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بيمارستان تخصصي كودكان 

 شهيد فهميده 

 عالئم يبوست در كودكان 

 دكتر مريم  نصر اصفهاني 

 فوق تخصص  گوارش كودكان  

 درمانگاه فوق  تخصصي اطفال 

 عالئم هشدار در يبوست :
 شروع بيماري زير يك سال  -1

 تاخير در دفع مكونيوم )دفع مدفوع روز اول تولد ( -2

 نداشتن بي اختياري مدفوع -3

 اسهال متناوب -4

 اختالل رشد -5

 اختالل عصبي همراه -6

 وجود كالفه مو در قسمت پشت  -7

 نمونه مثبت خون در آزمايش مدفوع  -8

 مشكالت ادراري و مثانه  -9

 يبوست مقاوم به درمان -11

يبب    Constipation in children  يبببببوسببت در  ببود ببان

مشکل شايع است.  ود ی  ه دچار يبوست شده باشد در دفبع مبدفبوع 

دچار مشکل است زيرا بنا به داليلی مدفوع او سبخبت و خشب  شبده 

است . علل شايع يبوست در ود ان معموال شامل آموزش زود هبنبمبام 

توالت رفتن به  ودک و تغيير در رژيبم ذبیايبی اسبت. خبوشبببخبتبانبه 

  بيشتر موارد يبوست در  ود ان موقتی و قابل درمان است.

درمرحله بعد ي  معاينه بدنی  امبل ببر روک  بودک انبجبام مبی 
شود .در معاينه بدنی  ودک پزش  احتماالً با قرار دادن انبمبشبت 
در مقعد ، به بررسی ناهنجارک ها يا وجود مدفوع نبهبهبتبه خبواهبد 
پرداخت. مدفوع موجبود در راسبت روده مبمبکبن اسبت نبيباز ببه 

 بررسی در آزمايشماه داشته باشد .

 مراحل تشخيص علل يبوست درکودکان :

سوابق پزشکی  امل  ودک خود را جمبع آورک  بنبيبد. پبزشب  
 ودک از شما در مورد بيمارک هاک گیشته فبرزنبدتبان سبواالتبی 
خواهد پرسيد. وک همچنين احتماالً از شما در مورد رژيم ذیايبی 

 و الموک فعاليت دستماه گوارش فرزندتان پرسش خواهد  رد.

 نكات كاربردي درمان يبوست جهت والدين عزيز :
بيماري يبوست كودكان در طوالني مدت ايجاد مي شود ،  -1

بنابراين درمان نيز طوالني مدت است و صبر و حوصله والدين 
 در درمان بسيار مهم است .

سال و گاها طوالني تر مي باشد .  6ماه تا  6طول دوره درمان 
 استهاده از داروها تحت نظر پزشك الزامي است .

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/constipation-in-children/diagnosis-treatment/drc-20354248

