درد شكمي

اما برخي از آنها بسيار مهم و گاه خطرناك و حتي

Abdominal Pain

بيشترين دليل ايجاد دردهاي شكمي چيست ؟

كشنده است و بايد هر چه سريع تر براي بررسي علت



و برطرف نمودن آن اقدامات الزم را انجام داد و

سوء هاضمه

بسياري از ما ممكن است در طول عمر خود با



چنانچه طي چند ساعت به كمك بيمار نشتابيم  ،جان

يبوست



دردهاي متنوعي در نقاط مختلف بدن مواجه

و سالمت وي در معرض خطر قرار مي گيرد .دردهاي

ويروس ها



شويم كه آن را چندان جدي نمي گيريم و براي

شكمي يكي از شايع ترين داليل مراجعه بيماران به

كرامپ هاي قاعدگي



بررسي آن اقدام خاصي نمي كنيم .اما در اين

پزشك است و علل مختلفي دارد.

سندرم روده تحريك پذير



برخي از اين دردهاي شكمي نياز به پيگيري و اقدام

مسموميت هاي غذايي



جدي در جهت رفع علت درد دارد.

آلرژي هاي غذايي



عدم تحمل الكتوز

.

بين  ،درد شكم از دردهاي نسبتاً شايعي است
كه در طول زندگي هر فردي رخ مي دهد .اكثر

شكم در حد فاصل بين پرده ديافراگم (پرده زير

اين دردها ممكن است اهميت زيادي نداشته و

ريه ها) تا ناحيه ورودي لگن گفته مي شود و يك

علل ساده و گذرائي موجب بروز آنها شود.

حفره توخالي است كه برخي اندام ها مثل بخش

برخي دردهاي شكمي ساده و پيش پا افتاده

كوچكي از مري  ،معده و روده كوچك و بزرگ و نيز

هستند و به درمان نياز ندارند و خودبخود بهبود

كبد  ،لوزالمعده  ،طحال و كيسه صفرا در آن جاي

مي يابند.

گرفته و در جنس مونث رحم  ،تخمدان ها و ضمائم
آن نيز در آنجا قرار دارند.
در دو طرف مهره ها و در ناحيه پشت  ،كليه و سيستم



اولسرها و زخم هاي گوارشي



بيماريهاي التهابي لگن



هرني ( فتق )



سنگ كيسه صفرا



سنگ كليه



آندومتريوز



تشخيص علت درد شكم حتماً بايد توسط پزشك

بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش



عفونت دستگاه ادراري

صورت گيرد  ،چراكه برخي از اين دردها مهم و



بيماري ريفالكس ( دستگاه گوارش )

اورژانسي هستند.



آپانديسيت

مجاري ادراري قرار دارند .آسيب و اختالل عملكرد در
هر كدام از اين بخشها باعث ايجاد درد مي شود.
از آنجائي كه اين اندام ها در كنار هم قرار گرفته اند ،
يكي از روشهاي اوليه براي تشخيص درد  ،توجه به
عالئم و نشانه هاي ظاهري است.

بخاطر داشته باشيد :

چنانچه درد شكمي شما بسيار شديد و
تيركشنده و يا با يكي از عالئم زير
يا .
همراه است  ،حتماً با پزشك خود
مشورت كنيد:


درد شكمي

تب ( درد همراه با تب كه معموالً نشان
دهنده وجود عفونت داخل بدن است) .



ناتواني در بلع غذا بيش از  2روز



هرگونه ناتواني جهت اجابت مزاج ،
بويژه چنانچه با استفراغ همراه باشد .



هرگونه نشانه كم آبي



هرگونه درد هنگام دفع



Abdominal Pain

چنانچه نشانه هاي زير در شما مشهود باشد ،
نياز به مراقبتهاي پزشكي داريد :

وجود هرگونه حساسيت هنگام لمس



استفراغ خوني

شكم





مدفوع سياه و قيري

درد در زمينه صدمات وارده به شكم





درد طول كشنده (بيش از چند ساعت)

مدفوع خوني





دردي كه به پشت مي زند

تنفس دردناك



دردي كه با تغيير وضعيت  ،شدت



درد شكمي در طي حاملگي

مي يابد.


درد تيركشنده به كشاله ران



درد همراه با خونريزي گوارشي



دردي كه در اثر فعاليت ايجاد مي شود.

به خاطر داشته باشيد كه دردهاي شكمي مي تواند
ناشي از مشكالت حاد قلبي – عروقي نيز باشد.
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