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  رہنمائے صحت از ہسپتال اتھارٹی

   معدہ و امعائی ورم

  کے اسباب اور عالمات معدہ و امعائی ورم  (1)
 کے اسباب مختلف النوع ہیں۔ ایک عام سبب وائرس اور بیکٹریا سے آلودہ غذا کا استعمال  معدہ و امعائی ورم شدید

بیکٹیریا کے زہروں پر مشتمل خوراک کا استعمال ہوتا ہے، جن میں سے زیادہ تر ہے۔ زہر خورانی کی بنیادی وجہ 
وظ رکھنا ہوتا ہے یا کمرے کے درجہ حرارت پر لمبے عرصے کے لیے محف دیکھ بھالخوراک کی غیر مناسب 

اور کیکڑے، اور دودھ  جھینگےانڈے،  معدہ و امعائی ورمجو کہ بیکٹریا کی افزائش کا سبب بن سکتے ہیں۔ الرجک 
جیسی لی گئی خوراکوں کے باعث ہو سکتا ہے جو کہ بعض افراد میں الرجی کے ری ایکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ 

ً زہر خورانی نسبت متاثرہ سبزیوں کے استعمال سے کیمیاوی اشیاء، مثالً کیڑے مار ادویات کی زیادتی سے کم عام  ا
 ہے۔سبب 

  کا باعث  اسہالکا باعث بننے والے وائرس اور بیکٹیریا قے یا  جھلی کی سوزشمعدہ اور چھوٹی آنت کی میوکس
کی عام عالمات میں شامل ہیں اور یہ چند دن تک اپنا اثر قائم رکھتے ہیں۔ دیگر  معدہ و امعائی ورمبنتے ہیں جو کہ 

ر بخار، وغیرہ شامل پیٹ درد او پیٹ کے پٹھوں کی اینٹھن،، متلیممکنہ عالمات میں خوراک کی طلب میں کمی، 
 ہیں۔

 

 کے صحت پر اثرات  معدہ و امعائی ورم  (2)
  کی ایک پیچیدگی ہے۔ چونکہ کم سن بچوں کے اجسام میں بڑوں کی بہ نسبت کم  اسہالپانی کی کمی شدید قے یا

ہوتی ہے اور اس کے سنگین نتائج  غیر محفوظ اشارہپانی کی کمی کی شکایات  کے اندر پانی ہوتا ہے، اس باعث ان
 برآمد ہو سکتے ہیں۔

  الیکٹروالئٹ کا عدم توازن پیدا کر سکتے ہیں جو کہ جسم کے مناسب افعال کو متاثر کرتے ہیں؛ اسہالقے اور 
 معدے میں دودھ سے بنی مصنوعات یا  معدہ اور چھوٹی آنت کی میوکس جھلی کی سوزش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ

 کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ اسہالہو جاتا ہے جو کہ  ک کے حوالے سے برداشت کا درجہ صفرخورا روغنی

 

 کے لیے گھریلو احتیاطی تدابیر  معدہ و امعائی ورم (3)
  مجوزہ نسخے کے مطابق ادویات لیں، بشمول منہ سے لیا گیا ری ہائیڈریشن محلول جو کہ الیکٹروالئٹ سپلیمنٹ کا

 کو زیادہ پانی، گلوکوز واٹر یا چاولوں کا پانی پینا چاہیے؛کام سرانجام دیتا ہے۔ مریضوں 
 کا خیال رکھیں؛ غذائی اعتدال 
 جیسے ہی قے میں کمی واقع ہو تو ہلکی پھلکی غذائیں یا مائعات لینے چاہئیں۔ 

 

 خطرے کی عالمات  (4)
 اگر ان میں سے کوئی بھی عالمات ظاہر ہوں تو فوری طور پر طبی توجہ حاصل کرنی چاہیے:

 )اے( پانی کی کمی کی عالمات، مثالً 
 میں شدت آ جاتی ہے یا پاخانہ کثرت سے آنے لگ جاتا ہے؛ اسہال -
 منہ اور زبان سخت خشک ہو جاتی ہے؛ -
 ٹرگر تحلیل ہونے لگتا ہے یا کم ہونے لگ جاتا ہے؛ جلدی -
 پیشاب کی آمد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے؛ -
 ہونا؛ موجود یا ان کے گرد گہرے حلقےنا ا دکھائی دیآنکھوں کا ڈوبا ہو -
 ؛بچوں کی کھوپڑی پر خم آ جانا -
 سانس کا تیزی سے آنا یا بہت آہستگی سے چلنا؛ -
 بجھا ہوا ہونا یا چکر کا آنا -

 )بی( شدید قے جو کہ کھانے اور پینے کے عمل کو متاثر کر دے
میں شدت آ جاتی ہے، پاخانے میں میوکس یا خون آتا ہے، جو کہ دیگر پیچیدگیوں کےامکانات کی  اسہال)سی( 

 طرف اشارہ کرتا ہے۔ 
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 سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر  معدہ و امعائی ورم (5)
  ،حفظان صحت کے عمدہ اصولوں کا خیال کریں اور ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں بالخصوص کھانا پکانے سے قبل

 کھاتے ہوئے اور رفع حاجت کے بعد؛کھانا 
 کم پکی ہوئی سمندری خوراک اور شیل فش کو کھانےسے پرہیز کریں تاکہ زہر خورانی کے امکان میں کمی آئے؛ 
 سبزیوں اور گوشت کو پکانے سے قبل اچھی طرح دھو لیں؛ 
 خام خوراک اور پکے ہوئے  اگر فوری طور پر استعمال نہ کرنا ہو تو تازہ خوراک کو فریج یا فریزر میں رکھ دیں۔

 کو الگ سے محفوظ کرنا چاہیے؛ کھانے
  اگر بچوں کو فیڈنگ بوتلوں سے خوراک دینی ہو تو، سٹرالئزنگ کے طریقوں کی سختی سے پابندی کریں۔ غیر

 استعمال شدہ دودھ کو فوری طور پر ضائع کر دیں اور اسے اگلی بار دودھ دیتے ہوئے استعمال نہ کریں؛
 وٹھا چوسنے سے روکیں۔بچوں کو انگ 

 

ُکش دوائیں محض عالمات کا عالج کر سکتی ہیں مگر اس کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ  اسہالاکثر  احتیاط:
کے عمل میں کمی ال سکتی ہیں، جو کہ بیکٹریا کو اجازت دیتی ہیں کہ آنتوں میں رہیں جہاں ان  اعصابی حرکتادویات 

ُکش دوائیں استعمال  اسہالطویل مدتی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ضروی نہ ہوں تو، کی مسلسل پرورش ہوتی ہے اور 
کا  ذیلی اثراتہو۔ یہ ان بچوں میں سنگین معدہ و امعائی ورم کا مسئلہ نہ کریں، بالخصوص ان بچوں کے لیے جن کو 

کے لیے، اینٹی بائیوٹکس  معدہ و امعائی ورمدشواری یا ناکامی۔ سادہ ، سانس لینے میں بن سکتا ہے، مثالً مفلوج پن باعث
 کا استعمال ضروری نہیں ہے۔
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