ﻋﻠﺖ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه

ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺪه ،ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه اﮔﺮﭼﮫ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺳﻼﻣﺖ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و آﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺮس ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آﻻﯾﻨﺪه
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و … .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﻔﺦ) (Bloatingﻣﻌﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮطﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اداﻣﮫ دار و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺖ:
ﺗﺐ
ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﮭﯿﺮ
آﺑﺮﯾﺰش ﭼﺸﻢ ،ﺧﺎرش ﮔﻠﻮ ﯾﺎ واﮐﻨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮ آﻟﺮژﯾﮏ
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﮭﺎل
اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﮭﻮع
ﺧﻮن در ادرار ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع
ﮐﺎھﺶ وزن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ
درد در اطﺮاف ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺸﺎﻟﮫ ران ،ﮔﻠﻮ ﯾﺎ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ
ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﻮاﺳﯿﺮ
ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﻧﻔﺦ
اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﯽ
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ ،ﮐﻮﻟﯿﺖ اوﻟﺴﺮاﺗﯿﻮ و ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻠﯿﺎک ،ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺦ ،اﺗﺴﺎع و … را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
آﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه در  ٩۶درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ و  ۵۶درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﯾﺒﻮﺳﺖ) (Constipationﻣﺰﻣﻦ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺘﺒﺎس ﻣﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ادم
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮑﻢ ﯾﺎ ﻟﮕﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﺦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮرم و درد در ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﻧﯿﺰ در
ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮطﺎن اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻢ آب ﺷﺪن ﺑﺪن
ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﺷﻮر ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ﺑﺪن را دﭼﺎر ﭘﻒ و ﮐﻢ آﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻔﺦ اﺳﺖ.
ﯾﺒﻮﺳﺖ
ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻓﯿﺒﺮ ،ﮐﻢ آﺑﯽ ،ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ و اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺦ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
اﻏﻠﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز از دﻻﯾﻞ ﺷﺎﯾﻊ اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺦ در ﻣﻌﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ)(Infectionو اﻟﺘﮭﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺦ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ و ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺴﺪاد روده
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ،ﺗﮭﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻔﺦ اﺳﺖ .اﻧﺴﺪاد روده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﻮﻣﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .روده ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج ﻣﺪﻓﻮع ﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ دردﻧﺎک را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﺦ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ
ﺳﻨﺪرم ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮارﺷﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻔﺦ اﺳﺖ و ﻓﺮد را در ﻣﻌﺮض ﯾﺒﻮﺳﺖ و اﺣﺘﺒﺎس ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
ﺳﺮطﺎن
ﻧﻔﺦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺮطﺎن روده ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺳﺮطﺎن رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎن در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ و اداﻣﮫ دار ﺑﻮدن ﻧﻔﺦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮطﺎن ھﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻔﺦ دارد .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻧﻔﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻ دارﯾﺪ .ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢۵ﺗﺎ  ٣٠ﮔﺮم در روز ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰودن
ﻓﯿﺒﺮ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﯿﻮه ھﺎ ،اﺟﯿﻞ و داﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
آﻟﺮژی ﺑﮫ ﮔﻨﺪم و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ ﻻﮐﺘﻮز را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻦ  ٢ﻣﺎده ﻧﻔﺦ آور اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.
از ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮردن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮب ﺑﺠﻮﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮرت دادن ھﻮا و ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ .ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ھﻀﻢ ﻏﺬا از دھﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺟﻮﯾﺪن

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ .ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ آھﺴﺘﮫ ﺧﻮردن ،اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﻏﺬا ﺧﻮاھﯿﺪ ﺧﻮرد.
از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ھﺎی ﮔﺎزدار ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﻮاع رژﯾﻤﯽ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﮔﺎز در ﻣﻌﺪه ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺟﺎی آن آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ طﻌﻢ ﻟﯿﻤﻮ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺧﯿﺎر ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی ﮔﺎزدار را ﮐﺎھﺶ
دھﯿﺪ .ﭼﺎی ﻧﻌﻨﺎع ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﻔﺦ ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻤﮏ را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻤﮏ و ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ دو اﯾﺠﺎد ﻧﻔﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده و ﮐﻨﺴﺮو ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺣﺒﻮب و ﺳﺒﺰی ھﺎی ﻧﻔﺎخ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ :اﮔﺮ ﺑﮫ ﺧﻮردن ﺣﺒﻮب ﻋﺎدت ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰی ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ و ﮔﻞ ﮐﻠﻢ ،ﺑﺎ ﻧﻔﺦ ﻣﻮاﺟﮫ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ
را از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﮫ آن ھﺎ را ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺎدت ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ رو ﺑﯿﺎورﯾﺪ :ﺑﮫ ﺟﺎی  ٣وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ وﻋﺪه ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﺦ ،ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ  ۵ﺗﺎ ۶وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ در روز و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه رو ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ورزش ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﺑﮭﺒﻮد ﮔﺮد ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻢ زداﯾﯽ از ﺑﺪن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺠﺎم ﺣﺪاﻗﻞ  ٣٠ﺗﺎ  ۶٠دﻗﯿﻘﮫ ورزش ﺑﺮای ۵
روز در ھﻔﺘﮫ ﻧﺸﺎن ھﺎی ﻧﻔﺦ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دھﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻔﺦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی زﻣﯿﻨﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آزﻣﻮن ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﺦ دارﯾﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﺦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ،ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ،
آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ،ﮐﻮﻟﻮﻧﻮﺳﮑﭙﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺟﮭﺖ ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی داﺧﻠﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ راه ھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﺮﯾﻤﺎن زاده ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  -زﯾﺒﺎﯾﯽ  -ﻻﭘﺎراﺳﮑﻮﭘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .

