
 

 االسهال
 

 معاء ألالعارض الرئيسي  اللتهاب ا هواالسهال 

 

 األعراض

 الغثيان والتقيوء المغص -

 ن الشهية  للطعام والعطش الشديد الحّمى ، فقدا -

 من الجسم ،الهزال وتدهور الصحة  فقدان الماء واألمالح -

 عياء شديد وتعب  -

و من أحتمال  وجود دماء في البراز بسبب االسهال الحاد إ -

 معاء جراء وجود جراثيم  في األ

 

 األسباب

 عند األطفال  والرضع 

 من حاالت االسهال يسببها "فيروس الروتا" %09 -

 تلوث الحليب الذي يشربونه  -

 تغيير نوع الحليب  -

  ضافة نوع جديد من الطعام إ -

 

 كبر سنا عند األوالد  األ

 و الناضجة حتى التهرؤ أ، غير المغسولة  جيدا الناضجةو الفاكهة  غير أكثارهم من تناول  الحلويات والمرطبات إ

 

 يضا أمن األسباب 

 تناول طعام ملوث  بجراثيم األمراض -

 ال قد يأتي مصاحبا لبعض األدوية وبخاصة المضادات  الحيوية  -

. من هنا وقات الحرأيالء الطفل عناية خاصة ال سيما في إاالسهال مضّر بنوع خاص باالطفال ويتعين  للوقاية منه  -

 همية التعقيم  وخاصة للرضعات أ

 

 االسهال الخفيف 

 طعام الطفل بواسطة  الفم إالتخفيف المؤقت  من  -

عرض ال يتالتأكد من  تلقي الطفل  كمية  كافية  من السوائل واألمالح لتعويض ما يكون فقده من جراء االسهال  بحيث  -

 جسمه للجفاف 

 تباع  حمية غذائية  مناسبة للحالة إ -

 

 االسهال الحاد 

ل ستبدال السوائإلى إلى المستشفى . ثمة  حاجة  إشراف الطبيب  النه قد  تبرز الحاجة ألخذ الطفل  إن يتم عالجه بأيجب 

 دوية المناسبة  األ  عطاءإ. كما  يتعين  تحديد سبب االسهال  وم عن طريق  حقن المصل  في الوريدوالمواد التي يفقدها الجس

واع نأعتماد إمتصاص الحليب مما يوجب إو الولد األكبر نتيجة العجز عن هضم  وأ*تتاتى بعض حاالت االسهال عند الطفل 

 Neocate من الحليب المصنوع من النبات بدل حليب البقر

 

 األطعمة المسموحة 

  Novalac A.D …. Nursie A.Dالحليب المخصص  لالسهال :  -

 المطبوخ جيدا في الماء الدقيق  أو األرز  -

و المحمص، الخضار المسلوقة  جيدا  ويمكن هرس  الخضار  أالبطاطا المسلوقة  والمهروسة  جيدا ، الخبز العادي  -

 التفاح المسلوق  وتصفيتها،  الموز،

يضاف  تدريجيا  الحليب والفاكهة    (Selles plus consistentes)ي عندما تتحسن نوعية  البرازأفي وقت الحق   -

 ة النظيفة  والمعقّم

 لباردة  والدهنية  فيجب  تجنبها األطعمة  الفجة  والمشروبات  ا -

 



 الوقاية

 الماء والصابون قبل لمس األطعمة غسل اليدين ب -

 لى الحمام وعند الخروج منه إغسل اليدين بالماء والصابون قبل الدخول  -

 والد طعامها لألإتعقيم الخضار والفاكهة قبل  -

 ل خاص عندما يلعبون خارج المنزلالحرص على نظافة األوالد بشك -

 د لعدوى فيروس الروتا وهو فّعال يتواجد االن اللقاح المضا -

 

 

/                                        تعليم المريض ٩١٠٢  / 

 


