
 دستهاي خود رانيز بشوئيد.

     براي جلوگيري از مسموميت غذايي، تمام غذاهاي پخته  را

در يخچال نگهداري كنيد و اگر خواستيد آنههها را مهورد        

استفاده مجدد قرار دهيد كامالً غذا را حرارت دهيهد زيهرا     

كند اما در دماهاي بها  از     سالمونال در غذاهاي گرم رشد مي

 رود. بين مي

  قبل از پختن مواد غذايي منجمد مخصوصاً مرغ و گوشت، آن

ها را كامال از حالت انجماد خارج نماييد و سپس آنها را كامالً 

 بپزيد.

  ، غذاهايي ك  راحت هضم ميشوند از قبيل سوپ، ماست، ژل

و غذاهاي كم چرب را هر وقت ك  كودك چيزي براي خوردن 

خواست ب  او بدهيد. آثار بيماري مسموميت معمو ً ظهر      

 روند.   يك هفت  از بين مي

     براي از سرگيري شير در شيرخواري ك  از شيرخشهههههك

 تغذي  مي شوند از دستورات دكتر پيروي كنيد.

   ساعت گذشت  چه    42بررسي كنيد ك  كودك مسموم ظر

خورده است هرگون  غذايي مشكوك نظير مرغ، گهوشهت،     

زند عامل  ماهي، بستني، كيك، شير و ماست را ك  حدس مي

 اند دور بريزيد. بيماري بوده

 

 

 

 

پزشک چه اقدامي برای کودک مسموم انجاج م     

 خواهد داد؟

در اكثريت مواردهيچ درمان خاصي براي مسمهوميت        

غذايي بجز جايگزين كردن مايعات و نمك ك  بخاطر          

اند وجود ندارد.احتما ً     اسهال و استفراغ از دست رفت      

پودر حاوي گلوكز و نمكهاي ضروري رابراي افزودن           

 كند. ب  مايعهههههات كودك مسموم تجويز مي

آب شدن قرار       اگر كودك مسموم شما در خطر بي        

كند اگر    دارد وي را براي تزريق مايعات بستري مي         

استفراغ بسيار شديد باشد يك داروي ضد استفراغ          

 كند. براي متوقف كردن آن تزريق مي

تا مجبور ب  رفتن ب  دستشويي        استفراغ بگذاريد    

 نباشد

 

 توانيد بكنيد؟ شم  چه کمكي مي

      سطلي را كنار بستر كودك مسموم ، مهخهصهو

استفهراغ بگذاريد تا مجبور ب  رفتن ب  دستشويي 

  نباشد.

  در صورتيك  كودك مسموم تب داشت  باشههههد

 با يك پارچ  و حول  مرطوب، او را خنك كنيد.

       كمك كنيد كودك دهانش را بعد از اسهتهفهراغ

 بشويد.

   نسبت ب  رعايت نكات بهداشتي سخهههت گيهر

باشيد. مسموميت غذايي يك بيماري عهفهونهي       

است پس حتماً دستهاي او را بعد از هر بار توالهت  

 هاي بچ   رفتن كامالً بشوئيد. بعد از تعويض كهن 

مسموميت غذایي  در مسموميت غذایي  در مسموميت غذایي  در 
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 كنيد.

 

 آی  مشورت ب  دکتر الزم است؟

           اگر اسهال و استفراغ بيشتر از شش ساعت ادام

داشت  باشد و نتوانيد آنها را صرفًا با دادن              

مايعات كنترل نمائيد بي درنگ ب  دكتر مراجع          

 كنيد. 

           ساعت    42چنانچ  بيماري كودكتان ظر

كنيد كودكتان يك ماده      بهبودي نيابد و يا فكر مي 

شيميايي يا گياه سمي خورده است بالفاصل  ب           

 دكتر مراجع  نمائيد.  

             اگر در اينگون  موارد نتوانستيد ب  سادگي ب

دكتر دسترسي پيدا كنيد كودك را همراه با ماده         

زنيد خورده است ب           سمي ك  حدس مي      

 نزديكترين اورژانس ببريد.

       آب شدن قرار       اگر كودك مسموم شما در خطر بي

كند   دارد وي را براي تزريق مايعات بستري مي         

اگر استفراغ بسيار شديد باشد يك داروي ضد          

 كند. استفراغ براي متوقف كردن آن تزريق مي

 

 نوعي التهاب معده روده  مسموميت غذايي 

است ك  بر اثر خهوردن    Gostroenteritis  اي

غذاهاي فاسد يا سمي و معمو ً آلوده ب  باكهتهري   

 آيد. بوجود مي

ساعت،  بست  به  نهوس سهم         42الي  3در طول 

عالئمي از قبيل گرفتگي شكم، تب، استهفهراغ و     

اسهال با شدتي ناراحت كننده ظاهر ميشوند. در    

غذاهايي ك  آلوده ب  باكتري هستند باكتريهها از    

كنند ك  بر پوشش داخهلهي      خود سمي ترشح مي

 گذارد و موجب التهاب آن ميشود. ها اثر مي روده

 

 
 

 

 

 

باكتريهايي ك  مسموميت غذايي ايجاد مي كنند          

 فراوانند اما شايعترين آنها عبارت است از:

 Shigella  ،شيگال،     Salmonellaسالمونال،     

ك    E.coliو ايكو ي     Staphylococcit  استافيلوكوك

مهمترين عامل مسموميتهاي غذايي در شيرخواراني         

 كنند.   است ك  از شيرخشك تغذي  مي

توان   مي  از انواس مسموميتهاي غذايي غيرباكتريايي:     

از مسموميتهاي ناشي از خوردن مواد شيميايي،              

 كشها يا برخي از گياهان نام برد. حشره

  عالئم مسموميت :عالئم مسموميت :

 مدفوس مكرر و آبكي -استفراغ  -تب  -چنگ زدن شكم 

)ممكن است در آن خون، چرك، يا مخاط نيز ديده شود(            

 اشتهايي بي -ضعف عضالني و لرز 

  آی  خطرن ک است؟آی  خطرن ک است؟

آب شدن    تواند ب  بي    مسموميت از آنجائيك  سريعاً مي     

 بدن منجر شود خطرناك است.

  ابتدا چه ک ر ب ید بكنيد؟ابتدا چه ک ر ب ید بكنيد؟
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 حرارت بدنش را اندازه بگيريد.
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 در آن بررسي نمائيد.

كودك را در بستر بخوابانيد. از دادن هرگون  غذايي            -3

خودداري كنيد اما سعي كنيد مايعات بدن او را با دادن             

نوشيدنيها ب  مقدار كم بطور پي در پي و اضاف  كردن              

( 5mlمقدار خيلي كم نمك و يك قاشق مرباخوري )           

 شكر ب  آن، حفظ كنيد.


