
 به نام خذا                                     

 اسهال چیست؟

شْد کَ هذفْع شل ّ آثکی  اسِبل در کْدکبى ثَ حبلتی اطالق هی

 ثبشذ ّ کْدکوبى ثیشتز اس حذ هعوْل ثَ دستشْیی ثزّد

کشذ ّ  هشکل شبیعی است کَ یک تب دّ رّس طْل هی اسِبل

یبثذ. اگز اسِبل ثیش اس دّ رّس  هعوْال ثَ خْدی خْد ثِجْد هی

تزی ّجْد دارد طْل ثکشذ، احتوبال هشکل جذی  

 علل بروز اسهال در کىدکان و نىزادان

یی کَ ثبکتزی ثبعث آى استُب عفًْت  

کَ ّیزّص ثبعث آى است ییُب عفًْت  

 هشکل در ُضن ثزخی هْاد غذایی 

حسبسیت غذایی(ی ثذى ثَ ثعضی غذاُب )ّاکٌش سیستن ایوٌ  

شًْذ.  ُبیی کَ اس طزیك غذا ّ آة ّارد ثذى هی پبراسیت

ُب هْجْداتی ُستٌذ کَ در ثذى هْجْدات دیگز  اراسیتپ
هی یبثٌذسًذگی کزدٍ، اس آًِب تغذیَ کزدٍ ّ رشذ ّ تکثیز  . 

ُبی دارّیی ّاکٌش  

تٌذهشکالتی کَ هزثْط ثَ فعبلیت هعذٍ ّ رّدٍ ُس  

ُبی التِبثی رّدٍ ُبی رّدٍ هثل ثیوبری ثیوبری  

 اعوبل جزاحی هعذٍ ّ کیسَ صفزا

 

 

 عالئم اسهال در کىدکان و نىزادان 

عالئن اسِبل در کْدکبى هختلف هوکي است هتفبّت ثبشذ، ّلی 

شْد عوْهب شبهل هْارد سیز هی : شکن درد  

 ًفخ

 حبلت تِْع

 فْریت در اجبثت هشاج

 تت

 اسِبل خًْی

 اس دست رفتي هبیعبت ثذى

اختیبری هذفْع ثی  

ُبی دیگز ثبشذ. در  عالئن اسِبل هوکي است شجیَ ثَ ثیوبری

 هْارد هشکْک حتوب کْدکوبى ثبیذ تْسظ پششک هعبیٌَ شْد
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 درمان اسهال 

درهبى اسِبل ثز هجٌبی سي کْدک، عالئن، ّضعیت عوْهی ّ 

 .ُوچٌیي شذت ثیوبری خْاُذ ثْد

اس دست رفتي آة ثذى کْدک ًگزاًی اصلی هب ثَ عٌْاى ّالذیي 

در ثیوبری اسِبل است. در اکثز هْارد جبیگشیٌی هبیعبت اس 

خْاُذ ثْد. در صْرتی کَ علت  دست رفتَ ثخش اصلی درهبى

شْد ثیْتیک تجْیش هی اسِبل ثبکتزی ثبشذ، ثزای فزد آًتی  

کٌٌذٍ  ًکبت سیز در حفظ هبیعبت ثذى کْدک در سهبى اسِبل کوک

: است  

در ٌُگبم ثزّس اسِبل، کْدکبى را تشْیك ثَ استفبدٍ اس 

ُب شبهل هیشاى هتْاسًی  هحلْل الکتزّلیت کٌین. ایي هحلْل

ٌذ ّ ًوک ُستٌذ کَ ثَ سزعت ثبعث ثبال رفتي حجن اس آة، ل

شًْذ خْى ّ جبیگشیٌی هبیعبت ثذى هی  

تْاًذ ثبعث  هیٍْ خْدداری کٌین، چْى هی اس استفبدٍ اس آة

 تشذیذ اسِبل شْد

ًشذٍ یب آة ًجْشیذٍ ثَ کْدکوبى  کشی تصفیَ اس دادى آة لْلَ

 خْدداری کٌین

کٌذ، ثَ شیز  هیدر صْرتی کَ کْدکوبى اس شیز هبدر تغذیَ 

 دادى اداهَ دُین

کٌذ، ثَ  در صْرتی کَ کْدکوبى اس شیز خشک تغذیَ هی

 هصزف آى اداهَ دُذ
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یشگیری از اسهال در کىدکان و نىزادانپ  

ُب ًمش هِوی در پیشگیزی اس اثتال  ّشْی هزتت دست شست

 ثَ اسِبل ثبکتزیبیی دارد

شْین ًْشیذًی ّ غذایی کَ در ٌُگبم هسبفزت هطوئي 

کٌذ، سبلن است کْدکوبى هصزف هی  

ًشذٍ یب آة ًجْشیذٍ ّ شیز  کشی تصفیَ اس ًْشیذى آة لْلَ

ُب  ًشذٍ ّ ًبهطوئي خْدداری کٌین. السم است هیٍْ پبستْریشٍ 

 ّ سجشیجبت را لجل اس هصزف ضذعفًْی کٌین

 گْشت ّ هبُی را ثَ اًذاسٍ کبفی ثپشین

کٌٌذ، هْاد  هْارد ثِذاشتی را رعبیت ًویاس فزّشٌذگبًی کَ 

                                     غذایی تِیَ ًکٌین

 

 

                                          4 

 چه زمانی به پسشک مراجعه کنیم؟

هبٍ سي دارد ّ یکی اس عالئن سیز را  ۶اگز کْدکوبى کوتز اس 

 داراست، حتوب ثَ پششک هزاجعَ کٌین

 شکن درد

 خْى در هذفْع

 استفزاغ هکزر

 عذم توبیل ثَ خْردى هبیعبت

 تت ثبال 

 دُبى خشک ّ چسجٌذٍ

 کبُش ّسى

 کبُش دفعبت ادرار

 اسِبل هکزر

 گزیَ ثذّى اشک
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دانشگاه علوم پسشکی و خذمات بهذاشتی درمانی استان 

 گیالن

 

 بیمارستان شهیذبهشتی بنذرانسلی

 در کودکان اسهال

 
 

 

 تهیه کننذه :

 پرستار بخش اطفال/محترم احمذپور

 خانواده ها دارای فرزنذ کوچکگروه هذف : 

 

 0011 بهار
 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/diarrhea-in-children
https://www.aap.org/en-us/Documents/Module_6_Eng_FINAL_10182016.pdf#page=3
https://www.aap.org/en-us/Documents/Module_6_Eng_FINAL_10182016.pdf#page=3


 

 

 


