
  گاسترو آنتریت در کودکان   

اسـت . گاسـترو    از سـایر گروههـاي سـنی     حمله هاي گاسترو آنتریت ( التهاب معده وروده )که موجـب اسـهال و اسـتفراغ یـا هـردو مـی شـود در کودکـان شـایع تـر          
   مخصوصا در شیر خواران . می شود  خطر ناكبه دلیل از دست رفتن مقدار زیادي از آب و امالح بدن  معموال بیماري خفیفی است اما گاهی آنتریت 

ب از شایع ترین علت آن در کودکان ، تماس و عفونت با ویـروس هـایی اسـت کـه از طریـق هـوا یـا تمـاس بـا مـدفوع آلـوده منتقـل مـی شـود گـاهی نیـز میکـرو                 
  طریق غذا یا نوشیدنی ها منتقل می شود که باعث گاسترو آنتریت می شود.

یم این بیماري  اسهال و استفراغ میباشد کـه معمـوال ناگهـان شـروع شـده و مـی توانـد شـدید باشـد سـایر نشـانه هـا چـون تب،سـردرد ، شـکم                عال  عالیم بیماري : 
این بیماري معموال خودبخود محـدود مـی شـود امـا مشـکل اساسـی و آنچـه خطـر سـاز و تهدیـد کننـده جـان کودکـان اسـت از                درد ،کاهش اشتها  و دل پیچه هست

آن کـم مـی شـود، عطـش و      ادرار غلـیظ و حجـم   دن آب و امالح مثل سدیم و پتاسم و ... است. که به این حالـت  کـم آبـی یـا دهیدراتاسـیون مـی گوینـد ،       دست دا
ز نشانه هاي بعدي هستند که بـا پیشـرفت  بیمـاري اتفـاق مـی افتـد . کـم آبـی بـه سـه گـروه             ولع به مایعات ، خستگی ،  بیحالی ، گیجی و ضعف یـا کـم    خفیـف ا

  شدید تقسیم می شود. کم آبی  و کم آبی نسبی ، آبی ندارد 

برگشـت خیلـی آهسـته پوسـت بـه خالـت طبیعـی(         نوشـیدن یـا کـم نوشـیدن ،     در  خواب آلودگی غیر عـادي یـا عـدم هوشـیاري ،عـدم توانـایی       عالیم کم آبی شدید:
، فـرو رفتگـی چشـم هـا .اگـر کـودکی       )دو ثانیـه یـا بیشـتر از دو ثانیـه طـول میکشـد      (میگردد پوست شکم را بین دو انگشت بفشارید خیلی آهسته به حالت طبیعی بر

  دو تا از این عالئم راداشته باشد مبتال به کم آبی شدید است .

، تشـنگی و نوشـیدن بـا    پـذیري بیقـراري و تحریـک   :  نسـبی  عالئـم کـم آبـی    درمان کم آبی شدید : کودك را فورا به مراکز بهداشتی و درمانی یا بیمارسـتان برسـانید .  
  دو تا  ازاین  عالئم را داشته باشد مبتال به کم آبی نسبی می باشد .ولع ، برگشت آهسته پوست به حالت عادي ، فرو رفتگی چشم ها . اگر کودکی 



 همارسـتان ارجـاع شـود ولـی تـا قبـل از ارجـاع بـ        کودکی که در این طبقه بندي قرار گرفتـه اسـت  بایسـتی بـه مراکـز بهداشـتی درمـانی یـا بی          درمان کم آبی نسبی :
درصـورتی کـه     پس از مراجعه  و شروع درمان نبـز میتوانـد از برنامـه درمـان کـم آبـی در منـزل هـم تـا پایـان دوره اسـهال اسـتفاده نمایـد.             مراکز درمانی و همچنین 

آب سـالم بـه او بدهیـد ، اگـر      واس  .آر.بـه طـور انحصـاري شـیر مـادر میخـورد  او      اگـر کـودك    ادامـه یابـد  .   مرتبـا   کودك  شیر مادر خوار است تغذیه با شیر مـادر  
نحصاري شیر مادر نمی خـورد ، برحسـب سـن از مایعـات زیـر هـر چقـدر میـل دارد بـه او بدهیـد :           ، غـذاهاي آبکـی ( ماننـد سـوپ ،     اس .آر.اومحلـول    کودك به طور ا

  آب سالم ودوغ ،و....) 

   اس : .آر .طرز تهیه  محلول او

  دست هاي خود را با آب و صابون بشویید  
 نیده و خنـک کنیـدولی اگـر ایـن کـار امکـان پـذیر نیسـت ، از سـالم تـرین آب نوشـیدنی کـه             مقدار یک لیتر آب سالم را اندازه بگیرید بهتر است آب را جوشا

 در دسترس دارید استفاده کنید 

  را داخل ظرف تمیز بریزید از هر ظرفی که در دسترس است می توانید استفاده کنید مانند کاسه ، بطري،یا پارچ  آب 

  یک بسته پودر او. آر. اسرا در داخل آب ریخته محلول را به خوبی هم بزنید تا پودر داخل آب کامال حل شود 

  محلول رابچشید و مزه آن را احساس کنید 

  را در یخچال قرار داده تا خنک شود وبه صورت خنک شده به کودك داده شودبهتر است محلول 

 محلول را به صورت روزانه تهیه کنید در ظرف را بپو شانید و محلول باقی ماندهاز روز قبل را دور بریزید 

. آر. اس ایـن اسـت کـه جـایگزین آب و نمـک      مزایـاي محلـول او  محلول او. آر. اس موجـب قطـع اسـهال نمـی شـود      به کودك : او. آر. اسطریقه دادن محلول 
 از دست رفته به علت اسهال شده و از ضعیف تر شدن کودك پیشگیري میکند



  .با استکان یا قاشق جرعه جرعه و مکرر بدهید . براي دادن مایعات به شیر خواران کوچکتر از قاشق استفاده کند 

 تا زمان قطع اسهال دادن مایعات اضافی را ادامه دهید.   
 . در صورتی که کودك او. آر. اس را نمی خورد می توانید به او سایر مایعات را بدهید  

  دفع مدفوع آبکی اس یا غذاهاي آبکی یا آب سالم پس از هر بار .آر .او  محلول مقدار مصرف

  میلی لیتر پس از هر بار مدفوع 100تا 50کمتر از دو سال                       

  میلی لیتر  پس از هر بار مدفوع 200تا 100                  سال یا بیشتر     2

  طریقه دادن  محلول او آر اس:

  محلول او. آر. اس یا سایر مایعات را با استکان یا قاشق مرتبا جرعه جرعه بدهید  
  دقیقه صبر کنید ، سپس محلول را به آهستگی بدهید .  10اگر کودك استفراغ کرد  

درصـد حملـه هـاي اسـهالی تبـدیل بـه        20روز طـول بکشـد اسـهال پایـدار اسـت بیشـتر از        14روز طول بکشد اسـهال حـاد واگـر بیشـتر از      14ز اگر حمله اسهال کمتر ا
ه بـا مخـاط (   اسهال پایدار می شوند.اسهال پایدار اغلب باعث مشکل تغذیه اي و درمواردي منجر به مـرگ کـودك مـی شـود. وجـود خـون در مـدفوع اسـهالی ، همـرا         

  غم) یا بدون آن ، اسهال خونی نامیده می شود .کودك ممکن است هم اسهال خونی و هم اسهال آبکی داشته باشد .بل

  

 (تنظیم و تهیه بهداشت خانواده شهرستان لنگرود)                                                      


