
 

 

 آن ایجاد عامل که استفراغ است و گاستروآنتریت همان اسهال

   .است ناسالم آب مصرف یا مسموم، غذاهای ها، میکروب
اسهال به مدفوع شل و آبکی که در طول روز  سه یا چند بار 

  .افتد گویند اتفاق می
  عالئم شایع بیماری 

 تهوع و استفراغ 
  اشتهایی بی 
  تب 
  ضعف 
 لمس  هنگام  شکم  بودن  ، درد، یا حساس پیچه دل 
  آبی کم  

 

 ایجاد بیماری این در که استفراغی و اسهال اثر در
 نام به که بدن شیمیایی مواد و مایعات شود، می

 کودک اگر .رود می دست از شود می خوانده ها الکترولیت
 ممکن بدهد، دست از زیادی های الکترولیت و مایعات
 نشود درمان آبی کم این اگر و شود آبی کم دچار است
  .است خطرناک بسیار

  آبی در  کودکان عالئم کم

  کاهش ادرار 
  تیره شدن رنگ ادرار 
 حالی خستگی و بی 
 خشکی زبان 
 کاهش اشک 
 عطش شدید به آب 

  
  ؟شود گاستروآنتریت چگونه درمان می

         درمان  ندارند و در منزل  بستری  به  نیازی  موارد خفیف 
  .شوند می
تا  بدهید  ORSخوراکی یا   های محلول کودک به باید 

 .شود جبران رفته دست از های الکترولیت و مایعات میزان

را از داروخانه خریداری کنید و همیشه  ORSبهتر است   
در خانه داشته باشید و در مواردی که کودک بیمار شد از آن 

  .استفاده کنید
 به )خشک شیر یا مادر شیر( است، شیرخوار کودک گرا 

دریافت  از بعد خورد می غذا اگر و دهید ادامه شیردهی
ORS بدهید غذا او به. 

توسط کودک به آن قند اضافه  ORSبه دلیل نخوردن  
 .نکنید

 .از خوردن چربی و قند زیاد خودداری کنید 

 شامل موز،(  خاصی رژیم به تنها را کودک غذاهای 
  .نکنید محدود )نان  و سیب آب برنج،
 .نکنید اضافه کودک به شیرخشک زیاد مایعات 
 آب یا و جوجه آبگوشت نوشابه، نظیر دادن مایعاتی از 
 .کنیدخودداری  میوه

  چقدر باشد؟ ORSمیزان 

زمانی  تا دقیقه 5 هر توانید می قاشق یا سرنگ از استفاده با
 ORSکه کودک اسهال و استفراغ دارد بترتیب زیر به او 

  10به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  در هر بار اسهال .بدهید
سی و در هر بار استفراغ به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  سی

برای تهیه محلول  .مورد نیاز است ORSسی محلول  سی 5
ORS  هر بسته را با چهار لیوان آب مخلوط و در یخچال

 غذایی رژیم توانید می بعد از بهبودی کودک. نگهداری کنید
   .کنید وعشر را او معمول

  چه زمانی باید به پزشک مراجعه نمود؟

بهبود  ORS شروع از بعد ساعت 24 مدت در کودک اگر
 مشکل با کودک به ORS دادن برای اگر یا نکرد، پیدا

 نداشت او روی تأثیری محلول این دادن مثال(  شدید مواجه
 را آن نتوانست یا بود، سخت بسیار کودک به آن دادن  یا

 .دهید اطالع پزشک به حتماً) بخورد
 به حتماً شد، عالیم این دچار شما کودک اگر همچنین
 .دهید اطالع پزشک

حد معمول،  از کمتر بزاق یا اشک بسته، نیمه چشمان 
 بیقراری یا آلودگی خوابافزایش 
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  اطفال

  آنتریت
  " استفراغ

  
  :رامی

بعالی نسبت به انتخ
  . تشکر را داریم

 حاوی اطالعات ضر
ی شما و چگونگی رو

  .باشد می ت آن
  »ش به بیمار
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بخش

گاستروآ
اسهال و ا"

بیمارگرا

اد و حسن نظر جناب
مجتمع کمال  این 

 

 که در دست دارید
صوص بیماری فعلی
درمان و مراقبت

کمیته آموزش«

3پاییز 

از اعتما

پمفلتی
در خص

ای زخم با مواد

 .د
 .ک خودداری کنید

د شون می ن فروخته
سوسیس و ساندویچ

 10ک شدیم، آب را

 را بیرون از یخچال

  ستاری کودکان

  ".ش باز کنیم

  وزافزون

  پزشکیانشگاه علوم

bEmail:   

-031  

5  

 و نباید پوست دار
  . الکل تمیز شود

طور صحیح انجام شود
ضداسهال برای کودک
ی مشکوک که بیرون
ای آماده بخصوص س

  . ها داد
کوکه آلودگی آب مش

 .یم
ها شود و غذای بچهه

ب راهنمای بالینی پرس

یت را با کلید آموزش

هبودی و سالمتی رو

جنب دا -ر قطب راوندی

eheshtihospital@kau

-55540026-29: تماس

5340-5339: اطفالش

  555455000 :دورنما

  

و هوا خشک شود
کننده مثل ضدعفونی

کنترل تب باید بط .7
تجویز داروی ضاز  .8
از مصرف غذاهای .9

غذاها. کنیم اجتناب
به بچه هنباید زیاد به 

اگر در مواردی به .10
بجوشانی دقیقه 15تا 

غذا باید تازه تهیه .11
 . نگهداری نکنیم
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 اطراف

ستان یا
ه جهت
عفونی تا

چون در
گیرد و  ی

و صابون
ک برای
ر معرض

ک کودکانی در بیشتر
باال یا درجه 39 ب

کم وزنی یا دارد سن 

 بیماری چه مواردی

مکان و است ارتباط در
همیشه است کرده

. (بشویید مکرراً را
س از مصرف غذا، قبل

 .اده شود
بهمدفوع ته شود تا

در بیمارسنگام بستری
های ضدعفونی کننده

اسهال ع. عفونی شود
 

سن بسیار الزمست چ
تحریک شدید قرار می
 از هر بار دفع با آب و
 مطابق دستور پزشک
گر پوست قرمز شد در

یا درجه 38 باالی ب
تب و هستند تر وچک
  )تر رگ
ماه 6 از تر کوچک که
 .دارد 

 .بود خونی هال

 ابتالی کودک به این
  د؟
د آن کودک با که ی
را لمس آن بیمار 
 

تانکودکخود و های 
 یا شروع تهیه غذا، پس

      ) زاج
ک یکبار مصرف استفا

تر بست  کودک محکم
 .د

و تشک کودک در هن
ه باید از طریق محلول
 از انتشار عفونت ضدع

.تواند مسری باشد  می
ت از پوست اطراف باس
ست باسن در معرض تح

ض و باسن بعدک تعوی
سته شود و از پماد
اگ. وست استفاده شود
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بزر کودکان
ک کودکی 
کیلوگرم 8
اسه دچار 
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سطوحی .1
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ه دست .2

دادن شیر
از اجابت مز

از پوشک .3
پوشک .4

پخش نشود
تخت و .5

در منزل ب
پیشگیری
چند هفته

مراقبت .6
اسهال پوس
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