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  دی طرفوں رہنمائے صحت ہسپتال اتھارڻی
   معده تے امعائی ورم

 
  عالمتاںتے  دے اسباب معده تے امعائی ورم  )1(
 دا آلوده غذا توں بیکڻریا تے عام سبب وائرس اک  النوع نیں۔مختلف  دے اسباب معده تے امعائی ورم شدید

 ہاں، جنہوندا اےاستعمال دا مشتمل خوراک دے زہراں تے بیکڻیریا بنیادی وجہ دی زہر خورانی  اے۔استعمال 
 دے لئیلمبے عرصے تے درجہ حرارت دے یا کمرے  دیکھ بھالغیر مناسب دی زیاده تر خوراک وچ توں 

انڈے،  معده تے امعائی ورم۔ الرجک سکدے نیںسبب بن دا افزائش دی جو کہ بیکڻریا  ہوندا اےمحفوظ رکھنا 
الرجی وچ جو کہ بعض افراد  ہو سکدا اےباعث دے  لتیاں گئیاں خوراکاںجیسی  تے ُددھکیکڑے، تے  جھینگے

دے متاثره سبزیوں توں زیادتی دی کیمیاوی اشیاء، مثالً کیڑے مار ادویات  اے۔ سکداسبب بن دا ری ایکشن دے 
ً زہر خورانی نسبتتوں استعمال   اے۔سبب کم عام  ا

  دا  اسہالبیکڻیریا قے یا تے باعث بننے والے وائرس دا  سوزشدی میوکس جھلی دی چھوڻی آنت تے معده
چند دن تک اپنا اثر قائم تے ایہہ  وچ شامل نیں عالمتاںعام دی  معده تے امعائی ورمجو کہ  بندے نیںباعث 

تے پیٹ درد  اینڻھن،دی پڻھوں دے پیٹ ، متلیکمی، وچ طلب دی خوراک وچ  عالمتاںرکھتے ہیں۔ دیگر ممکنہ 
 ۔شامل نیںبخار، وغیره 

 

 اثرات تے صحت دے  معده تے امعائی ورم  )2(
  بہ نسبت کم دی  وچ بڑیاںاجسام دے چونکہ کم سن بچوں  اے۔پیچیدگی دی اک  اسہالکمی شدید قے یا دی پانی

سنگین دے اس تے  ہوندی اے اشارهغیر محفوظ شکایات دی کمی دی پانی  اندردے  ، اس باعث انہوندا اےپانی 
 ۔سکدے نیںنتائج برآمد ہو 

  ؛کردے نیںمتاثر نوں مناسب افعال دے جو کہ جسم  سکدے نیںعدم توازن پیدا کر دا الیکڻروالئٹ  اسہالتے قے 
  بنی مصنوعات توں  وچ ُددھمعدے  کہ ایہہ نکلدا اےنتیجہ دا سوزش دی میوکس جھلی دی چھوڻی آنت تے معده

 اے۔ سکدامزید بگاڑ نوں  اسہالجو کہ  جاندا اےہو  درجہ صفردا برداشت توں حوالے دے خوراک  روغنییا 
 

 گھریلو احتیاطی تدابیر  دے لئی معده تے امعائی ورم )3(
  لیا گیا ری ہائیڈریشن محلول جو کہ الیکڻروالئٹ سپلیمنٹ توں ، بشمول منہ مطابق ادویات لیودے مجوزه نسخے

 ؛چاہی دا اےپانی پینا دا زیاده پانی، گلوکوز واڻر یا چاولوں نوں مریضوں  اے۔ دینداکام سرانجام دا 
 ؛رکھوخیال دا  غذائی اعتدال 
 ۔چاہی دے نیںیا مائعات لینے  غذاواںدی پھل کیہلتے  جاوےکمی واقع ہووچ قے  جدوں کہ 

 

  عالمتاںدی خطرے  )4(
 چاہی دی اے:طبی توجہ حاصل کرنی تے فوری طور تے  ظاہر ہوون وی عالمتاںکوئی انہاں وچوں اگر 

 ، مثالً عالمتاںدی کمی دی (اے) پانی 
 ؛جاندا اےآنے لگ توں یا پاخانہ کثرت  جاندی اےشدت آ وچ  اسہال -
 ؛جاندی اےزبان سخت خشک ہو تے منہ  -
 ؛جاندا اےیا کم ہون لگ  لگدا اےڻرگر تحلیل ہونے  جلدی -
 ؛جاندی اےخاطر خواه کمی واقع ہو وچ آمد دی پیشاب  -
 ہونا؛ موجود گرد گہرے حلقےدے  ہاںنا یا اندکھائی دی یاںہو ڈبیادا  اکھیاں -
 ؛خم آ جاناتے کھوپڑی دی  بچیاں -
 چلنا؛ دے نالآنا یا بہت آہستگی  دے نالتیزی دا سانس  -
 ناآا ہوا ہونا یا چکریبجھ -

 ےرمتاثر کنوں عمل دے پینے تے (بی) شدید قے جو کہ کھانے 
، جو کہ دیگر پیچیدگیاں آندا اےمیوکس یا خون وچ ، پاخانے جاندی اےشدت آ وچ  اسہال(سی) 

  کردا اے۔طرف اشاره دی امکانات دے
 

 احتیاطی تدبیراںدی بچاؤ توں  معده تے امعائی ورم )5(
  بالخصوص کھانا  دے نال دھونا چاہی دا اےکثرت نوں  ہتھاںکرو تے خیال دا عمده اصولوں دے حفظان صحت

 بعد؛ توںرفع حاجت تے  قبل، کھانا کھاندیاں ہویاںتوں پکانے 
  کمی دے امکان وچ تاکہ زہر خورانی کرو پرہیز توں  کھاننوں شیل فش تے ہوئی سمندری خوراک پکی کم

 آئے؛
  ؛وقبل اچھی طرح دھو لیتوں پکانے نوں گوشت تے سبزیوں 
  تے ۔ خام خوراک ورکھ دیوچ فریج یا فریزر نوں تازه خوراک تے  وےاستعمال نہ کرنا ہوتے اگر فوری طور
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 ؛ہی دا اےمحفوظ کرنا چاتوں الگ نوں  کھانےہوئے پکے 
  پابندی  دے نالسختی دی طریقوں دے سڻرالئزنگ دینی ہووے تے، خوراک توں فیڈنگ بوتلوں بچیاں نوں اگر

استعمال  یندیاں ہویاںد ُددھاگلی بار  اس نوںدیو تے ضائع کر تے فوری طور نوں  ُددھ۔ غیر استعمال شده کرو
 ؛کرونہ 

  ۔توں روکو انگوڻھا چوسنبچیاں نوں 
 

سکدیاں ختم نہیں کر توں جڑ نوں مگر اس  سکدیاں نیںعالج کر دا  عالمتاںمحض  ُکش دوائیاں اسہالاکثر  احتیاط:
کہ آنتوں  دیندیاں نیںاجازت نوں ، جو کہ بیکڻریا سکدیاں نیںکمی ال وچ عمل دے  اعصابی حرکتادویات ایہہ ۔ نیں
ضروی ایہہ اگر  اے۔ سکداطویل مدتی خطره پیدا ہو تے  ہوندی اےمسلسل پرورش دی جاون جتھے انہاں دی  رهوچ 

دا  معده تے امعائی ورمجنہاں نوں  دے لئی ، بالخصوص انہاں بچیاںکرواستعمال نہ  ُکش دوائیاں اسہال، نہ ہووے تے
 دشواریوچ ، سانس لینے مثالً مفلوج پن ے نیں،سکدبن  باعثدا  ذیلی اثراتسنگین وچ انہاں بچیاں ایہہ ۔ وےہومسئلہ 

 اے۔استعمال ضروری نہیں دا ، اینڻی بائیوڻکس دے لئی معده تے امعائی ورمیا ناکامی۔ ساده 
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