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اإلسهال الحاد عند البالغين
توصيات مفيدة لعالج اإلسهال:
لتوووورات  وووو   3)حوووووال   اشررررلك ال ميررررل مررررن السرررروا ل

اليوم(:
يمكنك إضا ة عصير الليمون.الماء :
البابونج والزعتل.: عوقمن
لتوور موون الموواف موون ح نووة موون  ى: يغلوومرراء ازلز

رك يتووووويصررررف ، مالمررررين د يقرررر األرز لموووو   
يبر  قبل شربه.ل

بووووون ر ال ري وووووةو ،
يمكووووووووووون أيضوووووووووووا 
تحضووووووووووير موووووووووواف 

الجزر.

محلوووووووو   وللووووووووحم
الصوووونن:  وووو  لتوووور 

مووووون المووووواف نضووووويي ملع توووووين كبيووووورتين مووووون 
السووووكر ونصووووي ملع ووووة صووووغير  موووون الملوووو  
ونصوووووي ملع وووووة صوووووغير  مووووون البيكربونوووووات 

وكوب من عصير الليمون.

ول علووووى لووووحموووون اوووو ا الم انأو لتررررللتررررل شوووورب يجووووب 
 وووو  يبووووا  . كبيوووورا، إ ا كووووان ال وووو ف أو ا سوووو ال األٌقوووول

كووووير إ ابووووة مشوووواب ا )الصووووي ليات مستحضوووورا تجاريووووا 
واح     لتر واح  أو نصي لتر من الماف(.

السووووائل  ووو   شووورب ووو  حالوووة وجوووو  قووو ف، يجوووب  ائمووا 
 3أو  2 رجوووووة حووووورار  الاتجوووووة وبكميوووووات صوووووغير ، 

 قي ة. 15متعق كبير  كل 
 أن يجوووبلسووووائل، اص علوووى شووورب نووو ما يعتوووا  الشووو ع
الكميوووة. تجنوووب ال  وووو  والكوووو  والمشوووروبات  مووون  يوووزي

السرررروا ل   شررررلك عررررود ع رررر تالد عرررربالغازيووووة األ وووور . 
أو  شووووو الت ووووام الم :الخفيفرررر  يم نررررب البرررردء باز عمرررر 
، األرز المسوووووولوق، السوووووو رجلالمسوووووولوق أو المبشووووووور، 

الجوووووزر المسووووولوق، مووووورق ال ضوووووار مووووون المعكرونوووووة 
الرقي وووووة وبووووو ون زيوووووت، ال بوووووز األبوووووي  المحموووووص، 

ا سوووو ال، يمكنووووك تحسوووون ف ال بووووز بووووالزعتر. إ ا حسووووا
الم  يوووووووة ر اإضوووووووا ة الب وووووووا ر المسووووووولوقة وال ضووووووو

وحليوووب اللووووز و بوووز ال مووو  الكامووول وال واكوووه بالزيوووت
 ة  ووو  ال ووورنالم  يوووواألسوووماك المسووولوقة أو المشووووية أو 

وص ر ال جاج المشو ، إلخ.
أو  أو ال حررررروه الد نيررررر  ومشرررررتقات  الح يررررركال تشرررررلك 

. ابووووو أ تماموووووا األ عموووووة الم ليوووووة حتوووووى ينت ووووو  ا سووووو ال
 . بيعال غورتااليمن ة قليلكمية تناول ب

نصا ح أخلى:
لتجنررررررك . اتحتاج وووووو الموووووو   التوووووو حوووووواول أن تسووووووتري  

، موووون الضوووورور  أن يغسوووول المووووري  وجميوووون العرررردوى
 تنوووواول أ وووورا  األسوووور  أيوووو ي م بالموووواف والصووووابون قبوووول

وبعوووو  الوووو ااب إلووووى الحمووووام. يمكوووون أن  ال عووووام وجبووووات
ا نزعوووووواج موووووون البووووووار    الم عوووووو   حماموووووواتتحسوووووون 

عووووون  تاالشووووورج  )ت ووووويا وت رحوووووات الجلووووو  ...( النوووووا
ا سووووو ال. تجنوووووب تنووووواول أ ويوووووة )مضوووووا ات ا سووووو ال 

وصوووية  ووو  حالوووة الت سووو ال، إ  اوالمضوووا ات الحيويوووة( 
.ة بيال

أو  م أو  شوووو ي   ووو  حالووووة ا سوووو ال المصوووحوب بحمووووى 
 ووو  البوووراز أو ألوووم ب نووو  مسوووتمر، مووون   قووويم وووا  أو 

الضرور  استشار   بيبك العام.

لورديس ألونسو وجوسيب لويس ليور :ينالمؤل 
سيغري : ترجمة    يالصح عليمالت مجموعة ،با يا روجير:العلميةالمراجعة 
 إيكليسيار

إلفيرا زارزا: الرسوم  يالصح عليمالت مجموعة ،روجير با يا :المراجعة التحريرية
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