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    رژیم غذایی در کودکان مبتال به اسهال و استفراغ:
   
    

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن   
   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا              

   P -PH-096کد پمفلت:

 )اسهال و استفراغ( التهاب معده و روده  

 در کودکان 

 

 

 

 
 

 مددجویان دارای التهاب معده و رودهگروه هدف: 

 

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار  با 

 همکاری متخصص داخلی  

9911تیر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگاان خادمات و : منبع

 . 9911، تیرماه 91جامعه، شماره 

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرا نشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 39911949319شماره تماس بیمارستان  : 

 31313719910:موزش سالمتشماره تماس واحد آ

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان

در صورت وجود خون در مدفودو   

تب  ضعف و بی حالی شدفددف  

اسهال و استفراغ شدفددف بد  

پزشک مراجع  کدید دف م دف  

تا  21مراجع  ب  پزشک ب ش از 

سا ت برای دک نوزاد و ددا  12

ب ش از دو تا سد  روز بدرای 

 کودک بزرگتر خطرناک است(

 غذاهادی ک  بادف از آن ها بپره زدف:

از دادن ش ر برای بچ  های بزرگتر و غذاهای پرچرب   

حتی اگر اسهال آن بهتر شف   پره ز کی ف . بهتر است 

روز ورآورده های لبیی را از برنام  ی غدذاددی  2-3تا 

از دادن مرکبات خا  و نوش فنی   کودکتان حذف کی ف

و غذاهای خ لی سرد  سبزدجاتی مانیف بروکلی  ولفل  

نخود و لوب ا  آلو  نخود ورنگی  تمشک  آب سد دب  

  نوشاب    خودداری کی ف.

 غذا ی میاسب برای کودک مبتال ب  اسهال و استفراغ

اگر کودک اسهال داشت ولی استفراغ کم است رژددم 

است ادامد   غذادی معمول ک  حاوی مواد قیفی کمی

ده ف.البت  برای جلوگ ری از کم آبی مادعات وراوان ب  

 وی بفه ف.

ش ر مادر  جگر  ماهی  لبی ات   پرتقال و م وه های  

 Aزردرنگ و سبزی های برگ سبز سرشار از ودتام ن 

  هستیف.
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 به نام خدا

)اسهال و استفراغ( در  التهاب معده و روده

 کودکان :

التهاب معده و روده، عفونتی است که معموال موجب  

اسهال آبکی، دردهای چنگه ای شکم و استفراغ مای 

شود، همچنین می تواند نشانه هایی شبیه آنفوالنزا مثل 

تب و لرز داشته باشد.این بیماری در کودکان وشایار 

خواران شایع تر است . در اسهال ، مدفوع شل وآبکی 

 تر وتعداد دفعات نسبت به حاالت قبل زیادتر است.

 

)اسهال و استفراغ(  درکودکان  التهاب معده و رودهعالیم

 شامل :

 اسهال و استفراغ ناگهانی -9

 دل پیچه -4

 تب باال، تب پایین یا بدون تب -9

وجود کمی خون در استفراغ یا اسهاال در باعا ای  -1

 .مواقع 

 )اسهال و استفراغ( چیست ؟ التهاب معده و رودهدرمان  

درمان اصلی بیماری التهاب معاده و روده )اساهاال  -9

واستفراغ( جبران کم آبی می باشد. چون ایان بایامااری   

 ویروسی است، مصرف آنتی بیوتیک تأثیری ندارد. 

در صورت استفراغ شدید تغذیه موقتاٌ از راه دهان قطع  -4

 شود. و سرم جایگزین می

دقیقه 93-91مایعات ابتدا با قاشق و هربا دستور پزشک  -9

سااعات 9به کودک داده شود و در صورتی که پس از 

 استفراغ نداشت به حجم مایع اضافه کنید .

اگر با رژیم نرم مشکل نداشت وتحمل داشت تدریجاٌ  -1

 رژیم عادی شروع کنید.

 روشهای خودمراقبتی  اسهال و استفراغ در کودکان چیست؟

 از مواد غذایی تازه استفاده کنید. -9

 از غذاهای آماده مثل سوسیس و ساندویچ استفاده نکنید. -4

این بیماری در فصول گرم سال شایعتر است، بنابراین از  -9
 یخ های بیرون و کارخانه ای استفاده نکنید.

 میوه ها و سبزی ها را به خوبی بشویید. -1

گرما زدگی می تواند موجب اسهال و استفراغ شود، لذا  -1
در ساعات گرم روز بیرون نروید و درصورت لزوم آب باه 

 همراه خود داشته باشید.

رعایت بهداشت ضروری می باشد . قبل و باعاداز هار   -0

بارتعویض پوشک و قبل از غذا دادن به کودک دستهایتان 

 بشویید.با آب و صابون را 

 

 

 

 

 

 

 


