
العالج واالستشفاء ذو الطابع العلمي في ريجيو  معهد-وأطباء الوحدة الصحية المحلية  حر باختياركتيب معلومات أعده وشاركه أطباء األطفال 
  "Reggio Emilia" إيميليا

  

  
  

Stitichezza 
(stipsi) 

  اإلمساك
  )األَْمعاء أو البَْطنِ  قَْبضُ (

  

  ؟هو ما
انخفاض بصعوبة في إخراج البراز، مع  )األَْمعاء أو البَْطنِ  قَْبضُ أو ( يتميز اإلمساك

از تفرغ أو \و) باألسبوع مرات 3 من أقل( الغوط مرات عدد  الكب أو الكرات( الصلب ال

يمكن أن يحدث أيًضا فقدان غير طوعي لكمية صغيرة من البُراز . حتى يوميًا) الحجم
معارضة  بالبراز أوأو مع تصرف لالحتفاظ ") يرتدي سراويل داخلية قذرة"الطفل (

  .از وألم أثناء التغوططوعية إلخراج البر
  .قد تشمل األعراض المرتبطة بذلك ألم في المعدة وتهيج وانخفاض الشهية

  . ما يكون عرض لمرض أخر انادرً اإلمساك شائع جًدا ولكن 
  

  ما هي األسباب؟ 

 سوء التغذية من الفاكهة والخضروات واألطعمة الكاملة  

 كمية سوائل منخفضة  

 ضعف النشاط البدني  

 صحيح للتغوطالوضع غير ال  

  وما شابه ذلك عندما يبدأ التدريب على استعمال المرحاض، بداية الدراسة، تغيير البيئة(أسباب نفسية(  

تدفع تجربة األلم الطفل إلى كبح نفسه وبدء . أو الكبير تقرحات في الشرج وألم أثناء اإلخراج \يمكن أن يسبب البراز الصلب و 
  .ساكحلقة مفرغة تؤدي إلى استمرار اإلم

  
  كيف تتصرف؟

  :تحفيز إخراج البراز .1
حقنة شرجية  2أو  1لألطفال أقل من عامين يتم إعطاء ( حقنة شرجية بعد الوجبةمن أجل التوصل لحل سريع قم بإعطاء   .أ

 5و 2صغيرة؛ لألطفال األصحاء أكبر من عامين استخدم حقن شرجية فوسفاتية، نصف حقنة شرجية لألعمار بين 
   ).سنوات 5ة كاملة لألطفال فوق ، وحقنة شرجيسنوات

في أول يومين إلى ثالث  الماكروجولالتخاذ قرار أبطأ ولكن أقل توغالً استخدم منتجات تحتوي على جرعة كبيرة من   .ب
ًبا جم 1( أيام ل يومًيا تقر رعة إ انتقل ثم) الوزن من جرام كيلو ل ب لتعليمات وفًقا الوقائية ا    .األطفال طب

  



  
  

  :تساق البراز الطبيعي وانتظام اإلخراجاستعادة ا .2

  االستخدام المنتظم لماكروجول وفقًا إلرشادات طبيب األطفال  .أ

  اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة والخضروات واألطعمة الكاملة   .ب

  دع طفلك يشرب المزيد من المياه الطبيعية  .ج

حاول تعليم الطفل التبرز في مواعيد محددة مع دعوته للذهاب إلى   .د
ما مام  والبقاء الوجبة عد ما لوس \ ا  5 عن تقل ال ملدة ا

  دقائق؛ 

مع  وضع الجلوس الصحيحمن المفيد أثناء التغوط الحفاظ على   .ه
القدمين مدعومة جيدًا على مسند بحيث تكون الركبتان أعلى من 

  ).الموضع الصحيح أيًضا للبالغين(الحوض 
  

  .الوقت يمنع اإلمساكالحفاظ على هذه العادات السليمة مع مرور 
  
  

  متى تلجأ لقسم الطوارئ؟
  :إذا كان الطفل يعاني من

 قيء مستمر ومتكرر  

  ألم في المعدة(ألم قوي ومستمر في البطن.(  
  
  

  تذكر أن
  .من الطبيعي أن يواجه األطفال صعوبة في التبرز وهذا ألن وظائف األمعاء ما تزال غير ناضجة

أيام ويبدو متضايقًا، مع بكاء متقطع وانخفاض الشهية وانتفاخ البطن وتقلص متكرر  3-2ن إذا لم يتبرز الطفل لمدة تتراوح بي
  ).زيت نباتي( ملينوبكثرة، من المفيد محاولة تحفيزه بعد الوجبة مع حقنة شرجية صغرى أو مسح المستقيم بزيت 

  
  
  
  
  
  
  


