
مشاكل المعدة
اإلسھال - الفطام، أكبر من 6 شھور

ھل یقلقك احتمال إصابة طفلك باإلسھال؟

معظــم األطفــال یخرجــون مــن حیــن آلخر براًزا مائًعا أو لیًنا. األطفال الذین یرضعــون رضاعة طبیعیة یخرجون براًزا أكثر لیونة ممن 
یرضعون الحلیب الصناعي. یكون طفلك مصاًبا باإلســھال عندما یخرج براًزا مائًعا غیر متماســك أكثر من ثالث مرات یومًیا.
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محاذیر
احرصي على النظافة، واغسلي یدیك   ✔

جیًدا كلما غیرِت حفاظة طفلك أو 
أجلسِتھ على النونیة. تخلصي من 

الحفاظات المتسخة والمنادیل المعطرة 
بطریقة آمنة بوضعھا في كیس مزدوج 

لمنع انتشار الجراثیم.

ال تعِط طفلك دواًء مضاًدا لإلسھال.   ✗

یجب أن تكون جمیع األدویة بتوصیة 
من أخصائي رعایة صحیة.

ال تتركي طفلك یذھب إلى دار   ✗

الحضانة أو مركز الرعایة النھاریة 
لمدة ٤۸ ساعة بعد آخر نوبة إسھال 

لھ؛ وسوف تطلعك دار الحضانة على 
الوضع.

ال تبالغي في إعطاء طفلك عصائر   ✗

الفواكھ أو المرطبات؛ ألنھا تحتوي 
على سكریات یمكنھا أن تفاقم اإلسھال.

إرشادات مھمة
في معظم الحاالت، ینتج اإلسھال   •
الخفیف عن اعتالل فیروسي أو 

بكتیري خفیف.
یمكن أن یساعد الحفاظ على مستوى   •

جید من النظافة على منع انتشار 
الجراثیم إلى اآلخرین.

احرصي أنت وأسرتك على غسل   •
أیدیكم جیًدا وبانتظام، خاصًة قبل إعداد 

الطعام أو بعد استخدام المرحاض أو 
تغییر الحفاظات.

اشرفي على طفلك وھو یغسل یدیھ أو   •
اغسلیھما لھ بنفسك.

ال تدعي طفلك یتشارك األشیاء   •
الشخصیة، كالمالبس أو الفانیالت أو 
فوط الوجھ. ینبغي غسل ھذه األشیاء 

باعتیاد عند 60 درجة مئویة.

إن لم تساعد ھذه االقتراحات، تحدثي مع 
زائرتك الصحیة أو الممارس العام.

احرصي على إعطاء طفلك كثیًرا من   ✔

السوائل لوقایتھ من اإلصابة بالجفاف. 
الماء ھو األفضل، ولكن إذا كان طفلك 
لن یشرب الماء، أعِطھ كمیة كافیة من 
أي سوائل یقبل شربھا. باإلضافة إلى 

ذلك، أعِط طفلك أیًضا مشروًبا فور كل 
نوبة إسھال (براز مائع).

دعي طفلك یأكل بشكل طبیعي بمجرد   ✔

أن یرغب في ذلك. ولكن یجب أن 
یتجنب األطعمة التي تحتوي على 

كمیات كبیرة من السكر ألن ذلك قد یزید 
اإلسھال سوًءا.

انظري إلى بول طفلك على مدار الیوم.   ✔

فإذا كان طفلك یشرب سوائل كافیة، 
ینبغي أن یكون بولھ باھت اللون صافًیا. 
فإذا كان بولھ داكًنا أكثر من الطبیعي أو 

قوي الرائحة أو غیر صاٍف، قد یكون 
مصاًبا بالجفاف. وإن كنِت تخشین 

إصابة طفلك بالجفاف، ُیَحبَّذ أن تعطیھ 
مشروبات خاصة لعالج الجفاف عند 
األطفال. تحدثي مع الصیدلي المحلي.

تجنبي المشروبات السكریة أو   ✔

المشروبات التي تحتوي على بدائل 
السكر (مثل األسبارتام)؛ ألن محتوى 

السكر قد یزید اإلسھال لدى طفلك سوًءا.

أعِط طفلك سوائل إضافیة ما بین   ✔

100 - 200 مل كلما أخرج 
براًزا مائًعا.

توصیاتتوصیات

محاذیر

مالحظة ھامة: أفضل طریقة إلرضاع الطفل ھي الرضاعة الطبیعیة، حیث أن حلیب الثدي یوفر الغذاء المتوازن المثالي والوقایة من المرض لطفلك عالوة على العدید من الفوائد غیر التغذویة 
لكٍل من الطفل واألم. نوصي بأن تتحدثي مع أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك عندما تتخذین قرارك بشأن تغذیة طفلك. ینبغي أیًضا طلب المشورة المتخصصة عند االستعداد للرضاعة 

الطبیعیة والمداومة علیھا. إذا اخترِت الرضاعة الطبیعیة، من المھم أن تتناولي غذاء صحي متوازن. تركیبة حلیب الرضع مخصصة لتحل محل حلیب الثدي عندما تختار األمھات عدم القیام 
بالرضاعة الطبیعیة أو إذا كن غیر قادراٍت علیھا لسبٍب ما. سوف یؤدي قرار عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، أو تقدیم تغذیة جزئیة من زجاجة، إلى تقلیل اإلمداد من حلیب الثدي. إذا اخترِت 
ألي سبب عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، تذكري أن ھذا القرار قد یكون من الصعب الرجوع فیھ. كما أن استخدام تركیبة حلیب الرضع لھا تبعات اجتماعیة ومالیة یجب أخذھا في االعتبار. 

ینبغي دائًما تحضیر تركیبة حلیب الرضع، واستخدامھا وحفظھا حسب التعلیمات على الملصق، لتتجنبي المخاطر على صحة الطفل.


