
 

 

 

 

 

 

 راهنمای بیمار 

 اسهال و استفراغ 

 واحد آموزش سالمت به بیمار 

 بیمارستان قدس پاوه 

 رعایت بهداشت فردی 

دست های خود و کودکتان را قبل  ا             -1

شیر دادن با شروع تهیه غلاا   سلا ا                

مصرف غاا   قب  و بعد ا  اجابت مزلل  بلا             

 آب و صابون بشویید.  

ا  دست فروشان و فروشنلدالان دور            -2

 ارد ف خوراکی تهیه نکنید. 

غاای سخته شد  را فورا می  کنید . )              -3

هر چه فاصله  مانی بیل  سلخلت غلاا و               

مصرف آن کمتر باشد احتلملاآ آللودالی           

 کمتر است . (  

ا  آب آشامیدنی سالم استفاد  کنیلد             -4

حتی المقدور ا  مصرف یخ تهیه شلد  در           

 خارج ا  منزآ خودداری کنید . 

درمان شیرخوارانی که با بطری تذیه 

 می کنند : 

ساعت اوآ هم به کودک  24در  روز اول :       

شیر دهید   با نظر سزشک می توان آن را            

 رقیق تر کرد  و به کودک بخورانید. 

ع       روز دوم :       غاایی را برای کودک شللرو کم کم کواد 

 کنید. 

کودک باید بهبود کام  یافته بللاشللد و          روز سوم :     

 میتوان رواآ تغایه عادی را ا  سر ارفت. 

غ   اوشت و          روز چهارم :      سکویت   تخم مر نان   بی

 ماهی را میتوان به رژیم غاایی اضافه کرد. 

 درمان کودک سنین باالتر : 

به کودک شیر و محلوآ جایگزینللی آب         روز اول :     

بدن یا آبمیو  بدون شکر رقیق شد  ) یک قسمت در د               

 قسمت آب ( بدهید. 

سور  میو  بدون شکر و سور  سبزیجات را        روز دوم :     

 به رژیم غاایی اضافه کنید. 

غاایی اضللافلله           روز سوم :      غ و سوپ را به رژیم  مر

 کرد    دادن شیر را ا  سر ارفت . 

غ   اوشللت و           روز چهارم :      سکویت   تخم مر نان   ب

 ماهی را میتوان به رژیم غاایی اضافه کرد. 
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گاستروآنتریت ) اسهال و استفراغ ( 

 چیست ؟ 

التهاب معد  و رود  اویند که موجب اسهاآ و          

استفراغ یا هر دو می شود . اسهاآ و استلفلراغ             

معموال بیماری خفیفی است اما ااهی اوقات به        

 خصوص در شیرخواران خطرناک است. 

 اسهال چیست ؟  

افزایش در دفعات اجابت مزاج   افزایش مقلدار         

 مدفوع یا تغییر در قوام مدفوع  

 استفراغ چیست ؟ 

 با اشت مواد غاایی هضم نشد  ا  معد   

 علت اسهال و استفراغ چیست ؟ 

علت بیماری ممک  است ویروسی یا میکروبلی        

 باشد.  

اار علت ویروس باشد : دور  بیماری ملعلملوال            

کمتر ا  یک هفته است کودک مملکل  اسلت            

استفراغ هم داشته باشد که ااهی با تب هملرا      

است.  ولی در نوع میکروبی طوآ مدت بیماری          

بیشتر است   بیمار تب دارد   ااهلی اسلهلاآ             

خونی دید  می شود و دردهای شکمی هنلگلام     

 دفع وجود دارد. 

 عالئم بیماری 

عالئم بیماری شام  : اسهاآ   استفراغ   بی اشتهایی   درد شکم             

  ضعف و تب  است . اار کودک شما هر یک ا  عالئلم  یلر را                     

 داشت فورا به سزشک اطالع دهید.  

درد شکم   عدم تحم  غاا   امتناع ا  نلوشلیلدن                   

فرورفتگی چشم ها   خواب آلودای غیر عادی   ادرار            

نکردن یا ادرار کردن به میزان کم   خشک بودن  بان   

 استفراغ و اسهاآ مکرر  بخصوص آبکی و خونی با شد.

 درمان در بیمارستان شامل : 

 سرم درمانی و آنتی بیوتیک درمانی   -1

انجام آ مایشات تشخیص ) مدفوع   ادرار   خون ( بلا نلظلر           -2

 سزشک می باشد.  

 : درمان در منزل شامل 

رعایت رژیم اسهالی با وعد  های غاایی بیشتر در فلواصل                -1

کمتر ) شیر مادر   سوپ   کته ماست   مو  و ملایلعلات غلیلر            

 شیری  ( 

و داروهای تجویز شلد  خلوراکلی )            ORSتهیه محلوآ  -2

 طبق نظر سزشک (  

 پیشگیری از بیماری 

سیشگیری ا  استرش اسهاآ و استفراغ میکروبلی       -1

آسانتر است . مثال ظروف تغایه کودک و نیز اسبلاب            

با ی های او را قب  ا  استفاد  شست و شلو و ضلد           

عفونی کنید. سعی کنید همه اعضلای خلانلواد                  

 بهداشت خود را دقیقا رعایت کنند.  

غااها را در دمای مناسب نگهداری کنید اار بله             -2

دقیقه بجوشانید  14کودک تخم مرغ می دهید آن را   

 تا کامال سفت شود و مرغ را خوب بپرید. 

 

دادن شیر مادر به شیر خووار   خوود          

مهمترین عامل کاهش ابتال به اسهال در        

 شیرخواران است. 


