Yemek borunuz veya mideniz
ağrıyorsa
Mide yanmasının belirtileri yemek borusunda

yanma şeklinde bir ağrı ve hoş olmayan ekşimsi

bir geğirmedir. Mide yanması, asitli mide suyunun

yemek borusuna geri akması ve oradaki mukozaya
yapışması neticesinde meydana gelir. Genelde

şikâyetler yatarken ya da eğilirken daha fazla olur.

Hamilelikte hormonel değişimden dolayı sıkça mide
yanması meydana gelebilir. Stres, mide yanması
riskini arttırmaktadır.

Mide ağrısı, örneğin mide mukozasının iltihaplanması neticesinde meydana gelebilir. Üst karındaki

keskin ve batan ağrılar, genelde doluluk hissi, mide
yanması veya öğürme ile birlikte görülebilir. Mide

MİDE YANMASI VE MİDE
AĞRIL ARINA K ARŞI ARKLI
ETKİLİ VE DOKUNMAYAN
İL AÇL AR MEVCUT TUR.
ECZACINIZ SİZE KİŞİSEL
BİR DANIŞMA VEREBİLİR.

mukozasında birçok iltihaplanma genelde Helicobacter pylori bakterisinden kaynaklanmaktadır.
Farklı ilaçlar da yan etki olarak mide ile ilgili
şikâyetlere neden olabilir. Örneğin:

»» Ağrı kesiciler ve romatizma ilaçları,

örn. asetilsalisilik asit, diclofenac, ibuprofen

»» Kortizon, özellikle de ağrı kesiciler ile kombine
edildiğinde

»» Kemik erimesine (osteoporoz) karşı ilaçlar
»» Kansızlığa karşı demir tuzları
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E YANMASI VE
MİDE AĞRILARINDA
NE YAPILMALIDIR?

K ARIN RAHATLIĞINIZ İÇİN
Mide yanması ya da mide ağrısını birçok
kişi tecrübe etmiştir. Her üç yetişkinden biri
en azından arada bir mide yanması ve her
dört kişiden biri de mide ağrısından şikayet
etmektedir.
Mide-bağırsak hastalıkları, soğuk algınlığı
ve ağrılardan sonra eczacıların hastalarına
kendi kendilerini ilaçla tedavi etme konusunda yol gösterdikleri şikâyetler arasında
3. sırada yer almaktadır. Bu broşürde konu
ile ilgili bazı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıntılı
ve kişisel bir danışma için eczanenize
başvurabilirsiniz.
Bu yılki „Eczaneler Günü‘nün“ sloganı „Karın
rahatlığınız için. Mide-bağırsak şikâyetlerinde ne yapılmalıdır?“ Ancak eczane ekibiniz
sizi sadece bu etkinlik gününde kişisel ve
bağımsız olarak sindirim sorunları konusunda aydınlatmakla kalmaz. Biz her zaman
sizin için buradayız – yakınınızda ve geniş
bir alana hizmet veren acil servisimizle
pazar ve tatil günlerinde de.
Almanya'nın eczacıları.
Hastaya daha yakın.

Nasıl önlem alabilirsiniz?

Ne zaman bir hekime başvurulmalıdır?

»» Kahve, alkol ve karbonatlı içecekler içmeyin. Bu

Mide yanması ve mide ağrısı çoğu zaman reçetesiz

içecekler mide mukozasını daha fazla asit üretmesi

için tetikler. Ayrıca dondurma ve soğuk içeceklerden
de uzak durmalısınız. Soğuk, yemek borusunda
olması gereken hareketleri engeller.

»» Akut mide yanması için uygulanacak kolay bir yön-

tem büyük bir bardak su içmektir. Bu şekilde yemek
borusundaki mide asidi tekrar mideye gönderilir.

»» Az yağlı fakat proteinden zengin (örn. lor veya

başka süt ürünleri, yağsız et) yiyeceklerin sindirimi
yağlı yiyeceklerinkinden daha kolaydır. Bu yüzden
kızartma veya çok yağlı yemeklerden uzak durun.

»» Günde birkaç kez alınan ara öğün az sayıda alınan
büyük öğünlerden daha zararsızdır.

»» Yemeklerden sonra yürüyüşe çıkın. Yemekten sonra
yatmayın: Yatarken mide suyu daha kolay yemek
borusuna akabilir.

»» Akşamları mümkün olduğunca az yiyin. Bu şekilde
uykuya dalarken mide neredeyse boştur. Akşam

yemeği ve uykuya yatma arasında mümkün olduğunca üç saat olmalıdır.

»» Uyurken başınızı daha yüksekte tutun, örn. kalın bir

yastıkta. En iyisi sol tarafınıza yatın. Bu şekilde midenin bükülmesinden dolayı mide suyu kolayca yemek
borusuna geri akamaz.

»» Dar kıyafetler giymeyin.
»» Hareket ve gevşeme teknikleri sayesinde stresle
daha kolay baş edebilirsiniz.

»» Sigara içmeyin. Aşırı kilolarınızdan kurtulun.

ilaçlar ile tedavi edilebilir. Ancak kişinin kendi kendine ilaçla tedavi yöntemi her zaman en iyi çözüm
değildir. Bazı durumlarda eczacınız bir hekime

başvurmanızı tavsiye edebilir. Örneğin şu durum
larda:

»» Şikâyetler iki haftadan daha uzun sürüyorsa.
»» Ağrı birden meydana geliyor veya tüm gece
boyunca sürüyorsa.

»» Sıkça istifra ediyor veya yutkunma şikâyeti,
öksürük veya nefes darlığı yaşıyorsanız.

»» Kusmuğunuzda veya dışkınızın üzerinde ya
da içinde kan görürseniz.

»» İstem dışı üç kilodan fazla kilo kaybına
uğrarsanız.

»» Düzenli olarak ağrı kesici veya romatizma ilaçları
kullanıyorsanız.

»» Geçmişte mide ülseri yaşadıysanız.
»» 7 yaşın altında bir çocuk hastalandıysa.
»» Aniden ortaya çıkan, çok kuvvetli ağrılarda en
iyisi acile başvurun (112 acil).

