
  اسهال حاد    

اسهال يكي از شايعترين نشانه هاي بيماري در شير 

خواران و كودكان است ، ازدياد مايع ، تناوب ، حجم و 

همچنين تغيير احتمالي رنگ مي تواند كيفيت اختالف 

  : آموزش به والدين . را با مدفوع طبيعي روشن سازد 

دادن محلول خوراكي از راه دهان باعث جايگزيني  - ۱

  . زودتر مايعات بدن مي شود 

  را به مقدار كم و مكرر (ORS)محلول خوراكي   -۲

دقيقه به كودك  ۱۰- ۵قاشق چايخوري هر  ۱-۲ 

  .بخورانيد 

از مصرف مايعات صاف شده نظير آب ميوه ، نوشابه  - ۳

بوهيدرات ، چاي خودداري زيرا اين مايعات داراي كر

  . بيشتر و الكتروليت كمتر هستند 

دستها را به طور كامل و مكرر بشوئيد و همچنين  -۴

  . كودك را نيز وادار به اين كار كنيد 

در صورت امكان از  توالت جدا براي كودك استفاده  - ۵

  . كنيد 

در رژيم غذايي كودكان از چربي و قند زياد - ۶

خودداري شود و مصرف كربوهيدارات مركب ،نشاسته ، 

  گوشت بدون 

  . چربي ، و سبزي بايد تشويق شود 

بهداشت فردي را تا چند هفته ادامه دهيد زيرا در  -۷

اسهال باكتريال حتي پس از ناپديد شدن عالئم ممكن 

  . است چندين هفته مسري باشد

از محلولهاي خوراكي مناسب به مقدار كم و مكرر  -۸

استفاده كنيد چنانچه كودك استفراغ ) دقيقه  ۳۰هر (

دقيقه  ۱۰-۵قاشق چايخوري از محلول را هر  ۱مي كند 

بدهيد و مصرف نصف فنجان براي هر بار مدفوع توصيه 

  .مي شود 

  . از دادن دارو بدون تجويز پزشك خودداري كنيد -۹

وز هر يك از موارد زيل به پزشك در صورت بر- ۱۰

ماه ، تب ، اسهال داراي  ۶سن كمتر از .اطالع دهيد 

خون ، تشديد اسهال ، تشديد استفراغ ، دل درد ، 

  .  عالئم كم آبي 

   FOTR ۰۷: شماره سند

  A:ويرايش شماره

  

  
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شهرستان آران وبيد گلشبكه بهداشت و درمان 
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