التهاب املعدة واألمعاء الحاد
(اإلسهال)
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ما هو التهاب املعدة
واألمعاء الحاد (اإلسهال)؟
هو اإلصابة بإسهال ،عادة ما يكون فُجايئ يف
البداية ،وقد يصاحبه أعراض أخرى مثل الغثيان
والقيء والحمى وآالم البطن .يشفي من تلقاء
نفسه يف غضون بضعة أيام ،ولذلك عادة ما
نتحدث عن التهاب املعدة واألمعاء الحاد .املدة
متغرية رغم أنه يف أقلّها ميكن أن يستمر ملدة تصل
إىل أسبوع أو أسبوعني.

يف ه

ذا املنشور:
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كيف يتم تشخيصه؟  /كيف يتم عالجه؟

6

متى ميكن للطفل العودة إىل دور الحضانة أو
املدرسة؟  /متى يجب عيل استشارة طبيب
األطفال؟

7

كيف ميكنني الوقاية من التهاب املعدة
واألمعاء واإلسهال؟

يتم تشخيص التهاب املعدة واألمعاء ببساطة عن طريق
التحقّق من األعراض التي يُعرف بها دون الحاجة إىل اختبارات
تشخيصية تكميلية.
يف بعض األحيان ،يطلب األطباء عينة من الرباز للقيام بفحصه،
وهو اختبار يسمح بعد بضعة أيام مبعرفة الجراثيم التي تسبب
اإلسهال .عادة ما يتم طلب هذا االختبار عندما يستمر اإلسهال
لعدة أيام أكرث من املعتاد أو عندما تكون هناك شكوك يف التشخيص.

كيف يتم تشخيصه؟

أوال محاولة تجنب الطفل حالة الجفاف أي تعويض
السوائل واألمالح املعدنية التي يفقدها الطفل وتحفيز
التغذية املبكرة.
كيف يتم عالجه؟
تعويض السوائل املفقودة:
تعويض السوائل املفقودة هو األهم .لتجنب الجفاف من
الرضوري تقديم العديد من السوائل لتحل محل هذه
الخسائر (محاليل إعادة اإلماهة والتي تؤخذ من الفم)
إذ متكّن تركيبتها من تجديد كل من املاء واألمالح املعدنية الرضورية التي فقدها
الجسم .وهذه املحاليل متوفرة بعدة أشكال (أظرفة ،سائل ،جالتني وفالش).
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سيقوم طبيب األطفال بإخبارك عن األوقات والكمية وعدد املرات التي يجب فيها
إعطائها لطفلك.
إذا كنت ترضعني طفلك رضاعة طبيعية ،فاستمري يف ذلك مع تكرارها أكرث من املعتاد.
تجنب إعطاء الطفل مرشوبات ،عصري  /أو مرشوبات للرياضيني ألن تركيبتها امللحية
ليست املناسبة لطفلك.
• التدابري الغذائية:
إذا كان الطفل جائ ًعا وال يتقيأ فيمكنه اتباع نظام غذايئ طبيعي ،يف البداية ،يجب
تج ّنب املرشوبات واألطعمة التي تحتوي عىل نسبة عالية من السكريات (املرشوبات،
عصري التفاح ،املعجنات ،إلخ) أو الدهنية ج ًدا.
يف حالة طفل رضيع ،ليس من الرضوري إجراء أي تغيريات عىل نظامهم الغذايئ.يجب عىل أولئك الذين يرضعون رضاعة طبيعية االستمرار يف ذلك مع إمكانية إعطاءالرضيع مصل تعويض السوائل املفقودة بني أوقات الرضاعة.
بالنسبة للرضع الذين يتغذون عىل الحليب الصناعي فإنه ليس من الرضوري خفضتركيز الحليب عن طريق تخفيفها مبزيد من املاء.
بالنسبة لألطفال الذين بدأوا بالفعل بتناول غذاء األطفال من الحليب والحبوبوحساء األطفال ،لن يحتاج األمر إىل تغيري ،حيث ميكنهم تناول أي حبوب وخرضوات
ولحوم وأسامك ومنتجات األلبان (مبا يف ذلك الحليب) والفواكه ،ولكن تجنب إضافة
السكر إىل الطعام.
ما مل تكن هناك إشارة من طبيب األطفال فإنه ليس من الرضوري استخدام صيغخاصة ألنه عىل الرغم من اإلسهال فإ ّن األمعاء متتص معظم العنارص الغذائية.
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رسع التغذية املبكرة من عالج التهاب املعدة واألمعاء ،عىل الرغم من أنه يف البداية
تُ ّ
قد يبدو عكس ذلك عند إثارة التغوط عند الطفل بعد تناول الطعام مبارشة .هذا ال
ينبغي أن يقلقكم ،ألنه فقط نتيجة لرد الفعل املعوي األكرث نشاطًا يف هذه الحالة .يف
جميع األحوال ،كام هو الحال يف ظروف أخرى ،إذا كان الطفل ال يريد أن يأكل ،فال
ينبغي إجباره عىل ذلك.
• العالج الدوايئ:
يجب تجنب استخدام األدوية غري املوصوفة من طرف الطبيب.
األدوية املضادة للقيء (التي متنع القيء أو الغثيان) لها فعالية محدودة للغاية ويجب
أال تستخدم إال بوصفة طبية اختيارية ألنها ميكن أن تسبب آثا ًرا جانبية.
استخدام الربوبيوتيك (امل ُعينات الحيوية) بطريقة متكررة إذ تحتوي عىل الكائنات
الحية الدقيقة التي تساعد عىل استعادة ال ّنبيت الجرثومي املعوي املفيد لإلنسان وقد
يخفّض قليال من مدة اإلسهال.
ال ينبغي إعطاء املضادات الحيوية للطفل دون وصفة طبية ألنه ميكن أن يطيل
اإلسهال وفرتة انتقال العدوى إىل أطفال آخرين.
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متى ميكن للطفل
العودة إىل دور
الحضانة أو املدرسة؟
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نظ ًرا ألن معظم حاالت التهاب املعدة واألمعاء يف بلدنا خفيفة ،يجب أال
يكون نشاط الطفل محدو ًدا .إذا كانت الحالة العامة للطفل ليست جيدة
أو يتقيأ أو يعاين من ح ّمى أو أمل يف البطن أو يتغوط كثريا ،فمن املستحسن
تتحسن حالته.
عدم الذهاب إىل املدرسة حتى ّ
من املعتاد يف دور الحضانة أن يويص الطفل بالعودة إىل املركز عندما
يتحكم يف التغوط .إذا كان ال يزال يستخدم الحفاضات ،فيمكنه العودة إذا
كان لدى الرباز ما يكفي من االتساق ليتحكم يف حركة األمعاء .إذا كان يف
الرباز دم أو مخاط ،فمن املستحسن االنتظار حتى يصبح طبيعيا.

إذا كان هناك شك يف جفاف الجسم من السوائل يجب الذهاب إىل
متى يجب عيل
املركز الصحي .لهذا من املهم معرفة كيفية تحديد عالمات جفاف
استشارة طبيب
الجسم ،وهي:
األطفال؟
•عندما يكون الطفل يعاين من العطش املفرط.
•عندما يتم مالحظة أ ّن العيون غارقة وجافة جدا وكذلك مالحظة
جفاف الفم والشفتني املتشققة.
•عندما يكون البول نادر أو أغمق من املعتاد.
•إذا ظهرت عليه الح ّمى.
بشكل عام ،هذه هي عالمات التوفر عىل السوائل الكافية يف الجسم:
•إذا كان الطفل سعي ًدا ،أو ببساطة ،إذا كان يلعب بشكل طبيعي.
•وجود دموع عند البكاء.
•وجود لعاب.
•إذا كان يتب ّول بشكل طبيعي.

يكون الرضيع أكرث عرضة للجفاف ،وبالتايل سيكون من الرضوري الذهاب إىل املركز
الصحي إذا كان يالحظ أن الطفل مييل إىل الخمول ولديه نقص يف الشهية ،إذا كان
التغوط لدى الطفل متكرر للغاية ،وخاصة إذا كان يتقيأ كث ًريا أيضً ا ،ويف هذه الحالة فإننا
غري قادرين عىل اسرتجاع السوائل التي خرسها الرضيع ،حيث من الرضوري ملوظفي
الصحة اإلرشاف عىل اسرتجاع الرضيع للسوائل أو تقييم ما إذا كان من املستحسن بدء
اسرتجاعها عن طريق الوريد.
يكون الطفل األكرب سناً أسهل يف تجنب جفاف الجسم ألنه إذا شعر بالعطش فإنّه يطلب
املاء .هذا األمر يس ّهل إىل حد كبري العالج وفقط يف حاالت القيء املستمر أو امليول إىل
الخمول الشديد ،سيكون من الرضوري تدخّل أخصايئ الرعاية الصحية.

التهاب املعدة واألمعاء هو مرض معدي ميكن أن ينتقل من
شخص آلخر .املصدر األكرث شيو ًعا للعدوى هو ملس الرباز أو
كيف ميكنني الوقاية
حفاضات الطفل ،وبالتايل فإن الطريقة التي ميكن أن نتجنب
غسل من التهاب املعدة
بها العدوى هي الرفع من تدابري النظافة املعتادة ،خاصة
واألمعاء واإلسهال؟
اليدين للطفل والشخص الذي يعتني به ،وخاصة بعد تغيري
الحفاضات وتنظيف الطفل أو بعد استخدام املرحاض ،وقبل
الوجبات.
وميكن أيضا أن تنتقل العدوى عن طريق رشب املاء أو تناول
املواد الغذائية املل ّوثة .لذلك يجب حفظ الطعام يف الثالجة جي ًدا ،وغسل الفاكهة
والخرضوات بعناية قبل استهالكها ،وال تستهلك األسامك أو املأكوالت البحرية أو
اللحوم النيئة ،وإذا كان الطفل يأخذ زجاجة الرضاعة يجب غسلها جي ًدا قبل وبعد
وضعها يف الفم.
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