
 

 

شناسنامه           

  پرستاری   درسنامه 

 کودکان) نلسون( 

 منبع: 

کننده:   تهيه  واحد آموزش به بيمار   

1400پاييز    بازنگری:   تاريخ    

اعتبار:   تاريخ  دوسال   

کارشناس تغذيه  – ليال وفا   کننده:   تاييد    

 ارتباط با ما:     

 :شماره تماس

071-2279701-9 
 داخلي:............. 

 :وبسايت

http://shirazmch.ir 

 ايميل: 
motherhosp@gmail.com 

 

 

   مناسب   رژيم غذايي 

 براي كنترل اسهال 

 تعريف 

از دست دادن آب  سريع اسهال ،بدن در معرض    در صورت عدم كنترل مناسب و

سال اسهال را جدي    3قرار دارد .نكته بسيار مهم اين است كه در كودكان زير  

 بگيريد وسريعا اقدام به درمان كنيد.

 

به   - .آب  نماييد  آغاز  را   ، گوشت  عصاره  مانند  شفاف  مايعات  با  تغذيه  ابتدا 

سعي كنيد مصرف مايعات    رفته شود .تنهايي مي تواند جايگزين مايع از دست  

   ساعت برسانيد. 24ليوان در   8را به صورت جرعه جرعه ومستمر به تعداد 

توانايي خوردن غذاهاي جامد را پيدا نمود تغذيه از غذاهاي  كودك  ي كه  مهنگا -

و كنيد.   نرم  شروع  را  كم  مقادير  در  ولي    ساده  كوچك  هاي  وعده  مصرف 

 مستمر بسيار سودمند است. 
 

       
 

 

 

 

http://shirazmch.ir/
mailto:motherhosp@gmail.com


 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

اجتناب شود:   از مصرف آن  غذاهايي كه بايستي  

نوشكيدني هاي كافيين و   شككتت ،غذاهاي ادويه دار قهوه ، آب آلو، ✓

 دار

 نوشيدني هايي كه با مقدار زياد نمك درست شده اند، ✓

 دسر حاوي ژله ، ✓

 غذاهاي سرخ شده ، ✓

 توانند نفاخ باشند.سبزيجاتي مانند بروكلي ،كلم ،گل كلم ،كه مي  ✓

هاي خام خصوصاً خانواده مركبات ميوه و ميوهپرهيز از نوشيدن آب ✓

   تي()طبيعي يا صنع

پرهیز از خوردن سببیزاتبخا خبخی   ابخ پالبته اعیلبت    بب    ✓

پالت  ت  هیود   سبی  زاید پالت اخ  هواجسبیزاتخا اخند  

مدد  مت اان  ت علت تفخ ا نوع فییر در اان  اسبهخ  مک  ا 

 .مدد سیزاتخا است مت  ت صورا قخ ض عکل ا 

 .  پرهیز مدی   از غذاهخی آاخده   مدسر ی ✓

 غذا هايي كه مي تواند مفيد باشد:  

سبی  زاید  آ    یسبوويیت سبیود دار ه رنج ه  نخن تسبت ه  اوزه  -

 حراره ه  سبو  سبخده ردرسبت  ب ه  خ هواج  سبی  زاید   ه   پزه 

 سی  پالت

اصبر  پر تيین  وو بت  نخن بن هخی آن اخند  رپدیر هتار ار   -

 هتن اخه    را هروز اح  د نودی 

ی غبذای ا کوع   رنررداب ه دف بت  بت  رنبخابت هیود اسببهبخ ه اب  بخ    

هخی ازانه سب   مدی   خ مر مر اابخفت مردن  اسبهخ خصبوصبخد در  

تبخن از  رو ببت نبخوهبخن  اسببهبخ   اواد غبذاا   بت  رنبخابت غبذاا 

 نلوویری مدی 
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