
 

 

ب یماریدرمان   

ا پزشک مع را  هیکودک شما دویم ن  میتصم کن
ب ردیگیم ر  ن د نیدرما ا منزل صورت  ای مارست

گ مل :رعاردیب شا زل معموال  من ن در   تی.درما
ل میرژ سها ه ها یا ا وعد ا یب ریب ییغذ ر  شت د

کمتر)ش ذ  واصل در،سوپیف ا ه  رم ،کت
ما روها نیریش ریغ عاتیماست، دا  یو مصرف 

جو ک یشده  زیت ا یخورا و کود ب ه سن  ب وجه   کت
اشد یم ب  

انیدر ب درمان جرا :مارست ا مل:  یمعموال شا
به عالوه  اال  ب رد  ن یموا درما نتیسرم  ا  ی،

تیب ن کیو زما یدرما ا م  نجا ا  شاتی،
نظر پزشک یصیتشخ ا  ب ر،خون( درا ا ، وع  )مدف

. اشد ب ی م  

و درمان یریشگیپ  

از گسترش اسهال و استفراغ  یریشگیپ

کودک  هیاسانتر است.مثال ظروف تغذ یکروبیم

اورا قبل ازاستفاده شست  یهایاسباب باز زیو ن

 یهمه اعضا دیکن ی.سعدیکن یوشو و ضد عفون

کنند تیرا رعا یخانواده بهداشت فرد  

. 

ست؟یغ چاستفرا  

ندیهضم نشده از معده راگو ییمواد غذا بازگشت . 

 

ست؟یچ تیگاسترو انتر علت  

باشد یکروبیم ای یروسیممکن است و یماریب علت  

یروسیو تیگاستروانتر : 

 کیمعموال کمتر از  یماریب ی دوره

هفته است،کودک  ممکن است استفراغ 

با تب همراه است یهم داشته باشدکه گاه  

 

یکروبیم تیانتر گاسترو  

تب  ماریاست.ب شتریب یماریمدت ب طول

 شودیم دهید یاسهال خون یدارد گاه

دهنگام دفع وجود دار یشکم یودردها  

 

یماریب میعال : 

شامل اسهال،استفراغ،درد شکم،  میعال

 کیکودک شما هردردوضعف است اگر 

با پزشک  ررایز میاز عال داشت فورا 

دیریتماس بگ  

ناع از  درد مت شکم، عدم تحمل غذا ا

چشمها،خواب  ی،فرورفتگ دنینوش

ادرار  اینکردن  ،ادراریرعادیغ یالودگ

کم،خشک بودن  زانیکردن به م

زبان،استفراغ،اسهال مکرر)بخصوص 

یباشد(واسهال خون یاگرآبک . 

ست؟ی)اسهال و استفراغ چتیگاستروانتر  
هردو  ایموجب اسهال و استفراغ  ندکهیمعده و روده را گو التهاب

 یماریاست.اسهال و استفراغ معموال ب عیو در کودکان شا شودیم

خطرناک  رخوارانیبه خصوص در ش اوقات یاست ،اما گاه یفیخف
 .است

 

ست؟یچ اسهال  

در قوام  رییتغ ایمقدار مدفوع  شیدر دفعات اجابت مزاج،افزا شیافزا

ندیمدفوع  مدفوع را گو  



 

پخت غذا و مصرف ان  نیب یزمان یهرچه فاصله 
کمتر است یکمتر باشداحتمال الودگ . 

المقدور از  ی،حت دیسالم استفاده کن یدنیاز اب اشام
 یشده در خارج از منزل خوددار هیته خیمصرف 

دیکن . 

به اب  یکه دسترس دیکنیم یزندگ یاگر در مناطق
شده وجود  یشده و لوله کش هیتصف یدنیاشام

 قهیدق کیندارد،حتما قبل از مصرف اب را 
رفتن به قصد  رونی.هنگام مسافرت و بدیبجوشان

اب پلمپ  یها یالمکان از از بطر یو...حت حیتفر
دییاستاندارد استفاده نما یشده   

. 

بیمارستان حضرت 
رسول شهرستان 

 جوانرود

:محبوبه پرستار

 نظری

 یمناسب نگهدار یغذا ها در دما

 دانیدهی.اگر به کودک تخم مرغ مدیکن

سفت شود و  دتاکامالیبجوشان قهیدق 6را

دیمرغ را خوب بپز . 

به  توانینم لوده شدن کودک  از ا

نده  جادیا یروسهایو اسهال و  یکن

کرد،اما پس از  یریشگیاستفراغ پ

 یخاص روسیکودک نسبت به و یالودگ

 یم تی،مصون شده یماریکه باعث ب

ابدی . 

خوار خود  ریمادر به ش ریش دادن

ابتال به اسهال در  نیمهمتر عامل کاهش 

خواران است ریش . 

 

یبهداشت فرد تیرعا  

خود و کودکتان را با اب و  یدستها

 ایدادن  ری:قبل از شدییصابون بشو

ه غذا ،پس از مصرف غذا قبل  هیشروع ت

و بعد از اجابت مزاج .  

شده  یرا ضدعفون جاتیو سبز وهیم

دییمصرف نما . 

از دست فروشان و فروشندگان دوره 

ینفرما هیته یگرد خوراک دی . 

ما لیپخته شده را فورا م یغذا ین د.ی  


