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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن
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 چگونه ايمني کودک را رعايت کنيم؟

به اتصاالت کودک مانند سرم و باال بودن نرده های تختت 

جهت شود. و جهت پيشگيری از سقوط کودک، همراه در 

 کنارتخت حضور داشته باشد.

 

 چگونه پس از ترخيص از فرزندم مراقبت کنم؟

  بررسي دقيق نوع استفراغ، ظاهر مواد استفراغي 

  مشاهده رفتارهای کودک در هنگام استفراغ 

  مسواک زدن و شستشوی دهان پس از استفراغ 

 عدم مصرف غذای چرب 

 

 در صورت بروز عالئم زير به مرکز درماني مراجعه نماييد:

 درد شكم 

 استفراغ 

 عالئم کم آبي 

 

 توصيه های خودمراقبتي

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................ 

با آرزوی سالمتي برای شما و فرزند دلبندتان بترای کست  

اطالعات و پيگيری، اطالعات تماس مرکز آموزشي درماني و 

 ژوهشي هفده شهريور رشت به شرح ذيل مي باشد: پ

 

:رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، ضتلت    آدرس

 71جنوبي پارک شهر، مرکز آموزشي درماني و پتژوهشتي 

 شهريور رشت

 

 (:2شماره تماس بيمارستان )داخلي 

(993)-99993333-99993937-379  

 

 وبسايت بيمارستان: آدرس

http://www.gums.ac.ir/17shahrivar 
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والدين گرامي با آرزوی شفای عاجل بترای فرزنتد دلبنتدتان، 

مطال  زير جهت افزايش آگاهي شما در مورد بيماری فرزندتان 

 مي باشد لطفا به نكات زير توجه فرماييد: 

 استفراغ چيست؟

خروج همراه با فشار محتويات معده از طريق دهان را استفراغ 

مي گويند و معموالً با تهوع و ارغ زدن همراه است. وجود خون 

 در استفراغ يا استفراغ صفراوی نشانه مهم مي باشند.

 

 عاليم استفراغ چيست؟

   زاق، ادرار عالئم کم آبي شکی پوست، کاهش ب مانند خ

 نکردن، نداشتن اشک

  مانند: ترشح بزززاق، احساس تهوع با تمايل به استفراغ

 رنگ پریدگی، تعریق، افزایش ضربان قلب

  احساس ناراحتي در شكم يا حلق 

 روش بررسي در بيمار مبتال به استفراغ چيست؟

 تهيه تاريخچه کامل 

 معاينه فيزيكي 

 آزمايش ادرار از عفونت ادراری و ساير علل 

  ... بررسي سطح الكتروليتهای سرم مانند سديم و 

 مطالعات راديوگرافي با نظر پزشک معالج 

 

 درمان استفراغ چيست؟

استفراغ يک نشانه مي باشد که مي تواند ناشتي ازيتک بيمتاری 

 جزئي ويروسي يا بيماری های بسيار مهم باشد مثل مننژيت.

 تغذيه کودک چگونه است؟

 غذاها و مايعات بايد در مقادير کم و وعده های مكرر 

  افزايش حجم مواد غذايي در صورت فروکش کتردن

 استفراغ

 جايگزيني تدريجي رژيم غذايي معمولي 

 

 وضعيت قرارگيری کودک چگونه است؟

در صورت بروز تهوع و استفراغ برای جلوگيری از بازگتشت 

مواد غذايي به حلق، کودک را در وضعيت نشسته يتا نيمته 

 نشسته قرار دهيد.

 

 نحوه مصرف دارو چگونه است؟

  هرگز بدون تجويز پزشک داروی ضد استتفراغ  بته

علت بروز عوارضي مانند خواب آلودگي، عتصبانيت، 

 تحريک پذير به کودک ندهيد.

  بدون نظر پزشک معالج دارو قط  نشود و در ستاعت

 معين مصرف شود.

  تعيين و درمان علتت ايجتاد استتفراغ و پيتشگيری از

 عوارض آن نظير کم آبي 


