İshali birçok insan tecrübe etmiştir

İSHALDE NE
YAPILMALI-DIR?

Bir insanın ne sıklıkta tuvalete çıkması gerektiği
kişiden kişiye çok farklıdır. Günde iki-üç kez ila

haftada üç kez dışkılama sıklığı normal sayılmaktadır.
Bir insanın birkaç gün üst üste günde iki-üç kereden
daha fazla dışkılaması durumunda ishal söz konu-

sudur. Dışkı genelde çok sıvı hatta sulu şekildedir.

Böylece vücut sıvı ve potasyum gibi mineral kaybına
uğrar. Ayrıca karında kramplar, mide bulantısı ve
kusma meydana gelir.

Almanya‘da yaşayan her dört kişiden biri yılda en

az bir kez ishal olur. İshal birkaç gün içinde genelde
kendiliğinden kaybolur.

İSHALE K ARŞI FARKLI
ETKİLİ VE DOKUNMAYAN
İL AÇL AR MEVCUT TUR.
ECZACINIZ SİZE KİŞİSEL
BİR DANIŞMA VEREBİLİR.

Ev yapımı yöntemler
İshale karşı, etimek yemek ya da siyah çay içmek
gibi birçok ev yapımı yöntem vardır. Genelde ev

yapımı yöntemlerin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

İshale karşı „Cola ve çubuk kraker“ yöntemi tavsiye
edilmez. Zira bu karışım çok fazla şeker içermekte
olup, potasyum gibi minerallerden de mahrumdur.
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K ARIN RAHAT
LIĞINIZ İÇİN
İshal ve diğer mide-bağırsak hastalıkları,
soğuk algınlığı ve ağrılardan sonra
eczacıların hastalarına kendi kendilerini
ilaçla tedavi etme konusunda yol gösterdikleri şikâyetler arasında 3. sırada yer almaktadır. Bu broşürde konu ile ilgili bazı bilgiler
bulabilirsiniz. Ayrıntılı ve kişisel bir danışma
için eczanenize başvurabilirsiniz.

İshalin nedeni nedir ve ishali nasıl
önleyebilirsiniz?  

Ne zaman bir hekime
başvurulmalıdır?  

İshal genelde tek başına ortaya çıkan bir hastalık

İshal çoğu zaman reçetesiz ilaçlar ile tedavi edilebilir.

nedeni vardır.

her zaman en iyi çözüm değildir. Bazı durumlarda

olmaktan ziyade bir hastalığın belirtisidir. İshalin birçok
Özellikle seyahat esnasında ishal sıkça bir enfeksiyon

sonucunda meydana gelir. Ana nedenleri virüs ve bakterilerdir. Ancak genel hijyen kurallarına uyulduğunda
bu risk minimize edilebilir. Bu kurallar şunlardır:

»» Çiğ gıda veya çiğ et yemeyin.
»» Sadece kaynatılmış veya sanayi tarafından dolumu
yapılmış su için ve buz küpleri kullanmayın.

»» Ellerinizi sıkça ve iyice sabunla yıkayın, en azından
her tuvalete girişinizden sonra ve her yemekten
önce.

Bu yılki „Eczaneler Günü'nün“ sloganı „Karın

İshalin diğer olası nedenleri şunlardır:

rahatlığınız için. Mide ve bağırsak şikâyet-

»» Bozulmuş gıda tüketimi

lerinde ne yapılmalıdır?“ Ancak eczane
ekibiniz sizi sadece bu etkinlik gününde
kişisel ve bağımsız olarak sindirim sorunları
konusunda aydınlatmakla kalmaz. Biz her
zaman sizin için buradayız – yakınınızda ve
geniş bir alana hizmet veren acil servisimizle pazar ve tatil günlerinde de.
Almanya'nın eczacıları.
Hastaya daha yakın.

»» Gıda intoleransı
»» Stres, asabiyet ya da heyecan
»» Kronik iltihabi bağırsak hastalıkları veya
»» huzursuz bağırsak sendromu
Farklı ilaçlar da yan etki olarak ishale neden olabilir.
Örneğin:

»» Aşırı dozda kullanılan kabızlık giderici ilaçlar
»» Magnezyum içeren ilaçlar, örneğin mide şikayetleri
için

»» Antibiyotikler
»» Kanser hastalıklarına karşı kullanılan ilaçlar

Ancak kişinin kendi kendine ilaçla tedavi yöntemi

eczacınız bir hekime başvurmanızı tavsiye edebilir.
Örneğin şu durumlarda:

»» İshal iki-üç günden fazla sürüyorsa.
»» Aynı anda 39 derecenin üzerinde ateşiniz veya
kusmanız varsa.

»» Sırayla bir ishal bir kabız oluyorsanız.
»» Altı yaşın altındaki çocuklardaki ishalin nedenleri

hekim tarafından araştırılmalıdır. Vücudun kuruma
tehlikesi söz konusu olabilir.

»» Kendinizde ya da çocuğunuzda örn. ciddi

susama ya da koyu renkli idrar gibi vücudun

kurumasına dair belirtiler görüyorsanız. Halsizlik

veya gözlerin ve yanakların çökmesi çocuklardaki
vücut kurumasına dair belirtiler olabilir.

»» Dışkı sümüksü veya kanlı ise. Dışkının siyah renkli

olması da sindirim sisteminde bir kanamaya işaret
edebilir ve bir alarm sinyali olarak değerlendirilmelidir.

»» Karnınız sert ya da şişkin ise.
»» İshal bir seyahatin ardından meydana geldi ise.
»» İshal birbiri ile temas halinde olan (örn. kreş) veya

aynı gıda maddelerini tüketmiş olan kişilerde (örn.
bir kutlamada) meydana geldi ise.

