گاستروانتريت ويروسي:دوره بيماري معمووًال کمتر از يک هفته

درمان بيماري:

است ،کودک ممکن است استفراغ هم داشته باشد که گاهی با

گاستروآنتريت (اسهال و استفراغ) چيست؟
التهاب معده و روده را گويند كه موجب اسهال و استفراغ يا هر
دو مي شود و در كودكان شايع است  .اسهال و استفراغ معمووًال
بيماري خفيفي است ،اما گاهي اوقات به خصوص در

پزشك كودك شما را معاينه ميكند

تب همراه است.
گاستروآنتريت ميكروبي:طول مدت بيماري بيشتر است .بيمار تب
دارد ،گاهي اسهال خوني ديده مي شود و دردهای شکمی هنگام

و تصميم مي گيرد كه درمان در منزل يا بيمارستان انجام شود .
درمان در منزل معمووًال شامل  :رعايت رژيم اسهالي با وعده های
غذايی بيشتر در فواصل کمتر

دفع وجود دارد.

كته ماست  ،موز ،سيب ،مايعات غير

شيرخواران خطرناك است.

(شيرمادر ،سوپ،
شيرين ) ،تهيه ی محلول

( ORSطبق دستور پزشك ) و مصرف داروهاي تجويز شده ي
خوراكي با توجه به سن و شرايط كودك

عاليم بيماري:
اسهال چيست؟

ميباشد.
عاليم شامل  :اسهال ،استفراغ ،بي اشتهايي ،درد شكم  ،ضعف و

افزايش در دفعات اجابت مزاج ،افزايش مقدار مدفوع يا تغيير در
قوام مدفوع را گويند.

استفراغ چيست؟
بازگشت مواد غذايي هضم نشده از معده را گويند.

تب است .اگر كودك شما هر يك از عاليم زير را داشت فوراًال با

سرم درماني ،آنتي بيوتيك درماني  ،انجام آزمايشات تشخيصي

پزشك تماس بگيريد:

(مدفوع ،ادرار  ،خون) با نظر پزشك ميباشد.
درد شكم ،عدم تحمل غذا ،امتناع از نوشيدن  ،فرورفتگي چشمها ،
خوابآلودگي غيرعادي ،ادرار نكردن يا ادرار کردن به ميزان کم،
خشك بودن زبان ،استفراغ ،اسهال مکرر

علت گاستروآنتريت چيست؟

درمان در بيمارستان معمووًال شامل :اجراي موارد باو به عالوه ی

( به خصوص اگر

پيشگيري بيماري:

آبکی باشد) و اسهال خونی.
 پيشگيري از گسترش اسهال و استفراغ ميكروبي آسانتر

علت بيماري ممكنست ويروسي يا ميكروبي باشد:

است .مثالًال ظروف تغذيه كودك و نيز اسباب بازيهاي او را قبل از

استفاده شستشو و ضد عفوني كنيد  .سعي كنيد همه ي اعضاي
خانواده ،بهداشت شخصي خود را دقيقا ًال رعايت كنند.
غذاها را در دماي مناسب نگهداري كنيد  .اگر به كودك تخم

.2ميوه و سبزيجات را ضدعفونی شده مصرف نماييد.
 .3از دست فروشان و فروشندگان دوره گرد ،خوراکی تهيه
نفرماييد.
’)

مرغ ميدهيد آن را  6دقيقه بجوشانيد تا كامالًال سفت شود و مرغ
 .4غذای پخته شده را فوراًال ميل نماييد:
را خوب بپزيد.
 نمي توان از آلوده شدن كو دك به ويروسهاي ايجاد كننده ي
اسهال و استفراغ پيشگيري كرد ،اما پس از آلودگي كودك نسبت
به ويروس خاصي كه باعث بيماري شده ،مصونيت مييابد.
دادن شیر مادر به شیرخوار ،خود مهمترین عامل کاهش ابتال

هر چه فاصله زمانی بين پخت غذا و مصرف آن کم

تر باشد

احتمال آلودگی کمتر است.

کدE/10:

 .5از آب آشاميدنی سالم استفاده کنيد ،حتی المقدور از مصرف
يخ تهيه شده در خارج از منزل خودداری کنيد.
ِ
 .6اگر در مناطقی زندگی می کنيد که دسترسی به آب آشاميدنی

به اسهال در شیرخواران است.

تصفيه شده و لوله کشی شده وجود ندارد ،حتما ًال قبل از مصرف
آب را يک دقيقه بجوشانيد  .هنگام مسافرت و بيرون رفتن به
قصد تفريح و  ...حتی اومکان از بطری های آب پلمپ شده ی

رعايت بهداشت فردی:

استاندارد استفاده نماييد.

 .1دستهای خود و کودکتان را با آب و صابون بشوييد:
 قبل از دادن شير يا شروع تهيه غذا ،پس از مصرف

سايت آموزش به بيماربيمارستان وليعصر (عج)

غذا ،قبل و بعد از اجابت مزاج.
http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/educatio

