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  اسهال :

به التهاب معده و روده اطالق مي شود و به دليل عفونتي است 

دهاني يا خوردن آب و غذاي آلوده كسب –كه از راه مدفوعي 

مي شود. اسهال يكي از شايعترين نشانه هاي بيماري در 

شيرخواران و كودكان است و يكي از عوامل مهم بيماري و مرگ 

 و مير محسوب مي شود. 

  اسهال و علل آن : انواع

، حاد يا مزمن باشد . اسهال حاد اغلب به اسهال ممكن است 

عفونت است و معموالً خود به خود كنترل مي شود و دليل 

طول مي كشد و ممكن است ، به دليل روز  14تا  7حداكثر 

مصرف غذا ، سموم ، آنتي بيوتيك ، عفونت گوارشي حاد ، 

عفونت ادراري و....باشد. اما عفونت گوش مياني ، عفونت ريه ، 

هفته ادامه پيدا مي كند و ممكن  3يا  2اسهال مزمن بيش از 

است به طور دوره اي نيز عود كند كه ممكن است به دليل 

 حساسيت غذايي ، سوء جذب ، سوء تغذيه و....باشد. 

 عالئم اسهال :

در دفعات و محتواي آبكي مدفوع ، بيمار معموالً عالوه بر افزايش 

دچار كرامپ هاي شكمي ، نفخ ، قار و قور كردن روده اي ، بي 

اشتهايي ، تشنگي نيز هست . انقباض هاي دردناك مقعد و زور 

 زدن هاي بيهوده و دردناك ممكن است ، وجود داشته باشد. 

  ساعت ، تب نيز عالئم آن است. 6تهوع و استفراغ طي 

 مهم:
تظاهراتي از قبيل تهوع و استفراغ و فقدان تب يا تب خفيف با  

درد خفيف تا متوسط اطراف ناف و اسهال آبكي در بيماران مهم 

 است و بايد درمان شود.
 

 

 

  عوارض :

مبتال به اسهال حاد در صورت درمان نامناسب بسياري از كودكان 

دچار كم آبي و عوارض همراه مثل عفونت هاي ثانويه و كمبود روي 

و آهن مي شوند. همچنين دفع ادراري كم همراه با ضعف عضالني ، 

بي حسي ، كاهش فشار خون ، بي اشتهايي ، گيجي و سطح پايين 

 پتاسيم ممكن است ايجاد شود. 

  ريك ايجاد مي شود. در اسهال مزمن التهاب پوستي ناشي از تح

  توجه :

شيرخواران با اسهال خفيف معموالً در خانه تحت مراقبت قرار مي 

گيرند ؛ اما شيرخواران مبتال به اسهال شديد دچار كسالت حاد 

درجه سانتي گراد ، استفراغ ، بي  40هستند ؛ لذا تب بيش از 

اشتهايي و عالئم آشكار كم آبي دارند ، رنگ مدفوع سبز بوده و 

ي باشد ؛ اين شيرخواران دچار خواب احتماالً رگه هايي از خون م

آلودگي و تحريك پذيري هستند و احتمال تشنج وجود د ارد كه 

 بستري را مي رساند. ضرورت 

  پيشگيري :

و  دست ها ، ذخيره مناسب شير و غذاشامل شستن مناسب 

 و مراقبت هاي بهداشتي مي باشد. سيستم فاضالب 

 
 

 

 

 

  مراقبت خانگي كودك مبتال  به اسهال :

جايگزيني مايعات بدن بخصوص در مواردي كه در  

كودكان استفراغ دارند ، آهسته داده شود و از يك 

قطره چكان يا قاشق چايخوري يا سرنگ استفاده شود و 

سي سي در هر نوبت شروع و در صورت تحمل  5از 

 حجم آن افزايش يابد. 

در صورت استفراغ شديد و تعداد دفعات زياد مدفوع و  

 شوك ، درمان جايگزيني مايعات خوراكي محدود شود. 

 مؤثر است.  ORSاستفاده از محلول  

خودداري از مصرف غذاهاي چرب يا غذاهاي داراي قند  

 سوداي كربنات ساده زياد مثل آب ميوه ها و 

تركيبات برنج ، عدس ، موز سبز در درمان اسهال پايدار  

 مؤثر است. 

استفاده از مكمل روي طبق دستور پزشك جهت  

 جايگزيني كمبود روي 

، تميز كردن در صورت التهاب پوستي ناشي از تحريك  

پوست بوسيله دستمال مرطوب و خشك كردن پوست و 

 استفاده از يك كرم محافظ ضروري است. 

 شستن مكرر دست ها در تمام موارد 

 كنترل درجه حرارت بدن  

دقيقه صبر كرده و سپس  10اگر كودك استفراغ كرد ،  

 آهسته تر دادن مايعات را ادامه دهيد. 

 يح به آزمايشگاه ارسال نمونه مدفوع به طريق صح 

غذاهاي خيلي سرد يا خيلي گرم نبايد مصرف شوند ؛  

 چون آنها محرك حركات روده اي هستند. 

  

 

 

 



  

 

 

  : ORSطرز تهيه محلول 

 4را در يك ليتر آب آشاميدني ) ORSيك بسته پودر 

ليوان آب خوري ( حل كرده و در يخچال نگهداري 

به كودك خورانده شود . اين كنيد و سپس با قاشق 

ساعت قابل نگهداري است و  24محلول تهيه شده تا 

 بعد از آن بايد محلول تازه تهيه شود. 

  مهم:

انحصاري با شير مادر از راه تقويت ايمني و تغذيه 

كاهش دريافت آب و غذاي آْلوده از بيماري هاي 

ماه اول زندگي به  6اسهالي محافظت مي كند و در 

عنوان يكي از مؤثرترين مداخالت براي كاهش خطر 

مرگ و مير كودكان است و در طي اسهال نيز بايد 

غذيه اي ت تادامه يابد تا از تأثير زيان آور بر وضعي

بكاهد. همچنين روش دقيق شستن دست ها امر 

اساسي در پيشگيري از عفونتي است كه از ديگران 

 انتقال مي يابد. 

 

 

 

  قابل توجه مادران گرامي :

 در موارد زير كودك نياز به تزريق سرم و بستري دارد: 

 ماه  6سن كمتر از  

 بيماري مزمن  

 درجه سانتي گراد 38تب بيش از  

 ماه دارد 3اگر كودك كمتر از  

 ماه  3-36درجه در كودكان  39يا تب بيش از  

 اسهال خوني  

 تداوم استفراغ  

 كاهش ادرار  

 چشم هاي گود رفته  

 كاهش سطح هوشياري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع : 

  بيماري هاي گوارش نلسون 

  بيماري هاي كودكان مارلو 

 پرستاري داخلي و جراحي گوارش برونر سودارث 

  :تهيه كننده 

 كارشناس پرستاري –محبوبه رنجبر 

 

 1397فروردین 

 

 

 

 

 اسهال در كودكان

 و مراقبت هاي آن  


