
Поради батькам: якщо в дитини закреп? 
(до Всесвітнього дня здорового травлення – 29 травня) 

 

Сидячий спосіб життя більшості дітей під час тривалого карантину через 

пандемію неабияк сприяє закрепам. Більшість дітей час від часу мають закрепи. Але 

деякі діти, у яких закреп довго не минає, для того, щоб повернутися до нормального 

стану, можуть потребувати лікування. 

Що відбувається з дитиною, яка має закреп? 

Якщо у вашої дитини закреп, це означає, що вона випорожнює кишківник 

(«какає») недостатньо часто. І, коли дитина намагається випорожнитися, то відчуває 

біль, оскільки кал надто сухий і твердий. Більшість дітей із закрепами не мають 

якихось серйозних хвороб або розладів, здебільшого такі діти просто мають звичку 

випорожнюватися не дуже часто (що має назву функціональний закреп). 

Найчастіші причини появи закрепу у дитини: 

• Раніше у дитини випорожнення (дефекації) були болючими  

• Привчання до горщика/туалету супроводжувалось для дитини стресом 

• Дитині не подобається відвідувати туалет поза домом, наприклад, у школі 

або в дитячій установі 

• У раціоні дитини не вистачає клітковини 

• У дитини є емоційні проблеми. 

Які симптоми закрепу в дітей? 

Як часто в нормі слід випорожнюватись дитині? Немає жодних нормативів 

щодо того, як часто ваша дитина повинна випорожнювати кишківник. Кожна дитина 

дуже відрізняється щодо цього аспекту фізіології. 

Наприклад, маленькі діти можуть мати дефекації багато разів на день, 

особливо якщо їх годують грудним молоком. У віці 3-4 років діти в нормі 

випорожнюються від 3-4 разів на день до 3-4 разів на тиждень.  

Але якщо в дитини випорожнення трапляються рідше двох разів на 

тиждень і є болісними, це ознака того, що в дитини є закреп, особливо якщо 

діти мають деякі з цих симптомів: 

• Біль під час дефекації 

• Забруднення нижньої білизни або одягу калом (це називається нетриманням 

калу через переповнення кишки фекаліями) 

• Часточки калу маленькі, сухі та тверді, як гранули. Коли такі «гранули» 

накопичуються в прямій кишці і анусі, і виходять з труднощами, це називається 

каловим завалом або копростазом 

• Уникнення відвідування туалету. 

Які методи лікування закрепу в дітей? 

Зазвичай затримка калу триває кілька днів і випорожнення кишки настає 

спонтанно без будь-якого лікування. Але в деяких дітей закреп триває і триває. 

Якщо ви переймаєтеся через закреп вашої дитини, зверніться до лікаря, оскільки 

проблема може погіршитися, якщо чекати далі. Лікування може допомогти, але щоб 

лікування стало ефективним, необхідний деякий час. 



Як ви можете допомогти своїй дитині, якщо в неї закреп? 

Якщо годувати дитину їжею з великою кількістю клітковини, швидше за все, 

це допоможе позбутися закрепу. Ваша дитина, ймовірно, матиме частіші 

випорожнення і менше болю в животі. 

Нижче наведено кілька способів допомогти вашій дитині отримати більше 

харчових волокон або клітковини: 

• Якщо зранку на сніданок дитина їсть каші, переконайтеся, що вони є 

цільнозерновими (з неочищених необсмажених круп тощо). 

• Пропонуйте дитині цілісні фрукти, наприклад яблука, замість фруктового 

соку 

• Пропонуйте дитині їсти коричневий рис, замість білого, і цільнозерновий 

хліб, замість білого хліба 

• Заохочуйте дитину час від часу їсти щось з високим вмістом клітковини, 

наприклад, сиру моркву. 

Ваш лікар може також порекомендувати наступне, щоб допомогти зберегти 

здоров'я дитини: 

• Заохочуйте дитину йти в туалет, як тільки в неї виникає бажання, а не 

стримувати потребу і не чекати 

• Виділіть достатньо часу, щоб ваша дитина могла посидіти в туалеті стільки, 

скільки треба, не відчуваючи поспіху 

• Переконайтеся, що ваша дитина достатньо фізично активна 

• Переконайтеся, що ваша дитина правильно сидить у туалеті і дозвольте 

дитині розслабитися 

• Якщо Ваша дитина каже, що їй «боляче какати», запропонуйте їй 

зупинитися, а потім спробувати ще раз. 

Ліки для послаблення 

Якщо клітковина (харчові волокна) у харчуванні дитини не допомогла, лікар 

може рекомендувати проносне. Існує кілька типів ліків для послаблення 

випорожнень. 

Дослідження показали, що проносні засоби, які роблять стілець більш м'яким, 

можуть допомогти. Лікарі називають їх осмотичними проносними засобами, і вони, 

ймовірно, допоможуть дитині частіше відвідувати туалет – дитина, ймовірно, 

матиме частіші випорожнення і відчуватиме менше болю. Цей тип проносного 

також використовується, якщо кишечник дитини повністю перекритий великою 

кількістю твердих калових мас. 

Проносні засоби можна придбати в аптеці і без рецепту. Але якщо ваша 

дитина тривало має закреп, краще звернутися до 

лікаря перед використанням будь-якого лікування. Будь-які ліки можуть мати 

вікові обмеження, це важливо брати до уваги, уважно ознайомтеся з інструкцією. Є 

й інші типи проносних, але, на відміну від дорослих, недостатньо відомо, наскільки 

вони ефективні та безпечні у дітей із закрепами, Проносні засоби можуть мати 

побічні ефекти. Але зазвичай, вони не дуже серйозні. Ваша дитина може відчувати 

спрагу або спазми в животі, здуття живота (метеоризм), мати відрижку, нудоту або 



легкий пронос. Проносні засоби, що роблять кал м'яким, мають менше побічних 

ефектів. 

Немедикаментозне лікування 

Для дітей від 18 місяців є деякі види лікування, що допомагають їм зрозуміти, 

як змінити свої звички. 

Привчання до туалету дітей із закрепами означає навчання вашої дитини, яку 

мускулатуру слід розслабити і яку мускулатуру слід напружити, коли дитина 

випорожнюється, щоб полегшити цей процес. Коли дитина сидить у туалеті, її слід 

навчити, що треба розслабити ноги і стопи, зробити глибокий вдих, сидячи рівно, а 

потім, затримавши повітря, схилитись вперед, одночасно напружуючи м’язи живота, 

щоб допомогти витиснути кал. 

Слід обрати для регулярного відвідування туалету сталий час, коли можна 

спокійно посидіти у туалеті і не поспішати, наприклад, після сніданку або перед 

сном. 

Ви можете використовувати щоденник, щоб записувати харчові звички дитини 

та звички щодо відвідування туалету. Системою винагород можна заохочувати 

правильні звички дитини, які сприяють полегшенню випорожнень. 

Що буде далі із закрепом у дитини? 

Більшість дітей час від часу мають закрепи. Зазвичай це триває всього кілька 

днів. Але для деяких дітей закреп стає постійною проблемою. Якщо нічого не 

робити, ситуація може погіршитися. Вашій дитині стане краще, швидше за все, 

якщо закреп почати лікувати одразу. Закреп у вашої дитини може тривати довго, 

якщо він вперше з’явився у ранньому віці та якщо закреп притаманний членам 

вашої родини. 
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