گاستروآنتریت

گاستروآنتریت چگونه درمان می شود؟

ّواى اسْال ٍ استفزاؽ است وِ ػاهل ایداد آى

هَارد خفیف ًیاسی تِ تستزی ًذارًذ ٍ در هٌشل

هیىزٍب ّا ،غذاّای هسوَم ،یا هصزف آب ًاسالن

درهاى هی ضًَذ.

است .اسْال تِ هذفَع ضل ٍ آتىی وِ در طَل

تایذ تِ وَدن  ORSیا هحلَل ّای خَراوی

رٍس سِ یا چٌذ تار اتفاق هی افتذ گَیٌذ.

تذّیذ تا هیشاى هایؼات ٍ الىتزٍلیت ّای اس دست
رفتِ خثزاى ضَد ORS.را اس دارٍخاًِ خزیذاری

عالئم شایع بیماری

وٌیذ ٍ ّویطِ تْتز است در خاًِ داضتِ تاضیذ ٍ

تَْع ٍ استفزاؽ ،تی اضتْایی ،تة ،ظؼف ،دل

در هَاردی وِ وَدن تیوار ضذ اس آى استفادُ

پیچِ  ،درد ،یا حساس تَدى ضىن ٌّگام لوس

وٌیذ.

ون آتی در اثز اسْال ٍ استفزاغی وِ در ایي

اگز وَدن ضیزخَار است( ،ضیز هادر یا ضیز

تیواری ایداد هی ضَد ،هایؼات ٍ هَاد ضیویایی

خطه) تِ ضیزدّی اداهِ دّیذ ٍ اگز غذا هی

تذى وِ تِ ًام الىتزٍلیت ّا خَاًذُ هی ضَد اس

خَرد تؼذ اس دریافت  ORSتِ اٍ غذا تذّیذ .تِ

دست هی رٍد .اگز وَدن هایؼات ٍ الىتزٍلیت

دلیل ًخَردى ORSتَسط وَدن تِ آى لٌذ

ّای سیادی اس دست تذّذ ،هوىي است دچار ون

اظافِ ًىٌیذ.

آتی ضَد ٍ اگز ایي ون آتی درهاى ًطَد تسیار

اس خَردى چزتی ٍ لٌذ سیاد خَدداری وٌیذ.

خطزًان است.

غذاّای وَدن را تٌْا تِ رصین خاصی ضاهل هَس،
تزًح ،آب سیة ٍ ًاى هحذٍد ًىٌیذ.
هایؼات سیاد تِ ضیزخطه وَدن اظافِ ًىٌیذ .
اس دادى هایؼاتی ًظیز ًَضاتِ ،آتگَضت خَخِ ٍ یا
آب هیَُ خَدداری وٌیذ.

میسان  ORSچقدر باشد؟
تا استفادُ اس سزًگ یا لاضك هی تَاًیذ ّز 5
دلیمِ تا سهاًی وِ وَدن اسْال ٍ استفزاؽ دارد
دّیذ .
تتزتیة سیز تِ اٍ ORSب
در ّز تار اسْال تِ اسای ّز ویلَگزم اس ٍسى تذى ٍ
در ّز تار استفزاؽ تِ اسای ّز ویلَگزم اس ٍسى تذى
 10سی سی ORSهَرد ًیاس است .تزای تْیِ
هحلَل ّز تستِ ORSرا تا چْار لیَاى آب
هخلَط ٍ در یخچال ًگْذاری وٌیذ .تؼذ اس تْثَدی
وَدن هی تَاًیذ رصین غذایی هؼوَل اٍ را ضزٍع
وٌیذ.

چه زمانی باید به پسشک مراجعه نمود؟
اگز وَدن در هذت  24ساػت تؼذ اس ضزٍع ORS
تْثَد پیذا ًىزد ،یا اگز تزای دادى ORSتِ وَدن
تا هطىل هَاخِ ضذیذ .هثال دادى ایي هحلَل
تأثیزی رٍی اٍ ًذاضت یا دادى آى تِ وَدن تسیار
سخت تَد ،یا ًتَاًست آى را تخَرد حتواً تِ
پشضه اطالع دّیذّ .وچٌیي اگز وَدن ضوا دچار
ایي ػالین ضذ حتواً تِ پشضه اطالع دّیذ.
چطواى ًیوِ تستِ ،اضه یا تشاق ووتز اس حذ
هؼوَل ،افشایص خَاب آلَدگی یا تیمزاری،تة(تة
تاالی  38درخِ یا تاالتز در وَدواًی وِ سِ هاِّ یا

عالئم کم آبی در کودکان

وَچىتز ّستٌذ ٍ تة

واّص ادرار

وَدواى تشرگتز ،وَدوی وِ ووتز اس  6هاُ سي دارد

تیزُ ضذى رًگ ادرار

یا ٍسًی ووتز اس  8ویلَگزم دارد ٍ یا دچار اسْال

خستگی ٍ تی حالی
خطىی ستاى
واّص اضه
ػطص ضذیذ تِ آب
خًَی تَد.

 39درخِ یا تاالتز در

.7وٌتزل تة تایذ تِ طَر صحیح اًدام ضَد

نکات مهم

 .8اس تدَیش دارٍی ظذ اسْال تزای وَدن

 .1سطَحی وِ وَدن تا آى در ارتثاط است ٍ

خَدداری وٌیذ.

هىاًْایی وِ وَدن تیوار آى را لوس وزدُ است

 .9اس هصزف غذاّای هطىَن وِ تیزٍى فزٍختِ

ّویطِ تویش ًگِ داریذ.

هی ضًَذ اختٌاب ضَد.

 .2دستْای خَد ٍ وَدوتاى را هىزرا" تطَییذ(لثل

.10ا گز در هَاردی تِ آلَدگی آب هطىَن ضذین

اس دادى ضیز یا ضزٍع تْیِ غذا ،پس اس هصزف

آب تا  15دلیمِ تایذ خَضاًذُ ضَد.

غذا،لثل ٍ تؼذ اس اخاتت هشاج

 .11غذا تایذ تاسُ تْیِ ضَد ٍ غذای تچِ ّا ًثایذ

 .3اس پَضه یىثار هصزف استفادُ ضَد.

تیزٍى اس یخچال ًگْذاری ضَد.

 .4پَضه وَدن هحىن تز تستِ ضَد تا هذفَع تِ

داًطگاُ ػلَم پشضىی ٍ خذهات تْذاضتی
درهاًی ضْیذ تْطتی
تیوارستاى سَم ضؼثاى دهاًٍذ
گاستزٍاًتزیت (اسْال ٍ استفزاؽ) اطفال

اطزافص پخص ًطَد.
 .5تخت ٍ تطه وَدن تایذ اس طزیك هحلَلْای
ظذػفًَی وٌٌذُ خْت پیطگیزی اس اًتطار ػفًَت
ظذػفًَی ضَد .اسْال ػفًَی تا چٌذ ّفتِ هی
تَاًذ هسزی تاضذ.
 .6هزالثت اس پَست اطزاف تاسي تسیار
السهست.چَى در اسْال پَست تاسي در هؼزض
تحزیه ضذیذ لزار هی گیزد ٍ تایذ پَضه تؼَیط
ٍ تاسي تؼذ اس ّز تار دفغ

تا آب ٍ صاتَى هالین

ضستِ ضَد ٍ اس پواد هطاتك دستَر پشضه تزای
هحافظت پَست استفادُ ضَد .اگز پَست لزهش ضذ

آدرس :

ٍ در هؼزض َّا خطه ضَد ٍ ًثایذ پَست دارای

دماوند
)
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سخن تا هَاد ظذ ػفًَی وٌٌذُ هثل الىل تویش ضَد.
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