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                                    :               عنوان
  اسهال واستفراغ

 
 :چه مقدار و چه نوع دفع مدفوع را اسهال مي گوییم

  
درسنني كودكي افزایش دفعات و افزایش میزان آب مدفوع براي تعریف اسهال مهم 

نسبت به حـاالت قبـل    ,د دفعاتاشل و آبكي تر  وتعد ,دراسهال ، مدفوع.  است
  .زیادتر میشود

  
 اسهال و استفراغ چه عوارضي را براي بچه ها دارد؟ بي توجهي به

  
حيت با  .كم آبي بدن و اختالالت الكرتولیيت است اسهال و استفراغ ، مهمرتین عارضه ،

كم آبي درجه . ن بیمار دفع مي شود اسهال خفیف هم مقدار زیادي مایع از بد
هاي خمتلفي دارد كه درجه پایني آن مي تواند قابل حتمل باشد ، اما درجه هاي 

  .متوسط وشدید آن خطرناك است ومهمرتین علل مرگ و مري و ناتواني بچه ها ست
  

 :كه باید به آن توجه كرد و فورًا به مركز درماني مراجعه كرد عالئم كم آبي
  

  رفته  مالج فرو - ١
 چشم ها گود افتاده  - ٢
 موقع گریه كردن اشك ندارد - ٣
 ادرار كم مي شود - ۴
 خشكي دهان - ۵

 در جریان اسهال هیچ جیز به اندازه مایعات ازدست رفته ، امهیت ندارد 
اگر اصرار بر این باشد كه دارو مصرف شود تا اسهال متوقف گردد درست نیست 

  .با سرم درماني  ، جربان این مایعات از هیج راهي موثر نیست مگر
 منظور ما بیشرت سرم خوراكي است تا تزریقي ، مگر اینكه بچه بسیار بد حـال 

. باید از سرم هاي خـوراكي او  . باشد كه باید از سرم تزریقي استفاده كرد
" اس كه هم در دسرتس و هم ارزان و نیز هتیه آن آسان است اسـتفاه شـود   . آر
تال به اسهال و استفراغ  را جنات مید هد در واقع جان كودكان مب" اس. آر. او
  هر چند كه ممكن است طول مدت اسهال را كاهش ندهد. 
  

 اسهال و استفراغ غري از اختالل آب و امالح چه  عوارض دیگري دارد؟
 

اگر اسهال حاد جربان نشود ، نیم تا یك كیلو از وزن بدن كودك درمدت كوتاهي 
مـي  بـي اشـتهایي   ز سویي ، اسهال سبب  ا. شود كه جربان آن سخت است می كم 
كه این خود سوء تغذیه را در پي دارد و این خود باعث اسهال دوبـاره   گردد

  . مي شود 
پس در اسهال نباید تغذیه را قطع كرد و . اسهال وسوء تغذیه یك چرخه هستند 

واز  ,تغذیه اضافه شود تا دو هفتـه تا مدتي بعد از اسهال باید یك وعده به 
 داده شودنه اینكه فقط به بچه كته ماست . ي كالري دار استفاده گرددغذاها

  .امروزه ثابت شده كه این نوع تغذیه غلط است
  

  ؟پزشك چه اقداماتي اجنام خواهدداد
  

را جتویز خواهد كرد تا آن را به متام نوشـیدنیها ي  ) اس.آر.او(ودرپ احتماال 
معدني ضروري مي باشند كـه   این پودر شامل قندو مواد. د یكودك خود بیفزای

اگر كودك مشا بد حـال  . بدن كودك دفع شده اند  از از راه اسهال و استفراغ
وي را در  ,و حـل مشـكل بـي آبـي بـدن      ,براي تزریق داخل وریـدي  پزشکباشد 

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



 .بیمارستان بسرتي خواهد كرد
  

 مشا چه كمي مي توانید بكنید؟
  

در باره هبداشت  وكنار وي مبانیده بیمارستان آورده اید دراگر كودك خود را ب
چنانچه كودك مشا از شري خشك اسـتفاده مـي   . دقت و حساسیت زیاد داشته باشید

از هر بار تعویض پوشك كند ، متام وسایل او را ضد عفوني كنید و قبل و بعد 
از دادن نوشیدني هاي ترش مانند آب پرتغال یا گریپ .  دستهایتان را بشویید

در زمان اسهال . فروت اجتناب كنید، زیرا ممكن است معده را بیشرت حتریك كنند 
اسـهال  ب در زمان جتاري پرهیز شود آب سیب و میوه سیاز خوردن آب میوه هاي 

  .سهال مي شودمضر است و باعث افزایش ا
چاي و نوشیدنیهاي حاوي كافئني اجتناب كنیـد   –نوشابه  –ازدادن میوه شريین 

قدرت جایگزیين امالح  ,چون باعث بدتر شدن اسهال میشود و به علت داشنت منك كمرت
  .از دست رفته بدن را ندارد

ن ازدادن آنيت بیوتیك بدو. از شروع شريهاي رژميي بدون جتویز پزشك خودداري شود
  .جتویز پزشك خودداري شود 

  .هرگز شري مادر را قطع نكنید
دریك لیرت آب جوشیده سرد شده حل كنیـد و بـه   را اس . آر. یك بسته پودر او

  ).سي سي  ٢۵٠چهارلیوان : معادل .(كودك خبورانید
اگر كودك استفراغ دارد ، از دادن قطره و داروهاي ضد استفراغ پرهیز شود و 

مایعات ابتدا با قاشـق و هـر   . و دفعات بیشرت داده شود مایعات در حجم كم 
دقیقه داده میشود اگر بعد ازیك ساعت استفراغ نداشت بـه حجـم مـایع     ۵- ١٠

دقیقـه   ١٠اگر كـودك بعـد از    .دونمایعات به سرعت جذب میش .اضافه مي شود
  . استفراغ كند بسیاري از حجم مایع جذب شده است 

ول را كه حاوي فراغ كم است باید رژمي غذایي معماگر كودك اسهال دارد ويل است
البته براي جلوگريي از كم آبـي مایعـات   . مواد قندي كمي باشد ادامه دهید 

اگر دیدید كه كودك به غذا متایـل نشـان میدهـد بتـدریج از     .فراوان بنوشید
غذاهاي سبك مانند ژله ، ماست ، سوپ و غذاهاي بدون چربي شروع كرده و بـه  

  .دیاو بده
پس ازمتوقف شدن اسهال و استفراغ ، مقادیر كمي از مایعات رقیق مثل ، سوپ 

اگر با مایعات مشكلي پیش نیامـد ،مقـادیر كمـي از    . كامل به كودك بدهید 
غالت ، برنج ، ختم مرغ ، یا سیب زمیين پختـه شـده و ماسـت    : غذاهاي نرم مثل

  .  داده شود
ز سـر  اجيًا رژمي عـادي كـودك را   اگر با غذاهاي نرم مشكلي پیش نیامد ، تـدر 

  .گريید
اگر كودك وزن از دست داده است مي توانید با اضافه كـردن كـره یـا روغـن     

از خوردن یـا آشـامیدن   . زیتون به غذاها كالري بیشرتي به بدن او برسانید 
غذاهاي پـر  . موارد زیر تا چند روز بعد از اسهال و استفراغ خودداري كنید

سس گوشت ، سبزجيات و میوه هاي خـام ، سـس   ) يت ، پیاز پیتزا، اسپاگ(ادویه 
  .ساالد ، قهوه 

  
 :براي پیشگريي رعایت موارد زیر الزم است 

  
 .و قبل از خوردن غذا بشویید دستها را بعد از توالت •
هتیه كنید و میوه ها و سبزجيات را قبل از خوردن ) آب جوشیده (آب سامل  •

 .ضد غفوني كنید
و آمـاده كـردن غـذا بـراي      ,ید مواد غذایي تا پختاز خر,در هتیه غذا  •

 .رعایت كنید را هبداشت ,خوردن
 .از قرار گرفنت كودك در ساعات گر م روز در زیر آفتاب خودداري كنید •
حیوانات مثل خزندگان خانگي منتقل كننده بیماري هستند بعداز دست زدن  •

 به آا و قفسشان دستها را بشویید
... گوشت و طیـور  و   - ختم مرغ,ه عامل بیماري خوراكي هاي منتقل كنند •

  در نگهداري و پخت این مواد غذایي دقت منایید .هستند
  
  

 


