Ne sıklıkta „tuvalete çıkılmalıdır“?
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 haftada iki kereden daha az dışkılaması
durumunda kabızlık söz konusudur. Sert dışkının

boşaltımı zorlaştırmasından dolayı dışkılama esna
sında kuvvetlice ıkınılmalıdır. Aynı zamanda da bir

doluluk hissi meydana gelmektedir. Bu şikayetlerin
üç ay ya da daha uzun süre sürmesi durumunda
sürekli bir kabızlık söz konusudur. Almanya'da

yaklaşık yirmi kişiden biri bu sorundan muzdariptir.
Kabızlık ne kadar sıkıntılı bir durum olsa da genelde
tehlikeli değildir. Vücudun kabızlıktan dolayı kendi
kendini zehirlemesi endişesi de yersizdir. Dışkının

uzun süre bağırsakta kalması durumunda dahi zehirli

Maalesef her kabızlık yeterli hareket ederek, dengeli

beslenerek ve bol su içerek kaybolmaz. Bazı durumlarda sindirimin normale dönmesi için ilaç tedavisi
kaçınılmazdır.

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

maddeler meydana gelmez.
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KABIZLIKTA NE
YAPILMALIDIR?

K ARIN RAHAT-
LIĞINIZ İÇİN
Kabızlık ve diğer mide-bağırsak ha-

stalıkları, soğuk algınlığı ve ağrılardan
sonra eczacıların hastalarına kendi

kendilerini ilaçla tedavi etme konusun-

da yol gösterdikleri şikâyetler arasında
3. sırada yer almaktadır. Bu broşürde

konu ile ilgili bazı bilgiler bulabilirsiniz.
Ayrıntılı ve kişisel bir danışma için
eczanenize başvurabilirsiniz.

Bu yılki „Eczaneler Günü'nün“ sloganı

„Karın rahatlığınız için. Mide ve bağırsak şikâyetlerinde ne yapılmalıdır?“

Kabızlığın nedeni nedir ve kabızlığı
nasıl önleyebilirsiniz?

Ne zaman bir hekime
başvurulmalıdır?

Kabızlığın birçok nedeni vardır. Örneğin:

Kabızlık çoğu zaman reçetesiz ilaçlar ile tedavi

»» Çok az sıvı tüketimi: Günde en az 1,5 ila 2 litre su
içilmesi tavsiye edilir.

»» Gıdalardaki çok düşük lif oranı. Lifler, bağırsakların
çalışmasını tetikleyen ve sindirilemeyen gıda

bileşenleridir. Örneğin kepekli ekmek veya sebzede
bulunurlar.

»» Yetersiz hareket (örn. yatalak olma durumu) ve stres
»» Yer değişikliği, örn. seyahatlerde
»» Dışkının sıkça tutulması
»» Hamilelikte ve regl öncesinde de sıkça kabızlık
meydana gelebilir.

Farklı ilaçlar da yan etki olarak kabızlığa neden olabilir.
Örneğin:

»» Çok etkili ağrı kesiciler (opiatlar / opioidler)
»» İshale karşı ilaçlar

Ancak eczane ekibiniz sizi sadece bu

»» Alüminyum içeren ilaçlar, örneğin mide yanması ve

olarak sindirim sorunları konusunda

»» Parkinson hastalığı veya kramp ataklarına karşı

etkinlik gününde kişisel ve bağımsız

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.

mide ağrılarına karşı
kullanılan ilaçlar

»» Depresyona karşı kullanılan ilaçlar
»» Kansızlığa karşı demir tuzları

edilebilir. Ancak kişinin kendi kendine ilaçla tedavi
yöntemi her zaman en iyi çözüm değildir. Bazı

durumlarda eczacınız bir hekime başvurmanızı
tavsiye edebilir. Örneğin şu durumlarda:

»» Kabızlık giderici bir ilaç almanıza rağmen bağırsaklarınızı iki gün içinde boşaltamıyorsanız.

»» Sırayla bir kabız bir ishal oluyorsanız.
»» Dışkı veya tuvalet kâğıdında kan görürseniz.
»» Kabızlığın yanı sıra kusma veya mide bulantısı
varsa.

»» Karnınızda kramp şeklinde ağrılar varsa.
»» Altı yaşın altındaki çocuklardaki kabızlığın

nedenleri hekim tarafından araştırılmalıdır.

