
 

 اسهال واستفراغ در کودکان

 بخش اطفال 

 باز نگری دوم -واحد آموزش سالمت

نکاتی که در زمان ابتالی کودک به اسهال و استفففراغ 

 باید رعایت شود:

   سطوحی که کودک با ان در ارتباط است یا ان را لمسم
 می کند را تسیز نگه دارید.

 بشویید )قمبما ا  “   دست های خود و کودکتان را مکررا
دادن شیر یا تهیه غذا و بعد ا  مصرف غذا و بعد ا  اجابت 

 مزاج(. 
  تخت و تشک کودک در هنگام بستری یا در منزل جهت

 جلوگیری ا  انتشار عفونت ضد عفونی شود.
 تواند تا چند هفته مسری باشد. اسهال عفونی می 
  ا  پوشک یک بار مصرف استفاده شود و محکم بسمتمه

 .شود تا مدفوع به اطراف پخش نشود
 کنترل تب به طور صحیح انجام شود. 
   مراقبت ا  پوست اطراف باسن بسیار ال م است و بمایمد

بعد ا  هر بار دفع شسته شود و ا  پساد طمبمد دسمتمور 
 پزشک برای محافظت پوست استفاده شود.

  اگر پوست قرمز شد در معرض هوا خشک شود و نبمایمد
 .پوست دارای  خم با موادی مثا الکا تسیز شود

  ا  تجویز داروی های ضد اسهال برای کودک خمودداری
 کنید)مسنوع(. 

  ا  مصرف غذاهای بیرون اجتناب کنید غذاهای اماده بمه
 .خصوص سوسی  و ساندویچ  یاد به بچه ها داده نشود

 دقیقه  01تا  01  اگر به آلودگی آب مشکوک شدید اب را
 .بجوشانید

   غذا باید تا ه تهیه شود و غذای بچه هما را بمیمرون ا
 .یخچال نگهداری نکنید

  .داروهای تجویز شده را در منزل ، منظم مصرف نسایید 

 عالیم هشداردهنده که باید به پزشک اطالع داد: 

 کاهش ادرار 
 مواد خوراکی و استفراغ مکرر  عدم تحسا 
 نیسه بسته چشسان 
 اشک یا بزاق کستر ا  حد معسول 
 افزایش خواب آلودگی یا بیقراری 
  درجه یا بیشتر در کودکانی کمه سمه  83تب )تب باالی

درجه یا باالتر در کودکمان  83ماهه کوچکتر هستند و تب 
 بزرگتر(

   3ماه سن دارند یا و نی کستر ا   6کودکانی که کوچکتر ا 
 کیلوگرم دارند و دچار اسهال خونی باشد.
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جهت دریافت فایا و فیلم آمو شی بارکدهای  یر را بما تملمفمن 
 هسراه خود اسکن نسایید و به آدرس مربوطه وارد شوید.



 گاستروآنتریت : 
هسان اسهال و استفراغ است که عاما ایجاد آن میمکمروب 

 ها، غذاهای مسسوم، یا مصرف آب ناسالم است.
اسهال به مدفوع شا و آبکی که در طول رو  سه یا چمنمد 

 باراتفاق می افتد گویند.
 

 بیماری: شایععالئم 
 
  تهوع و استفراغ 

  بی اشتهایی 

  تب 

  ضعف 

   دل پیچه ، درد، یا حساس بودن شکم هنگام لس 

 کم آبی 

شمود،  در اثر اسهال و استفراغی که در این بیساری ایجاد می

مایعات و مواد شیسیایی بدن که به نام الکترولیت ها خوانمده 

 رود. شود ا  دست می می

اگر کودک مایعات و الکترولیت های  یادی ا  دست بدهد،  

مسکن است دچار کم آبی شود و اگر این کم آبمی درممان 

 نشود، بسیار خطرناک است.

 کودکان: در کم آبی  عالئم

 کاهش ادرار 

  ادرار رنگ شدنتیره  

 حالی بی وخستگی  

 زبانخشکی  

  اشککاهش  

  آب به شدیدعطش  

 گاستروآنتریت چگونه درمان می شود؟
  مانی که کودک دچار اسهال می شود به هسراه دفع مدفوع 

شا مقدار  یادی مایعات و امالح ا  بدن او دفع ممی شمود 
 بنابریان مصرف مایعات بسیار مهم است. 

  باید به کودک محلول های خوراکی یا  او آر اس بدهید تما
 میزان مایعات و الکترولیت های ا  دست رفته جبران شود.

  اگر کودک شیرخوار است، )شیر مادر یا شمیمر خشمک(بمه
شیردهی ادامه دهید و اگر غذا می خورد بعد ا  دریافت او آر 

 اس به او غذا بدهید.
  در نو ادان، محلول او آر اس، باید طبد نظر پرشک به نو اد

 داده شود. 
  به دلیا نخوردن  او آر اس توسط کودک،  به آن قند اضافه

 نکنید.
    ،ا  دادن آب میوه صنعتی، نوشابه، آب نبات، سمبمزیمجمات

مواد قندی مانند شیرینی جات، شکالت ، بیسکوییت و آجیا 
 در دوره بیساری خودداری کنید. 

  مصرف فرآورده های پروبیوتیک مانند ماست پروبیوتیک و
نیز فرآورده های  ینک )روی( در درممان اسمهمال مموثمر 

 باشد . می

 روش تهیه محلول او آر اس: 

   ،برای تهیه محلول او آر اس هر بسته را درچهار لیوان آب
 مخلوط و در یخچال نگهداری کنید. 

  برای تهیه او آر اس ا  آب تصفیه شده یا جوشیده سرد شده
استفاده کنید و ا  مخلوط کردن پودر او آر اس با هر مماده 
 دیگری مانند دوغ یا اضافه کردن قند به آن خودداری کنید. 

  محلول او آر اس باید بالفاصله بعد ا  تهیه مصرف شود و تا
ساعت در یخچال قابا نگهداری است و بعد ا  آن باید  42

 دور ریخته شود.  
 چقدر باشد؟ORS میزان استفاده از 

برای هر بار دفع مدفوع اسهالی به ا ای هر کیلوگرم “  معسوال
سی سی ا  محلول او.آر.اس به کمودک  01و ن بدن کودک 

 شود.  داده می
کیلو می باشد، به ا اء همر  01به عنوان مثال اگر کودک شسا 

سی سی معادل نصف لیوان، جمرعمه  011نوبت اجابت مزاج 
جرعه و به آرامی و یا به وسیله سرنگ به کمودک او.آر.اس 

 خورانده شود .
روش خوراندن او.آر.اس به این صورت است که با سمرنمگ 
بدون سرسو ن، یک سی سی ا  محملمول را بمه کمودک 

دقیقه صبر کرده و در صورت استفراغ نکردن یک  1خورانده، 
سی سی دیگر به او داده شود و به تدریج، فاصملمه  ممانمی 

 خوراندن او.آر.اس کم شود. 
چنانچه کودک هسزمان با اسهال، استفراغ همم دارد بمایمد 

 او.آر.اس را در حجم کم و فواصا مکرر به او داد. 
حتسا هسزمان با مصرف او آر اس، آب هم به کودکمان داده 

 شود و هسزمان شیرمادر ادامه یابد . 
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