
 

 

 :التعريف 
هو صعوبة في طرح البراز، حيث يكون قوامه قاسيًا، وعدد مرات التبرز 
قليلة، وقد يتغير شكل البراز من يوم آلخر، يعتبر الطفل مصابًا باإلمساك 

لألطفال )ساعة على آخر مرة من التبرز  84عندما ال يتبرز بعد مرور 
ثالث مرات في األسبوع ، أو عندما يتبرز أقل من (السنة أقل منبعمر 

 (.السنةفوق لألطفال بعمر )

 

 :األنواع

 :نوعينإلى  اإلمساكقسم ني

 (.مؤقت) إمساك حاد أو خفيف  
 يستمر لعدة أشهر إمساك مزمن. 

 
 :األسباب

 الحركة ةقل. 
 أو لعدم رغبته  أو األلم خالل عملية التبرزلحمام،الذهاب إلى امن  خوف الطفل بسبب  :الحصر

 .الستخدام الحمامات العامة ريياحاالعدم عن المنزل نتيجة البعد  عند أو. اللعب في التوقف عن
 يغييرات في النظام الغذائي:  

o عدم شرب الكمية المطلوبة من السوائل. 
o  نظام كالفواكه والخضروات في ال باأللياف ةغنيعدم وجود مصادر

 . للطفل الغذائي
o لصلبةعند الفطام ويحول النظام الغذائي لألطعمة ا. 

 البعد عن مثل  :يؤدي إلى خلل في الوظيفة المعوية يغييرات في الرويين
، أو التقلبات الجوية، أو (أو بدء الذهاب إلى المدرسة  السفر)المنزل 
 . اإلجهاد

  األدويةبعض أنواع.  
 في حاالت ) ومنتجايه أو استهالكها بكثرة الحساسية يجاه لبن األبقار

  .(نادرة
 التاريخ العائلي.  
 مثل العيوب الخلقية أو المشاكل األيضية أو الهضمية حاالت طبية.  

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 اإلمساك لدى األطفال
Constipation in Pediatrics 
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 :األعراض 
  من ثالث مرات أسبوعيًاانخفاض عدد مرات اإلخراج إلى أقل.  
  إخراجهصالبة وجفاف البراز وصعوبة.  

  الشهيةانخفاض في. 
 عدم الهدوء. 
 أثناء التغوط و بكاء ألم. 
 البطنفي انتفاخ  و مغص. 
  في المالبس الداخلية أو  أو دم البراز السائل الشبيه بالصلصال ارآثوجود

 .المناديل عند التنظيف
  دم على سطح البراز الصلبوجود 
 بألم شديد شعورو ذلك بسبب ال خوف من التغوط.  

 
 :زيارة الطبيب الحاالت التي تستدعي

 :مصحوبًا بما يلي كانإذا استمر اإلمساك لمدة يزيد عن أسبوعين أو 
 قيء. 
 دم في البراز. 
 انتفاخ البطن. 
 فقدان الوزن. 
  (شقوق شرجية)شقوق مؤلمة في الجلد حول فتحة الشرج. 
  (يدلي المستقيم)بروز األمعاء من فتحة الشرج. 

 
 :التشخيص

 التاريخ الطبي. 
  السريريالفحص. 

  تحاليل مخبريةوال األشعة السينيةفي حاالت نادرة يتم اللجوء إلى. 
 

 
 :يظهر المضاعفات عندما يصبح اإلمساك مزمًنا ويتضمن مايلي :المضاعفات

  شرجيةشقوق. 
 المستقيم من فتحة الشرج خروج. 
 سوء التغذية. 

HED01.INFO104/1 



  :عالج ال
يبدأ بعد موافقة الطبيب و و الطفل على إخراج الفضالت يومياً بسهولة ،دون ألمإلى يعويد العالج  هدفي

   .أشهر( 6-8)ال يقل عن  ويستغرق مدة  يحت إشرافه
 

 منمط دخول الحما بدء:  

o  على األم أن يعود طفلها على رويين يومي للذهاب إلى دورة المياه و ذلك بأن يطلب
بعد كل ( حسب قدرة احتمال الطفل )على مقعد المرحاض لعدة دقائقمنه الجلوس 

 .وجبة بنصف ساعة
o ال يالمس األرض أثناء  الطفلإذا كانت قدمي  يمكن استخدام مقعد لدعم القدمين

 .جلوسه على مقعد المرحاض
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 العادات الغذائية الصحية تباعا: 

o  إضافة األغذية الغنية باأللياف إلى وجبات الطفل بحسب مايتالءم
 .مع عمره

o بعد استشارة  إلى وجبة الطفل االعتيادية ةغذائيال تمكمالال إضافة
 .الطبيب أو أخصائية التغذية

 
 
 

 
 تناول االحتياج اليومي من الماء: 

o  على شرب الكثير من الماء و العصائر الطبيعية  ألن من المهم جًدا يحفيز الطفل

 .ية إخراج الفضالت أكثر انتظاماً ذلك يساعد في جعل عمل

o  التي يقوم بها بحسب العمر واألنشطة من طفل آلخر لسوائلا يختلف احتياج.  
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 العالج الدوائي: 
o الج الدوائي خيارات عدة يتم يحديد أنسبها بواسطة الطبيب اعتماًدا على حالة للع

 :الطفل ويختلف كل منها عن اآلخر في طريقة االستخدام وهي 
  الحقنة الشرجية. 
 شراب الالكتيلوز. 
  (.الزيت المقطر) زيت الخروع 
 يحاميل الغليسرين . 
  األدوية. 

 
 

 نصائح سلوكية: 
o  طفلاليدليك بطن. 
o يساعد على مرور الطعام (الركض ،الجري ،القفز) سة الرياضة ممار

  . خالل األمعاء
o  استخدام يقنيات محفزة للطفل كالصور الالصقة يساعد في التعزيز

 .اإليجابي 
o مدح الطفل عند يحّسن حالته. 
o  يجنب معاقبة الطفل أو التسبب بإحراجه، واألخذ بعين االعتبار في

 .عن إراديه بعض األحيان أن ما يحدث خارج
 

 
لألطفال ( الّسنا)إن استخدام مستحضرات األعشاب الشعبية الملينة والتي يحتوي على   :تحذير* 

المصابين باإلمساك قد يسبب يليّن اعتمادي مزمن ، ولذلك يجب يجنبها مع الحرص على استشارة 

 (.أقل من سنة) الطبيب قبل استخدام أي عالج وخصوًصا لألطفال الرضع 

 

 

 

 :راجعالم
 مايو كلينيك. 

 ويب طب. 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال يغني عن استشارة الطبيب
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