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 القيء واإلسھال عند األطفال
Vomiting and Diarrhea in Children  

 
أو االستفراغ ھو استجابة طبیعیة للمعدة  القيء

في محاولة منھا للتخلص من المحتویات التي 
تزعجھا. قد یصاب أحیانًا الطفل باإلسھال و/أو 

الحمى، إلى جانب القيء. وعادةً ما یستمر القيء 
 لمدة یوم أو یومین ویتوقف من تلقاء نفسھ.

ھو عندما یتغوط طفلك عدة مرات  اإلسھال
ویكون البراز سائالً أو لینًا. وعادةً ما یستمر 

أیام، وقد یدوم لمدة  3اإلسھال لمدة یومین أو 
 أیام. 10

ال شك أن القيء واإلسھال قد یمثال خطًرا، حیث قد یتسببا في حدوث 
عندما یفقد جسمك الماء واألمالح  الجفافالجفاف. ویحدث 

 دنیة.والعناصر المع

 

 

 كیفیة االعتناء بطفلك في المنزل 
How to care for your child at home 

 إیقاف انتشار الجراثیم
Prevent the spread of germs 

 لمس الطعام.اغسل یدیك بعد تغییر الحفاضات المتسخة وقبل  •
ساعد طفلك على غسل یدیھ بعد استخدام المرحاض وقبل لمس  •

 الطعام.

 الحرص على تزوید طفلك بالسوائل
Keep your child hydrated 

یمكن بسھولة االعتناء باألطفال المصابین بالقيء و/أو اإلسھال في 
 المنزل. والھدف ھو إمداد طفلك بالسوائل الكافیة.

 أشھر بالسوائل 6عن لتزوید طفل یقل عمره 
To keep a child less than 6 months hydrated 

تابع تغذیة رضیعك بنظامھ الغذائي المعتاد (الحلیب الطبیعي أو  •
البدیل الجاھز). مع زیادة عدد الرضعات وتقلیل األوقات 

 الفاصلة بینھا.
إعطاء الماء للرضیع. فقد یتسبب ذلك في انخفاض الملح  تجنب •

 والسكر في الدم.

 أشھر أو أكبر بالسوائل 6لتزوید طفل بعمر 
To keep a child 6 months or older hydrated 

قدم لطفلك كمیات صغیرة من السائل عدة مرات (حتى عندما  •
كن أن یتقیأ). فتناول الكمیات الكبیرة من السائل مرة واحدة یم

 تجعل حالة القيء أو اإلسھال أسوأ. 
یمكنك االستعانة بالجدول التالي للتعرف على كیفیة تقدیم 

 السوائل على حسب عمر طفلك.
 عدد المرات الكمیة العمر

 )صغیرة ملعقة 1مللیلتر ( 5 شھًرا 11إلى  6
 )صغیرة ملعقة 2مللیلتر ( 10 سنوات 5إلى  1 دقائق 5كل 

 )صغیرة مالعق 3مللیلتر ( 15 سنوات وأكبر 6

 من أفضل المشروبات.  Gastrolyteأو  Pedialyteیُعد  •
وإذا لم یعجب طفلك بالمذاق، فیمكنك أن تقدم لھ عصائر الفواكھ 

 كوب ماء).½ كوب عصیر تفاح، ½ المخففة بالماء (مثل: 

، Kool-Aid، أو Gatoradeإعطاء طفلك مشروب  تجنب  •
من المشروبات السكریة.  أو مشروب غازي، أو غیرھا

فالمشروبات التي تحتوي على الكثیر من السكر یمكن أن تفاقم 
 حالة اإلسھال.

 24إعطاء طفلك الحلیب إلى أن یتوقف عن التقیؤ لمدة  تجنب  •
ساعة. ویمكن بدء إعطاء الحلیب لطفلك حتى مع استمرار 

اإلسھال. فبعض األطفال یتوقفون عن ھضم السكر الموجود في 
 الحلیب عندما یمرضون.



 
 

 تابع –القيء واإلسھال عند األطفال 
Vomiting and Diarrhea in Children - continued 
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 ساعات دون قيء، یمكن البدء في تناول الطعام. 8إلى  6بعد مرور 
قدم لطفلك كمیات صغیرة من الطعام سھل الھضم، مثل حبوب  •

Pabulum أو المقرمشات، أو الرز، أو عیش التوست دون ،
 إضافات، أو المكرونة دون إضافات، أو البطاطس المھروسة.

یمكن البدء في تقدیم األغذیة الجامدة لطفلك حتى مع استمرار  •
 اإلسھال.

 اجعل طفلك یستریح
Let your child rest 

على التعافي في وقت  الھادئة والنوم یساعدان طفلكاألنشطة  •
 أسرع.

 أثناء النوم، أیقظ طفلك كل ساعة لتزویده بالسوائل. •

 االعتناء ببشرة طفلك
Care for your child’s skin 

 قد یتسبب اإلسھال في إصابة مقعدة طفلك باالحمرار واأللم.
 غیر الحفاض المتسخ على الفور.  •
نظف مقعدة طفلك بلطف باستخدام الماء أو المنادیل المبللة   •

 المخصصة لألطفال بعد كل مرة تغوط.
یمكن أن تساعد كریمات أو مراھم الطفح الحفاضي على حمایة   •

البشرة. وابحث عن الكریمات الغنیة بالزنك لعالج حاالت 
 الطفح الحفاضي الشدیدة.

 الوقت الالزم لطلب المساعدة الطبیة
When to get medical help 

یجب مراجعة طبیب العائلة أو الممرض الممارس المتابع للحالة إذا 
 ظھر على طفلك أي من عالمات الجفاف التالیة:

 للرضع،  -ساعات  8عدم التبول لمدة  -
 ساعات. 8ھذا یعني أن الحفاض یظل جافًا ألكثر من 

 عدم وجود دموع عند البكاء -

 أو الفمجفاف الشفاه أو اللسان  -

 نعاس أو خمول أو ھدوء غیر معتاد -

 للرضع -الفتحة الرأسیة (الیافوخ) غائرة في أعلى الرأس  -
یجب كذلك مراجعة طبیب العائلة أو الممرض الممارس المتابع 

 للحالة إذا ظھر على طفلك أي من العالمات التالیة:
 براز طفلك بھ دم أو لونھ أسود مثل القطران. •
 أو أصفر أو أحمر.قيء طفلك لونھ أخضر  •

ف) ألكثر °101.3م (°38.5یعاني طفلك من حمى تزید عن  •
 ساعة، حتى مع إعطاء أدویة الحمى. 48من 

 ساعة. 24یستمر طفلك في التقیؤ ألكثر من  •

 أیام. 4یعاني طفلك من اإلسھال ألكثر من  •
 یشكو طفلك من ألم في معدتھ یزداد سوًءا مع الحركة.  •

قد یصرخ الرضیع ویسحب ساقیھ نحو بطنھ.

 
 عندما تراودك األسئلة في أي وقت

Anytime you have questions 
 تواصل مع طبیب العائلة أو الممرض الممارس. •

 Fraser Healthتواصل مع خدمة الرعایة االفتراضیة لدى  •
 وتحدث مع ممرض معتمد ھاتفیًا أو عبر الدردشة المباشرة.

 األسبوعفي أیام  سبعةم،  10ص إلى  10مفتوحة من 
 1-800-314-0999الھاتف: 

 fraserhealth.ca/virtualcare الدردشة: 

وتحدث مع ممرض معتمد.  HealthLinkBCتواصل مع  •
 لغة. 130متاح في 

 األسبوعفي أیام سبعة  ،الیومساعة في  24مفتوح على مدار 
 )الھاتف النصي 7-1-1( 8-1-1الھاتف:  

 HealthLinkBC.ca الموارد على اإلنترنت:

 macrovector - freepik.comالصور مصممة بواسطة 

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://www.healthlinkbc.ca/
https://www.freepik.com/
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