
 موضوع: 

 اسهال در کودکان

 عوامل مستعد کننده اسهال:

ن کوچکتت تت  سن:  صل عمومی، کودکا ن یک ا عنوا ه  ب

بیش ت  مس عد اب ال به اسهال هس ند واستهتال دآ  ن هتا 
شدیدت  ب وز می کند، اسهال دآ دوآان شی خواآگی شتدیتدتت  
است و اب دای دوآه کودکی کم   مخاط ه  میت  استت و دآ 

 کودکان ب آگ   مشکالت کمی ایجاد می کند.

ی نقصان سالمتی:  یمن م ا س  سی ا ضعف  ی ه  ذی غ ت سوء 

کودکان آا مس عد اب ال به اسهال می کند و شدت اسهال نی  دآ 
 کودکان بیش ت  است.

ت، محیط:  عتتیتت جتتمتت م  حا زد سهال دآ مناطقی که ا ا

بهداشت تحت اس انداآد و امکانات ضعیف از نظت  تتهتیته و 
نگهداآی مواد غذایی مط ح است و معموال نی  اطالعات کافی 
دآ موآد مسائل بهداش ی نداآند بیش ت  ایجاد می شود. وقتو  
مک آ اسهال دآ شی خواآان اآتباط ن دیکی با مص ف شی  لتوده 
داآد دآ شی خواآانی که از شی  مادآ تغذیه می کنند اسهال کم   

 آخ می دهد.

 خودمراقبتی:
شی  مادآ یا شی  بدون الک وز دآ ب آگ  ها، آژیم غذایی مناسب 
)اسهال آا نباید با دادن مایعات صاف شده از قبیل  ب متیتوه، 
نوشیدنی های حاوی کافئین مثل چای، قهوه دآمان کت د.زیت  
خاصیت ادآاآ وآی داآند و موجب کم  بتی دآ کتودم متی 

 شوند. (

 واحد تنظیم کننده: 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

ه گاه اسهال کودم ش ایط زی  آا داشت باید او آا به واحد بهداشت تی 

 ب د:

اسهال هم اه با خون، اسهال شدید  بکی، تب باال، اس ف اغ های پتی 

دآ پی، اسهال طوالنی )بیش از سه آوز( ، بی اش هایی ب ای خوآدن و 

 نوشیدن 

 اقدامات تشخیصی: 

  زمایش خون،  زمایش از مدفو  و ادآاآ، سونوگ افی شکمی

 

( ت جمه مهتنتاز 2منبع: ک اب کودکان وونگ )ک اب کودم بیماآ جلد 
 2102شوقی 

جنب میدان الغدی ، بیتمتاآست تان ح ت ت  - دآس بیماآس ان: کالله
 آسول اک م )ص(

 10674446110-4تلفن: 
 4664داخلی بخش اطفال: 

 با تشکر



 

 شرح بیماری

 اسهال چیست؟

 اسهال یک عالمت است.

 اختالل در هضم، جذب و عملکرد ترشحی روده می باشد 

 دو نوع حاد و مزمن می باشد:

 اسهال حاد:

افزایش ناگهانی در قوام و دفعات مدفوع گاهی به علت عفونت 

دستگاه تنفس فوقانی یا ادراری ایجاد می شود. در درمان هاای 

طوالنی با آنتی بیوتیک و ملین ها ایشجاد می شود. اغلب خاود 

 روز می باشد( 41محدود شونده است. )کمتر از 

 اسهال حاد عفونی:

به علت ویروس، یا باکتری یا انگل ها ایجاد می شود. اساهاا  

مقاوم نوزادی در چند ماه او  تولد رخ می دهد بیش از دو هفته 

 ادامه یافته و پاسخ به درمان خوب نیست.

 درمان دارویی:

تصحیح عدم تعادل  ب و الک  ولیت و پیشگی ی یتا دآمتان ستوء 

 تغذیه، اصالح حجم و مایع دآمانی نگهداآنده می باشد.

 او، آر، اس:

دآ کودم هوشیاآ دآمان خوآاکی شامل: )او  آ اس دآ دهیدآاتاسیون 

سی سی به ازای ه  کیلو وزن بدن و دآ دهیدآاتتاستیتون  41خفیف 

 01سی سی به ازای وزن بدن و دآ هیدآاتاسیون شدید  011م وسط 

 سی سی به ازای وزن، پس از ه  باآ اجابت م اج داده شود.(

گ می موجود  2104دآ ای ان او،  آ، اس به صوآت پودآ دآ بس ه های 

است. ب ای مص ف پک بس ه پودآ او،  آ، اس دآ یتک لتیت ت   ب 

 شامیدنی حل می شود. محلول  ماده باید دآ یخچال نگهداآی شوند. 

ساعت قابل نگهداآی است و پس از  ن باید محلتول جتدیتد  24تا 

تهیه شود.  ب جوشیده س د شده ب ای این منظوآ بسیتاآ متنتاستب 

 است.

 عالئم کم آبی:

 کاهش دفع ادآاآ 

 کاهش وزن 

 خشکی مخاط پوس ی 

 آنگ پ یدگی و پوست س د و خشک 

 

 اسهال مزمن و غیر اختصاصی:

  تحت عنوان اسهال ناشی از کولون تح یک پذی  دوآان خ دسالتی و
 نوپایی نی  نامیده می شود. 

  هف ته  2مدفو  شل مح وی مواد غذایی ه م نشده به مدت بیش از
 داآند. کودم آشد طبیعی داآد و فاقد شواهد پاتولوژیک است.

 

 عوارض اسهال:

 ) از مهم  ین پیامدهای اسهال حاد  ) دهیدآاتاسیون 

 .کم  بی، اخ الل الک  ولیت ها و سوء تغذیه می باشد 

   سوء تغذیه ممکن است دآ شدت اسهال تاثی  گذاش ه و یا اینکه پیامد

اسهال به علت کاهش دآیافت مواد غذایی، ستوء جتذب و پتاست  

 کاتابولیک نسبت به عفونت باشد.

 

 

پمفل ی که دآ دست داآید حاوی اطالعات ض وآی دآ خصتوص 

بیماآی فعلی شما و چگونگی آوند دآمان و م اقبت  ن می بتاشتد. 

شما پس از خواند این مطلب  موزشی قادآ خواهید بتود، بت نتامته 

داآویی و غذایی و سبک زندگی خود آا طوآی تنظیم کتنتیتد کته 

 ب وانید عواآض ناشی از بیماآی آا به خوبی کن  ل کنید.


