
با انواع داروی گیاهی برای درمان  
 .یبوست کودکان آشنا شوید

یکی از آزار دهنده ترین بیماری هایی که در دنیا وجود دارد یبوست است. یبوست به قدری  
آزار دهنده است که هرکس با ابتال به این بیماری سریع به دنبال راهی برای درمان آن است.  
داروهای گیاهی یکی از بهترین راه های درمان یبوست است. یبوست با توجه به بدن افراد،  

تحرک داشته باشد    باز در هفته  3تلفی دارد. در حالت عادی اگر روده کمتر از  شکل های مخ
یعنی به یبوست مبتال هستید. البته این میزان برای افرادی که هر روز دفع دارند متفاوت 
است. یبوست به ویژه در کودکان بسیار مهم است و باید سریع درمان شود. اگر کودک شما 

خود   کودکان  یبوست  درمان  برای  گیاهی  داروی  ی خواهید ازهم دچار یبوست می شود و م
 .استفاده کنید به شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 کودکان   یبوست   درمان   برای   گیاهی   داروی  •

 چیست؟   یبوست   عالئم   ترین   مهم  •

 شویم؟   می   مبتال   یبوست   به   چرا  •

 .شوید  آشنا   کودکان   یبوست   درمان   برای   گیاهی   داروی  انواع   با •

 پایانی   کالم  •
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یبوست   درمان  برای  گیاهی  داروی 
 کودکان 

دالیل متعددی برای ایجاد یبوست وجود دارد که مهم ترین هایشان را در ادامه این 
جات ، مصرف انواع دارو های گیاهی   ادویه   خرید  مقاله خواهید دید همچنین عالوه بر 

 گیاهی  داروی باعث درمان این عارضه می شود. با ما تا آخر این مقاله برای آشنایی با
 .همراه باشید کودکان یبوست  درمان برای
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 مهم ترین عالئم یبوست چیست؟ 
هستید. چه عالئمی اگر در ما دیده شد   یبوست   عالئم  در این بخش شما شاهد مهم ترین

یعنی یبوست داریم؟ برای پاسخ به این سوال ادامه مقاله را از دست ندهید و با تا آخر این 
 .راه ما باشیدمقاله هم

 سفت شدن مدفوع  

می توان گفت که سفت شدن مدفوع یکی از مهم ترین عالئم یبوست است که در هنگام  
ابتال به این بیماری ایجاد می شود. در این مورد شما میفهمید که مدفوعتان نسبت به دیگر 

 .روزها خیلی سفت تر شده است

 فشار زیاد در هنگام دفع 

ع یکی از مهم ترین و جدی ترین عالئم  از بین عالئم ابتال به یبوست، فشار زیاد در هنگام دف 
است که باعث آزار و اذیت شما نیز می شود. اما علت ابتال شدن به بیماری یبوست چیست؟  

 .داروهای گیاهی درمان یبوست کدام است؟ تا آخر این مقاله همراه ما باشید

 

 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/constipation/symptoms-causes/syc-20354253


 چرا به یبوست مبتال می شویم؟ 
 ورزش نکردن و کم تحرکی 

باعث می شود نکردن  ورزش  یبوست کم تحرکی است.  به  ابتال  دلیل  تا شما دچار   اولین 
بیماری هایی مانند اضافه وزن، پا درد، دیایب و یبوست شوید. البته یبوست را شاید بتوانید  

خود مشکل  برای  حال  به  تا  اگر  نیست.  بردار  شوخی  وزن  اضافه  اما  کنید    خرید  درمان 
 .را امتحان نکرده اید به شما توصیه میکنیم که خواص عرقیات را دست کم نگیرید عرقیات 

 استرس بیش از حد 

دومین دلیل مبتال شدن به یبوست، استرس بیش حد از است. اگر شما نیز زود استرسی می  
شوید و دست خودتان نیست باید سعی کنید تا آرامش خود را حفظ کنید. استرس زیاد می 

 .شکالت اعصاب و روان نیز شودتواند باعث م 

 استفاده نکردن به اندازه مایعات 

کنید   مایعات مصرف  کمتر  هرچه شما  دارند.  بدن  گوارش  دستگاه  بر  زیادی  تاثیر  مایعات 
مدفوع شما نیز سفت تر خواهد شد و کم کم دچار یبوست می شوید. پس از استفاده کردن  

 .مایعات فراموش نکنید

 ا گیاهی عوارض داروهای شیمایی ی 

همانطور که می دانید بعضی از داروهای گیاهی و شیمایی دارای عوارض هستند. یکی از 
شایع ترین عوارض بعضی از داروها، یبوست است. فرقی نمی کند که داروی مورد نظر گیاهی  

 .شیمایی؛ به هر صورت می تواند زمینه ابتال شما به یبوست را فراهم کند باشد یا

 ن مصرف بی رویه ملی 

استفاده می  ملین  گاهی اوقات ما برای اینکه مشکالت معدوی مان را حل کنیم از قرص های
کنیم. استفاده به جا و به اندازه از این قرص ها می تواند موثر باشد اما استفاده بی رویه  
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نیز یکی از  ارگانیک   محصوالت   خرید . به یبوست نزدیک تر کنیدباعث می شود تا خود را  
 .روش های درمان این عارضه می باشد

آشنا   کودکان  یبوست  درمان  برای  گیاهی  داروی  انواع  با 
 .شوید 

وجود دارد اما در ادامه این   کودکان   یبوست   درمان   برای   گیاهی   داروی  تعداد بسیار زیادی
مقاله شما شاهد موثرترین و بهترین داروی گیاهی برای درمان یبوست در کودکان خواهید  

 .بود

 بارهنگ کتانی 

یکی از گیاهان خاص که می تواند در درمان یبوست کودکان کمک های زیادی کند، بارهنگ  
از این گیاه می توانید یبوست  کتانی است. بارهنگ کتانی خاصیت ملینی دارد و با استفاده 

 .در کودکان را بهبود ببخشید

 چای ریشه شیرین زبان 

یکی از نوشیدنی هایی که می تواند برای درمان مشکالت گوارشی تاثیر بسیار زیادی داشته  
باشد، جای ریشه شیرین زبان است. ریشه این گیاه خاصیت ضد التهابی دارد و همچنین  

 .خشدمی تواند هضم را بهبود بب

 چای بابونه 

را  از شام مصرف می شود و می تواند تعداد دفعات تحرک روده  بابونه معموال بعد  چای 
بیشتر کند و هضم سریع تر و بهتر انجام شود. البته نباید از این چای برای درمان یبوست 

 .کودکان استفاده کنید

با تجویز پزشک مشلکی    از این چای ها فقط می توانید در بزرگساالن استفاده کنید. البته 
ندارد و شما می توانید از همین چای برای درمان یبوست کودکان استفاده کرده و تاثیرات  

 .آن را ببینید
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 خارگوزن 

است. خارگوزن باعث   کودکان  یبوست  درمان  برای  گیاهی   داروی خارگوزن یا ارجنگ یکی از
شود. البته بهتر است که از می شود تا روده تحریک شده و فرآیند هضم خیلی بهتر انجام  

این دارو به مقدار کم و فقط در صورت لزوم استفاده کنید. مصرف بیش از اندازه این گیاه  
 .می تواند باعث ایجاد نارسایی کلیوی شود

 ریواس 

شاید تابحال ته میوه ریوس را خورده باشید. ته این میوه برخالف ساقه اش بسیار شیرین  
ز بهترین موارد برای درمان یبوست است. البته که در بعضی از  است. این میوه نیز یکی ا

پژوهش ها از ریواس به عنوان گیاهی ضد اسهال نامبرده شده است اما می توان گفت که  
 .این گیاه برای درمان یبوست نیز تاثیرات زیادی دارد

 

 کالم پایانی 
بوده اید. شاید تا االن   کودکان  یبوست  درمان  برای  گیاهی  داروی شما در این مقاله شاهد

تیجه ای نگرفتید. پس داروهای  خرید ادویه و یا خرید عرقیات مختلف را امتحان کردید اما ن



گیاهی باال را نیز امتحان کنید. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. از اینکه تا آخر  
 .این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر را داریم


