ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آن
ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺴﻤﻮم ،ﯾﺎ ﻣﺼﺮف آب ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺷﻞ و آﺑﮑﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری







ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ
ﺗﺐ
ﺿﻌﻒ
دلﭘﯿﭽﻪ ،درد ،ﯾﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺷﮑﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﻟﻤﺲ
ﮐﻢآﺑﯽ








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

 ﻣﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﮐﻮدک اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 از دادن ﻣﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ،آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺟﻮﺟﻪ و ﯾﺎ آب
ﻣﯿﻮه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﺰان  ORSﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ  5دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدک اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ دارد ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﻪ او ORS
ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن 10
ﺳﯽﺳﯽ و در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن

ﮔﺎﺳﺘﺮوآﻧﺘﺮﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد؟
 ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻣﻨﺰل درﻣﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ  ORSﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان ﻣﺎﯾﻌﺎت و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ORSرا از داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در اﺛﺮ اﺳﻬﺎل و اﺳﺘﻔﺮاﻏﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد از دﺳﺖ ﻣﯽرود .اﮔﺮ ﮐﻮدک
ﻣﺎﯾﻌﺎت و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﭼﺎر ﮐﻢ آﺑﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻢ آﺑﯽ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد

 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﻮردن  ORSﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدک ﺑﻪ آن ﻗﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.

ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻢآﺑﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن

 ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻮدک را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺧﺎﺻﯽ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮز،
ﺑﺮﻧﺞ ،آب ﺳﯿﺐ و ﻧﺎن ( ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﺪ.

 اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﯿﺮﺧﻮار اﺳﺖ) ،ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ( ﺑﻪ
ﺷﯿﺮدﻫﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ
 ORSﺑﻪ او ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 از ﺧﻮردن ﭼﺮﺑﯽ و ﻗﻨﺪ زﯾﺎد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

 5ﺳﯽﺳﯽ ﻣﺤﻠﻮل  ORSﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل
 ORSﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻟﯿﻮان آب ﻣﺨﻠﻮط و در ﯾﺨﭽﺎل
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﻌﻤﻮل او را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد؟

اﮔﺮ ﮐﻮدک در ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع  ORSﺑﻬﺒﻮد
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای دادن  ORSﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ) ﻣﺜﻼ دادن اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮی روی او ﻧﺪاﺷﺖ
ﯾﺎ دادن آن ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را
ﺑﺨﻮرد( ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
 ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ،اﺷﮏ ﯾﺎ ﺑﺰاق ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻘﺮاری

ﺗﺐ ﺑﺎﻻی  38درﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮐﻪ ﺳﻪ
 ﺗﺐ ) ﺐ
ﺐ  39درﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در
ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺐ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰررگﺗﺮ(
ﮐﻤﺘﺮ از
 ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  6ﻣﺎه ﺳﻦ دارد ﯾﺎ وزﻧﯽ ﮐﻤ
 8ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد.
 دﭼﺎر اﺳﻬﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد.

ﻫﻮا ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖ دارای زﺧﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ اﻟﮑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد.
ﺷﻮد.
ﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم د
 .7ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄ
ﮐﻮدک ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺿﺪاﺳﻬﺎل ﺑﺮای ک
 .8از ﺗﺠﻮﯾﺰ داروی ﺿ
ﺑﯿﺮون ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ن
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﮐﻪ
ی
 .9از ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻏﺬاﻫﺎﺎی آﻣﺎده ﺑﺨﺼﻮص ﺳ
ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﻫﺎ داد.

در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی ﮐﻮدک ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺑﺎﯾﺪ

ﮑﻮک ﺷﺪﯾﻢ ،آب را 10
ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻣﺸ ک
 .10اﮔﺮ در ﻣﻮاردی ﻪ
ﺗﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﯿﻢ.

ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ آن ددر ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ن
ﯽ
.1
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﯿﺰ
ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﻏﺬای ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺮون از ﯾﺨﭽﺎل
 .11ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎزه ﻪ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﯿﻢ.

رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدد؟

 .2دﺳﺖﻫﻫﺎی ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺘﺎن را ﻣﮑﺮراً ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ) .ﻗﺒﻞ از
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
ﺲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ،ﻞ
دادن ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ،ﭘﺲ
از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰﺰاج (
ﭘﻮﺷﮏ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎﺎده ﺷﻮد.
 .3از ﮏ
 .4ﭘﻮﺷﮏ ﮐﻮدک ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﺴﺘﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ اﻃﺮاف
ﻧﺸﻮد.
ﭘﺨﺶ د
ﺳﺘﺎن ﯾﺎ
 .5ﺗﺨﺖ و ﺗﺸﮏ ﮐﻮدک در ﻫﻨﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳ
ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ
ه
در ﻣﻨﺰل ﺑﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻠﻮلﻫﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺿﺪﻋﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد .اﺳﻬﺎل ﻋﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن در
ﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزﻣﺴﺖ ﭼ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ اﻃﺮاف ﺑﺎﺳ
ﺖ
.6
ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﯽ
ﺳﺖ ﺑﺎﺳﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺤ
اﺳﻬﺎل ﭘﻮﺳ
ﭘﻮﺷﮏ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر دﻓﻊ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای
ﮏ
ﺴﺘﻪ ﺷﻮد و از ﭘﻤﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر
ﻣﻼﯾﻢ ﺷﺴ
در ﻣﻌﺮض
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﻮﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﮔﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ ر

ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل

ﮔﺎﺳﺘﺮوآآﻧﺘﺮﯾﺖ
"اﺳﻬﺎل و ااﺳﺘﻔﺮاغ "

ﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳ
ﻣﻨﺎﺑﻊ :ب
آﻣﻮزش ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ".
ش
" ﻗﻔﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﯿﺖ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ
ﻬﺒﻮدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ رووزاﻓﺰون
ﺑﺎآرزوی ﺑﻬ
آدرس :ﮐﺎﺷﺎن -ﺑﻠﻮار ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی -ﺟﻨﺐ دااﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺮاﻣﯽ:
ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮا
ﺘﺨﺎب
از اﻋﺘﻤﺎﺎد و ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﺑﻌﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨ

Email: beheshtihospital@kau
ums.ac.ir

اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را دارﯾﻢ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺗﻤﺎس031-55540026-29 :
5
5340
ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل-5339 :
ﺶ
دورﻧﻤﺎ555455000 :

ﭘﻤﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮﺮوری
ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رووﻧﺪ
ﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎری ﯽ
در ﺧﺼ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺖ
درﻣﺎن و
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر«
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