REFLÜ HASTALlGI NED‹R?
Reflü hastalı¤ı, mide içindeki asidin yemek borusuna
kaçarak tahriﬂe ve buna ba¤lı ﬂikayetlere yol açıtı¤ı
bir hastalıktır. En önemli belirtisi, karın üst kısmı veya
gö¤üs bölgesinde oluﬂan yanma hissidir. Ancak
ﬂikayetler hastadan hastaya ve aynı kiﬂide farklı
zamanlarda de¤iﬂiklik gösterebilir ve bazen hiçbir
yakınma olmayabilir.

Gastroözofageal Reflü hastalı¤ı tedavi edilmezse kalp
krizini taklit eden ﬂiddetli gö¤üs a¤rısı, yemek borusu
kanserine dönüﬂebilecek de¤iﬂiklikler gibi ciddi
komplikasyonlara neden olabilir.

REFLÜ HASTALI⁄INIZ VAR MI?
Asit testi ile kendinizi test edin.
1) Aﬂa¤ıdakilerden bir veya birkaçını kendinizde fark
ediyor musunuz?
• Gö¤üs kemi¤inizin arkasında midenizden yukarı
do¤ru çıkıyormuﬂ gibi hissedilen, rahatsız edici
bir yanma, ekﬂime
• Bo¤azda yanma hissi
• A¤zınıza acı su ve/veya yenilen yiyeceklerin
gelmesi
2) Bu ﬂikayetlerle, s›klıkla yemeklerden sonra mı
karﬂ›laﬂıyorsunuz?

3) Haftada ikiden fazla mide yanması veya hazımsızlık
çekiyor musunuz?
4) Antiasitleri günde 6 defadan sık kullanma ihtiyacı
hissediyor musunuz?
5) Mide yanmasına karﬂı medikal tedavi görmenize
ra¤men ﬂikayetleriniz devam ediyor mu?
Yukar›daki sorulara iki veya daha fazla sayıda evet
diye cevap veriyorsanız Gastro Özofageal Reflü hastası
olabilirsiniz, doktorunuza danıﬂın.

REFLÜYE BA⁄LI ﬁiKAYETLER‹ AZALTMAK
‹Ç‹N YAPILMASI GEREKENLER:
Reflü hastalı¤ına ba¤lı yakınmaları azaltmak için
beslenmede dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
bulunmaktadır.

• Üç büyük ö¤ün yerine, 5-6 küçük ö¤ünle beslenin,
ö¤len yeme¤i ana yeme¤iniz olsun.
• Yiyecekleri yavaﬂ yiyip, iyice çi¤neyin.
• Kar›n içi basıncını arttır›cı hareketlerden kaçının.
Karın bölgenizi sıkıﬂt›ran giyisiler giymeyin.
• Kilonuz fazlaysa zayıflayın.
• Stresten mümkün
oldu¤unca uzak
durmaya çalıﬂın.
• Sigarayı azaltın,
mümkünse bırakın.
• Yüksek yast›kta
yatın, yan
yatıyorsanız sol
tarafın›za dönün.
Reflü hastalı¤ının tüm ﬂikayetlerini giderecek tek bir
diyet yoktur. Hangi gıdaların ﬂikayetlerinizi arttırıp,
hangilerinin azaldı¤ına dikkat ederek diyetinizin
oluﬂturulmasına katkıda bulunun. Reflü hastalı¤ı;
ilaçlar, diyet ve yaﬂam tarzı de¤iﬂikliklerinin bir arada
uygulanmasıyla tedavi edilir.

REFLÜDE GIDA SEÇ‹M‹
Y‹Y‹N
Hamur ‹ﬂleri: Ekmek, kahvalt› gevrekleri, ya¤sız hamur
iﬂleri
‹çecekler: Az ya¤lı süt, narenciye dıﬂındaki meyve
sular›, bitki çaylar›
Tatl›lar: Az ya¤lı kek ve kurabiyeler, jöle, az ya¤lı
dondurma ve yo¤urt
Ya¤l› ve Ya¤l› G›dalar: Az ya¤lı soslar ve mayonez,
az miktarda sıvı ya¤
Et Proteinli G›dalar: Et, tavuk, balık, az ya¤lı yo¤urt
ve peynir, baklagiller, yumurta

Meyveler: Narenciye dıﬂındaki meyveler (kiﬂinin
durumuna göre)
Çorbalar: Ya¤sız et suları, az ya¤lı çorbalar
Sebzeler: Taze, donmuﬂ veya konserve sebzeler
Baharatlar: Tuz, sirke, kekik, adaçay›, karabiber

YEMEYiN
Hamur ‹ﬂleri: Ya¤lı hamur iﬂleri
‹çecekler: Ya¤lı süt, narenciye
sular›, gazozlar, domates suyu,
kahve, alkollü içecekler
Tatl›lar: Ya¤l› tatlılar,
çikolata, dondurma
Ya¤l› ve Ya¤l› G›dalar:
Krema, tereya¤ı, ya¤lı
çerez, cips
Meyveler: Portakal,
limon, greyfurt, ananas
Et Proteinli G›dalar: Kızartma etler ve yumurta, sosis,
salam, sucuk, gaz yapıcı baklagiller
Çorbalar: Kremalı, et suyuyla piﬂirilmiﬂ ve domatesli
çorbalar
Sebzeler: Kızarmıﬂ sebzeler, turﬂu, so¤an, sarımsak
ve domates
Baharatlar: Acıl› baharatlar, Hint baharı
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• NÖROLOJ‹
ÇOCUK - YET‹ﬁK‹N
EMG - EEG - UYKU LABORATUVARI
• ORTOPED‹ VE TRAVMATOLOJ‹
• PATOLOJ‹ LABORATUVARI
• PS‹KOLOJ‹
A‹LE Ç‹FT VE YET‹ﬁK‹N TERAP‹S‹
• SA⁄LIKLI YAﬁAM-TAMAMLAYICI TIP
• TIBB‹ GÖRÜNTÜLEME MERKEZ‹
G‹R‹ﬁ‹MSEL RADYOLOJ‹
MRG - MULTISLICE CT, BT
MAMOGRAF‹ - MEME US
ULTRASONOGRAF‹
RENKL‹ DOPPLER US
D‹J‹TAL RÖNTGEN
KEM‹K YO⁄UNLU⁄U ÖLÇÜMÜ
• TIBB‹ TAHL‹L LABORATUVARI
B‹YOK‹MYA - M‹KROB‹YOLOJ‹
HEMATOLOJ‹ - HORMONLAR
• ÜROLOJ‹ -ANDROLOJ‹
TAﬁ KIRMA ÜN‹TES‹
• YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹

Hastanemiz;
TBMM, Özel Sigortalar, Kurumlar,
Bankalar ve SGK ile anlaﬂmal›d›r.

Rev.No: 00 Rev. Tarihi: ....../....../......

•
•

A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I
C‹LD‹YE
ÇOCUK HASTALIKLARI
DAH‹L‹YE
D‹YET VE BESLENME
ENDOSKOP‹ MERKEZ‹
ESTET‹K VE PLAST‹K CERRAH‹
SAÇ EK‹M‹
F‹Z‹K TEDAV‹ VE REHAB‹L‹TASYON
GENEL CERRAH‹
MEME CERRAH‹S‹
PANKREAS HASTALIKLARI
GER‹ATR‹
GÖZ MERKEZ‹
ARGON LAZER - YA⁄ LAZER
KATARAKT - GLOKOM TEDAV‹LER‹
OPT‹K KOHERENS TOMOGRAF‹
KADIN HASTALIKLARI VE DO⁄UM
KARD‹YOLOJ‹
EKG - EKOKARD‹YOGRAF‹
EFORLU EKG - HOLTER
KULAK BURUN BO⁄AZ
ODYOLOJ‹
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