
اس دادى ًَضیذًی ّای تزش هاًٌذ آب پزتقال ٍ  -

گزیپ فزٍت اجتٌاب کٌیذ، سیزا هوکي است 

 هعذُ را تیطتز تحزیک کٌذ.

در سهاى اسْال اس خَردى آب هیَُ ّای تجاری  -

 پزّیش ضَد.

هَس خَب است اها آب سیة تِ تچِ  ٍ  هاست -

 ًذّیذ.

قَُْ، چای پزرًگ، ًَضاتِ ّای گاس دار اس دادى  -

ًطَد.)  اجتٌابٍ غذاّای خیلی گزم ٍ سزد 

 (تاعث تذتز ضذى اسْال هی ضًَذچَى 

تَصیِ هی ضَد کِ ًاحیِ اطزاف هقعذ پس اس  -

ّز تار اجاتت هشاج تا آب گزم ٍ صاتَى ضستِ 

 ضذُ ٍ تِ خَتی خطک ضَد.

اس دادى آًتی تیَتیک تذٍى تجَیش پشضک  -

 د.خَدداری ضَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:

  -چاپ دوم 5931 -آموزش به بیمار و خانواده

 فاطمه غفاری، زهرا فتوکیان

 

 

 

 

 

 داًطگاُ علَم پشضکی ضیزاس

 تیوارستاى جَاداالئوِ خزاهِ

 کویتِ آهَسش تِ تیوار

 در کودکان اسهال

 ضٌاسٌاهِ تزٍضَر آهَسضی

 در کَدکاى اسْال عٌَاى

 فاطوِ ضیزٍاًی تْیِ کٌٌذُ

 کارضٌاس پزستاری  سوت

 کویتِ آهَسش تِ تیوار تاییذ کٌٌذُ

 9318 سال تْیِ

 

اجاتت  اسْال عثارت است اس افشایص در دفعات

هشاج)تیص اس سِ تار در رٍس(، افشایص هقذار هذفَع)تیص 

 گزم در رٍس( ٍ تغییز در قَام هذفَع)ضل ضذى(.  022اس 



 

 

 

اسْال هعوَال تِ ٍسیلِ یک ٍیزٍس ایجاد هی ضَد کِ 

"روتا ویزوص" است. که اس طزیق مدفىع رایج تزیي آى 

عفىوی مىتقل می شىد. عفىوت ها ممکه است سثة اسهال، 

 درد شکمی، تة خفیف و اس دست دادن اشتها شىد.

 

در عزض چىد اگز کىدک شما اسهال داشته تاشد احتماال 

تهثىد خىاهد یافت.اما تغییزات سیاد در روس تدون درمان 

میشان حجم مایعات تدن او رخ خىاهد داد و او کم آب خىاهد 

  شد.

عالئم کم آتی که تاید ته آن تىجه ومىد و فىرا ته مزکش 

 درماوی مزاجعه کزد:

و تحزیک پذیزی،چشمان تشىگی سیاد، تی قزاری 

و خىاب آلىدگی، تی اشتهایی  ، تی حالیفزورفته

 ، کم شدن ادرار و مالج فزورفتهو ضعف عضالت

 

درجِ( ٍ  1/93اگز کَدک ضوا تة تاالیی دارد)تیطتز اس *

یا خَى در هذفَعص ٍجَد دارد، هوکي است علت آى 

تاکتزی تاضذ کِ ًیاس است حتوا کَدک خَد را ًشد پشضک 

 تثزیذ.

 

سیز تَجِ  جْت جلَگیزی اس عَارض اسْال تِ ًکات

 کٌیذ:

 تیوار در هزحلِ حاد تیواری در تستز استزاحت -

 کٌذ.

هاّگی تٌْا تایذ تا ضیز  6کَدکاى تا قثل اس  -

هادر تغذیِ ضًَذ. چَى ضیطِ ٍ پستاًک تِ 

راحتی آلَدگی ّا را اًتقال هی دٌّذ ٍ ضیَع 

  اسْال تیطتز هی ضَد.

اگز کَدک ضوا دل پیچِ دارد ٍ خَى ٍ  -

رًگ( در هذفَع اٍ هی تلغن)تکِ ّای سفیذ

تیٌیذ، حتوا تِ پشضک هزاجعِ کٌیذ چَى 

هوکي است علت آى هیکزٍتی ٍ اًگلی تاضذ  ٍ 

 آًتی تیَتیک تجَیش گزدد. عتایذ سزی

 

جْت جلَگیزی اس عَارض کن آتی ٍ افت فطار  -

( استفادُ ORSتایذ حتوا اس پَدر اٍ.آر.اس )

لیَاى( آب  4در یک لیتز)یک تستِ آى را  کٌیذ.

جَضیذُ حل کزدُ ٍ خٌک کٌیذ ٍ تا قاضق یا 

  فٌجاى  طثق دستَر پشضک تِ کَدک تذّیذ.

 دقیقِ  52، اگز کَدک استفزاغ کزد

 ضزٍع ضَد. ORSتعذ هجذدا هصزف 

  ضاهل قٌذ ٍ هَاد هعذًی اٍ.آر.اس

 ضزٍری هی تاضذ.

  لشٍم تِ پزّیش غذایی ًیست ، کَدک

ّوِ چیش تخَرد ٍلی هایعات ضیزیي 

ٌٌذُ اسْال است را قطع کِ تطذیذ ک

کٌیذ ٍ تِ جای آى دٍغ ٍ هاست تِ 

 کَدک تذّیذ.

 


