
 

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                                                                               
Què és la gastroenteritis? 

La gastroenteritis és una infecció que cursa amb diarrea, és a dir, 

amb augment del nombre de deposicions que, amés, són més 

toves. Generalment, també provoca vòmits, febre i dolor 

abdominal. 

Cura personal de la gastroenteritis 

Què heu de fer a casa? 

Evitar la deshidratació: 

� Cada vegada que el nen fa deposicions o vomita, perd líquid que s’ha de reposar bevent. Utilitzeu els sèrums hiposòdics de 

venda a les farmàcies. 

� Si el nen vomita amb facilitat ha de prendre el sèrum de mica en mica (una cullerada cada 5 minuts), i augmentar-ne la 

quantitat progressivament a mesura que el vagi tolerant. 

� Quan no vomiti els líquids, oferiu-li menjar en petites quantitats, sense forçar-lo, i mantingueu la ingesta de líquids entre els 

àpats.  

Pla de menjars: 

� Des del principi li heu d’oferir menjar sense forçar-lo. En general, els nens amb gastroenteritis no tenen gaire gana. 

� Si el nen està amb lactància materna ha de continuar igual, i augmentar el número de preses. Els biberons de llet artifical 

s’han de fer amb el número de cullerades de llet habitual, sense diluir-los més. 

� La dieta astringent no és imprescindible, és suficient una alimentació suau, que al nen li vingui de gust. 

Quan heu de consultar un Servei d’Urgències? 

� Si el nen vomita mol, no tolera sòlids, ni líquids o vomita encara que no prengui res. Si els vòmits són verdosos, 

contenen sang o semblen marro de cafè o líquids tenyits de puntejat marró. 

� Si el nen està endormiscat, moix, té molta set, plora sense llàgrimes, orina poc o té els ulls enfonsats. 

� Si les deposicions són molt líquides, abundants i freqüents i impedeixen que el nen sigui capaç de beure al mateix 

ritme que perd.  

IMPORTANT 

� No utilitzeu solucions casolanes 

(llimonada alcalina), ni refrescs 

comercials per reposar les pèrdues 

produïdes per les gastroenteritis. 

� Recomanables les solucions de 

rehidratació que ja estan preparades. 

� El perill de deshidratació és més gran 

com més petit és el nen. 

� No administreu al vostre fill 

medicaments per la diarrea o els vòmits 

sense consultar-li al pediatre. 
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