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 کولیک چیست؟

 

 

 

ایي حولِ هعوَالً ًبگْبى .  ثب گزیِ ّبی هکزر ٍ هعوَالً رٍساًِ ّوزاُ است ٍ ظبّزاً ثب درد ضکوی ارتجبط داردکَلیک

ایي حوالت هعوَالً یک تب . گزیِ کَدک، ثلٌذ ٍ هذاٍم است. آغبس هی ضَد ٍ اغلت پس اس ضیز خَردى رخ هی دّذ

 .چْبر سبعت عَ ل هی کطٌذ ٍ در ًتیجِ آى صَرت کَدک ثزافزٍختِ ٍ قزهشهیطَد

پبّب ثِ ًَثت خن ٍ کطیذُ هی ضًَذ، در ّز سبعتی اس ضجبًِ رٍس . ضکن کَدک گبّی اٍقبت ٍرم کزدُ ٍ ثزآهذُ هی ضَد

  .ضزٍع هی ضَد رخ دٌّذ هعوَالً در اٍاخز ثعذ اس ظْز یب اٍایل ضت  (رٍس یب ضت)

 .کَدکبى ثیطتز هستعذ کَلیک ّستٌذسبیز ثِ ًظز هی رسذ ثزخی کَدکبى ًسجت ثِ 

اس آًجبیی کِ .چْبر هبّگی ثزعزف هی ضَدٍدر کَلیک هعوَالً در حذٍد ّفتِ ّبی دٍم تب سَم تَلذ آغبس هی ضَد 

کَلیک ّن در ًَساداًی کِ ثب ضیز هبدر تغذیِ هی ضًَذ ٍ ّن در ًَساداًی کِ ثب ضیز خطک تغذیِ هی 

 .ضًَذ دیذُ هی ضَد پس ًوی تَاى تغذیِ را هسئَل ایجبد کَلیک داًست

   اگز ضوب هبدر گزاهی ًَسادتبى را ثب ضیز خَدتبى تغذیِ هی کٌیذ ثبیذ هَاظت غذا  خَردى خَدتبى

 داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستبری–هعبًٍت درهبى 

(عج)بیمارستان ولیعصر  
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 سبعت گذضتِ چِ 24ثجیٌیذ در . ثبضیذ چَى غذاّب یی کِ ضوب هی خَریذ رٍی ضیزتبى اثز کزدُ ٍ هَاد آى را تغییز هی دّذ

 . چیش ّب یی  خَردُ ایذ کِ هَ جت کَلیک کَدکتبى ضذُ است 

  هی تَاًذ سجت ثزٍس  (چِ خیلی کن ٍ چِ خیلی سیبد )گفتِ هی ضَد کِ هقذار ضیزی کِ ّز دفعِ ًَساد هی خَرد

 .کَلیک ضَد 

  ّوچٌیي در ًَساداًی کِ ضیز خطک هی خَرًذ اگز ضیزضبى خیلی داغ یب خیلی سزد ثبضذ یب اگز 

 .غلظت ضیزضبى خیلی کن یب سیبد ثب ضذ هی تَاًذ سجت کَلیک ضَد 

  ّوچٌیي . یجَست ،اسْبل ،عذم ّضن  یب کزاهپْبی رٍدُ ای :  سبیز علل ایجبد کَلیک عجبرتٌذ اس

 هوکي است ثیي تٌطْب ٍ ًبراحتی ّبی عصجی ٍ کَلیک راثغِ ای ٍجَد داضتِ ثب ضذ کِ هٌجز ثِ یک ٍاکٌص سًجیزُ ای  

 .هی ضَد 

 ًَساد ضوب ثِ خلق ٍ .  ثزای خبًن ّب  سبعبت پز هطغلِ ای است ٍ هوکي است خستِ ٍ عصجی ضَیذ " پبیبى رٍس هعوَ ال

 .خَی ضوب حسبس است ٍ هوکي است در پبسخ ثِ ایي عصجی ثَدى ضوب اٍ ّن گزیِ کٌذ

 . کَلیک را ثذتز کٌذدهی تَاى  ضیزدّی سیبد در تالضی ثی ثوز ثزای کبّص گزیِ کَدک

  برای رفع کولیک چه باید کرد؟ ●

 تالش کٌیذ تب عَاهلی کِ کَلیک را ثذتز هی کٌٌذ کبّص دّیذ: 

 ثِ کَدک ثیص اس حذ ضیز ًذّیذ .  

  ًفبخ اجتٌبة کٌٌذهَادهبدراى ضیزدُ ثبیذ اس هصزف فزاٍردُ ّبی ضیزی، کبفئیي، پیبس، کلن، لَثیب ٍ دیگز  . 

  ُیب فقظ آة خبلی ثِ آى ّب ثبضٌذهغوئي ضَیذ کِ اگز کَدک ضوب آة هیَُ هی خَرد، ایي آة هیَُ ّب ثسیبر رقیق ضذ 

 . ثذّیذ

 در کَدکبًی کِ اس ضیزخطک تغذیِ هی کٌٌذ، اس یک فزهَالسیَى غیز حسبسیت سا استفبدُ کٌیذ . 

  سهبًی کِ اضغزاة، تزس ٍ فطبرّبی رٍحی در ضوب خیلی سیبد هی ضَد اس فزد دیگزی ثخَاّیذ

. کِ حتی ثزای یک سبعت اس کَدک هزاقجت کٌذ ٍ اس خبًِ خبرج ضَیذ
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پشضک هی تَاًذ سبیز .  ارسیبثی کَدکی کِ جذیذاً ثِ درد ضکوی ٍ گزیِ هجتال ضذُ است ثِ ٍسیلِ پشضک هْن است▪

 .هطکالت جذی تز را تطخیص دادُ یب آى ّب را رد کٌذ

 


