
 

 

 گاستروآنتریت:

التهاب معده و روده مي  گاستروآنتريت به معناي

باشدكه باعث بروز اسهال يا استفراغ مي شود. اسهال 

به افزايش غير طبيعي دفعات اجابت مزاج كه معموال با 

حجم مدفوع همراه است ، گفته مي تغيير در قوام و 

 شود.

 علل بيماري:
اسهال اغلب به علت عفونت روده اي با عواملي مانند 

ويروس ، باكتري ، انگل يا برخي ميكروبها اتفاق مي 

افتد كه مي تواند به دنبال مصرف آب يا غذاي آلوده 

باشد . هم چنين  مي تواند به علت آلرژي يا عدم تحمل 

ط بهداشتي نامناسب ، انتقال غذايي خاص، شراي

 بيماري از فرد بيمار و بلع برخي از مواد سمي باشد.

اين بيماري از بيماري هاي شايع دوران كودكي  :توجه

است و در بچه ها و در دوران شيرخوارگي بسيار مهم 

تلقي مي شود. شيوع در كودكاني كه شيشه و پستانك 

 استفاده مي كنند بيشتر است.

 24رتي كه اسهال و استفراغ بعد از در صو هشدار:

 نيافت بايد به پزشك مراجه نمود. ساعت بهبود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عالئم بالينی: 
 خواب آلودگي يا تحريك پذيري غير عادي-

 عطش فراوان و كاهش دفع ادرار-

 درد شديد شكمي-

 استفراغ شديد و مداوم-

 تب بسيار باال-

 و چشم هاي گود افتاده بي حالي شديد-

 كاهش سطح هوشياري-

 ادرار غليظ و تيره-

 خشكي لب و دهان-

 نداشتن اشك هنگام گريه-

 دفع بيش از حد اسهال آبكي-

 بي قراري كودك-

 وجود خون در مدفوع-

 بار در طي هشت ساعت 8تعداد دفعات دفع بيش از -

 ساعت 6استفراغ به مدت بيش از -

هيچ گونه دارویی براي اسهال نباید  دقت كنيد:

رف شود. تجویز آنتی بيوتيك باید تحت نظر پزشك مص

 انجام گيرد.

 

 :درمان طبی در صورت بستري

در صورت بستري شدن، آزمايشات خوني از  

فرزندتان به عمل آمده و براي جبران كم آبي 

 از راه 

اجتناب از مصرف مايعات شيرين كه تشديد -

 كننده اسهال مي باشد.

پ، آب ميوه استفاده از دوغ، ماست، سو-

 طبيعي

كودك مبتال معموال بي اشهاست و تغذيه او -

مشكل خواهد بود بنابراين بايد كوشش شود 

 كه كودك به دفعات و مقدار كافي تغذيه كند

كودكي كه دوران نقاهت پس از اسهال را -

مي گذراند الاقل به مدت يك هفته نياز به 

 غذاي اضافي روزانه دارد.

دقيقه  10به مدت  در صورت بروز استفراغ-

صبر كنيد و با قاشق به آرامي شروع به 

 خوراندن مايعات نماييد.

به مدت چند روز از غذاهاي نرم مانند موز ، -

برنج سفيد استفاده كنيدو از دادن مركبات 

)ليمو، پرتقال، ...( ، غذاهاي داراي فيبر زياد 

 خودداري كنيد.

در كودكاني كه شير خشك مي خورند بايد -

شيرخشك ايشان طبق دستور پزشك  نوع

تغيير يابد و از شيرخشك بدون الكتوز 

 استفاده نمايند.

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 پيشگيري از بروز بيماري گاستروآنتریت:
 تغذيه با شير مادر-

 استفاده از توالت بهداشتي-

 تميز نگهداشتن غذا و آب -

 شستن دست ها قبل از غذا و بعد از توالت-

ر در صورت جوشاندن پستانك و شيشه شي-

 استفاده روزي سه بار

باقي مانده غذا بالفاصله در يخچال نگهداري -

 شود.

از غذاهاي تازه كه روزانه تهيه مي شود براي -

كودكان كه تغذيه كمكي براي آنها شروع شده 

 است استفاده كنيد.

ذوب مواد غذايي يخ زده قبل از پخت بطور  -

 مناسب در يخچال

ويض پوشك با شستن دست ها بعد از تع -

 ثانيه 30صابون به مدت 

 

 پيشگيري از عوارض كم آبی در كودك:  
براي پيشگيري از عوارض كم آبي ، افت فشارخون و 

 استفاده كنيد. orsمي توانيد از پودرحتي شوك 

 : ors طرز تهيه پودر
پس از شستن دست ها تمام پودر محتوي يك بسته 

را در يك ظرف تميز بريزيد و چهارليوان آب  orsاز 

آشاميدني سالم )معادل يك ليتر( به آن اضافه كنيد 

)اگر آب را كمتر از ميزان مشخص شده اضافه كنيد 

شود(. محلول را خوب بهم باعث تشديد اسهال مي 

بزنيد تا پودر كامال در آب حل شود سپس با قاشق هر 

چند دقيقه يكبار از آن به كودك بدهيد. بقيه محلول را 

جهت استفاده بعدي در پارچ درب دار در يخچال 

 نگهداري كنيد.

توجه: به ازاي هر بار مدفوع اسهالي براي بچه هاي 

اي كودكان باالي فنجان و بر 4/1تا  2/1سال  2زير 

تا يك فنجان مي توانيد از محلول فوق  2/1سال  2

 استفاده كنيد.
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