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سهال شل و آبک یزمان ا ست که مدفوع  شد.  یا سهالبا شکل را کی ا ست  جیم ست. ممکن ا روز طول  2 ای 1ا

شد و خود به خود از ب سهال ب نیبک شکل جد 2از  شیبرود. اگر ا ست م شد، کودک ممکن ا  یتر یروز طول بک

شهر تهرانکه در دراین مقاله  داشتتته باشتتد. شمال  شگاه  به دالیل وعالئم تهیه شتتدا استتت،  بهترین آزمای

 اسهال، نحوا تشخیص، عوارض و درمان اسهال می پردازیم.

 :به شکلهای زیر بروز کندممکن است  اسهال

 ایاز غذا  یممکن است ناشاری بیم نیرود. ا یم نیکشد و از ب یروز طول م 2 ای 1که  یمدت )حاد(. اسهال کوتاا

 .فتدیاتفاق ب نی، اروسیو کیممکن است در اثر  ایآلودا شدا است.  یباشد که توسط باکتر یآب

مانند  یاز مشکالت یممکن است ناش نوع بیماری نیکشد. ا یکه چند هفته طول م یمدت )مزمن(. اسهال یطوالن

شد. همچن ریپذ کیسندرم رودا تحر ش یم نیبا سرات تیکول مانند ی دیگررودا ا یماریب کیاز  یتواند نا  و،یاول

 اسهال مزمن شود. باعثممکن است  نیز ایاردی. ژباشد اکیسل یماریب ایکرون  یماریب

 چیست؟ دالیل بروز اسهال

 شود، از جمله: جادیا یادیز لیممکن است به دال اسهال

 ییایباکتر عفونت 

 یروسیو عفونت 

 ییعدم تحمل غذا 

 (ییغذا یخاص )آلرژ یبه غذاها یمنیا ستمیس پاسخ 

 شوند یآب وارد بدن م ایغذا  قیکه از طر ییها انگل 

 به داروها واکنش 

 رودا یالتهاب یماریمانند ب ،یرودا ا یماریب کی 

 ریپذ کیرودا(، مانند سندرم رودا تحر یدر نحوا عملکرد معدا و رودا )اختالل عملکرد مشکل 

 صفرا سهیک ایمعدا  یرو یجراح 

 هستند.  یکنند در معرض خطر اسهال مسافرت یسفر م یخارج یکه به کشورها یکودکان 

 ست؟یاسهال چ عالئم

 باشند: ریتوانند شامل موارد ز یمتفاوت باشد. آنها م یممکن است در هر کودک کم عالئم
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 یا کرامپ شکمی یگرفتگ 

 شکم )شکم(. درد 

 نفخ( تورم( 

 معدا )تهوع( یناراحت 

 دستشوییبه استفادا از  یفور ازین 

 تب 

 یخون مدفوع 

 (یبدن )کم آب عاتیدست دادن ما از 

 یاریاخت یب 

 شود؟ یداده م صیاسهال چگونه تشخ

کند.  یم یکیزیف نهی. او فرزند شتتما را معاپرستتدیمستتوال کودک شتتما  بیماریدر مورد عالئم و ستتابقه  پزشتتک

ست آزما ستخون و ادرار  یها شیممکن ا شگاا تهران  دهد درخوا شات به بهترین آزمای شما را برای این آزمای و 

 ارجاع می دهد.

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز شاتیآزما

 در دستتتگاا گوارک کودک. نمونه مدفوع  یعیرطبیانگل غ ای یوجود باکتر یبررستت یمدفوع برا کشتتت

 شود. یفرستادا م شگاایآزمابهترین شود و به  یگرفته م یکوچک

 در بهترین آزمایشگاا تهران( یچرب ایخون وجود  یمدفوع برا یابیارز( 

 در بهترین آزمایشگاا تهران( ها یماریب یرد برخ یخون برا شیآزما( 

 یرد مشکالت ساختار یبرا یربرداریتصو یها تست 

 یآلرژ ای ییعدم تحمل غذا یبررس یبرا ییها تست 

 شود؟ یچگونه درمان م اسهال

 دارد. یبستگ تیوضع نیبه شدت ا نیدارد. همچن یکودک شما بستگ یبه عالئم، سن و سالمت عموم درمان

از دست رفته  عاتیما ینیگزیموارد، درمان شامل جا شتریاسهال است. در ب یاصل یدست دادن آب بدن نگران از

 علت آن باشد. ییایشود که عفونت باکتر زیتجو کیوتیب یممکن است آنت یاست. زمان
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شند. ا یادیز عاتیما دیبا کودکان ست رفته بدن کمک م عاتیما ینیگزیبه جا نیبنو شما  یاز د کند. اگر کودک 

 :دیکن تیرا رعا ریدارد، حتماً موارد ز یکم آب

از آب، قند و نمک  یتعادل مناستتتبمحلول  نی. ابرای او تهیه کنید آو آر اس یبه نام محلول ها ییها یدنینوشتتت

 دارند. 

 . ممکن است اسهال را بدتر کنند.دیکن ینوشابه خوددار ای وایآبم دادن از

 دارند. یشوند اغلب اسهال کمتر یم هیمادر تغذ ریکه با ش ی. کودکاندیدادن به کودک خود ادامه ده ریش به

 ست؟یاسهال چ عوارض

 یفیضع یمنیا ستمیکه س یاحتمال در کودکان خردسال و کسان نیبدن است. ا یعارضه اسهال کم آب مهمترین

ست. کم آب شتریدارند ب سط  ف،یتواند خف یبدن م یا شد. کم آب دیشد ایمتو ست دادن ما فیخف یبا  عاتیاز د

ست. کم آب سط  یا شار وارد م هیبه قلب و ر دیشد ایمتو شوک  یموارد م نیدترکند. در ب یها ف تواند منجر به 

 است. یکنندا زندگ دیشود که تهد

 ؟ی میتوان انجام داداز اسهال چه کار پیشگیری یبرا

 را که ممکن است باعث اسهال شوند، کاهش دهد. ییها یتواند گسترک باکتر یدست ها م حیصح شستن

 یخطر باشد. اگر به کشورها ینوشد، ب یخورد و م یکه کودک شما م یزیکه هر چ دیسفر، مطمئن شو هنگام

 دارد. یشتریب تیموضوع اهم نیا د،یکن یدر حال توسعه سفر م

 و خوردن عبارتند از: دنینوش یسفر برا یمنیا نکات

 مسواک زدن یاستفادا از آن برا ای غیر نوشیدنی و ناسالمآب  دنینوش عدم 

 ناسالمساخته شدا از آب  خیاستفادا از  عدم 

 زایپاستور ریغ ریش دنیننوش  

 دیریو پوست بگ دییخودتان آنها را بشو نکهیمگر ا دیخام نخور جاتیو سبز وایم 

 پز مین ایخام  یماه ایگوشت  نخوردن 

 ییحمل مواد غذا یها ونیکام ای یابانیفروشندگان خ یغذا نخوردن 

 ؟در ارتباط باشید پزشکبا  دیبا یزمان چه
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 :دیریرا دارد، با پزشک تماس بگ ریاز عالئم ز کیهر  ایماا سن دارد  6کودک شما کمتر از  اگر

 درد شکم 

 در مدفوع خون 

 مکرر استفراغ 

 بنوشد عاتیخواهد ما ینم 

 دیشد تب 

 خشک و چسبناک دهان 

 وزن کاهش 

  شود یم سیپوشک در روز خ 6کمتر از 

 مکرر اسهال 

 دیشد یتشنگ 

 زدیاشک نر هیگر هنگام 

  سر نوزاد یرو فرورفتهمالج یا فونتانل 
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AE8%D9%81%D9%86%https://fa.wikipedia.org/wiki/%D 
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