
 روده  چیست ؟ —التهاب معده 

التهاب معده و روده معموال بیماری خفیفی است که         

موجب اسهال و استفراغ یا هر دو میی ویودا ایی                   

بیماری در کودکان وایع اسیت و ایاهیی او یا                 

 بخصوص در ویرخواران خطرناک می باودا

 علت بیماری :

می تواند ویروسی یا میییویروبیی بیاویدا در نیو                     

ویروسی دوره بیماری معمواًل کمتر از یی  هیفیتیه             

استا ولی در نو  میوروبی، طول مید  بیییمیاری            

 بیشتر استا

 

 

 

 

 عالئم بیماری :

اسهال ، استفراغ ، بی اوتهایی ، درد ووم ، ضعف ،             

 تب

در صورت بروز هر یک از عالالئالم زیالر در               

 کودکان باید فورا به پزشک مراجعه شود: 

درد ووم ،  تحمل  نوردن غذا ، امتنا  از نیوویییدن ،                

اود رفتگی چشم ها ، خواب آلودای غیییر دیادی ،                

ادرار نوردن یا ادرار به میزان کم ، خش  بودن زبان ،             

 استفراغ و اسهال مورر ) بخصوص آبوی و خونی (

 درمان بیماری :

پزو  کودک وما را معاینه میی کینید و تصیمیییم                          

 می ایرد که درمان در منزل یا بیمارستان انجام وودا

 درمان در منزل :

وامل ردایت رژیم اسهالی با ودده های غذایی بیشیتیر            

در فواصل کمتر  ) ویر مادر ، سوپ ، کته ماست ، میوز       

غیر شیرین ( ، تهیه محلول سرر          ، سیب و مایعا      

 خوراکی ) طبق دستور پزشک (و مصرف داروهای

تجویز وده خوراکی با تیوجیه بیه سی  و ویرایی                 

 کودک می باودا

 درمان در بیمارستان : 

وامل اجرای موارد درمان در منزل  به هیمیراه سیرم              

درمانی داخل رای ، داروهای تزریقی و خوراکی ،          

انجام آزمایشا  تشخیصی ) میدفیو  ، ادرار و ییا                 

 خون ( می باودا

 پیشگیری از بیماری :

پیشگیری از استرش اسهال و استفیراغ میییویروبیی             

آسانتر استا  مثال ظروف تغذیه کودک و نیز اسباب       

بازی های او را  بل از استفاده وستشو و ضددفیونیی            

کنیدا سعی کنید همه ادضیای خیانیواده بیهیداویت                

 وخصی خود را د یقا ردایت نماییدا



غذاها را در دمای مناسب نگهداری کنیییدا اایر بیه                

د یقه بجووانیید   6کودک تخم مرغ می دهید ، آن را     

 تا کامال سفت وود و مرغ را خوب بپزیدا

نکته مهم : دادن شیر مادر به شیرخالوار              

خود مهمترین عامل کاهش ابتال به اسهال       

 در شیرخواران است.

 رعایت بهداشت فردی :

دستهای خود و کودکتان را با آب و صیابیون             -1

بشویید )  بل از ویر دادن یا ورو  تهیه غذا ، پس          

 از مصرف غذا ،  بل و بعد از اجابت مزاج (

میوه و سبزیجا  را ضددفونی ویده مصیرف             -2

 نماییدا

از دست فرووان و فرووندایان دوره ایرد ،               -3

 خوراکی تهیه نفرماییدا

 غذای پخته وده را فورا میل فرماییدا -4

از آب آوامیدنی سالم استفاده کنییدا هینیگیام               -5

مسافر  و بیرون رفت  حتی االموان از بطری هیای          

 آب پلمپ وده استاندارد، استفاده نماییدا

 منبع : 
( ،راهنمای سریع آمیوزش بیه بیییمیار              1332نصیری زاده ، م  )        

 111-112،تهران ،  حیدری ، صص: 

 

 42235521- 3وماره تلف  بیمارستان :

 
 نکات قابل توجه برای شما مددجوی محترم :

1-  

2-  

3- 

4- 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علو  پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجاندکتر پیروزبیمارستان  

 

 روده ای -التهاب معده 

 در کودکان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به مددجو

 کمیته آموزشی بیمارستان دکتر پیروز
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