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 فوق عمر السنة عند األطفال ()أو التهاب المعدة و األمعاء اإلسهال
 

   
ا و . بالنسبة لبعض القوام اإلسهال هو خروج براز رخو أو مائ 

ً
  غضون أيام قليلة.  تزول األعراض األطفال ، يكون اإلسهال خفيف

 
ة لكنه ف قد يستمر لفتر

 . عند بعض األطفال أطول

  بالضعف شعوره بالجفاف و مما يؤدي إلصابته  يمكن أن يجعل طفلك يفقد الكثتر من السوائل اإلسهال. 

 وسات تعد التهابات المعدة و األمعاء   البالد الباردة المناخ مثل أوربا لإلسهال ا شائع ا سبب بالفتر
 
أنفلونزا أحيانا توصيف )و يطلق عليها ،  ، خاصة ف

 . و األمعاء(  المعدة

 ال اإلسها، جات الطبية ، مثل المضادات الحيوية ال يمكن أن تسبب الع
ً
 .أيض

 

 سوائل تناول ال
 السوائل  و تكون أولوية العالج هنا تعويض.  أن يفقد الكثتر من السوائل ويصاب بالجفافالشديد أو المتكرر  لطفل المصاب باإلسهالل يمكن

  المفقودة. 
  يتناوليكو أكتر الحاالت الخفيفة أو المعتدلة من التهابات المعدة و األمعاء  ف 

ب أنواع السوائل التر   الطفل ها ن شر
ً
 كافيا

ً
، دون الحاجة عادة

 ائل خاصة. و إلعطاء س

  بإن   أي عمر ، يمكن أن يكون ضاًرا  تناول لكن أمر ال بأس به عادة ،الماء كميات معتدلة من   شر
ألن الطفل المصاب  الكثتر من الماء وحده ، ف 

ة دون تناول األمالح يمكن أن يؤدي لخلل التوازن بير  الماء و ا   باألسهال يفقد األمالح من جسمه إضافة للماء، و تناول الماء وحده بكتر
ألمالح ف 

 الجسم. 

 ات   ألمانيا مستحض 
  تساعد تعويض الماء و األمالح المفقودة مع اإلسهال و بالتال   و Oralpädon ، مثل يتوفر ف 

الطفل  إماهةالحفاظ عىل  التر

  جسمه(
اء هذه المنتجات من السوبر ماركت أو الصيدلية)وجود نسبة كافية من الماء ف   .. يمكن شر

 ة من السوائل ببطء حيث ، خاصة إذا كان طفلك يتقيأ  يمكنك إعطاء طفلك عصتر الفاكهة المخفف بالماء و تدريجيا  يمكنك إدخال كميات كبتر

 .السوائلباستخدام هذه 

ن باإلسهال ي لألطفال المصابي 
 
 النظام الغذائ

  إطعام طفلك كالمعتاد. عادة ما  
  كثتر من الحاالت ، يمكنك االستمرار ف 

   ، دون أي عالج خالل بضعة أياماإلسهال  يزولف 
 . دوائ 

  ولكن  
ة التر   الفتر

 
   ف

 :األطفال من اإلسهال ، يجب عليهم فيها  يعائ 

 ة  من  متعددة تناول وجبات صغتر
ً
ة 3عىل مدار اليوم بدال  .وجبات كبتر

 الشوربة(.  الحساء و و الكعك المملح(أ)البسكويت  تناول بعض األطعمة المالحة ، مثل المعجنات( 

   
  النظام الغذائ 

ات ف  طفلك أطعمة ل قدم  األطعمة الخفيفة.  حيث ينصح بتناول اإلسهال بشكل أفضل ، )الحمية( عىل تحمل أعراض قد تساعد التغيتر

 :مثل

  ة. أو المشوي: المطبوخة أو الدجاج أو السمك أو الديك الروم   الخروفلحم البقر أو لحم 

 اء و البطاطا و  الخضار المطبوخة ، مثل  الكوسا  القرع و الجزر والفاصوليا الخض 

 رزالكرونة أو عمال 

    ( بكميات معتدلة. الزباديالرائب )اللي 

 المسلوقبيض ال 

 الموز والفواكه الطازجة األخرى 

 منتجات الخت   المصنوعة من الدقيق األبيض المكرر 

 ة من  الفطائر المصنوعة من الدقيق األبيض ، دقيق الشوفان ورقائق الذرة الحبوب مثل القمح  و الوجبات المحض 

  المذكورة إن وجدت األطعمةتقشتر  و  بشكل عام ، من األفضل إزالة البذور. 
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ي 
 ولها ب أن يتجنب طفلك تنايج األطعمة الت 

 ذلك األطعمة المقلية واألطعمة الدهنية واألطعمة المصن  
 
 عة أو الرسيعةيجب عىل األطفال تجنب أنواع معينة من األطعمة عند اإلصابة باإلسهال ، بما ف

Fast Food النقانق.  و 

  سهالاإل  تزيد من شدة، ألنها يمكن أن  غتر المخففة بالماءتجنب إعطاء األطفال عصتر التفاح وعصائر الفاكهة . 

 تفاقم اإلسهال أو تسبب الغازات و إذا كان إيقافها الحليب ومنتجات األلبان األخرى أو  تناول من التقليل  
 
 . البطن انتفاخت تتسبب ف

 وكىل  والفلفل والفول والبازالء و تجنب   يمكن أن تسبب الغازات ، مثل الت 
وات التر  الحمص.  الفواكه والخض 

 ا الكافئ يفضل
ً
وبات الغازية. أن يتجنب طفلك أيض  ير  والمرسر

 

 ادة اإلسعافية إذا حدث لطفلك ما يلي إتصلي بنا أو راجعي العي
 اهتمامه بما يحيط بهالجلوس أو عدم  قدرته عىل عدم(، أقل بكثتر من المعتادبشكل واضح ) نشاط نقص ال 

   غؤور العينير 

 جفاف الفم  

 دموع عند البكاءال غياب 

  ساعات 6عدم التبول لمدة 

  ازوجود   الت 
 دم أو مخاط ف 

  ال تستجيب للعالج  
 ارتفاع الحرارة التر

 ألم البطن 

 

 

 


