
 
 إلتھاب المعدة واألمعاء الحاد (اإلسھال)

  
الحالة التي یكون فیھا البراز عند ھو   أو كما یطلق علیھ عامة الناس اإلسھال،لتھاب المعدة واألمعاء الحادإ

 في مختلف أنحاء  شیوعًااإلسھال المعدي أحد أكثر األمراض المعدیةویعتبر  . جدًاالخروج في حالة سائلة
في الحاالت و. والقيءفي البطن، نتفاخ  ا،حمى ، ألم في البطنلإلسھال؛راض المصاحبة ألعامن . العالم

 جفافتدل على ال مع وجود عالماتقيء شدید باإلضافة إلى دم  ب مصحوبًا البرازالشدیدة، قد یكون
  . العضالت، والخفقانالبول، وتشنجكمیة ض االضعف، وانخفك
 أبرز أوجھ القصور) وخاصة اإللكترولیات(غذایات مالنقص  و، عن طریق الفمقلة تناول الطعامیعتبر و

ھو أھم شيء وعلیھ فإن  .السوائل من الجسممن   كمیة كبیرةالذي یحدث نتیجة لفقدانباإلضافة إلى الجفاف 
المواد  لتعویض  في الطعام أو الشرابالسوائلدة نسبة حفاظ على التغذیة السلیمة خالل ھذه الفترة، وزیاال

  .المیاه المفقودة من الجسم والغذائیة
  
  -:  اإلسھالخالل فترةغذائي النظام ال
إنخفاض نسبة الالكتوز  ركیز علىق مع التذام الحلوة تكون خفیفة في تركیزھا،على وجبة الطعام أن . 1

  .الطاقة الالزمةرات تساعد في إمداد الجسم بالكربوھیدب  الغنیة األطعمة.والكافیین واأللیاف فیھا
  .جفافتعرض لل الالسوائل غیر المحالة لتفادي شرب. 2
  .ةمتكرروصغیرة طعام  وجبات تناول. 3
  

  -: األطعمة المسموح بھا
مطبوخ أو صلصة التفاح، البطاطا، الالتفاح قسماط، بال، الموز، الخبز المحمص أو على سبیل المثال ـ األرز

  .كثیفالحساء الخضار و
  

  -: تجنبھا األطعمة الواجب
األطعمة  ، باإلضافة إلىةنباتیالالبیض، وغیرھا من األطعمة غیر المحالة،  والعصائر المنتجات الغذائیة

  .األطعمة النیئة أو غیر المطبوخةالبقولیات، / الفول،الدھونب أوالغنیة ةحارالالتوابل وذات المقلیة 
  .كعالج لألعراض الناتجة عن اإلسھالاإلسھال یمكن تناول أدویة المضادات الحیویة في بعض حاالت 

  
  لتھاب المعدة واألمعاء الحاد؟إالوقایة من اإلصابة ب كیف یمكن

  .أیضًا أثناء إعداد الطعامو قبل وبعد األكل جیدًاغسل الیدین • 
  . النظیفةأو المعقمةمسبقًا  ةالمغلیالمیاه شرب • 
  .ارة مناسبةصحیح في درجة حرالشكل الوتخزین المواد الغذائیة بطھي • 
في المكشوفة أو المعرضة للھواء الطلق لفترة طویلة، أو الجاھزة التي تباع تجنب تناول األطعمة • 

  .الشوارع
  .غیر المطبوخة النیئة غیر المغسولة أو  األطعمة تناولتجنب• 
  .اإلسھالب مصاب مع شخص نفس الوجبةتناول  ةركاشتجنب م• 
 .الید والغذاء بشكل دقیقفة نظا الشخصیة والحفاظ على النظافة• 

إلتھاب المعدة واألمعاء الحاد 
 (اإلسھال)


