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Tudta-e Ön 

hogy a gyulladásos 
bélbetegségek 

előfordulási 
gyakorisága 

Európában északról 
dél dél felé haladva 

csökken?

Crohn betegség - emésztőrendszer egészét érinthet (szájüregtől a végbélig)
Jellemzői:
- felszívódási zavarok, melyek 65-75 %-ban alultápláltsághoz vezetnek
- véres-nyákos hasmenés
- vérszegénység 60-80 %-ban 
- gyulladt nyálkahártyán keresztül fehérjevesztés
- g- gyakori a cinkhiány-hasmenés miatt

Colitis ulcerosa - vastagbél fekélyes gyulladása
Jellemzői: 
- vastagbélre lokalizálódik
- ritkán fordul elő alultápláltság
- hasmenés, véres-nyákos széklet
- hasi fájdalom, görcsös  fájdalom székletürítéskor
MMindkét betegségben akut és nyugalmi szakaszok váltják egymást, ennek 
megfelelően kell az étrendet összeállítani.

Gyulladásos  bélbetegségek - Colitis ulcerosa, Crohn betegség
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Akut szakasz étrendje:
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: ::::::::::::::::::::::::::::::::
::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
: :::::::::::::::::::::::::::::::
:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e::::
: :::::k:::: :::::::::::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::ee::::::ee:::

Nyugalmi szakasz étrendje
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Milyen mikronutriensek (vitamin és ásványi anyag)
pótlására van szükség?
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Milyen élelmiszerekben található ezek az anyagok?
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Melyek a betegségben rosszul tolerált ételféleségek?
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PPrebiotikumok:: ::::: ::
:::::::: :::: :: ::::::: ::::
:::::::::::: ::::::::::::
::::::::::: :::::::::::::
::::::::::::::: :::::::::::
:::::::: ::::::: :::::
::::::::::: : :::::::::::
::::: ::::: ::::::::: :::::::::::: 

Probiotikumok:
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Étrendi kezelés
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Tapasztalta-e 
Ön, hogy a magas 

cukortartalmú 
ételek elfogyasztás 

után tünetei 
fokozódtak?



Tanácsaink

  1. Csökkentse azon tejtermékek fogyasztását, amelyek panaszt okoznak!        
  Használjon helyette laktózmentes vagy laktáz enzimmel dúsított termékeket!

  2. Kísérletezzen a rostokkal! Tapasztalja ki melyek okoznak ill. nem okoznak    
  panaszokat!

  3. Kerülje a problémát okozó ételeket! (pl. nyers káposztafélék, uborka, brokkoli,  
      nyers gyümölcsök, kukorica, koffein és szénsavas italok)

  4. Egyen többször kevesebbet! Az ételeket alaposan rágja meg.

  5.  5. Étkezésnél a szilárd és a folyékony ételek együtt szerepeljenek!

  6. Figyeljen az ételek hőmérsékletére! Kerülje a túl meleg ill. túl ideg ételek    
  fogyasztását!

  7. Figyeljen az étkezés körülményeire-nyugodt körülmények, megfelelő     
  időtartam biztosítása.

  8. Kerülje a szélsőséges ízeket (túl sós, csípős, túl fűszeres, füstölt stb.)

  9. Fogyasszon multivitamin készítményeket, pre- és probiotikumokat!

10.10. Igyon sok folyadékot!

11. Próbálja meg csökkenteni a mindennapi stresszt! Relaxáljon, tanuljon     
  stresszkezelési tecnikákat!


