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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 اسهال و استفراغآموزش 

 

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

 

 ،درسنين كودكي افزايش دفعات و افزايش ميزان آب مدفوع براي تعريف اسهال مهم است . دراسهال ، مدفوع

 نسبت به حاالت قبل زيادتر ميشود. ،د دفعاتاشل و آبكي تر  وتعد

 

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

 

حتي با اسهال خفيف هم مقدار  .كم آبي بدن و اختالالت الكتروليتي است استفراغ ،اسهال و  مهمترين عارضه ،

زيادي مايع از بدن بيمار دفع مي شود . كم آبي درجه هاي مختلفي دارد كه درجه پايين آن مي تواند قابل 

چه ها تحمل باشد ، اما درجه هاي متوسط وشديد آن خطرناك است ومهمترين علل مرگ و مير و ناتواني ب

 ست.

 

 كه بايد به آن توجه كرد و فوراً به مركز درماني مراجعه كرد: عالئم كم آبي

 

 مالج فرو رفته -4

 چشم ها گود افتاده -2

 موقع گريه كردن اشك ندارد -9

 ادرار كم مي شود -1

 خشكي دهان -5

 

 .در جريان اسهال هيچ جيز به اندازه مايعات ازدست رفته ، اهميت ندارد

كه دارو مصرف شود تا اسهال متوقف گردد درست نيست ، جبران اين مايعات از هيج اگر اصرار بر اين باشد 

 راهي موثر نيست مگر با سرم درماني .

باشد كه بايد از سرم تزريقي  منظور ما بيشتر سرم خوراكي است تا تزريقي ، مگر اينكه بچه بسيار بد حال

م در دسترس و هم ارزان و نيز تهيه آن آسان است استفاده كرد. بايد از سرم هاي خوراكي او . آر. اس كه ه

در واقع جان كودكان مبتال به اسهال و استفراغ  را نجات ميد هد . هر چند كه  "او. آر. اس "استفاه شود 

 ممكن است طول مدت اسهال را كاهش ندهد

 

 اسهال و استفراغ غير از اختالل آب و امالح چه  عوارض ديگري دارد؟
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شود كه جبران آن مي جبران نشود ، نيم تا يك كيلو از وزن بدن كودك درمدت كوتاهي كم  اگر اسهال حاد

كه اين خود سوء تغذيه را در پي دارد و اين خود  مي گرددبي اشتهايي سخت است . از سويي ، اسهال سبب  

 باعث اسهال دوباره مي شود .

ذيه را قطع كرد و تا مدتي بعد از اسهال بايد اسهال وسوء تغذيه يك چرخه هستند . پس در اسهال نبايد تغ

واز غذاهاي كالري دار استفاده گردد. نه اينكه فقط به بچه كته  ،تغذيه اضافه شود تا دو هفتهيك وعده به 

 امروزه ثابت شده كه اين نوع تغذيه غلط است. داده شودماست 

 

 ؟پزشك چه اقداماتي انجام خواهدداد

 

د . اين پودر يرا تجويز خواهد كرد تا آن را به تمام نوشيدنيها ي كودك خود بيفزايودر)او.آر.اس( پ احتماالً

بدن كودك دفع شده اند . اگر كودك  از شامل قندو مواد معدني ضروري مي باشند كه از راه اسهال و استفراغ

ان بستري وي را در بيمارست ،و حل مشكل بي آبي بدن ،براي تزريق داخل وريدي پزشكشما بد حال باشد 

 خواهد كرد.

 

 شما چه كمي مي توانيد بكنيد؟

 

در باره بهداشت دقت و حساسيت زياد داشته  وه بيمارستان آورده ايد دركنار وي بمانيداگر كودك خود را ب

از باشيد. چنانچه كودك شما از شير خشك استفاده مي كند ، تمام وسايل او را ضد عفوني كنيد و قبل و بعد 

هر بار تعويض پوشك دستهايتان را بشوييد.  از دادن نوشيدني هاي ترش مانند آب پرتغال يا گريپ فروت 

تجاري اجتناب كنيد، زيرا ممكن است معده را بيشتر تحريك كنند . در زمان اسهال از خوردن آب ميوه هاي 

 سهال مي شود.اسهال مضر است و باعث افزايش اب در زمان پرهيز شود آب سيب و ميوه سي

چاي و نوشيدنيهاي حاوي كافئين اجتناب كنيد چون باعث بدتر شدن اسهال  –نوشابه  –ازدادن ميوه شيرين 

 قدرت جايگزيني امالح از دست رفته بدن را ندارد. ،ميشود و به علت داشتن نمك كمتر

ن تجويز پزشك از شروع شيرهاي رژيمي بدون تجويز پزشك خودداري شود. ازدادن آنتي بيوتيك بدو

 خودداري شود .

 هرگز شير مادر را قطع نكنيد.

دريك ليتر آب جوشيده سرد شده حل كنيد و به كودك بخورانيد.)معادل : را يك بسته پودر او. آر. اس 

 سي سي (. 252چهارليوان 

و دفعات اگر كودك استفراغ دارد ، از دادن قطره و داروهاي ضد استفراغ پرهيز شود و مايعات در حجم كم 

دقيقه داده ميشود اگر بعد ازيك ساعت استفراغ نداشت به  5-42بيشتر داده شود . مايعات ابتدا با قاشق و هر 

دقيقه استفراغ كند بسياري  42اگر كودك بعد از  .دونمايعات به سرعت جذب ميش .حجم مايع اضافه مي شود

 از حجم مايع جذب شده است .

ول را كه حاوي مواد قندي كمي باشد ادامه فراغ كم است بايد رژيم غذايي معماگر كودك اسهال دارد ولي است

دهيد . البته براي جلوگيري از كم آبي مايعات فراوان بنوشيد.اگر ديديد كه كودك به غذا تمايل نشان ميدهد 
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 د.يبتدريج از غذاهاي سبك مانند ژله ، ماست ، سوپ و غذاهاي بدون چربي شروع كرده و به او بده

پس ازمتوقف شدن اسهال و استفراغ ، مقادير كمي از مايعات رقيق مثل ، سوپ كامل به كودك بدهيد . اگر با 

مايعات مشكلي پيش نيامد ،مقادير كمي از غذاهاي نرم مثل: غالت ، برنج ، تخم مرغ ، يا سيب زميني پخته 

 . داده شودشده و ماست 

 ز سر گيريد.ايجاً رژيم عادي كودك را اگر با غذاهاي نرم مشكلي پيش نيامد ، تدر

اگر كودك وزن از دست داده است مي توانيد با اضافه كردن كره يا روغن زيتون به غذاها كالري بيشتري به 

بدن او برسانيد . از خوردن يا آشاميدن موارد زير تا چند روز بعد از اسهال و استفراغ خودداري كنيد. غذاهاي 

 تي ، پياز ( سس گوشت ، سبزيجات و ميوه هاي خام ، سس ساالد ، قهوه .پر ادويه )پيتزا، اسپاگ

 

 :براي پيشگيري رعايت موارد زير الزم است 

 

 و قبل از خوردن غذا بشوييد. دستها را بعد از توالت 

 .آب سالم )آب جوشيده ( تهيه كنيد و ميوه ها و سبزيجات را قبل از خوردن ضد غفوني كنيد 

  رعايت كنيد. را بهداشت ،و آماده كردن غذا براي خوردن ،يد مواد غذايي تا پختاز خر،در تهيه غذا 

 .از قرار گرفتن كودك در ساعات گر م روز در زير آفتاب خودداري كنيد 

  حيوانات مثل خزندگان خانگي منتقل كننده بيماري هستند بعداز دست زدن به آنها و قفسشان

 دستها را بشوييد

 در نگهداري و پخت  .گوشت و طيور  و ... هستند -تخم مرغ،ه عامل بيماري خوراكي هاي منتقل كنند

 .اين مواد غذايي دقت نماييد

 

 

 


