
 

 

بچوں ميں قبض ايک بہت عام پريشانی ہے۔ بہت سے بچے عام طور پر کئی کئی دنوں کے وقفہ سے اجابت کرتے ہيں۔ اس سے 
 چاہئے۔قطع نظر، آپ کو ايسے سخت پاخانے کو جس کا اخراج مشکل ہو قبض سمجهنا 

چهاتی سے دوده پالئے جانے والے بچے عام طور پر يوميہ زياده پاخانہ کريں گے ليکن کبهی کبهی ہفتہ ميں صرف ايک بار نرم 
طبعی پاخانے کر سکتے ہيں۔ ان کی اجابتيں بوتل سے دوده پالئے جانے والے شيرخوار بچوں کے مقابلہ ميں تعداد ميں بہت مختلف 

تک اجابتيں ہوتی ہيں  40سے  5پر، چهاتی سے دوده پالئے جانے والے شيرخوار بچوں کو فی ہفتہ تقريبا ہوتی ہيں۔ مثال کے طور 
تک اجابتيں ہوتی ہيں۔ دوده يا فارموال کی نوعيت  28سے  5جب کہ فارموال دوده پالئے جانے والے شيرخوار بچوں کو فی ہفتہ 

 بدلنا بهی قبض کا سبب بن سکتا ہے۔

کی وجہ بنتی ہيں ليکن وه شيرخوار بچے اور ديگر بچے جو متوازن کهانے کهاتے ہيں مثالی طور پر قبض بہت سی چيزيں قبض 
 کے شکار نہيں ہوتے ہيں۔

صالح کے لئے اپنے معائنہ کار صحت سے پوچهيں۔ شاذ و نادر معامالت ميں قبض کسی بنيادی بيماری کی وجہ سے ہوسکتی ہے 
 نی ختم نہيں ہوتی ہے تو اپنے جی پی سے بات کرنا ضروری ہے۔اس لئے اگر چند دنوں کے اندر پريشا

1. 
 ميرے بچہ کو قبض ہو جاتی ہے۔

2. 
 دوده پالنے کے درميان ڻهنڈا کيا ہوا، اباال ہوا پانی آزمائيں۔

3. 
 اگر پريشانی برقرار رہتی ہے، تو اپنے معائنہ کار صحت يا جی پی سے بات کريں۔

 معائنہ کار صحت کہتے ہيں
بچنے اور اسے واپس آنے کو روکنے ميں مدد دينے کے لئے يقينی بنائيں کہ آپ کا بچہ بہت سارے ريشے جيسے  قبض سے

پهل، سبزيوں، بهنی ہوئی پهليوں اور ناشتہ کے لئے سالم اناج کے سيريئلز سميت ايک متوازن غذا ليتا ہے۔ ہم پروسس نہ کی 
کا ) رياح(کی سفارش نہيں کرتے ہيں، جو پيٹ کے پهولنے، نفخ ) ہےايک جزو جو کچه کهانوں ميں شامل ہوتا (گئی بهوسی 

 سبب بن سکتی ہے اور مائيکرونيوڻريئنڻس کے انجذاب کو کم کرسکتی ہے۔ سيال چيزيں خوب پيئيں۔

 چهاتی سے دوده پالئے جانے والے بچے
ان بچوں ميں قبض بہت شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہے جنہيں صرف چهاتی سے دوده پاليا جاتا ہے، ليکن يہ ان بچوں ميں 

انوکهی بات نہيں ہے جو فارموال دوده پيتے ہيں يا ڻهوس کهانے کهاتے ہيں۔ عالج سے متعلق صالح کے لئے اپنے معائنہ کار 

 قبض

 

 ان بچوں ميں شاذ و نادر ہوتی ہے جنہيں صرف چهاتی سے دوده پاليا جاتا ہے



کہ آپ پانی کی صحيح مقدار کے ساته فارموال پاؤڈر بنائيں۔ کچه فارمولے  صحت يا فارماسسٹ سے پوچهيں۔ يقينی بنائيں
آپ کا معائنہ کار صحت آپ  -خاص طور پر ان بچوں کو ہدف بناتے ہوئے تيار کئے جاتے ہيں جنہيں معمولی قبض ہوتی ہے 

 کے اختيارات کے بارے ميں بات کر سکتا ہے۔ 

تو پهر خود جوس يا پهل ہی سکون پہنچانے کے لئے کافی ہونا چاہئے۔  اگر آپ کا بچہ پہلے ہی سے ڻهوس کهانے پر ہے
سيب، ناشپاتی اور آلوچے جيسے پهل ساربيڻول پر مشتمل ہوتے ہيں جو ايک قدرتی ملين دوا ہے، جو آنت کے نچلے حصہ کو 

ں مدد ديتا ہے۔ زياده پانی روکنے ميں مدد ديتی ہے، جو بدلے ميں پاخانے کو نرم رکهنے اور اخراج ميں آسان ہونے مي
 چهوڻے بچوں کے لئے، دوده کے عالوه کوئی بهی چيز دينا شروع کرنے سے پہلے اپنے معائنہ کار صحت سے معلوم کريں۔
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