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ﺥﺩﻡﺍﺕ ﺍﻭﺭژﺍﻥﺱ

Emergency Services

اسهال یا استفراغ – کودکان

Vomiting or Diarrhea – Children

ﺕﻑﺭﺍﻍ ﻉکﺱﺍﻝﻉﻡﻝ ﻁﺏیﻉی ﻡﻉﺩﻩ ﺍﺱﺕ ﺩﺭ ﺝ ﻩﺕﺏیﺭﻭﻥﺭﺍﻥﺩﻥ
ﺍﺱ
یﺵﻭﺩ.
ﻡﺡﺕﻭیﺍﺕیکﻩ ﻡﻭﺝﺏ ﺁﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﻡ
ﻑﺕﺩ.
ﺕﻑﺍﻕﺏی
ﺕﻑﺭﺍﻍ ﻡیﺕﻭﺍﻥﺩﺏﺩﻭﻥ ﻭﺝﻭﺩ عالئم هشﺩﺍﺭ ﺩﻩﻥﺩﻩ ﺍ
ﺍﺱ
ﺕﻑﺭﺍﻍ
ﻩﻡﺭﺍ ﺏﺍﺍﺱ
ﻩ
ﺕﻭﺍﻥﺩﺍﺱ ﻩﺍﻝ ﻭ /یﺍ ﺕﺏ
ﺏﻉﺽیﺍﻭﻕﺍﺕکﻭﺩک ﻡی
ﺩﺍﺵﺕﻩﺏﺍﺵﺩ.
ﺕﻑﺭﺍﻍ ﻡﻉﻡوالیکی ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﻡ ﻩ ﻡییﺍﺏﺩ ﻭﺱپﺱﺏﺥﻭﺩی ﺥﻭﺩ
ﺍﺱ
یﺵﻭﺩ.
ﻑﻉ ﻡ
ﺭ
ﺩﻑﻉﺍﺕ کﺍﺭکﺭﺩﻩ ﻭ
ﻑﺕﺩکﻩ ﻡﺯﺍﺝکﻭﺩک ﺵﻡﺍﺏ
ﺕﻑﺍﻕ ﻡی
ﺍﺱ ﻩﺍﻝ ﺯﻡﺍﻥی ﺍ
ﻡﺯﺍﺝﺍﻭ ﺵﻝیﺍﺁﺏکیﺏﺍﺵﺩ.
کﺵﺩ ﻭﻝی ﻡﻡکﻥﺍﺱﺕﺕﺍ 01
ﺍﺱ ﻩﺍﻝ ﻡﻉﻡوال 2ﺕﺍ  3ﺭﻭﺯ ﻁﻭﻝ ﻡی
یﺍﺏﺩ.
ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﻡﻩ
ﺵ ﺯیﺭﺍ ﻡﻡکﻥﺍﺱﺕ ﻡﻥﺝﺭﺏﻩ ﺍﺯ
ﻑﺭﺍﻍ ﻡیﺕﻭﺍﻥﺩ ﺝﺩیﺏﺍ ﺩ
ﺍﺱ ﻩﺍﻝ یﺍﺍﺱﺕ
یﺵﻥ ﺥﻭﺍﻥﺩﻩ
ﺩﺱﺕ ﺩﺍﺩﻥﺁﺏ ﺏﺩﻥﺵﻭﺩ (ﺍیﻥ ﺡﺍﻝﺕ ﺩی-ﻩﺍیﺩ -ﺭ
ک ﺏﺩﻥ ﺵﻡﺍ ﻡﻕﺍﺩیﺭی ﺁﺏ ،
ﻑﺕﺩ ﻩ
ﺕﻑﺍﻕ ﻡی
ی ﺏﺩﻥ ﺯﻡﺍﻥی ﺍ
یﺵﻭﺩ).کﻡﺁﺏ
ﻡ
ﺱﺕ ﺏﺩ ﻩﺩ.
ﻥ ﻡک  ،ﻭﻡﻭﺍﺩ ﻡﻉﺩﻥی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩ

زمان مراجعه به دکتر خانواده
ﺩﺭﺹﻭﺭﺕﺏﺭﻭ ﺯ ﻩﺭیک ﺍﺯ ﻉالئم بیﺁﺏی ﺯیﺭ ﺩکﺕﺭ ﺥﺍﻥﻭﺍﺩۀ
ﻥیﺩ:
ﺥﻭﺩ ﺭﺍﺏﺏی
 ﺍﺩﺭﺍﺭﻥکﺭﺩﻥﺏﻩ ﻡﺩﺕ 1ﺱﺍﻉﺕ (ﺩﺭﻥﻭﺯﺍﺩﺍﻥ ﺥﺵکیپﻭﺵکﺏﻩ
ﻡﺩﺕﺏیﺵ ﺍﺯ 1ﺱﺍﻉﺕ)
 ﻥﺩﺍﺵﺕﻥ ﺍﺵک ﻩﻥگﺍﻡگﺭیﻩ
 ﺥﺵکیﻝﺏ ﻩﺍ،ﺯﺏﺍﻥیﺍ ﺩﻩﺍﻥ
ﺏیﺡﺍﻝی ،ﺥﻭﺍﺏﺁﻝﻭﺩگی یﺍﺏﻁﺭﺯ ﻍیﺭ ﻡﻉﻡﻭﻝی ﺱﺍکﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ
ﺏﻭﺩﻥ
 ﺩﺭﻥﻭﺯﺍﺩﺍﻥپﺍﺉیﻥﺭﻑﺕﻥﻑﺭﻭﺭﻑﺕگی مالﺝ (ﻥﺭ ﻡۀ ﺱﺭ ﺩﺭ
ﻑﺭﺯﻥﺩﺵﻡﺍ)
ﻕﺱﻡﺕﺏﺍالی ﺱﺭ
کﺕﺭ
ﻩﻡچﻥیﻥ ﺍگﺭکﻭﺩک ﺵﻡ ﺍ ﻩﺭی ک ﺍﺯ ﺍیﻥ عالﺉﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ  ،ﺩ
ﻥیﺩ:
ﺥﺍﻥﻭﺍﺩۀ ﺥﻭﺩ ﺭﺍﺏﺏی
ﻥﻥﺩﻕیﺭ ﺱیﺍﻩ
 ﺍگﺭﻡﺩﻑﻭﻉ کﻭﺩک ﺵﻡﺍ ﺥﻭﻥ ﺩﺍﺭﺩ یﺍ ﺍﻥکﻩ ﻡﺍ
ﺍﺱﺕ.
ﺕﻑﺭﺍﻍکﻭﺩک ﺵﻡﺍﺏﻩ ﺭﻥگﺱﺏﺯ ،ﺯﺭﺩیﺍﻕﺭﻡﺯ ﺍﺱﺕ.
 ﺍﺱ
 ﺍگﺭﺡﺕیﺏﺍ ﻡﺹﺭﻑﺕﺏﺏﺭ،کﻭﺩک ﺵﻡﺍﺕﺏ باالی 5.83
ﻥﺕیگﺭﺍﺩ ( 01003ﺩﺭﺝۀﻑﺍﺭﻥ ﻩﺍیﺕ)ﺏﻩ ﻡﺩﺕ ﺏیﺵ ﺍﺯ
ﺩﺭﺝۀ ﺱﺍ
81ﺱﺍﻉﺕ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺕﻑﺭﺍﻍکﺭﺩﻥکﻭﺩک ﺵﻡﺍ ﺏیﺵ ﺍﺯ 28ﺱﺍﻉﺕ ﺍﺩﺍﻡﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
 ﺍﺱ
کﻭﺩک ﺵﻡﺍﺏیﺵ ﺍﺯ  8ﺭﻭﺯﺍﺱﺕکﻩﺍﺱ ﻩﺍﻝ ﺩﺍﺭﺩ.

برای آنکه بیشتربدانید خوب است سوال کنید:


ﺍﺯپﺯﺵ ک ﺥﺍﻥﻭﺍﺩﻩ



ﺍﺯﺩﺍﺭﻭﺱﺍﺯ

ﻡﺍﺱ ﺏگیﺭیﺩ (ﺏﺍ ﺵﻡﺍﺭۀ
ﺏﺍ ﺵﻡﺍﺭۀ 100ﺏﺍ ﻩﻝﺕﻝیﻥکﺏی .ﺱیﺕ
ﻥﺕی:
ﻥﺕﺭ
ﻥﻭﺍیﺍﻥ) ﻭیﺍﺏﻩ ﺁﺩﺭﺱ ﺍی
ﻥﻭﺍیﺍﻭ یﺍ کﻡ ﺵ
 100ﺏﺭﺍیﻥﺍﺵ ﻥ
ﻥیﺩ.
www.HealthLinkBC.caﺱﺭ ﺏﺯ

 کﻭﺩک ﺵﻡﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻥﺍﺡیۀﺵکﻡ ﺵکﺍیﺕ ﺩﺍﺭﺩکﻩﺏﺍﻑﻉﺍﻝیﺕ
یﺵﻭﺩ .ﻥﻭﺯﺍﺩ ﻡﻡکﻥ ﺍﺱﺕ ﺝیﻍﺏﺯﻥﺩ ﻭ پﺍﻩﺍیﺵ ﺭﺍﺏﻩ
یﺩﺕﺭ ﻡ
ﺵﺩ
کﺵﺩ.
ﺩﺍﺥﻝ ﺵکﻡﺏ
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اسهال یا استفراغ – کودکان

Vomiting or Diarrhea-Children- continued

چگونه از کودک خود در خانه مراقبت کنید
کودکانی که اسهال یا استفراغ دارند میتوانند براحتی در خانه تحت
مراقبت قرار گیرند.هدف جلوگیری از کم آب شدن بدن کودک
است تا زمانی که اسهال و استفراغ بند بیاید.

شروع به غذا دادن  6تا  .ساعت پس از بند آمدن
استفراغ  ،اشکالی ندارد


جلوگیری از کم آب شدن دراطفال  6ماه یا بیشتر


پدیاالیت یا گاستروالیت بهترین نوشیدنی است .اگر کودک
شما از مزۀ پدیاالیت خوشش نمیاید میتوانید به او آبمیوۀ رقیق
شدۀ بدون شکر بدهید (یک فنجان آبمیوه با چهار فنجان آب
رقیق شود).

 به کودک خود بدفعات مقدار کمی آب بدهید (حتی زمانی که
استفراغ میکند) .مقدار زیاد مایعات ممکن است باعث تشدید
اسهال یا استفراغ شود.جدول زیرشما را در مورد میزان
مایعات مورد نیاز در هر  01دقیقه ( یا حداقل در طول هر
یک ساعت) راهنمائی میکند.
چه میزان
 6تا  02ماه  1میلی لیتر ( 0قاشق
چایخوری)
 0تا  1سال  01میلی لیتر ( 2قاشق
چایخوری)
 01میلی لیتر ( 3قاشق
 1سال به
چایخوری)
باال

چه وقت
هر  01دقیقه
هر  01دقیقه
هر  01دقیقه

جلوگیری از کم آب شدن کودک زیر  6ماه


اگر از سینه شیر میدهید  ،آنرا ادامه بدهید.فقط زمان قرار
دادن کودک زیر هر پستان را کوتاه کنید و دفعات شیر دادن
را بیشتر کنید.



اگر شیر خشک میدهید به دادن شیر خشک به میزان معمول
ادامه دهید.



به کودک خود کول اید ،نوشابه های گاز دار و سایر
نوشیدنیهای شیرین ندهید .نوشیدنیهای با قند باال موجب تشدید
اسهال میشوند .آبمیوه در صورت رقیق شدن خوب است.



تا  28ساعت پس از بند آمدن استفراغ به کودک خود شیر
ندهید .شروع به شیردادن حتی هنگامی که اسهال ادامه
دارد ،اشکالی ندارد .بعضی اطفال هنگام بیماری توان هضم
شکر را از دست میدهند.

به کودک خود در اندازه های کوچک غذاهائی بدهید که آسان
هضم شود مانند:
-پابیولوم

-کراکر

برنج -رشتۀ ساده (بدون سس)

نان تست ساده-پورۀ سیب زمینی

حتی در صورت ادامۀ اسهال کودک شما ،شروع غذاهای سفت
اشکالی ندارد.

بگذارید کودکتان استراحت کند



فعالیتهای آرام و خوابیدن به بهبودی سریعتر کودک شما کمک
میکند.
در صورتیکه کودک شما خواب است هر یک ساعت او را
برای دادن مایعات بیدار کنید.

مراقبت از پوست کودک
اسهال ممکن است باعث قرمزی و ناسور شدن باسن کودک شما
بشود.
 پوشک های کثیف شده را فورا عوض کنید.
 بعد از هر بار بیرون روی ،باسن کودک را به آرامی با آب و
صابون مالیم بشوئید.
 از کرم زینک اکساید برای کمک به حفاظت از پوست استفاده
کنید.

از سرایت عفونت جلوگیری کنید


بعد از دست زدن به پوشک کثیف شده دست خود را بشوئید.



قبل از دست زدن به مواد غذائی دست خود را بشوئید.



برای شستشوی دست کودک خود بعد از استفاده از توالت و
قبل از دست زدن به غذا به اوکمک کنید.
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