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Tel: 2237294 

 گاستروانتريت

 )اسهال(

پستانك به دليل  –عدم استفاده از شيشه 

در كودكان و ( احتمال آلودگي 

 )نوزادان 

خوب پختن يا خوب جوشانيدن غذاها در 

 .هنگام آماده كردن آنها 
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 اورژانس بيمارستان 

 1391زمستان 

بيمارستان و زايشگاه خصوصي 

 برزويه گنبد كاوس



 :اسهال 

اسهال به معناي تغيير حركات روده اي و دفع 

 .مدفوع شل است 

 :اسهال زماني روي مي دهد كه 

 .حجم مدفوع زياد باشد 

 .قوام مدفوع نرم و آبكي باشد 

نوبت شبانه روز  3تعداد دفع مدفوع از 

 .بيشتر باشد 

فوق نباشد نمي توان از اصطالح  3هركدام از 

 .اسهال استفاده كرد

 :نشانه هاي اسهال 

 آبكي شدن 

 بدرنگ و همراه با بوي تند و گاهي خوني 

  معموالً با دل پيچه 

 دل درد و از دست دادن اشتها 

 حالت تهوع و استفراغ 

 احساس ناراحت كننده در اطراف مقعد 

 تب 

 لرز

 ناتواني در كنترل مدفوع 
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 :عوامل ايجاد كننده اسهال 

باال رفتن سرعت حركت روده كه موجب 

 .تشديد عملكرد رودها مي شود 

 بيشتر شدن مايعات در روده 

 باكتري ها، ويروس ها يا انگل ها 

 داروهاي مانند آنتي بيوتيك ها 

 غذاهاي مانند شير 

 چه زماني به پزشك مراجعه كنيم ؟

اگر اسهال شما همراه با احساس تشنگي، 

خشكي زبان و چروكيدگي پوست 

 .شما باشد

ساعت، هيچ گونه  48اگر با گذشت 

بهبودي در حال شما رخ نداده 

 .است 

اگر اطرافيان شما هم به اسهالي مشابه 

 .شما دچار شده اند 

 38.5اگر درجه حرارت بدن شما به 

درجه يا باالتر رسيده يا مدفوع شما 

 .به شدت خوني شده است
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 :درمان 

جايگزيني آب و الكتروليت ها مهمترين نكته در 

 .درمان تمامي انواع اسهال مي باشد

اسهال انواع مختلفي  ممكن است جهت درمان 

نياز  ORSيك بيمار با اسهال آبكي فقط پودر 

باشد يا اينكه جهت بيمار تب دار يا اسهال 

همراه با خون و چرك آنتي بيوتيك خاصي الزم 

باشد و يا در بعضي موارد نياز به بستري داشته 

 .باشد

 :نكات مهم درماني 

آماده كردن مواد غذايي در جايي تميز و 

 بهداشتي 

سبزيجات حتماً با مايع ضدعفوني كننده 

 شست و شو شود 

از مصرف سبزيجات خام، ساالدها ، ميوه 

 .جات همراه با پوست خودداري شود

حتي المقدور از غذاهاي گرم و تازه استفاده 

 .شود

عدم مصرف مواد غذايي كافئين دار، 

 .غذاهاي خيلي داغ و خيلي سرد 
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