
 اسهال و استفراغ در کودکان
ِسهال بیماری خطرناکی است و یکی از عوامل مهم مرگ و ا

باشد. مهمترین علّت مرگ ومیر  سال می ۵میر کودکان زیر 

ناشی از اسهال از دست دادن آب و امالح بدن است. اسهال 

همچنین یکی از عوامل مهم تأخیر رشد جسمی در کودکان، 

 .ها است برابر سایر بیماری سوء تغذیه و مستعد شدن در

آبکی و یا شل در شبانه روز یا  مدفوعبه دفع سه بار یا بیشتر 

گرم در روز )در کودکان(، اسهال  ۰۲۲دفع مدفوع به بیش از 

شود،  شیر مادر تغذیه میگویند. شیر خواری که فقط از  می

مدفوع نرمتر از حد عادی دارد و ممکن است روزانه، چندین 

بار مدفوع نرم و نیمه آبکی دفع نماید که طبیعی است. در این 

شیر خواران، اسهال به افزایش تعداد دفعات دفع و آبکی 

بودن مدفوع، بطوری که با دیگر مواقع فرق داشته باشد، گفته 

 است سالگی بوده ۵تا  ۰گروه سنی  شود. شایعترین می

مهمترین عارضه ابتالء به اسهال و  Dehydration کم آبی یا

یا استفراغ در کودکان است. بایستی کودک را از نظر شدت 

 .کم آبی تحت نظر قرار داد

 یعنی چه؟ "گاسترو آنتریت"

گاسترو آنتریت به معنی التهاب و یا عفونت بخشی از 

این یک اصطالح  .روده ها( است دستگاه گوارش )معده و

اسهال و استفراغ   و ترجمه تحت لفظی آن علمی است

 .است

 ها وعالئم نشانه

 ياستفراغ ناگهان

 اسهال ناگهاني

 دل پیچه

 تب باال، تب پایین  یا بدون تب

 وجود مقادیر کم خون در استفراغ

 مراقبت خانگی

  با محدود کردن رژیم غذائي کودک به مایعات رقیق

 .ساده، اسهال و استفراغ او را درمان کنید

  به کودک شیر گاو و یا غذاهائي که در ترکیبشان

 .شیر گاو دارند، ندهید

 آبي )از دست رفتن بیش از حد  برای جلوگیری از کم

مایعات بدن( به کودک مقادیر زیادی مایعات رقیق 

های تجارتي  آبکي و محلول ًصاف نظیر چای، ژله

از داروخانه قابل ـ آر ـ اس )که  الکترولیت مثل او

 0دتهیه است( بدهی

 وقتی کودک مبتال به گاستروآنتریت می شود

 ۲به او اجازه استراحت دهید 

  پس از قطع شدن استفراغ، شروع به استفاده از

 ۲سرم های خوراکی نمایید

 ۲از آب به تنهایی جهت درمان استفاده ننمایید 

 به خوبی  در کودکان مبتال به گاستروآنتریت آب

 ۲نمی تواند جذب گردد

  همچنین از مصرف آب میوه و شیر که باعث

 .دشدن اسهال می گردند پرهیز نمایی شدیدتر

  تغذیه با مواد غذایی سبک مانند برنج، موز و سیب

 ۲زمینی را کم کم آغاز نمایید

  و شکالت  بستنیاز دادن غذاهای شیرین مانند

 ۲اجتناب نمایید زیرا سبب شدت اسهال می گردند

  اگر کودک دچار تب خفیف شد از استامینوفن

 .استفاده نمایید

 ۲در صورت شدت بیماری با پزشک مشورت نمایید 

بی توجهی به اسهال و استفراغ چه عوارضی را 

 برای بچه ها دارد؟

مهمترین عارضه؛ اسهال و استفراغ، کم آبی بدن و 

الالت الکترولیتی است. حتی با اسهال خفیف هم اخت

مقدار زیادی مایع از بدن بیمار دفع می شود و کم آبی 

درجه های مختلفی دارد که درجه پایین آن می تواند 

قابل تحمل باشد، اما درجه های متوسط و شدید آن 

خطرناک است و مهمترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بچه 

هیچ چیز به اندازه مایعات از  هاست. در جریان اسهال،

دست رفته، اهمیت ندارد. اگر اصرار بر این باشد که دارو 

 مصرف شود تا اسهال را متوقف گردد، درست نیست. 

جبران این مایعات از هیچ راهی مؤثر نیست، مگر با سرم 

تراپی. منظور ما بیشتر سرم خوراکی است تا تزریقی، 

مگر اینکه بچه بسیار بدحال باشد که باید از سرم تزریقی 

که هم در  ORSاستفاده کرد. باید از سرمهای خوراکی 

دسترس و هم ارزان و نیز تهیه آن آسان است، استفاده 

مبتال به اسهال و  در واقع جان کودکان "ORS".شود

هر چند که ممکن است طول  ۲ استفراغ را نجات می دهد

 ۲یدمدت اسهال را کاهش نده

  پیشگیری

های موجود در شیر مادر  تغذیه با شیر مادر پروتئین - ۱

ها کمک  به مقاومت بدن در مقابل اسهال و سایر بیماری

شود کمتر به  کند.کودکي که با شیر مادر تغذیه مي مي
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شود ودر صورت ابتال شدت بیماری کمتر  اسهال مبتال مي

 است.

استفاده از شیشه، سر پستانک و یا پسـتانک بـه دلیـل    

توانـد موجـب بـروز اسـهال گـردد.       احتمال آلودگي، مي

بنابراین اگر برای تغذیه کودک از شیر خشک یا شیر گاو 

هتر است از فنجان یا قاشق استفاده شود. در شش ماهه ب

دوم زندگي و پس از شروع غذای کمکـي، خرـرابتال بـه    

 .یابد اسهال شدید و مرگ بر اثر اسهال کاهش مي

رعایت بهداشت در هنگام تهیـه و خورانـدن غـذای     - ۲

کودک قبل از غذا دادن به کودک، دستهای خود را با آب 

کودک را خـوب بزییـد و حتـي    و صابون بشویید. غذای 

االمکان غذای کودک را تازه تهیه کنید. غذای اضـافي را  

در یخچال نگه داریدو قبل از مصـرف، آن را کـامال گـرم    

 .نمایید

بهداشتي ورود میکروب موجود  غیر استفاده از توالت - ۳

شود، بنابراین یکي از  در مدفوع به دهان، باعث اسهال مي

فاده از توالت بهداشتي اسـت.  های پیشگیری، است روش

مدفوع کودکان خردسال، به مراتب آلوده تـر از مـدفوع   

بیرگساالن است.بعد از تمیی کردن کودک، دستهای خود 

 .را با آب و صابون بشویید

استفاده از آب آشامیدني سالم استفاده از آب آلـوده،   - ۴

شـود. آب لولـه کشـي سـالمترین آب      باعث اسهال مـي 

.در صورت عدم دسترسي، بـا جوشـاندن   آشامیدني است

 .آب از ابتال به اسهال پیشگیری کنید

 پخش  مگسها توسط  میکروب  :دفع صحیح زباله - ۵

محیط مناسبي برای  زبالههای غذا و  .پس مانده شوند مي

 .ها هستند تجمع مگس

سوء تغذیه کودک، وی را مستعد  و مناسبناتغذیه  - 6

نمایدو همچنین شدت و مدت اسهال  ابتالء به اسهال مي

جه به وضعیت تغذیه در این کودکان بیشتر است. ضمنا تو

کودک در دوران ابتال به اسهال، مي تواند از شدت بیماری 

بکاهدو بهبود وی را تسریع نماید. این تصور که باید 

تغذیه در جریان اسهال کاهش یابد و یا قرع شود، کامال 

 .نادرست است

شیوع باالتر اسهال با کشت منفي میکروب نشان میدهد 

ای ویروسي است و لذا آنتي ه که حداکثر شیوع با اسهال

 .است فایده بیوتیک بي

 درمان طبی 

ساعت بهبود  ۲۴در صورتي که گاستروآنتریت بعد از 

نیابد، حتي اگرعالیم بیماری خفیف باشند، با پیشک 

ماه است و شما  ۲تماس بگیرید. اگر سن فرزند شما زیر 

نسبت به ابتال فرزندتان به اسهال واستفراغ مشکوک 

بالفاصله با پیشک تماس بگیرید. هم چنین در هستید 

صورتي که کودک یا شیرخوار شما دچار هر یک از عالیم 

های خرر باشد بدون اتالف وقت با  و یانشانه  کم آبي

 .پیشک تماس بگیرید

 گاستروآنتریت در  موارد احتیاط

 بعد از تماس با کودک دستهایتان را دقیقاً بشوئید. 

 نوزادان که خرر کم آبي در آن معموالً این بیماری در 

 .باشد تر مي ها بیشتر است، وخیم

     اگر این بیماری در نوزادان دیـده شـد، در صـورت

مشاهده هرگونه عالئم کم آبي به پیشـک مراجعـه   

 .کنید

 به کودکان داروهای ضد اسهال ندهید. 

      ،اگر در مدفوع خون وجود داشـت، تـب بـاال بـود

و یـا اسـهال   حالي شدید وجود داشـت   ضعف و بي

شدید بود؛ به پیشک مراجعه کنید. )عدم مراجعـه  

ساعت برای یک نوزاد و  ۲۴تا  ۱۲به پیشک بیش از 

تـر   یا بیش از دو تا سـه روز بـرای کـودک بـیرگ    

 0خررناک است

  :مادران  توصیه های الزم برای

توصیه مي گردد تا مادران، کودکان خود را با شیر مادر 

به کودکان بدهند و غذای شب غذای تازه  .تغذیه کنند

مانده را به آنان ندهند. وعده های غذایي کودکان را در 

یخچال بگذارند. از دادن غذاهایي مانند سوسیس، 

کالباس به کودکان خودداری کنند. اگر قصد مسافرت 

تنقالت و بستني را از  .دارند به فکر آب پاکییه باشند

قالت به کودکان جای سالم تهیه کنند و البته در دادن تن

 .نباید افراط کرد
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