رعايت بهداشت فردی
• دستهای خود و کودکتان قبل از دادن شير يا
شروع تهيه غذا  ،پس از مصرف غذا  ،قبل و بعد
از اجابت مزاج با آب و صابون بشوييد.

درمان شيرخواراني که با
بطري تغذيه مي کنند
روز
اول

در  24ساعت اول هم به
کودک شير دهيد با نظر
پزشک ميتوان آنرا رقيقتر
کرده و به کودک
بخورانيد

روز
دوم

کم کم مواد غذايي را
براي کودک شروع کنيد

روز
دوم

روز
سوم

کودک بايد بهبود کامل
يافته باشد و ميتوان روال
تغذيه عادي را از
سرگرفت

روز
سوم

• ميوه و سبزيجات را ضد عفونی شده مصرف
نمائيد .
• از دست فروشان و فروشندگان دوره گرد ،
خوراکی تهيه نکنيد .
• غذای پخته شده را فورا ميل نمائيد  .هر چه
فاصله زمانی بين پخت غذا و مصرف آن کمتر
باشد احتمال آلودگی کمتر است.
• از آب آشاميدنی سالم استفاده کنيد  .حتی
المقدور از مصرف يخ تهيه شده در خارج از
منزل خودداری کنيد .
• اگر در مناطقی زندگی می کنيد که دسترسی
به آب آشاميدنی تصفيه شده و لوله کشی شده
وجود ندارد حتما قبل از مصرف آب را بجوشانيد
 ،هنگام مسافرت و بيرون رفتن به قصد تفريح و
 ...حتی االمکان از بطريهای آب پلمپ شده
استاندارد استفاده نمائيد .

درمان کودکان
سنين باالتر
روز
اول

به کودک شير و
محلول جايگزيني
آب بدن يا آب ميوه
بدون شکر رقيق
شده ( يک قسمت
در ده قسمت آب)
بدهيد
پوره ميوه بدون شکر
و پوره سبزيجات را
به رژيم غذايي اضافه
کنيد .
مرغ و سوپ را به
رژيم غذايي اضافه
کرد دادن شير را از
سر گرفت

روز چهارم

نان  ،بيسکوت  ،تخم مرغ
گوشت و ماهي را به رژيم
غذايي اضافه کرد

روز پنجم

کودک بهبودي يافته و رژيم
غذايي عادي را از سر بگيريد

راهنمای خود مراقبتی
اسهال و استفراغ در نوزادان
و کودکان

@behdasht_chanell
تهيه و تنظيم :

الله زار حسين زاده
سايت آموزش به بيمارwww.nkums.ac.ir
بيمارستان امام رضا (ع) بجنورد 058-32228111 - 8
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(کارشناس مسئول سالمت همگانی )
پاييز 1394
بازنگری مجدد پاييز 1395

گاسترو آنتريت( اسهال و استفراغ) چيست ؟
التهاب معده و روده را گويند که موجب اسهال
و استفراغ يا هر دو ميشود و در کودکان شايع
است .
اسهال و استفراغ معموال بيماری خفيفی است
اما گاهی اوقات به خصوص در شير خواران
خطرناک است.
اسهال چيست ؟
افزايش در دفعات اجابت مزاج  ،افزايش مقدار
مدفوع يا تغيير در قوام مدفوع را گويند .
استفراغ چيست؟
بازگشت مواد غذايی هضم نشده از معده را
گويند.
علت گاستروآنتريت چيست ؟
علت بيماری ممکن است ويروسی يا ميکروبی
باشد .
گاستروآنتريت ويروسی :
دوره بيماری معموال کمتر از يک هفته است
کودک ممکن است استفراغ هم داشته باشد
که گاهی با تب همراه است .
گاستروآنتريت ميکروبی :
طول مدت بيماری بيشتر است بيمار تب دارد ،
گاهی اسهال خونی ديده ميشود و دردهای
شکمی هنگام دفع وجود دارد .
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عالئم بيماری
عالئم بيماری شامل  :اسهال  ،استفراغ  ،بی
اشتهائی  ،درد شکم  ،ضعف و تب است اگر
کودک شما هر يک از عالئم زير را داشت فورا
با پزشک تماس بگيريد.
• درد شکم
• عدم تحمل غذا
• امتناع از نوشيدن
• فرورفتگی چشمها
• خواب آلودگی غير عادی
• ادرار نکردن يا ادرار کردن به ميزان کم
• خشک بودن زبان
• استفراغ
• اسهال مکرر ( به خصوص اگر آبکی باشد)
• اسهال خونی
درمان بيماری
پزشک کودک شما را معاينه ميکند و تصميم
ميگيريد که درمان در منزل يا بيمارستان
انجام شود .
درمان در منزل شامل :
• رعايت رژيم اسهالی با وعده های غذايی
بيشتر در فواصل کمتر( شير مادر  ،سوپ  ،کته
ماست  ،موز  ،سيب  ،مايعات غير شيرين)
• تهيه محلول  ( ORSطبق دستور پزشک )
و مصرف داروهای تجويز شده خوراکی با توجه
به سن و شرايط کودک می باشد .
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درمان در بيمارستان شامل :
• اجرای موارد باال به عالوه سرم درمانی  ،آنتی
بيوتيک درمانی
• انجام آزمايشات تشخيص( مدفوع  ،ادرار ،
خون )
با نظر پزشک ميباشد.
استفاده از روشهای کاهش اضطراب و استرس
برای تسلط بر خود در روند بهبودی کودکتان
بسيار موثر خواهد بود .
پيشگيری بيماری
• پيشگيری از گسترش اسهال و استفراغ
ميکروبی آسانتر است  ،مثال ظروف تغذيه
کودک و نيز اسباب بازيهای او را قبل از استفاده
شستشو و ضد عفونی کنيد  .سعی کنيد همه
اعضای خانواده  ،بهداشت شخصی خود را دقيقا
رعايت کنند .
• غذاها را در دمای مناسب نگهداری کنيد .
اگر به کودک تخم مرغ می دهيد آن را  6دقيقه
بجوشانيد تا کامال سفت شود و مرغ را خوب
بپزيد.
• نمی توان از آلوده شدن کودک به ويروسهای
ايجاد کننده اسهال و استفراغ پيشگيری کرد
اما پس از آلودگی کودک نسبت به ويروس
خاصی که باعث بيماری شده مصونيت می يابد .
• دادن شييير مييادر بيييه شييييرخوار  ،خيييود
مهمتيرين عامييل کيياهش ابيتال بييه اسييهال در
شيرخواران است .
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