
 

 

Què cal fer en cas de diarrea? 
 

� Diarrea: deposicions líquides o semilíquides en nombre superior a l’habitual. 

� Diarrea greu: deposicions líquides i explosives en gran  

quantitat, amb presència de sang o moc i en gran número  

(12-15 al llarg del dia). 

 

Alimentació del nen amb diarrea lleu o moderada 

 

1. Si pren lactància materna. S’ha de continuar amb la lactància materna. Se 
li han d’oferir preses més freqüents; es pot oferir entre preses: aigua, aigua 
d’arròs o sèrum de rehidratació oral* 

 

2. Si pren lactància artificial. Cal seguir igual, es pot oferir entre preses: 
aigua, aigua d’arròs o sèrum de rehidratació oral* 

 

 3. Si pren alimentació complementària.  

� El puré de fruites es prepara només amb poma i plàtan. 

� La farineta de cereals es prepara només amb sèmola d’arròs.  

� El puré de verdures es pot preparar amb patata, pastanaga o arròs bullit. 

� Pollastre sense pell, peix blanc o vedella (si ja s’havien introduït), bullits 
o a la planxa. 

 

 4. Si el nen presenta vòmits. S’han d’oferir líquids sovint. 

 

* Preparació de solucions líquides per tractar les di arrees en els nens 

 

� Sèrum de rehidratació oral. Diluir el contingut d’un sobre a la quantitat 
d’aigua especificada al sobre. Farem servir aigua envasada. 
S’administra a temperatura ambient o fred. La barreja només es pot 
fer servir durant 24 hores; després, cal fer-la de nou.  

� Aigua d’arròs: Posar a bullir un litre d’aigua i afegir una tassa de les 
de cafè d’arròs. Es deixa bullir aproximadament mitja hora, després 
es passa per un colador i es guarda l’aigua a la nevera. Només es pot 
fer servir durant 24 hores; després, cal fer-la de nou. 

�  Sèrum fet a casa amb sucre i sal: Dissoldre en 250 cc d’aigua, una 
culleradeta de les de cafè de sal i dues culleradetes de les de cafè de 
sucre. Es poden afegir unes gotes de suc de llimona. La barreja 
només es pot fer servir durant 24 hores; després, cal fer-la de nou. 

 



 

 

Quan haurem d’anar a urgències?  

 

� El nen/a té una diarrea greu.  

� Rebutja completament els líquids.  

� Està exageradament postrat o amb molta son.  

� Té vòmits molt freqüents o que no cedeixen.  

� Si presenta canvis de coloració de la pell.  

� Si el nen té menys de tres mesos. 

� Té febre alta i que no baixa amb mesures antitèrmiques habituals. 

 

 

 

 


