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 روز بعد تركيات را آسياب كرده تا به صورت خمير در آيد .
اين خوراكي ها را مي توانيد روي نان تست بماليد يا با ماست يا 

 خامه يا شير پر چرب ولرم مخلوط كرده و سپس ميل كنيد .
ماه در فريزر قابل  3ملين ميوه اي تا دو هفته در يخچال و تا 

 نگهداري مي باشد .
تمرين توالت رفتن و تقويت عضالت كف  قسمت دوم درمان :  

 لگن است .
نيم ساعت بعد از صرف صبحانه ، نهار و شام و قبل از خواب ، 

كودك را جهت اجابت مزاج به دستشويي ببريد و جهت افزايش 
 انگيزه و از بين رفتن ترس كودك 

 براي رفتن به توالت از جدول جايزه و ستاره استفاده كنيد .
در صورت عدم رفتن كودك به توالت و ممانعت از انجام اين كار 

 لطفا از تنبيه و زور استفاده نشود .
 بهتر است از دستشويي ايراني استفاده گردد.

درمان دارويي و طول مدت مناسب درمان  قسمت سوم درمان :
 است . 

درمان دارويي بايستي تحت نظر پزشك شروع و ادامه يابد و در 
 زمان مناسب با صالح ديد پزشك قطع گردد.

ادامه يبوست روده را تنبل تر مي كند نه  نكته مهم براي والدين  : 
 درمان دارويي ملين .

قطع ناگهاني و بدون مشاوره پزشك باعث برگشت مجدد يبوست 
 شده و باعت به هم ريختن برنامه دارويي مي شود .

بي اختياري مدفوع به دنبال يبوست تحت كنترل كودكان نبوده  -2
، لذا نبايد مورد سرزنش ، تنبيه و رفتارهاي نامناسب والدين 

 قرار گيرند .
درمان يبوست كودكان شامل سه قسمت مي باشد : رژيم  -3

غذايي/ تمرين توالت رفتن / درمان دارويي با داروي مناسب و 
 طوالني مدت 

در صورت عدم اجراي دقيق و درمان صحيح و به موقع،  -4
كودك دچار عوارضي مثل كاهش اعتماد به نفس ، عفونت 

ادراري ، بي اختياري مدفوع وسوء تغذيه مي گردد كه درمان آن 
 با مشكالتي همراه است .

 قسمت اول درمان رژيم غذايي   
 رعايت نكات زير الزامي مي باشد :

مصرف وعده هاي غذايي اصلي ) صبحانه ، تهار و شام ( -
سرموقع مشخص ) حداكثز نيم ساعت تغيير ساعت صرف غذا 

 اشكالي ندارد (
بعد از بيدار شدن از خواب هنگام صبح مصرف يك استكان آب -

 ولرم و سپس تشويق به توالت رفتن  بسيار كمك كتتده است .
از مصرف تنقالت صنعتي مثل چيپس ، پفك ، شكالت ، كاكائو -

 طي درمان اجتناب گردد .
 مصرف غذاهاي پرچرب و فست فودها ممنوع -

 ماه  2-1امكان قطع مصرف شير ا دستور پزشك 

افزايش مصرف غذاهاي پر فيبر مثل : حبوبات ) عدس ، ماش ، -
نخود ، لوبيا ( / لبو ، شلغم / سبزيجات ) كاهو ، خيار ، انواع كلم ها 

، فلفل دلمه اي و گوجه فرنگي ( خشكبار ) انجير ، آلو ، كشمش ، 
نخودچي ، زردالو، توت و مويز ( مربا ) هويج ، به ، بالنگ ، انجير 

و...( نان هاي سبوس دار ) بربري و سنگك ( ميوه ها ) سيب ، 
 كيوي ، گالبي ، انجير و... ( 

گنجاندن خوراك حبوبات ، سبزيجات ، انواع آش ها ، خورشت -
 اسفناج ، باميه و... در وعده هاي اصلي غذايي

 مصرف آب ميوه هايي مثل : طالبي ، هندوانه ، كيوي -
 مصرف ساالد ميوه در طول روز به ميزان يك ليوان -
 مصرف روغن زيتون وكنجد همراه غذا دو قاشق غذاخوري -
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 دستور غذايي ملين ميوه اي : 
 موارد زير را شب هنگام با هم تركيب و در آب بخيسانيد :  

يك فنجان آلو ، يك فنجان كشمش ، يك فنجان خرما ، نصف فنجان آب 
 پرتقال ، نصف فنجان آب آلو ، يك فنجان سبوس گندم . 


