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 القولون او غسيل  ري
 

 مقدمه :
 الموادبقايا  امتصاصالمسؤل عن ، الغليظة األمعاء من األخير هوالجزء القولون

 البكتيريا نمويساعد على  لذي المناسب الوسط توفير على يعمل ،كما والماء الغذائية

 " . ك"فيتامين مثل الفيتاميناتفى تكوين بعض  مهمة بدورها والتي المعوية

 الصاعد،القولون أو األيمن القولون:  وهي رئيسية أجزاء ربعة من ويتكّون

 . السيني أواأليسرأوالنازل،القولون الهابط المستعرض،القولون

 

 األنسجة خاليا موتالى عده مشاكل مثل  القولون فيالموجوده  الرواسبتؤدي 

 سمومالى حدوث  ذلكمما يؤدي …  وديدان طفيليات ،ظهور مخاطية مادة ظهور

 وتعب امراض الى لتؤديعه م وتسير الدم إلى تدخل السموم تلكو وقتال مع كثيره

 عمل وتوقف والفيتامينات المعادن امتصاص من القولون تمنع انها كما.  وضعف

 (. وغازات ونفخة امساكا   ينتج ما) القولون عضالت
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القولون ويسمى أيضا العالج المائي للقولون، و هو وسيلة لتطهير األمعاء  غسيل

تحت  ضغط  في المستقيم حقنه الملحى الدافئ والذي يتم باستخدام الماء 

 منخل متدفقال الماء باستخدام األمعاء من ازاله  بقايا الطعام يتم حيثمنخفض .

 .المستقيم يدخل األنبوب

تؤدي الى  األمعاء في الفضالتتراكم بقايا الطعام و أن نظرية من أتيت التنظيف فكرة

 تسمم  الجسم .

 

 

 ضغط وارتفاع القلب، في مشاكل من يعانون الذينل لالطفا القولون لرياب ينصح ال

 في بما الهضمية، االضطرابات وبعض الكلى وأمراض التشققات، والبواسير، الدم،

 .التقرحي القولون التهاب ذلك

 والثانوية االبتدائية األمعاء لمشاكل ملحوظ بشكل افعاال عالجري القولون  ويعتبر 

كاالنسداد المعوي  وحاالت   .األمعاء وظيفة ضعفب مرتبطةال كثيرةال مشاكلكال

 تضخم القولون الخلقى .

 وتشمل. والدوخة والجفاف واإلسهال الغثيان،القولون  يلر اآلثارالجانبية وتشمل

ضعف  ،تمزيق االحشاء الكلى، في مشاكل كثرخطورةواأل المحتملة المضاعفات

 )امراض( القلب .

 



5 
 

 من ري القولون  : الرئيسي الهدف

 .السامة النفاياتمن  القولون مسح .1

 .الجسم تعزيزحيوية .2

 .الجهازالمناعي تحسين .3

 .الوزن خسارة .4

 .القولون بسرطان خطراإلصابة من يقلل .5

 :القولون في السمومتراكم  أعراضعالمات و

 .او  اسهال  امساك .1

 .وضعف  تعب .2

 .كريهه نفس رائحة .3

 .التهابات .4

 .نسيان .5

 .غــازات .6

 :القولون غسيل فائده

)المعادن  المغذيات امتصاص وتمنع الجسم تؤذي التي السموم كل يزيل .1

 _واالمالح( .

 . اإلمساك ويمنع طبيعيا   ليعمل االمعاءة عضل ينشط .2

 وانتفاخ تكدس يمنع المناسب التدليك مع برفق الماء تدفق علي  األمعاءيساعد  .3

 . األساسي شكلها الى ألمعاءا  إعادة على ويساعد االمعاء جيوب في السموم

 ألماً؟ يسبب القولون غسيل هل

 األمعاء في والضغط المقاومة وجود من ينتج األلم ان........ألما   يسبب ال عادة

 .فى وضع غير صحيح  او  وادخال القسطره بطريقه خاطئه

 خطر؟ األمعاء غسيل هل

يضر  بصحه   وال بتاتا   فهوغيرمضر طبيعية وسيلةتكميلى و غسل القولون  اجراء

 الخاصةه انابيبه ل مريض وكل ضروري المعدات وتعقيم غسيل انالطفل  .
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 ؟القولون هوغسيل ما

 نقى) محلول ملحى(  مفلتر معقم ماء ادخال عن عبارة وتكون بسيطة طريقة هى

 في الماءب االحتفاظ يتم ،القولون جدران على العالقة الفضالت وأخراج لتنظيف

 القولون فيتنظ يتم يتكررحتى وهذاويتم غسيل القولون تقريبا، دقيقة 15 لمدة القولون

 .بأكمله

 

  

 

 :الشرجية والحقنة القولون غسيل بين الفرق

 بأستخدام بالفضالت محمأل وخروجة الماء دخول طريق عن القولون غسيل يتم

 أن حين مجهود،فى السريربدون علىنائم الطفل  ويكون لذلك مصمم طبىزجها

 لشرجية الحقنةا ،الطفل  من وتعنية وطاقة مجهود تستلزم الشرجية الحقنة

 بضع تتعدى النى الـسي القولون من صغيرة منطقة على فقط تقتصرفعاليتها

 فى ةقطمن أبعد الى فيصل القولون غسيل ،امامن  فتحه الشرج  قليلة سنتيمترات

 ( .  جزء من االمعاء الغليظة)المصران االعور  القولون،منطقة
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 :القولون غسيل على يداوم الذىالعائده على الطفل   الفوائد

 خاصة بصفة القولون وسرطان عامة بصفة السرطان من الوقاية. 

 السموم من التخلص. 

 والتقلصاتاالنتفاخ  من التخلص. 

 أفضل بشكل المعدنية واألمالح الغذاء أمتصاص. 

 الضارة والفطريات البكتريا من التخلص. 

 القولون خلل من المسببة الطعام حساسية من التخلص. 

 واألنتباة التركيز ودرجة الذاكرة فى تحسن. 

 والحيوية البدنى النشاط زيادة. 

 الدهونو الزائد الوزن من التخلص. 

 

 أجراء وقبل القولون، فى جراحة أى اجراء قبل للقولون تنظيف بعمل وينصح 

  )اشعه   الباريم بأستخدام اشعة أجراء بعد وكذلك . القولون  منظارعلى أو أشعة

 تصل قد طويلة فترات القولون فى تعلق قد التىه اثار من للتخلصالصبغه ( 

 .الىشهور

 

  في تحدث أن يمكن التي األمعاء التهابفى حاالت  يتم  استخدامه  كما انه 

هى  هوأعراض هعالماتو. (  ) تضخم القولونمرض  من يعانون الذين األطفال

قد يكون   االضطراب هذا.  والخمول والحمى واإلسهال والقيء البطنوالم ب انتفاخ

 القولونفى  لضغط وإزالةلتعويض السوائل  المستشفى، دخول تطلبي خطير وقد

 . العادي ىحلالم الريب
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االدوات  والخطوات  المتبعه   
 لغسل )ري( القولون  
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 : دوات المستخدمة ألا

فرنش   24اقل من  سنه   و لألطفالفرنش  16) فوليحجمسيليكون  قسطرة .1

 .مطلقا   البالون نفخ يتمال و. سنة أكثرمن لألطفال

 .سم (  60او 50محقن ) سرنجه  .2

 % 9 ( Normal slain) طبيعي ملحي محلول .3

 غير معقم  حوض  كلوى 2عدد  .4

 )جل_ملين( ن للذوبا القابلة المياه .5
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 : طريقة عمل غسيل القولون باستخدام المحلول الملحى

 .حواضاأل منحوض  في طبيعي ملحي محلول صب .1

 .مل 60 حقنة في المالحة المياه من مل 20 وضع .2

 تدليك  منطقه  اسفل البطن  . .3

 ارتداء قفازات نظيفه  .4

 . بالجيل الملين القسطرةسم ( من  5بوصه ) 2 تليين .5

 وضع الجيل  الملين  على  فتحه الشرج . .6

ثنى  مع هيجانبحد ا على اوالنوم لركوع او السجودا وضع فى الطفل وضع يتم .7

 .الرجل العلويه  ناحيه  البطن 

 الشرج فتحة فيسم ( 15_10بوصه ) 6-4مسافه  برفق القسطرهيتم ادخال  .8

فى حاالت وجود مقاومه  ادخل القسطره بحركه  دايريه و بحزر ببطئ و

 .لطيفه 

 

 .نهائيا  قسطره ال بالون يتم نفخ ال .9

 الهواءاو لبرازل تدفق هناك يكون عندما المناسب المكان في القسطرة تكون .10

 .القسطرة طريق عن السائلاو 

 تدفقفى حاله عدم . عودةالماء الملحى بالو برازلل للسماح المكبس سحبا .11

 أن سائللل والسماح القسطرة من المحقنيتم فصل ،الماء المعالج والبراز 

 .األخرى الحوض يتقطرفي
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فمن الممكن  ان  يكون  هناك  بطيئ الماء المعالج والبراز   تدفق كان إذا .12

 وإعادةوازاله االنسداد  القسطرة إزالةبالبراز ,قم بانسداد  فى فتحه  القسطره 

 .مره  اخري بنفس الطريقه   القسطرة إدراج

 المصفى السائل حجمان  من ،والتأكد( مرة كل في سم 20) العملية، هذه كرر .13

 .القولون  في دفعها يتمالسوائل  حجم يساوي

 .المحلول  الملحى  نقى  وخالى من  البراز عودة حتى يستمرالري .14
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 بجراح واالتصال القولون غسيل وقف يتم ،لم يتم خروج البراز  إذا .15

 . المعالج اوالطبيب األطفال

 خلع القفازات  والتخلص منها  فى سله النفايات . .16

 

 وفق اليوم، في مرات 3-1 الري تنفيذ يتمملحوظه : 

 الجراح الطبيب التعليمات

 

 

 :طبيعي ملحي لمحلول وصفة

ري الذي يتم  شراءه من  هو  المحلول الملحى  التجا األكثر اماناالمحلول الملحى 

 بشكل مختلطةكانت   إذا ولكن المنزل، في ملحي محلول إجراء ويمكن. الصيدلية

 .والغيبوبة النوبات يسبب أن ويمكن أمرخطير فإنه غيرصحيح،

 يتم  تركيبه فى المنزل كاالتى  :

 .الملحن م صغيرة ملعقة½  و 1

 ماءالصنبور( مل 1000 أو) لتر 1

.يذوب حتى يحرك  

 

 

 
 

 

 
 


