
 درمان: 

 اسهال حاد:در 

 ٍغذاّبی کن حدن، استزاحت ٍدریبفت هبیؼبت -

اثتذایک رصین غذایی ًیوِ خبهذٍسپس  ثؼذاستحول غذا،

ٍغذاّبی کن  خبهذغیزهحزک ضزٍع هیطَد

 ٍ حدن،ثؼذاستحول غذا،اثتذایک رصین غذایی ًیوِ خبهذ

            . غیزهحزک ضزٍع هی ضَد سپس خبهذ

 ٍّبی ضذاسْبل هثل دیفٌَکسیالت ٍلَپزاهیذدارهصزف -

 خْت کبّص حزکبت رٍدُ

اسْبل،ػبهل  تدَیشآًتی ثیَتیک درصَرتیکِ ػلت-

 .ثبضذ  ػفًَی

  ّب)ثِ خصَظ تدَیشهبیؼبت ٍریذی،گلَکشٍالکتزٍلیت-

 هسي ٍکَدکبى( افزاد در

 رصیم غذایی:

اسخَردى    سبػت12تب ، ضذیذثَدى اسْبل درصَرت -

ثزای خبیگشیي کزدى هبیؼبت اختٌبة ضَدٍ غذا

ٍالکتزٍلیت ّباسهحلَل ّبی تشریق ٍریذی استفبدُ 

 ثب ضَدهصزف هبیؼبت اسراُ دّبى ثبیذّزچِ سزیغ تز

 .ضَد آغبس O r s   هحلَل ّبی

-  

اسْبل ػجبرت است اسافشایص دردفؼبت اسهال :

اخبثت هشاج )ثیص اسسِ ثبردررٍس(،افشایص 

ٍتغییزدرقَام گزم دررٍس(200هقذارهذفَع )ثیص اس

هذفَع)ضل ضذى(.اسْبل هؼوَال ثبفَریت ،هذفَع 

دردفغ،ًبراحتی دراطزاف هقؼذٍثی اختیبری یبتزکیجی 

اسّوِ ایٌْب ّوزاُ است.ّزٍضؼیتی کِ ثبػث افشایص 

تزضحبت رٍدُ ای،کبّص خذة هخبطی یباختالل 

حزکتی ضَدهی تَاًذثبػث پیذایص اسْبل گزدد.اسْبل 

.اسْبل حبداغلت ثِ دلیل هوکي است حبدیبهشهي ثبضذ

ػفًَت است ٍهؼوَال خَدثِ خَدکٌتزل هی 

گزدد.اهباسْبل هشهي هذت ثیطتزی اداهِ هی 

 ٍهوکي است ثِ طَردٍرُ ای ًیش ػَد کٌذیبثذ

کزاهپ ضکوی،ًفخ،قبرٍقَرکزدى عالیم بالینی:

اضتْبیی ٍتطٌگی،اًقجبض دردًبک  رٍدُ،ثی

هقؼذٍسٍرسدى ّبی ثیَْدُ ٍدردًبک ٍثستِ ثِ ػلت 

ٍضذت اسْبل ػالیوی هثل کن آثی ٍػذم تؼبدل هبیغ 

ٍالکتزٍلیت ایدبد هی ضَد،خطکی پَست،ثزٍى دُ 

 .ادراری کن

 

دیس ریتوی ّبی قلجی )ثِ عوارض دراسهال شذیذ:

ػلت اسدست دادى هبیغ ٍالکتزٍلیت ّب ثِ خصَظ 

یشی ٍثطٌی،فیجزیالسیَى ثطٌی پتبسین(ضبهل:تبکیکبردی دّل

 ٍاًقجبضبت سٍدرس ثطٌی

  عوامل ایجاد کننذه اسهال:

ػَارض خبًجی دارٍیی،آلزصیْبی غذایی،ػفًَت 

ضذى هذفَع ،اضؼِ،ػذم تحول  ّب،خَردى سوَم ،فطزدُ

هصزف هلیي،استزس،غذای آلَدُ ،تغذیِ ثِ  ء،سَ،سالکتَ

رٍش گبٍاص،سفزّبی خبرخی ،غذاّبی رصیوی،ثیوبری ّب 

،ًبراحتی هثل سزطبى،دیَرتیکَل ّب ٍغیزُ،ضیوی درهبًی

 ػبطفی یب استزس

 بزرسی های تشخیصی:

هبیص ثیَضیویبیی خَى،تدشیِ سضوبرش کبهل گلجَلی،آ-

کبهل ادرارٍآسهبیص هذفَع اسًظزٍخَدػبهل هیکزٍثی 

 یباًگل ،سوَم ثبکتزیْب،خَى،چزثی ٍالکتزٍلیت ّب

 ػلت اسْبلتٌقیِ ثبرین خْت یبفتي  آًذٍسکَپی یب-
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 ل هشهي تَصیِ هی ضَدتغذیِ ٍریذی فقط دراسْب-

ثبقطغ اسْبل ثبیذهَادغذایی ثِ تذریح ضزٍع -

ضَددرثشرگسبالى تَصیِ هی ضَدکِ تغذیِ ثبآة 

گَضت سبدُ ٍثذٍى چزثی،چبی ًٍبى خطک 

)هبًٌذًبى سَخبری سبدُ(ضزٍع ضَدسپس هَادغذایی 

ًطبستِ ای )هبًٌذثزًح ٍسیت سهیٌی(ٍپس 

 شٍدُ ضَدی ثِ رصین غذایی افیٌاسآى،هَادغذایی پزٍتئ

تَصیِ هی ضَدکِ اسهصزف کبفئیي)قَُْ،چبی -

ًَضبثِ ّبی گبسدارٍغذاّبی خیلی  پزرًگ(،

سزدٍیبخیلی گزم اختٌبة ضَد)چَى هحزک 

حزکبت رٍدُ ّستٌذ(هصزف فزآٍردُ ّبی 

ضیز،چزثی،هَادحبٍی غالت کبهل،هیَُ 

 ّبٍسجشیدبت تبسُ ثزای چٌذرٍسهحذٍدهی ضَد

ٍی اسهَادغذایی حب تَصیِ هی ضَدکِ

(ٍهبست خْت ثْجَداسْبل سپکتیي)هبًٌذ:سیت ٍهَ

 .استفبدُ ضَد

نشگاه علوم پسشکی بوشهردا  

 بیمارستان زینبیو خورموج

 

 اسهال
 )آموزش بو بیمار(

07کذپمفلت:داخلی   

 

 

 تهیو کننذه:الهام نیکنام

 کارشناش پرستاری

ترشهرام احمذیتاییذکننذه:دک  

 متخصص داخلی

49اردیبهشت   

 پیشگیزی اساسهال:

 هیَُ  ٍ  سجشیدبت  اسهصزف ضَد تَصیِ هی

 ِ ٍضذػفًَی ًطذُخبتی  کِ ثِ خَثی ضست

 .اختٌبة ضَد اًذ

  سؼی ضَدکِ غذاّبپس اسپختي هصزف

ضًَذٍاسًگبّذاری طَالًی هذت غذاّبی 

پختِ ثخصَظ درفصل تبثستبى اختٌبة 

 هزؽ خبم اختٌبة ضَد ضَداسهصزف تخن 

 :درچه شزایطی به پششک بایذمزاجعه کزد

 سبػت طَل ثکطذ44اگزاسْبل ثیص اس*

 ظبّزضَداگزهخبط ،خَى،کزم درهذفَع *

 درخِ سبًتی گزادیبثبالتزثزسذ3/34اگزتت ثِ *

 اگزدرد ضذیذی دررٍدُ یبراست رٍدُ ایدبدضَد*

اگزػالین کن آثی ظبّزضَد:خطکی دّبى ،پَست *

چزٍکیذُ،تطٌگی ضذیذ،ادرارکن یبثِ کلی ػذم 

 ٍخَدادرار

هٌجغ: راٌّوبی آهَسش ثِ هذدخَ )فبطوِ 

 ػالئی(
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