هب انم هستی بخش
دانشگاه علوم پسشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

اسْبل هؼوَال ثِ ٍسیلِ ٍیزٍس (هذفَع ػفًَی ثِ ػلت ػذم
ضستطَی دست ) ،ثبکتزی (اسراُ غذاّبی ًپختِ ٍخبم ) ٍاًگل (آة
ٍ غذای آلَدُ هبًٌذ سجشی ٍگَضت ) ایجبد هی ضَد کِ هی تَاًٌذ
دیَارُ رٍدُ را هلتْت کزدُ ٍ ثٌبثزایي غذا ٍ آة ثِ درستی جذة
ًوی ضَد  ٍ .ایي دلیل ایجبد اسْبل ٍ گبّی اٍقبت استفزاؽ است .
اگز یک کَدک ًتَاًذ هبیؼبت کبفی جذة کٌذ  ،هوکي است دچبر
کن آثی ضَد.
عالئم بیماری
افشایص دفؼبت هذفَع

شناسنامه پمفلت آموزشی کدPED-4-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397زمستان
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
دکتر نگین خوشبخت
اسهال در کودکان

منبع :کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده 1سایت وزارت بهداشت

اجبثت هشاج ضل ٍ آثکی
دردّبی ضکنی
کبّص اضتْب
رژیم غذایی :
ی ثب
درکَدک شیر هبدرخَار ای شیر هصٌَعی خَار تغذ ُ
شیر هبدر را هتَقف ًکيید
حزیرُ ،سَح ّب (سَح جَجِ ای آة گَشت ) غذای ًزم ٍ
سثک هثل پلَ (کتِ) ،دٍؽ ،هبست  ،هَس کبل ،پَرُ سیة
سمیىی ٍ ًبى آغبس کيیذ

.4

مزاقبت درمنزل :

اگز کَدک ضوب ثبضیطِ ضیز هی خ ٍرد  ،ضوب هی تَاًیذ ثِ اٍ
ضیز فرهَال ثذٍى الکتَس ثذّیذ .دادى آة ٍهبیؼبت ثِ اًذاسُ

 .1هطوئي ضَیذ ّوِ اػضبی خبًَادُ دست ّبی خَد را ثؼذ اس

ضیز فَرهَال ثذٍى الکتَس،هی تَاًذ هفیذ ثبضذ.

دستطَیی رفتي ثِ درستی هی ضَیٌذ  .ثؼذ اس تؼَیض پَضک
کَدک خَد  ،قجل اس درست کزدى غذا ٍ قجل اس خَردى آى ّن ORS .5ثزای جبیگشیٌی آة ٍهبیؼبت ثِ ثذى کوک هی کٌٌذ  .ایي
ثبیذ دست ّب را ضست  .کَدکبى خَد را ثبیذ اس افزادی کِ دچبر
هَاد کوک ثِ تَقف اسْبل ًوی کٌٌذ اهب هی تَاًٌذ اس کن آة
اسْبل ٍ استفزاؽ ّستٌذ دٍر ًگِ داریذ  .ػفًَت ّب ثِ راحتی
هٌتقل هی ضًَذ هخصَصب ضیَع آى در هیبى ثچِ ّبی کَچکتز
درهْذکَدک ّب ثیطتز است.
 .2کَدک را اس ًظز ًطبًِ ّب ی کن آةی احیش کيید ٍهبیؼبت اس
دست رفتِ کَدک خَد را جبیگشیي کٌیذ

.اگز هذفَع کَدک

خیلی آثکی ای ثسیار کن فبصلِ است  .ثیى ٍػذُ ُ ای غذایی،
هبیػبت اضبفی ثِ ٍ ی ثٌَشاًید اگز ضوب کَدک خَد را ضیز هی
دّیذ تؼذاد دفؼبت ٍسهبى ضیز خَردى را طَالًی کٌیذ.
 .3اس دادى هبیؼبت ضیزیي هبًٌذ

آثویَُ صٌؼتی ثِ اٍ اجتٌبة

کٌیذ ،ایي هَرد هوکي است کن آثی کَدکتبى را افشایص دّذ اس
آة هیَُ ّبی طجیؼی استفبدُ کٌیذ

ضذى کَدک ضوب جلَگیزی کٌٌذ.
.6ثِ کَدک خَد ثِ اًذاسُ کبفی غذا ٍ هبیؼبت ثزسبًین  .تباسکن آثی
پیطگیزی ضَد
عالئم هشدار:

اگز احسبس م ی کيید کَدک ثی حبل ،رًگ پزیذُ ٍ تت
دارد ٍ ثِ اًذاسُ ا ی کِ هب یع دفغ می کٌذ ،هبیع ًنی ًَضذ،
 ،حتوب ثِ پشضک هزاجؼِ کيید .
در صَرت داضتي

تهوع استفراغ ،تب بدى بیشتر از 38/5

درجه ) یا خوى در هدفوعش

هزاجؼِ ًوبئیذ .

ٍجَد دارد حتوبثِ پشضک

