
گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمان  ی رخاسان شمالیدانش
ستان بجنوردشهر( ع)رمزک آموزشی، ژپوهشی و ردمانی امام رضا س
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 :تهيه و تنظيم

الله زار حسين زاده

(کارشناس مسئول سالمت همگانی )
1394پاييز 

1395بازنگری مجدد پاييز 

راهنمای خود مراقبتی
اسهال و استفراغ در نوزادان 

و کودکان

ا درمان شيرخواراني که ب
دبطري تغذيه مي کنن

درمان کودکان 
سنين باالتر 

روز  
اول

ساعت اول هم به 24در 
ر کودک شير دهيد با نظ

يقتر  پزشک ميتوان آنرا رق
کرده و به کودک  

بخورانيد  

روز  
اول

به کودک شير و 
محلول جايگزيني 
آب بدن يا آب ميوه
بدون شکر رقيق 

يک قسمت  ) شده 
(  در ده قسمت آب

بدهيد

روز  
دوم

کم کم مواد غذايي را  
يدبراي کودک شروع کن

روز  
دوم

ر  پوره ميوه بدون شک
ا  و پوره سبزيجات ر
ه به رژيم غذايي اضاف

.کنيد 

روز  
سوم

مل  کودک بايد بهبود کا
روال  يافته باشد و ميتوان

تغذيه عادي را از  
سرگرفت

روز  
سوم

مرغ و سوپ را به 
رژيم غذايي اضافه 

کرد دادن شير را از  
سر گرفت

نان ، بيسکوت ، تخم مرغروز چهارم
گوشت و ماهي را به رژيم  

غذايي اضافه کرد  

يم کودک بهبودي يافته و رژروز پنجم
يدغذايي عادي را از سر بگير

www.nkums.ac.irسايت آموزش به بيمار

058-32228111-8بجنورد ( ع)بيمارستان امام رضا 

فردیبهداشترعايت

ياشيردادنازقبلکودکتانوخوددستهای•
دبعوقبل،غذامصرفازپس،غذاتهيهشروع

.بشوييدصابونوآببامزاجاجابتاز

مصرفشدهعفونیضدراسبزيجاتوميوه•
.نمائيد

،گرددورهفروشندگانوفروشاندستاز•
.نکنيدتهيهخوراکی

چههر.نمائيدميلفوراراشدهپختهغذای•
رکمتآنمصرفوغذاپختبينزمانیفاصله
.استکمترآلودگیاحتمالباشد

یحت.کنيداستفادهسالمآشاميدنیآباز•
ازخارجدرشدهتهيهيخمصرفازالمقدور

.کنيدخودداریمنزل

رسیدستکهکنيدمیزندگیمناطقیدراگر•
شدهکشیلولهوشدهتصفيهآشاميدنیآببه

يدبجوشانراآبمصرفازقبلحتمانداردوجود
وريحتفقصدبهرفتنبيرونومسافرتهنگام،

شدهپپلمآببطريهایازاالمکانحتی...
.نمائيداستفادهاستاندارد

http://www.nkums.ac.ir/
حامد بهرامی
@behdasht_chanell
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؟چيست(استفراغواسهال)آنتريتگاسترو
اسهالموجبکهگويندرارودهومعدهالتهاب

عشايکودکاندروميشوددوهريااستفراغو
.است

تاسخفيفیبيماریمعموالاستفراغواسهال
خوارانشيردرخصوصبهاوقاتگاهیاما

.استخطرناک

؟چيستاسهال
رمقداافزايش،مزاجاجابتدفعاتدرافزايش
.گويندرامدفوعقوامدرتغييريامدفوع

چيست؟استفراغ
رامعدهازنشدههضمغذايیموادبازگشت

.گويند

؟چيستگاستروآنتريتعلت
بیميکروياويروسیاستممکنبيماریعلت
.باشد

:ويروسیگاستروآنتريت
استهفتهيکازکمترمعموالبيماریدوره

باشدداشتههماستفراغاستممکنکودک
.استهمراهتبباگاهیکه

:ميکروبیگاستروآنتريت
،ارددتببيماراستبيشتربيماریمدتطول

دردهایوميشودديدهخونیاسهالگاهی
.داردوجوددفعهنگامشکمی

بيماریعالئم
بی،استفراغ،اسهال:شاملبيماریعالئم

اگراستتبوضعف،شکمدرد،اشتهائی
فوراداشترازيرعالئمازيکهرشماکودک

.بگيريدتماسپزشکبا
شکمدرد•
غذاتحملعدم•
نوشيدنازامتناع•
چشمهافرورفتگی•
عادیغيرآلودگیخواب•
کمميزانبهکردنادراريانکردنادرار•
زبانبودنخشک•
استفراغ•
(باشدآبکیاگرخصوصبه)مکرراسهال•
خونیاسهال•

بيماریدرمان
يمتصموميکندمعاينهراشماکودکزشکپ

بيمارستانيامنزلدردرمانکهميگيريد
.شودانجام

:شاملمنزلدردرمان
غذايیهایوعدهبااسهالیرژيمرعايت•

کته،سوپ،مادرشير)کمترفواصلدربيشتر
(شيرينغيرمايعات،سيب،موز،ماست

(پزشکدستورطبق)ORSمحلولتهيه•
هتوجباخوراکیشدهتجويزداروهایمصرفو

.باشدمیکودکشرايطوسنبه

:شاملبيمارستاندردرمان
یآنت،درمانیسرمعالوهبهباالموارداجرای•

درمانیبيوتيک
،ادرار،مدفوع)تشخيصآزمايشاتانجام•

(خون
.ميباشدپزشکنظربا

استرسواضطرابکاهشروشهایازاستفاده
انکودکتبهبودیرونددرخودبرتسلطبرای

.بودخواهدموثربسيار
بيماریپيشگيری

استفراغواسهالگسترشازپيشگيری•
تغذيهظروفمثال،استآسانترميکروبی

فادهاستازقبلرااوبازيهایاسبابنيزوکودک
مههکنيدسعی.کنيدعفونیضدوشستشو

ادقيقراخودشخصیبهداشت،خانوادهاعضای
.کنندرعايت

.کنيدنگهداریمناسبدمایدرراغذاها•
دقيقه6راآندهيدمیمرغتخمکودکبهاگر

خوبرامرغوشودسفتکامالتابجوشانيد
.بپزيد
یويروسهابهکودکشدنآلودهازتواننمی•

ردکپيشگيریاستفراغواسهالکنندهايجاد
ويروسبهنسبتکودکآلودگیازپساما

.ابديمیمصونيتشدهبيماریباعثکهخاصی

دادن شييير مييادر بيييه شييييرخوار ، خيييود •
مهمتيرين عامييل کيياهش ابيتال بييه اسييهال در   

.شيرخواران است 


