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   GT-PA-145:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار 

 05056451-56تلفن تماس :          

 غذاها را در دمای مناسب نگه داری کنید.

دادن شیر مادر به شیر خوار ، خود مهمترین 

عامل کاهش ابتال به اسهال در شیرخوواران  

 است.

 رعایت بهداشت فردی:

دست های خود و کودکتان قبل از  دادن شیرر  

یا شروع تهیه ،پس از مصرف غذا ،قبل وبعد از 

 اجابت مزاج با آب و صابون بشویید.

مراقبت از پوست اطراف باسن بسیار الزمست 

چون در اسهال پوست باسرن در مرعرر         

تحریک شدید قرار دارد و باید پوشک تعویض 

و باسن پس از هر بار اجابت مزاج برا آب و        

صابون مالیم شسته شود و از پماد مرارابر     

دستور پزشک برای محافظت پوست استفراد   

 شود.

میو  و سبزیجات را ضدعفونی شد  مصررف    

 نمایید.

از آب آشامیدنی سالم استفاد  کنیرد.ترتری     

المقدور از مصرف یخ تهیه شد  در خارج از   

 منزل خودداری نمایید.

اگرمناطقی زندگی می کنید که دسترسی بره  

آب آشامیدنی تصفیه شد  و لوله کشی شرد   

وجود ندارد تتما قبل از مصررف آب را          

 جوشانید .

هنگام مسافرت و بیرون رفتن به قصد تفریح 

تتی االمکان از باری های آب پلمپ شرد     

 استاندارد استفاد  نمایید.

غذا باید تاز  تهیه شود و غذای بچه هرا را      

 بیرون از یخجال نگهداری نکنیم.

 

 

-منابع :کتاب راهنمای بالینی پرستاری کودکان    

 بیماری های کودکان نلسون

 گاسترو آنتریت 
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 عالیم بیماری :

عالیم  بیماری شامل : اسهال ،استفراغ ، بری   

اشتهایی ،درد شکم ، ضعف و تب است اگرر    

کودک شما  هر یک از عالیم زیر را داشرت    

 فورا با پزشک تماس بگیرید.

 درد شکم * 

 عدم تحمل غذا * 

 امتناع از نوشیدن * 

 فرورفتگی چشم ها* 

 خواب آلودگی غیر عادی  *

 ادرار نکردن یا ادرار کردن به میزان کم *

 خشک بودن زبان* 

 استفراغ * 

 اسهال مکرر)به خصوص اگر آبکی باشد(* 

 اسهال خونی * 

 درمان بیماری:

پزشک کودک شما را معاینه می کرنرد و       

تصمیم میگیرد که درمان در مرنرزل یرا          

 انجام شود. 

 درمان در منزل شامل :

رعایت رژیم اسهالی با وعد  هرای غرذایری      

بیشتر در فواصل کمتر )شیرمادر ،سوپ ،کتره   

 ماست ،موز ،سیب ،مایعات غیر شیرین(

)طب  دسترور پرزشرک(و        orsتهیه محلول 

مصرف داروهای تجویز شد  خوراکی با توجه 

 به سن و شرایط کودک می باشد.

 درمان در بیمارستان شامل :

اجرای موارد باال به عالو  سرم درمانی ،آنتری  

 بیوتیک درمانی

انجام آزمایشات تشخیص)مدفروع ، ادرار،       

 خون ( با نظر پزشک می باشد.

استفاد  از روش های کاهر  اطرارراب و        

استرس برای تسلط برخود در روند بهبرودی  

 کودکتان بسیار موثر خواهد بود .

 پیشگیری بیماری:

پیشگیری از گسترش اسهال و اسرترفرراغ      

میکروبی آسانتر است مثال طروف ترذرذیره      

کودک و نیز اسباب بازیهای او را قربرل از       

استفاد  شستشو و ضدعفونی کنیرد.سرعری     

کنید همه اعضای خانواد ،بهداشت شخصری  

 خود را دقیقا رعایت کنند.

 گاستروآنتریت)اسهال و استفراغ جیست ؟

التهاب معد  ورود  را می گویندکه مروجرب   

اسهال و استفراغ یا هر دو می شرود و در      

کودکان شایع است. اسهال و استفراغ بیماری 

خفیفی است اما گاهی اوقات به خصوص در   

 شیر خواران  خارناک است.

 اسهال چیست ؟ 

 افزای  در دفعات اجابت مزاج ،افزای  مقدار 

 مدفوع یا تذییر در قوام مدفوع را گویند .

استفراغ بازگشت مواد غذایی هضم نشد  از   

 معد  را گویند.

 علت گاسترو آنتریت چیست ؟

علت  بیماری ممکن است  ویرروسری یرا        

 میکروبی باشد.

دور  بیماری کمتر از گاستروآنتریت ویروسی: 

یک هفته است کودک ممکن است استفرراغ  

 هم داشته باشد که گاهی با تب همرا  است.

طول مدت بستری گاستروآنتریت میکروبی :  

بیشتر است بیمار تب دارد گاهری اسرهرال      

خونی دید  میشود و دردهای شکمی هنگرام  

 دفع وجود دارد.
 


