تعریف :اسُال تٍ معىی تغییز در دفع عادی مذفًع

ي

سالمًوال در غذاَایی وٍ خًب پختٍ ومی ضًد

ي

پشضه تثزیذ چًن در تعضی اس مًالع ویاس تٍ درمان تا

ضل ي آتىی ضذن آن می تاضذ.

اوگل َایی است وٍ در آب َای آلًدٌ َستىذ.

آوتی تیًتیه است.

اگز وًدن ضما دچار اسُال است ،احتماال يی در عزض

عالیم کن آبی :

درهاى:

یه َفتٍ تُثًد می یاتذ  .اما خغز اس دست دادن مایعات
تذن( دَیذراتٍ ضذن) تزای اي يجًد دارد  .ایه اَمیت
دارد وٍ اس وم آب ضذن اي جلًگیزی وىیم

ي سزیعا

دفع ادرار واَص یافتٍ ي روگ ادرار تیزٌ تز اس حالت
معمًل می ضًد.

اسـال دروًدوان معمًال تٍ يسیلٍ يیـريس َا ایجاد
ٌ
می ضًد ي تسیاری اس وًدوان تذين درمان خًب می
ضًوذ  .آوتی تیًتیه َا فمظ تز ريی عفًوت َای

اسُال يی را درمان وىیم.

گزیٍ تذين اضه ي گًد افتادگی چطم َا ،مالج فزيرفتٍ

اسُال معمًال تٍ يسیلٍ یه يیزيس ایجاد می ضًد وٍ

خطىی مخاط دَان.

خعز اسٍال ایجاد وم آتی در وًدوان است وٍ درمان

رایج تزیه آن "ريتا يیزيس " است  .ريتا يیزيس َا

تطىگی سیاد ،تی لزاری ي تحزیه پذیزی در وم آتی

َایی تزای جلًگیزی اس ایه اتفاق يجًد دارد.

معمًال اس عزیك مذفًع عفًوی مىتمل می ضًوذ  .ضما

متًسظ.

ممىه است مثتال تٍ ایه يیزيس ضًیذ اگز تعذ اس
دستطًیی رفته  ،دست َای خًد را ب ٌ عًر مىاسة

تاوتزیایی (ماوىذ سالمًوال) اثز می وىىذ  .اصلی تزیه

خستگی ،تی حالی ي خًاب الًدگی وًدن در وم آتی
ضذیذ.

وطًییذ  .يیزيس َا می تًاوىذ دیًارٌ ريدٌ را ملتُة
وزدٌ ي تىاتزایه غذا ي آب تٍ درستی جذب ومی ضًد .
دیگز علل ایج اد اسُال ضامل تاوتزی َایی ماوىذ

اگز وًدن ضما تة تاالیی دارد ( تیطتز اس  38/5درجٍ
) ي یا خًن در مذفًعص يجًد دارد  ،علل ایجاد عفًوت
يی ممىه است تاوتزی تاضذ ،حتما وًدن خًد را وشد

هراقبت :تسیار مُم است وٍ ضما مایعات اس دست رفتٍ
وًدن خًد را جایگشیه وىیذ  .آن َا تیطتز اس آوچٍ ضما
فىز می وىیذ مایعات اس دست می دَىذ

.

اگز ضما وًدن خًد را ضیز می دَیذ تعذاد دفعات ي

تخًراویذ .اس درست وزدن ممذار ومی اس

سمان ضیز خًردن را عًالوی وىیذ  .جزعٍ جزعٍ دادن

اجتىاب ضًد.

مایعات تُتز اس یىثارٌ دادن مایعات تٍ اي است  .اس دادن
مایعات ضیزیه ماوىذ آتمیًٌ

صىعتی ي وًضاتٍ تٍ اي

اجتىاب وىیذ ،ایه مًرد ممىه است وم آتی وًدوتان را
افشایص دَذ  .تٍ وًدن خًد رصیم غذایی معمًلی را

پًدر ي آب

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بهذاشتی درهاًی خراساى شوالی

وًدواوی وٍ تزای عًالوی مذت اسُال داروذ ضیزَای
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فًرمًال تذين الوتًس تزای آوُا مفیذ است  .ضیز فًرمًال
تذين الوتًس ماوىذ ضیز گاي ویست تىاتزایه وًدوان

اسهال در کَدکاى

دچار اسُال آن را َضم می نوىذ .

تذَیذ.
آب میًٌ عثیعی تٍ خصًظ آب سیة  ،سیة روذٌ ضذٌ،
مًس ي ديغ را تٍ رصیم غذایی اضافٍ وىیذ.

راههای پیشگیری:

مایعات ORSتزای جایگشیىی آب ي مایعات تذن مُم

دستَای خًد ي وًدوان را مزتة تطًییذ ي دستطًیی ي

است اما ومه تٍ تًلف اسُال ومی وهد  ،تلىٍ می تًاند

تًالت را ريساوٍ ضذ عفًوی ي وامال ضستطً وماییذ.

ومای .
اس وم آب ضذن وًدن ضما جلًگیزی د

تٍ وًدن خًد آمًسش دَیذ وٍ لثل ي تعذ اس غذا ي تعذ

پًدرَای  ORSرا تایذ اس داري خاوٍ تُیٍ وىیذ ي تا 4

اس رفته تٍ دستطًیی دست َای خًد را تطًیذ.

لیًان آب جًضیذٌ سزدضذٌ رلیك وىیذ ي در ظزف

سعی وىیذ اس غذاَای تاسٌ ي سالم تزای وًدن استفادٌ

زیر ًظر هعاٍى آهَزشی بیوارستاى:

دردار در یخچال وگُذاری وىیذ  .ي تٍ اسای َز تار دفع

وىیذ .ي میًٌ َا ي سثشی َا را لثل اس مصزف تٍ صًرت

دکتر شیوا شکری ،هتخصص اطفال

تز حسة تحمل وًدن تا استىان یا لاضك تٍ وًدن

َذاضتی تطًییذ.
ب

اعظن ًیستاًی
سَپرٍایسر آهَزشی بیوارستاى اهام رضا(ع)
بجٌَرد
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