یبوست در کودکان:

یجَست یه هطىل ضبیغ دس هیبى وَدوبى است وِ دس
دفؼبت ،لَام ٍ سَْلت دفغ هذفَع تغییش ایجبد هی ضَد .دس
وَدوبى یجَست ثِ هؼٌی تأخیش  3یب ثیطتش اص  3سٍص دس دفغ
هذفَع ّوشاُ ثب دسد ٍ گبّی ّوشاُ ثب تىِ ّبی خَى است.
اهب ثِ طَس ول ّشگبُ تؼذاد طجیؼی دفغ دس وَدن وبّص
یبثذ یجَست ایجبد ضذُ است .ثِ طَس تمشیجی  3-5دسصذ اص
وَدوبى ثِ ایي دلیل ثِ پضضه هشاجؼِ هی وٌٌذ.
دالیل ایجاد یبوست:

دس اوثش وَدوبى یجَست ثذٍى ػلت صهیٌِ ای ایجبد هی
ضَد .دس ایي حبلت ػلل سٍاًی ٍ هحیطی دس ثشٍص آى هؤثش
است .دس سِ هشحلِ اص سضذ وَدن احتوبل ثشٍص یجَست
صیبد است:
ٌّ - 1گبم ضشٍع ضیش گبٍ ٍ غزای ًشم ثشای وَدن وِ ثِ
ػلت ون ثَدى فیجش ضیش ایجبد هی ضَد.
 - 2دس طی هشحلِ آهَصش تَالت سفتي .دس ایي صهبى
وَدن ثِ دلیل اضتیبق صیبد ثِ ثبصی وشدى ٍ ػذم هیل ثِ
لطغ ثبصی یب ثِ دلیل سختگیشی ٍالذیي دس صهیٌِ آهَصش
استفبدُ اص تَالت ،دچبس تأخیش دس دفغ هذفَع ٍ افضایص
احتوبل یجَست هی ضَد.
 - 3صهبى سفتي ثِ هذسسِ .دس ایي هشحلِ ثِ دلیل ًب آضٌب
ثَدى وَدن ثِ هحیط ،خجبلت ،تغییش دس الگَی دفغ ٍ
استشس ،احتوبل ایجبد یجَست ثبال است.

گبّی یجَست ثِ دلیل ثؼضی ثیوبسیْب یب هصشف ثشخی
اص داسٍّب هثل ضذ تطٌجْب ،داسٍّبی ضذ اسیذ هؼذُ ٍ
هىولْبی آّي ایجبد هی ضَد.
عالیم یبوست:

 ػذم داضتي دفغ
 دسد دس ًبحیِ ضىن
 وبّص اضتْب
و در موارد شدید






تت
استفشاؽ
ٍجَد خَى دس هذفَع
وبّص ٍصى

عوارض یبوست:

 ضمبق همؼذ
 جوغ ضذى هذفَع دس سٍدُ ٍ ًطت اص همؼذ
 تشس اص سفتي ثِ تَالت ٍ ثِ تؼَیك اًذاختي
دفغ هذفَع
توصیه های زیر را بکار ببندید:

دس صَستیىِ وَدن ضوب ووتش اص  4هبُ داسد دس صَست
ثشٍص یجَست ثْتش است ثِ پضضه هشاجؼِ ضَد .اهب دس
وَدوبى ثبالتش اص  4هبُ تغییش دس سطین غزایی ٍ تغییشات
سفتبسی دس اوثش هَاسد هٌجش ثِ سفغ یجَست هی ضَد.

 دس وَدوبى  4-8هبِّ دادى سٍصاًِ سِ لبضك غزا
خَسی ٍ دس وَدوبى ثضسگتش ثیطتش اص ًصف لیَاى هؼوَلی

آة سیت ،آة گالثی ٍ آلَ دس ًشم وشدى هذفَع هؤثش
است.

 استفبدُ اص غزاّبی ثب فیجش ثبال هی تَاًذ دس
جلَگیشی ٍ دسهبى یجَست دس وَدوبى هؤثش ثبضذ .وِ
ضبهل اًَاع ًبًْبی گٌذم ٍ جَ ،ویه هیَُ ای،
سجضیجبت هبًٌذ ولن ،لَثیبً ،خَد فشًگی،
اسفٌبج،وشفس ٍ وبَّ ثِ ّوشاُ سیت صهیٌی ،رست،
سیَاس ،وذٍ ٍ ضلغن ٍ هیَُ ّبیی هبًٌذ پشتمبل ،گالثی،
ّلَ ،ویَی ،ولَچِ ّبی سجَس داس ،سَح سجضیجبت،
گَجِ فشًگی خبم ٍ وطوص هی ثبضذ.
 غزاّبی ووىی حبٍی آّي یجَست سا ثذتش ًوی
وٌٌذ ثِ ایي دلیل وِ همذاس آّي آى ون است لزا
لضٍهی ثِ لطغ آى ًیست .اهب دس صَست استفبدُ اص
لطشُ آّي هی ثبیست ثب پضضه هطَست ضَد.

 ون وشدى هَص ،هبست ٍ ضیش گبٍ دس سطین غزایی
وَدن .دس صَستیىِ یجَست ثشطشف ًطذ ثْتش است
ثشای یه یب دٍّفتِ ضیش گبٍ ثِ طَس وبهل حزف ضَد،
اگش یجَست ثبصّن ثشطشف ًطذ ،هجذد ضیش گبٍ دس
ثشًبهِ غزایی وَدن خَد لشاس دّیذ.
 وَدن خَد سا ثِ اًجبم ٍسصش ػبدت دّیذ.

 تٌْب صهبًی وِ وَدن اظْبس گشسٌگی هی وٌذ ثِ اٍ غزا
دّیذ.
 یه لیَاى آة گشم ثِ ّوشاُ آة لیوَ دٍ ثبس دس سٍص هی
تَاًذ هفیذ ثبضذ.

 وَدن خَد سا تطَیك وٌیذ سٍصاًِ  2-3ثبس ًین سبػت
ثؼذ اص صشف غزا ثِ هذت  5-10دلیمِ ثِ تَالت ثشٍد.

 وَدن خَد سا تطَیك وٌیذ ثِ هحض احسبس دفغ ثِ
تَالت ثشٍد ٍ ثؼذ اص ایي سفتبس وَدن خَد سا تمَیت وٌیذ.
هثالً اٍ سا دس آغَش گشفتِ ثجَسیذ ٍ یب ولوبت تحسیي آهیض
ثىبس ثجشیذ.
 هطوئي ثبضیذ تَالت هٌبست سي وَدن است ٍ دس آى
احسبس ساحتی ٍ آساهص هی وٌذ.
 یه الگَی هٌظن دفغ سا ثشای وَدن خَد لشاس دّیذ.
هثالً ثؼذ اص خَسدى غزا ثِ خصَظ صجحبًِ

 ثشای افضایص اًگیضُ سفتي ثِ تَالت دس وَدن خَدّ ،ذیِ
ای سا ثشای اٍ دس ًظش گشفتِ وِ استفبدُ اص آى هحذٍد ثِ
صهبى سفتي ثِ تَالت یب لجل اص آى ثبضذ .هثالً دس وَدوبى
ووتش اص  6سبل خَاًذى ضؼش ،وتبة یب یه اسجبة ثبصی ٍ دس
وَدوبى ثضسگتش ثبصیْبی وبهپیَتشی دستی هی تَاًذ هفیذ
ثبضذ.
 اگش وَدن دس ضشٍع سفتي ثِ هذسسِ دچبس یجَست ضذ
ػلت آى سا ثشسسی وٌیذ .اگش دلیل آى خجبلت ٍ هحذٍدیت
ٍلت ٍ ًبهٌبست ثَدى هحیط ثبضذ ،ثب اٍلیبء هذسسِ هطَست
وٌیذ.

 وَدن خَد سا ثِ ًَضیذى همذاس وبفی هبیؼبت هبًٌذ
آة ٍ آة هیَُ ػبدت دّیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي

در چه زمانی به پسشک مراجعه کنید.

 ػذم سفغ یجَست

 وبّص اضتْب ٍ ٍصى

ٍ جَد خَى دس هذفَع

واحد آموزش ضمن خدمت

بوست در کودکان ?

 ایجبد یجَست ثِ طَس هىشس
 ضىبیت اص دسد ٌّگبم دفغ

 تت
دس ایي هَاسد هوىي است داسٍّبی هسْل ٍ تٌمیِ ثشای
وَدن ًیبص ثبضذ وِ ثب صالحذیذ پضضه اًجبم هی گیشد.
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