی حرکت ،مرخصی استعالجی موافق باشند . عالوه بر این ،

اگرچه استراحت در تمرینات  میتوانند همه نوع ورزشی انجام دهند ،شدید و حاد هستند مناسب تر می باشند. مبتالیان ،

 خالل حماالت حاد توصیه میگردد.  پزشکی در

 

 در دراز مدت چه اتفاقی برای من خواهد افتاد ؟*

، بسیار معتبر بوده و از بیماری به بیمار دیگر منتقل میشود . از این رو هیچ نظر جدی تا زمان تحت  IBDنتیجه بلند مدت 

ز بیماران حال مناسبی دارند ، و تنها با مشکالت نمیتوان داده شود . بسیاری انظر قرار گرفتن بیمار برای چندین سال ،

کوچک ومتناوب روبرو می گردند و خوشبختانه هیچ تاثیری بر طول عمر بیمار ندارد . با این وجود ، با توجه به اینکه 

IBD  انجام چک آپ هاییک بیماری مزمن می باشد که دارای فازهای حاد توام با تشدید بیماری می باشد الزم است با 

 دوره بهبود افزایش یافته و دوره های حاد تشدید بیماری به حداقل برسد.  منظم و مصرف منظم و دقیق دارو



 

 آیا ریسک سرطان در ارتباط با این بیماری وجود دارد ؟*

سال یا بیشتر به کولیت زخم شوند مبتال هستند ، به خصوص در مناطقی از کولون که  درگیر  ۰۱بیمارانی که بیش از 

ریسک ابتال به سرطان روده در آنها نسبت به به افراد سالم جامعه ، کمی بیشتر است . علت انجام پیگیری ها  و ست ،ا

بعضا کولونوسکوپی های منظم نیز کنترل همین مسئله میباشد. این ریسک در بیماران مبتال به کرون کمتر می باشد. 

 ن برنامه ریزی مینماید . پزشکتان برنامه های منظم ومرتب پیگیری را برایتا

 

IBD* ،بارداری و برنامه های خانوادگی دارد؟ چه تاثیراتی بر رابطه جنسی 

گرچه به طور کلی این بیماری با هیچ کدام از موارد ذکر شده تداخل ندارد ، ولی بیماران میبایست چند نکته را به خاطر 

 بسپارند:

 میبایست نظر پزشک را جویا شد .سی تداخل پیدا میکند . در چنین مواردی ،فیستول مقعدی با فعالیت جندر بیماران کرون،

 در فاز حاد بیماری، قائدگی ممکن است به صورت موقت دچار مشکل شود. 

در خالل تشدید بیماری ، به خصوص در صورت بروز اسهال ، ممکن است تاثیر قرص های ضد بارداری خوراکی کمتر 

 استفاده نمود.  نیز بارداری ) کاندوم( روش های فیزیکی پیشگیری از شود، بنابراین بهتر است از

به طور کلی شواهد زیادی مبنی بر تاثیر شدید و ناخوشایند این بیماری ، بر حاملگی )در صورت کنترل بیماری( موجود 

 ود مشاوره نمایید ،نمی باشد. با این وجود ، در صورتی که برنامه ای برای بارداری دارید ، می بایست با پزشک خ

 همچنین بهتر است در دوره بهبود بیماری اقدام به حاملگی نمایید . 

مناسب توسط پزشکتان قابل کنترل است حمالت حاد در خالل حاملگی نیز به بیخطرترین شکل ممکن ، با تجویز داروهای 

ین تصمیم را برای شما تیم پزشکی شما بهتر های مناسب و بی خطر بودن آنها ،وتا به جنینتان آسیبی نرسد. در مورد دار

 خواهد گرفت.

 :IBD*پرستاران متخصص 

این پرستاران کمک بسیار  وجود ندارد.با این حال در صورت وجود، IBDهنوز در خیلی مراکز پرستار مخصوص 

ی شما  و نیز روش های موثری خواهند بود. این افراد همکاری نزدیکی با تیم پزشکی دارند. آنها در توضیح ماهیت بیمار

از این رو میتوانید به آنها زنگ بزنید و درمان کمک خواهند بود. این افراد به عنوان رابطی بین شما و تیم پزشکی هستند ،

در مورد هر مطلبی که شما رو نگران ساخته صحبت کنید. آنها این مطالب را با تیم پزشکی در میان گذاشته و  راه حل را 

 به شما میگویند.از پای تلفن 

 



 

لذت بردت از ورزش، رفتن به مسافرت، داشتن شغل ، تشکیل خانواده و بچه انجام زندگی طبیعی ،نکته اخر اینکه : 

 امکان پذیر است.  IBDدار شدن ، همه و همه با وجود بیماری 

IBD دتنها یک بیماری است شما میتوانید آن را پشت سر بگذارید و به زندگی لبخند بزنی .   

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


