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 گاستروآنتريت
 معده و روده هاا  یمخاط یالتهاب غشا ،گاستروآنتريت

ست کا   مشخصات آن شامل اسهال و استفراغ ا. ستا

ها شده و ب  دنبال  باعث از دست رفتن آب و الکتروليت

آياد   یب  وجادد ما   یو عدم تعادل الکتروليت یآن کم آب

 یويروس ها ، باکتر: عدامل عمده گاستروآنتريت شامل 

 .باشد یها و انگل ها م

 نشانه ها
و ضعف  یحال یتب، لرز، ب، حالت تهدع ،اسهال، دل درد 

 .خشکی لب و دهان ، درد شديد شکمی ویعمدم

در  یولا  ست،يعارض  واضح ن نيافراد عالئم ا یبرخ در

نامناساب    يا و تغذ فيضاع  یمنا يا ستميک  س یافراد

  تحات  یچناد روز  ديا دارند، عالئم واضاح هساتند و با  

 .رنديدرمان قرار گ

 مورد انتظار  عواقب
  روز برطار   2-5  معمادً  در عار     و اسهال  استفراغ

دچاار    هفتا    تا يك  است  اًن ممکنشدد، اما بزرگس می

 .باشند  و خستگی  ضعف

 

 : هشدار
 .بروز تب و مدفدع خدنی ب  پزشك شدددر صدرت * 

در غير اين صدرت در صدرتی ک  اساتفراغ و اساهال   *

 .ساعت طدل کشيد مراجع  نمايد 22بيشتر از 

عارض  جدی اين بيماری کم آبی بدن و کمبدد امالح و * 

خدن است ک  باياد تحات ن ار پزشاك باا      نمك های 

 .دريافت دارو درمان شدد

 بيماری انتقال یراه ها
 ايا ممکن است از راه استفاده از آب آلدده،  یماريب نيا 

 .منتقل شدد یشخص لياستفاده مشترک از وسا

 یکددکان و بهداشات   يتغذ یبرا ريش ش ياز ش استفاده

 نيا ا دعيش ليدً نياز مهمتر یکي ها ش يش نينبددن ا

 است یدر سطح جهان یماريب

باا  دست دادن، مجااورت   قياز طر یماريب نيا نيهمچن

 يیهاا  یو سبز ها دهيآلدده مثل م يیو مداد غذا ماريفرد ب

  .شدد یاند، منتقل م و با دقت شست  نشده یک  ب  درست

 داروها
  مدت باشد، امکان شديد يا طدًنی  يتاگر گاستروآنتر* 

 . تجديز شدد  و ضد اسهال  تهدعضد   دارد داروی

  ها درماان  ها و انگل از باکتری  بعضی  دارد برای  امکان* 

 .مدرد نياز باشد  اختصاصی  بيدتيکی آنتی

در صاادرت بااروز عاادار  کاام آباای، کمباادد آب و   * 

 .الکتروليت ها تدسط پزشك اصالح می شدد

 



 
 
 
 

 

 درمان
، اساتفاده از   تيگاساتروآنتر  یدرماان  دهيشا  نياول

 دهيشا  نيا ا. باشاد  یم یدرمان کم آبمايعات برای 

قاباال مايعااات  یدرمااان خاادراک قياااز طر یدرماان 

است، اگرچ  ممکن است در صدرت باروز   یابيدست

با استفراغ  ديشد یکم آب اي یاريکاهش سطح هدش

 .باشد ازيمدرد ن یديور مايعاتمکرر، 

 یريشگيپ
 تيا رعا تياز گاستروآنتر یريراه جلدگ نيمهمتر -

 .       است یو عمدم یبهداشت فرد

قابال   یمنبا  آب پااک کا  با  آساان      كيوجدد  -

 .است یباشد، ضرور یدسترس م

دسات هاا    یشسات و شاد   رين  یاقدامات فرد -

را  یا روده -یهااب معاد  الت دعيشا  باروز و   زانيم

 دهد یکاهش م

ماادر در کااهش    ريشا در خصدص شايرخداران،   -

 .باشد یدفعات بروز عفدنت و هم در مدت آن مدثر م

  شدد و غذا  يتازه ته ديدر فصل گرم سال، غذا با -

 .مينکن ینگهدار خچالياز  رونيرا ب

 یفروخت  م رونيمشکدک ک  ب یاز مصر  غذاها -

 .ميشدند اجتناب کن

 چيساندو س،يسدس)آماده یغذاها ادياز خدردن ز -

 .اجتناب کرد ديبچ  ها با یبرا ژهيبد...( و
 

 نيشدد، ب  هم یمصر  م اديفصل ز نيدر ا یبستن -

 .مهم است اريبس یبددن بستن زهيپاستدر ليدل

از  ديا اسات و با  اديمسافرت ها در فصل تابستان ز -

کا    یکارخانا  ا  یها خي ژهيآلدده بد یها خيمصر  

کارده اناد     يا هاا را ته  خيا  نيچگدن  ا ستيمعلدم ن

خناك   یبارا  ميرمستقيب  طدر غ خياز . کرد یخدددار

آب را  یبطار  یعنيکردن آب و ندشاب  استفاده شدد؛ 

. ميناداز يآب ب دانيل ردرا  خين   م،يبگذار خي یًب  ً

آب را  م،يآب مشکدک شد یب  آلددگ یاگر در مدارد -

 .ميبجدشان ق يدق 05تا  01

 فعاليت و تغذيه
  برطار    و تب  ، اسهال ، استفراغ تهدع  ک   تا زمانی ●

 .کنيد  استراحت  در رختخداب  نشده

کا  باعاث    نيريو مداد ش ، شير دهياز مصر  آب م ●

 . ديينما زيگردند، پره یمشدن اسهال  دتريشد

 بيسبك مانند برنج، مدز و س يیبا مداد غذا  يتغذ ●

 . دييرا کم کم آغاز نما ینيزم

باا آب و  را  تانيدساتها  مبتال بيماربعد از تماس با  ●

 .ديبشدئ ثاني  ب  روش درست 01صاوبن ب  مدت 

درصد مداد  01تا 01اسهال هندز طيشرا نيدر بدتر ●

 .دشدن یجذب م يیغذا

 .در صدرت تحمل مايعات، مايعات فراوان ميل کنيد ●

 

 یکناد، ولا   یم دياسهال را تشد  ،ياگر تغذ یحت ●

باشاد،   یمهام ما    يا از سدء تغذ یريجلدگ ليب  دل

و ميزان هر وعده  اديرا ز  يدفعات تغذ ديبا نيبنابرا

 .را کم کنيد

با حجم کم  ديشدد با یم  ياگر استفراغ مان  تغذ ●

داد ک  خددش ماان    عاتيما  بيمار ب  اديز عاتو دف

 شدد یاز استفراغ م

 یاديا ز ريمقاد بيمارب   ،یآب از کم یريجلدگ یبرا ●

و  یآبکا  ٔ  ژلا   ،یچاا  ريا صاا  ن   قيا رق عاتيما

مثال او ا آر ا اس     تيا الکترول یتجاارت  یها محلدل

 .ديبده(است  يک  از داروخان  قابل ته)

در هنگاام   مادران  یالزم برا یها هيتوص

 مراقبت از کودکان مبتال به گاستروآنتريت
گردد تا مادران، کددکاان خادد را باا     یم  يتدص ◊

 . کنند  يمادر تغذ ريش

شب مانده  یتازه ب  کددکان بدهند و غذا یغذا ◊

 . را ب  آنان ندهند

. بگذارند خچاليکددکان را در  يیغذا یوعده ها◊

بااس با    کال س،يمانند سدسا  يیاز دادن غذاها ◊

 .کنند یکددکان خدددار

 زهياگر قصد مساافرت دارناد با  فکار آب پااک      ◊

 . باشند

کنناد و    يا ساالم ته  یرا از جا یتنقالت و بستن ◊

 .افراط کرد ديالبت  در دادن تنقالت ب  کددکان نبا


