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Vomiting and Diarrhea in Children  اسھال و استفراغ در کودکان  

زمانی اتفاق میفتد کھ کودک بدفعات  اسھال 
دچار بیرون روی شده و این بیرون روی 

 3تا  2. اسھال معموال باشدشل و یا رقیق 
 10ولی ممکن است تا  طول میکشدروز 

 روز ادامھ یابد.
ممکن است اسھال و استفراغ میتواند جدی باشد، بدلیل آنکھ  

 بی آبییشن) رِ  -ھاید -باعث بی آبی شود( خوانده میشود : دی
زمانی اتفاق میفتد کھ بدن شما آب، امالح ونمک را از دست 

 میدھد. 

یا باال آوردن عکس العمل استفراغ 
رھا شدن  از  طبیعی شکم برای

محتویاتی است کھ باعث  آزار آن 
 ھستند. بعضی وقتھا ممکن است

اسھال داشتھ و یا ھمراه با  کودکی
استفراغ تب کند. استفراغ معموال 

یکی دو روز ادامھ داشتھ و بخودی 
 خود از بین میرود.

How to care for your child at home     چگونھ از کودک خود در منزل مراقبت کنید

 ماه بھ باال 6برای ھیدراتھ نگھ داشتن کودک 
زمان در (حتی  بھ کودک خود مقدار کمی مایعات بدھید •

مقدار زیاد مایعات بھ یک باره ممکن است استفراغ). 
 اسھال و استفراغ را تشدید کند.

جدول زیر برای چگونگی استفاده از مایعات بر اساس 
 .شما را راھنمایی می کند سن کودک

سن  مقدار تعداد دفعات
 ماه 11تا  6 قاشق چایخوری) 1میلی لیتر ( 5 دقیقھ 5ھر 

 سال 5تا  1 قاشق چایخوری) 2میلی لیتر ( 10
 سال و بیشتر 6 قاشق چایخوری) 3میلی لیتر (15 

اگر فرزند  ستروالیت بھترین نوشیدنی ھستند.پدیاالیت و گَ  •
نرا دوست ندارد، میتوانید بھ او آبمیوۀ رقیق شده آشما مزۀ 

با آب (بطور مثال: نصف فنجان آب سیب ، نصف فنجان 
 . بدھید آب)

ید، نوشیدنی ھای گاز دار ید، کول اِ تورِ یبھ کودک خود گ •
. نوشیدنی ھایی کھ یدھندو یا سایر نوشیدنی ھای شیرین 

مقادیر زیادی شکر دارند ممکن است اسھال را تشدید 
 کنند.

بھ او  ،از بند آمدن استفراغ کودک  پس ساعت 24تا  •
. شروع شیر دادن حتی در صورتی کھ کودک ندھیدشیر 

بعضی از در ، اشکالی ندارد. شتھ باشدھنوز ھم اسھال دا
متوقف تا زمانی کھ بیمار ھستند، شیر قند ھضم کودکان 

 .میشود

 از انتشار آلودگی جلو گیری کنید
دستان خود را پس از دست زدن بھ پوشک آلوده و قبل  •

غذا بشویید.  ھب دست زدناز 
برای شستن دستھا پس از استفاده از بھ کودکان خود  •

 زدن بھ غذا کمک کنید.توالت و قبل از دست 

 کودک خود را ھیدراتھ نگھ دارید
کودکانی کھ دچار اسھال و استفراغ ھستند را میتوان بھ 

آسانی در منزل تحت مراقبت قرار داد. ھدف بخوبی ھیدراتھ 
  .  کودک شماستنگھ داشتن 

 ماه 6تا زیر  برای ھیدراتھ نگھ داشتن کودک
بھ تغذیۀ کودک خود با رژیم غذایی معمول او ادامھ  •

دھید(شیر مادر یا شیر خشک). اوقات شیر دادن را 
کوتاه کرده و دفعات آنرا بیشتر کنید. 

. این کار موجب پایین آمدن میزان ندھیدبھ نوزاد خود آب •
 نمک و قند خون میشود.
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 از کمک ھای پزشکی استفاده کنیم وقتچھ 
در صورتیکھ ھر یک از این عالئم ناشی از بی آبی در کودک شما 

مشاھده میشود بھ پزشک خانواده و یا پرستار حرفھ ای مراجعھ 
 کنید: 
یعنی در مورد نوزادان،  - ساعت 8نبود ادرار در  -

 ساعت خشک باشد.  8پوشک بیشتر از اینکھ 
 نداشتن اشک ھنگام گریھ کردن  -
 لب ھا، زبان و یا دھان خشک  -
خواب، خواب آلوده و یا بطور غیر عادی ساکت  ھنیم -

 بودن
نرمۀ سر(فونتانل) در رفتن در مورد نوزادان پایین  -

 قسمت باالی سر کودک
 

ھمچنین در صورت بروز ھر یک از عالئم زیر بھ پزشک 
 یید:خانواده یا پرستار حرفھ ای مراجعھ نما

مانند قیر  ی کھ فرزند شما مدفوع خونی دارد یا مدفوع •
  .میایدربنظسیاه 

 استفراغ فرزند شما سبز، زرد و یا قرمز رنگ است. •
 وجود استفاده ازحتی با ساعت،  48فرزند شما بیش از  •

 101.3(درجۀ سانتیگراد 38.5تب باالی  ،داروی تب بر
 . دارد درجۀ فارنھایت)

 ساعت ادامھ دارد. 24بیش از استفراغ کودک شما  •
 روز اسھال دارد.  4کودک شما بیش از  •
 شود،یم دیتشد تیشما از درد شکم کھ با فعال کودک •

 شانیبزنند و پاھا غیدارد. نوزادان ممکن است ج تیشکا
 را بطرف شکم جمع کنند.

غذا دادن  میتوانیدساعت بدون استفراغ،  8تا  6پس از گذشت  
 را شروع کنید.

بھ کودک خود مقادیر کمی از غذاھایی کھ بھ آسانی قابل  •
ھضم ھستند بدھید. مانند:پابولوم، کراکر، برنج، نان تست 

 ساده، رشتھ ھای ساده و یا سیب زمینی لھ شده. 
حتی اگر اسھال کودک شما ادامھ داشتھ باشد، اشکالی ندارد  •

 کھ غذای جامد را شروع کنید. 

 اجاز بدھید کودک شما استراحت کند 
فعالیت ھای آرام و خواب بھ بھبودی سریع کودک کمک  •

 میکند.
اگر کودک خواب است، برای دادن مایعات ، یک بار در  •

 ھر ساعت  او را بیدار کنید.

 مراقبت از پوست کودک 
 اسھال میتواند باسن کودک را قرمز و ناسور کند. 

 وض کنید.پوشک کثیف شده را بالفاصلھ ع •
پس از ھر بار بیرون روی، باسن کودک را بھ آرامی با آب  •

 پاک کنید.مخصوص کودکان یا دستمال مرطوب 
کرم ھا و یا پماد ھای مخصوص ادرار سوختگی در اثر  •

برای د بھ محافظت از پوست کمک کنند. نپوشک میتوان
از کرم ھای حاوی درمان ادرار سوختگی ھای شدید تر 

 زینک استفاده کنید. 

 ھر وقت سوالی دارید
ھلت لینک بی سی تماس گرفتھ و با یک پرستار ثبت  با •

 زبان. 130شده صحبت کنید. ھمراه با دسترسی بھ 

 ساعتھ باز است.  24روز ھفتھ،  7 

 (TTY 1-1-7) 1-1-8تلفن: 

 HealthLinkBC.caمنبع آنالین: 

 macrovector  - freepik.com تصاویر طراحی شده توسط

با پزشک خانواده و یا پرستار حرفھ ای خود صحبت  •
 کنید. 

با مراقبت ھای مجازی فریزر ھلت تماس بگیرید و با  •
پرستار ثبت شده از طریق تلفن و یا چت زنده گفتگو یک 
 کنید.

 روز ھفتھ باز است 7شب،  10صبح تا  10از ساعت 
 0999-314-800-1تلفن: 
 fraserhealth.ca/virtualcareچت: 
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