
Health Topic: Constipation - Arabic 

 اإلمساك لدى األطفال
طفال شد عضالت مؤخرتھم  اإلمساك مشكلة شائعة لدى األطفال. واألطفال المصابون باإلمساك كثیًرا ما یحبسون البراز ویحاولون عدم الذھاب إلى الحمام. فیحاول األ

ناك في محاولة لحبس البراز. وقد یعتقد أولیاء  أو البكاء أو الصراخ أو االختباء في األركان أو ضم أرجلھم أو االھتزاز أو یصبح وجھھم محتقنًا أو یتراقصون ھنا وھ
 األمور/أفراد األسرة/مقدمو الرعایة أن األطفال تحاول إخراج البراز بینما ھم یحاولون حبسھ في واقع األمر. 

 
 عندما یكون لدى طفلك مشكلة تتعلق باإلمساك، فقد یكون یعاني من:  

 یام بدون تبرز انخفاض في عدد المرات التي یتبرز فیھا، وقد تمر أ •
   براز جاف صلب •
 صعوبة في دفع البراز خارج المستقیم   •
 ألم عند التبرز   •
 ألم أو تقلصات أو انتفاخ في البطن  •
  قلیل من البراز السائل أو لطخات من البراز في مالبسھ الداخلیة •

 أسباب اإلمساك 

بعض األشیاء التي قد  ". في معظم األوقات ال تكون ھناك أسباب محددة إلصابة األطفال باإلمساك. وقد یطلق فریق الرعایة الطبیة على ذلك مسمى "اإلمساك الوظیفي
 تزید من مشاكل طفلك مع اإلمساك:  

 النظام الغذائي  •
األلیاف ("الوجبات السریعة" و "الوجبات الجاھزة" والكوال). وبعض األطفال أیًضا ال یشربون  یتناول بعض األطفال الكثیر من األطعمة الغنیة بالدھون والقلیلة  

 كمیة كافیة من الماء.  

 عدم القیام بالتمرینات الریاضیة  •
فترات طویلة قد ال یمارسون  تساعد التمرینات الریاضیة على تحریك الطعام عبر األمعاء. واألطفال الذین یشاھدون التلفاز بكثرة أو یلعبون ألعاب الفیدیو ل

 التمرینات الریاضیة بالقدر الكافي.  

 األطفال "المشغولون" •
 .  بعض األطفال یكونون مشغولون للغایة في اللعب وینسون الذھاب إلى الحمام. ویتجاھلون إشارات أجسامھم بأن الوقت قد حان للجلوس والتبرز

 السلوكیات •
كبیر عند تدریبھم على التخلي عن الحفاض واستخدام النونیة وسیقاومون ھذا التدریب. وقد یحبس األطفال أیًضا  قد یشعر األطفال في بعض األحیان بضغط  

  حاجتھم الملحة للتبرز بسبب رفضھم الستخدام الحمامات العامة أو حتى حمامات المدرسة.

 األسباب التي تجعل من اإلصابة باإلمساك مشكلة 

. اك لفترة طویلةقد یكون من الصعب بالنسبة لك رؤیة طفلك یتألم بسبب إصابتھ باإلمساك، فإن ھناك مشكالت أخرى تثیر القلق إذا كان طفلك یعاني من اإلمس  بینما
 وھذه المشكالت تشمل:  

سم الشرخ. ویمكن أن یتسبب ھذا الشرخ في النزیف البراز الصلب وإخراج براز كبیر الحجم یمكن أن یتسبب في تمزق فتحة الشرج. ویطلق على ھذا التمزق ا •
 واأللم.  

 رقان والتعرض للنزف. یمكن أن یتسبب اإلجھاد الناتج عن عملیة التبرز إلى تورم األوعیة الدمویة (البواسیر) داخل فتحة شرج الطفل أو التھابھا والشعور بالح  •
داخل المستقیم. ویؤدي ھذا إلى أن یصبح البراز أكبر وإخراجھ أصعب. ویمكن أن یتسبب ذلك   عندما یحبس الطفل البراز، یتراكم ھذا البراز مع مرور الوقت •

ل بھذا البراز. ویسمى  في تمدد المستقیم. ویمكن أن یتسرب البراز السائل للخارج حول ھذا البراز المتراكم كبیر الحجم ویتسبب في تلوث المالبس الداخلیة للطف
وي). وال یشعر األطفال بتسرب البراز ھذا وال یتمكنون غالبًا من شم الرائحة التي تشیر إلى وجود براز في مالبسھم الداخلیة.  ھذا "بداغة" (سلس براز ال عض

  .وعندما یحدث ذلك قد یحاول األطفال إخفاء مالبسھم الداخلیة
 

 كیف تكتشف اإلصابة باإلمساك؟

طرح متعھد الرعایة أسئلة أثناء زیارة العیادة سیقوم الطبیب (أو الممرضة الممارسة المتقدمة)، بطرح علیك أسئلة تتعلق بتاریخ طفلك الطبي واستكمال الفحص. قد ی
 مثل:  

 كم كان عمر الطفل حینما تبرز أول مرة عندما كان رضیعًا؟  •
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 عدد مرات تبرز طفلك؟  •
 أللم عند التبرز؟ ھل یشكو طفلك من الشعور با •
 ھل كنت تقوم بتدریب طفلك على استخدام المرحاض في اآلونة األخیرة؟  •
 ما ھو النظام الغذائي الخاص بطفلك؟   •
 ھل تعرض طفلك لضغوط متزایدة في اآلونة األخیرة؟  •
ھل یتبرز الطفل في مالبسھ الداخلیة؟ في حالة حدوث ذلك، اذكر عدد المرات؟  •

 مستقیم. ویمكن للطبیب أو الممرضة المساعدة في شرح ھذا الفحص الخاص لطفلك قبل إجراء الفحص.  قد یحتاج طفلك لفحص ال

:في بعض األحیان قد یحتاج طفلك إلى الخضوع لفحوصات خاصة للمساعدة في معرفة سبب اإلصابة باإلمساك. ھذه الفحوصات قد تشمل 

 أشعة سینیة على البطن •
صورة األشعة السینیة الخاصة ھذه لتقییم كمیة البراز في األمعاء الغلیظة.  

 حقنة شرجیة تباینیة  •
شكل الجزء السفلي من یتم ھذا الفحص باستخدام األشعة السینیة ونوع خاص من أنواع محالیل الحقنة الشرجیة اللتقاط صور للقولون أو األمعاء الغلیظة، والتي ت 

 فحص للطبیب إذا ما كان یوجد أي شيء بھ خلل داخل القولون وإلى أي مدى یؤدي وظیفتھ بشكل جید.  األمعاء. ویوضح ھذا ال

 قیاس ضغط الشرج والمستقیم  •
یقیس ھذا االختبار قوة عضالت فتحة الشرج وردود الفعل العصبیة والشعور بأن المستقیم مفتوح وتناسق العضالت عند التبرز.  

 خزعة المستقیم  •
 لنسیج المبطن للمستقیم لفحصھا تحت المیكروسكوب للتعرف على وجود أیة مشكالت.تؤخذ عینة من ا

 عالج اإلمساك 

: سیتحدث معك فریق الرعایة الطبیة بشأن خطة الرعایة الخاصة بطفلك لعالج اإلمساك. تعتمد خطة الرعایة ھذه على 

 سبب اإلصابة باإلمساك، في حالة اكتشاف أحد األسباب   •
 االحتیاجات الغذائیة   •
عمر طفلك وصحتھ بشكل عام وأي احتیاجات رعایة خاصة   •
 اإلمساك منذ متى یعاني طفلك من اإلصابة ب •
 قابلیة طفلك لتحمل األدویة أو الفحوصات أو العالجات  •
 المدة التي قد یستغرقھا العالج   •
 مالحظاتك على ما الذي یتناسب أكثر مع طفلك  •

معاء من اإلمساك على  تعتمد التوقعات الخاصة بعالج األطفال المصابین باإلمساك على نوع المشكلة المسببة لإلمساك. قد یعاني األطفال المصابون بأمراض في األ
   .% من األطفال من حدوث المشكالت على المدى الطویل أو تكرارھا90المدى الطویل. لن یعاني ما یصل إلى 
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