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تُصبح األمعاء ملیئة جدا بالبراز. وھو أمر أكثر شیوعاً مما إن اإلمساك یعني أن األمر یستغرق وقتا طویال حتى یمر الطعام من خالل الجسم ولذلك 
ذي یعتقده كثیرون. ویتوقف األمر جزئیاً على عوامل وراثیة، وجزئیاً على عادات دخول المرحاض والعادات الغذائیة ومقدار النشاط الحركي ال

 یُمارسھ الشخص. 
 

 ؟ما ھي المشكلة التي تكون لدى الشخص عندما یُصاب باإلمساك
ولیس مكان للتخزین. وعندما یصل البراز إلى المستقیم یشعر الشخص بذلك » مكان لإلشارة«ینبغي أن یكون المستقیم (الجزء السفلي من األمعاء) 

في ذلك بما  -وبالتالي یشعر بأنھ في حاجة إلى التبرز. ومع ذلك، یضطر األطفال الذین یعانون من اإلمساك باستخدام األمعاء الغلیظة بالكامل 
كمكان لتخزین البراز، ومن ثم فإنھم یعتادون على أن یشعروا بحاجة إلى التبرز بعد أن یمتلء المستقیم بالبراز (ومن ثم یتحرك الشخص  -المستقیم 

 في األنحاء ویشعر بأنھ في حاجة إلى التبرز بشكل دائم، ولیس لدى الشخص بالطبع وقت لذلك!).
ثانة ھاماً. إذا ما كان المستقیم ممتلئاً فإنھ یقوم بالضغط على المثانة ویصعب السیطرة علیھا. فالمثانة البولیة إن االتصال بین المستقیم والم 

 المتھیجة تحتم على الشخص التجول في األنحاء مع شد عضالت قاع الحوض، وھو األمر الذي یؤدي إلى إصابة الشخص باإلمساك... 
 

 ین یعانون من اإلمساك؟ما ھي اآلالم التي تحدث لإلطفال الذ
یحدث لدى یُمكن لإلمساك أن یؤدي إلى العدید من اآلالم المختلفة، أو ال یؤدي إلى أي آالم على اإلطالق، فاألمر یختلف كثیراً من طفل إلى آخر. 

ك إال أنھ یتبرز كل یوم البعض أعراض من المعدة واألمعاء، ویحدث لدى البعض اآلخر أعراض من المثانة. یُمكن أن یُصاب الشخص باإلمسا
 ودون أن یكون التبرز صعباً!

 واألمعاء المعدة من األعراض
بعد تناول التبرز على نفسھ، أو وجود بعض بقایا البراز في المالبس الداخلیة. الحاجة الماسة دخول المرحاض. آالم المعدة التي تأتي وتذھب، خاصة 

 ز المؤلم. قلة مرات التبرز (مرة كل یومین أو بشكل أكثر ندرة).الطعام. الشعور بالغثیان. صعوبة التبرز. التبر
 المثانة من األعراض

 ولیة.سلس البول. الشعور بالحاجة الشدیدة إلى التبول على فترات قصیرة: ھجمات مفاجئة من الشعور بالحاجة إلى التبول. التھابات المسالك الب
 

 كیف یُمكن عالج اإلمساك؟
أنھ إذا كان الشخص إذا كان الشخص یُعاني من إمساك خفیف فإنھ غالباً ما یكون كافیاً القیام باتباع النصائح الجیدة التالیة بشأن الطعام والعادات. إال 

االستمرار باستخدام  لكوبعد ذبتنظیف األمعاء الغلیظة باستخدام حقنة شرجیة صغیرة  أوالً یُعاني من إمساك شدید فإنھ یكون ھناك حاجة إلى القیام 
علم مسھالت خفیفة وضبط عادات الطعام وعادات دخول المرحاض. وإذا ما تم تنظیف األمعاء دون القیام بمتابعة األمر فإن الطفل لن یتمكن من ت

عام)، وھو  -عالج فترة طویلة (أشھر احتیاجھ إلى التبرز عند امتالء المستقیم، وبھذا یتم العودة مرة أخرى إلى المربع رقم واحد. غالباً ما یتطلب ال
 ال ینطوي على أیة مخاطر على اإلطالق.

 طبیة) وصفھ دون شراؤھا (یُمكن األدویة
أیام على التوالي من بدء العالج. ال تنطوي على أیة  5 - 3، یتم أخذھا بعد الظھر لمدة ®)Klyxالحقنة الشرجیة الصغیرة (على سبیل المثال 

مسحوق یتم إضافتھ وتقلیبھ في  -® Importalویة المسھلة الخفیفة التي تؤثر على قوام/تماسك البراز (على سبیل المثال مخاطر. یتم إعطاء األد
وھو دواء شرب) لفترة أطول (لمدة شھر على األقل) خالل فترة تدریب األمعاء. فتلك ® Laktulos®/Duphalacالطعام أو الشراب، أو 

 ، وھي ال تنطوي على أیة مخاطر على اإلطالق.األدویة تقوم بما یقوم بھ الخوخ
 الحیاة ونمط الغذائي النظام

شرب الكثیر من الماء، وعدم شرب الكثیر من الحلیب. تناول أطعمة متنوعة غنیة باأللیاف (مثل الخضروات والخبز الخشن). عدم الجلوس دون 
بانتظام: یجب أن یتم إفراغ األمعاء یومیاً، ومن األفضل أن یتم القیام حركة. اخرج واركض. ینبغي أن یعتاد الجسم على عادات دخول المرحاض 

بذلك بعد وجبة اإلفطار. ینبغي أن یحصل الشخص على بعض الوقت للجلوس في المرحاض في ھدوء وسكینة. ینبغي عدم تأجیل دخول المرحاض 
 شخص أنھ بحاجة إلى التغوط.حیث أنھ من الھام للغایة دخول الشخص إلى المرحاض مباشرة عندما یشعر ال -
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http://www.svenskaenures.se/

