هب انمهستی بخش
دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

وست یا خشکیِ هزاج عارضه ای در دستگبُ گَارش است وِ
یب
ثز اثز آى ،هَاد دفعی در رٍدُ ثشري سفت هیضًَذ ٍ دفع آىّب
ثب درد ٍ سختی ّوزاُ هی ضَد.علل ثزٍس ایي عبرضِ هوىي است
رصین غذایی ًبهٌبست ،ثزّن خَردى تعبدل َّرهًَی ،اثز جبًجی
دارٍّبی هصزفی یب آًبتَهی ثذى ثبضذ  .رٍشّبی درهبى ضبهل
اصالح رصین غذایی ٍ تحزن است.
رصین غذایی دریجَست :

ک PED-12-97
شناسنامه پمفلت آموزشی د
یبوست در کودکان
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
متخصص
ناظر کیفی
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
دکترفرامرز صادقی
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
دکتر نگین خوشبخت
م نبع:
کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده  1سایت وزارت بهداشت ودرمان

وَدن تبى را تطَ یق ويید آة ٍ آة م یٍُ ّبیی هبًٌذ آة
آلَ ،گالةی را ةیضتز ثٌَضذ .آة م یٍُ ّب را ثذٍى رق یق
وزدى آى ثب آة ،ثِ وَدن تبى ثذُ ید .
هصزف لجٌیبت خصَصب هبست ٍ دٍغ ووتز ضَد .

ثزای یجَست ضیزخَاراى ّطت هبُ ثِ ثبال همذاری اًجیز
خطه رادرهمذاری آة اًذاختِ تبوبهال لِ ضَد ٍ ثِ صَرت
پَرُ هیل وٌذ.

ی
اگز وَدن شهب غذای جبهذ می خَرد ،غذاّبی پزفیثز ًظ ر
غالت (سثَس ،گٌذم ) ،آلَّب ،لَثیا ٍ را در ثزًبهِ غذا یی
ٍی افشایش دُ ید .
فیثز رصیم غذایی وَدن را ثِ ووه سجَس ٍ غالت افشا یش
دُ ید  .ثِ وَدن میٍُ  ،سثش یجبت ٍوبَّ تبسُ دّیذ  .اس
ضستطَی ثْذضتی سجشی ٍوبَّ هطوئي ثبضیذ.
وَدن ثِ ،سیت ٍ هَسًخَرد.
تحزن:
ثبش ٍ جٌت
وَدن تبى را تصٍیق ويید تب جبیی وِ می تَاًذ فعبل د
ٍجَش داضتِ ثبضذٍ .رسش می تَاًذ ثِ پیطگیزی ٍدرهبى یجَست
ووه ثسشایی داضتِ ثبضذ ٍ سالهت عوَمی وَدن را ثْجَد ثخطذ.

درهبى دارٍیی :
اگز وَدن در آغبس اجبثت هشاج ،هصول دارد هی تَاى اس
ی یى وَدوبى طجك دستَرپشضه استفبدُ وزد.
شیاف گلیسر
اگز لزار است اس هس ّل خَراوی استفبدُ وٌید ،ضزثت
یضٌْبد می گزدد.
الوتَلَس ح
اگز اس رٍغي ّب ی هلیى خَرانی استفبدُ می ضَد ،ین تب
دٍ لبضك غذاخَر ی هفید است  .ین جبیگش یى هٌبسة ثزای
رٍغي ّبی خَرانی  ،الوتَلَس است.
ایى هحصَالت فمط ثزا ی هذت وَتبُ لبثل استفبدُ ّستٌذ .
یثَست ثِ راُ حل طَالىی هذت ىیاس دارد.
هزاجعِ ثِ پشضه :
ی 6هبُ ثسیار ًبدرهجتال ثِ یجَست هی ضًَذ
وَدوبى س ر

.

ثٌبثزایى اگز ثِ ًظز م ی رسذ شیرخَار دچبر یثَست است
یًذ .
ی پشضه وَدن را ثت
ثب د
ی هب ا یى است وِ ّز گًَِ استفبدُ هزتت اس هسْل ّب
تَظُ
یرد .
ی تحت ًظبرت پشضه صَرت ي
ثب د

