اسهال ،تداوم مدفوع آبکی و حجيم در دفعات
(مدفوع شل در شير مادر خواران طبيعی است).
مديريت درمان استان گيالن

استفراغ ،عدم تحمل شير يا مواد غذايی كه بطور مکرر

بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت

از تغذيه شير خوار يا كودک روی می دهد.

واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مديريتی و اعتباربخشی

بدنبال سرفه و تخليه خلط استفراغ طبيعی است.

 از آويزان نمودن مشمع بچه در اتاق و روی صندلی ياميله های تخت بايد خودداری نمود ،چون با اينکار هم
محيط را آلوده می نماييد و هم احتمال عفونتهای اداری
را در فرزندتان افزايش می دهيد .بنابراين بعد از شستن
مشمع (نه در روشويی اتاق) با دستمال كاغذی آنرا

مراقبت در بيماريهای

خشک نموده و در كمد كنار تخت بگذاريد .
 -همواره سعی نماييد كه فرزندتان به اشياء آلوده دست

اسهال واستفراغ

نزند و اگر خودش ميتواند غذا بخورد قبل از تغذيه

(در كودكان)

دستهايش را بشوييد .
 -از پالستيک مشکی در داخل بخش استفاده نکنيد.
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مراقبت در بيماريهای اسهال واستفراغ:
 -زمانيکه كودك شما در بيمارستان بستری می باشد

سرويس بهداشتی بشوييد .از روشويی داخل اتاق
فقط جهت مسواك زدن شستن دست و ليوان و ساير

تهيه و تنظيم :كميته آموزش بخش اطفال

سعی نماييد كه آلودگيهای ديگر به مشکل فرزندتان

وسايل استفاده نماييد.

( زیر نظر واحد آموزش )

اضافه نشود با شستشوی دستهای خود بعد از تعويض

مادر گرامی:

پوشک كودك و قبل از تغذيه وی به بهداشت وسالمت

 برای كودكتان همواره اوقات استراحت در نظر

كودك خود كمک خواهيد كرد.

بگيريد.

 اگر كودكِ بيمار استفراغ دارد به توصيه های

 در صورت اسهال آبکی شديد و با دفعات زياد يا

نماييد ،سپس كودك را تن شويه نماييد ،بدين شکل

پرستار بخش توجه نماييد و تا چند ساعت از دادن

استفراغ های مکرر پرستار بخش را مطلع نماييد.

كه با آب ولرم صورت و زير گردن ،زير بغل وكشاله

شير به كودكان شيرخوار يا مواد غذايی به كودكان

 اگر استفراغ كودك قطع شده است و می خواهيد

ران و دستها و پاها را از پايين بشوييد پشت را نيز

بزرگتر خوداری نماييد.

به او غذا بدهيد ،ابتدا با چای كم رنگ يا آب ولرم با

بشوييد اما روی سينه كودك را آب نزنيد در مرحله

 چون در اسهال و استفراغ كودك مايعات زيادی

مقدار كم شروع نماييد و در صورت تحمل و نداشتن

لرز تن شويه را قطع نماييد بعد از برطرف شدن لرز

را از دست می دهد بايد بهداشت دهان را رعايت

استفراغ ،بعد از يک ساعت می توانيد با حجم كم

مجدداً شروع نماييد.

كرده و لبها را چرب نماييد و اگر ناحيه پوشک دچار

شير يا مايعات را شروع نماييد.

 بعد از ترخيص داروها را طبق دستور اجرا كنيد و

زخم يا دانه های قرمز شده است ،بعد از هر بار دفع

 توجه داشته باشيد كه در زمان اسهال از دادن

در تاريخ مورد نظر كه پزشک دستور داده است به

ادرار يا مدفوع ،كودك خود را شسته و خشک نماييد

كمپوت و سانديس به فرزندتان خوداری نماييد و از

مطب مراجعه كنيد.

ودر معرض هوا قرار داده و از پمادهايی كه دستور

رژيم زير جهت كودكان بزرگتر استفاده نماييد :چای

داده شده استفاده نماييد.

كم رنگ ،موز ،مرغ پخته ،كباب ،كته با ماست ،دوغ،

 توجه داشته باشيد كه مقدار سرم كودكِ بيمار با

آب معدنی ،سرم خوراكی (  )ORSدر فواصل اسهال،

توجه به وزن و مقدار آبی كه از دست داده است در

اگر كودك شيرخوار است و استفراغ ندارد تغيير

نظر گرفته می شود ،بنابراين سعی نماييد از رگ

درتركيب و مقدار شير نياز نمی باشد ،مگر اينکه

(آنژيوكت) كودك محافظت نموده و سرم را كم يا زياد

پزشک معالج دستور خاصی بدهد كه بايد اجرا شود.

نکنيد.

 اگر كودك شما دچار تب است طبق نظر پرستار
بخش از شربت يا قطره يا شياف استامينوفن استفاده

