
 
 

 الدلیل التوجیھي
 :اإلمساك عند األطفال

 
 
 
 
 

 
 دلیل لآلباء

 
 
 
 

. والممول من قبلھا) Autism Speaks(ھذه المادة ھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة عالج التوحد التابع لمنظمة التوحد یتحدث 
التابعة ) AIR‐P Network(، وشبكة أبحاث تأثیر التوحد على الصحة الجسمانیة UA3 MC 11054ویدعمھا جزئیًا االتفاق التعاوني 

، )إلعادة إقرار مكافحة التوحد ۲۰۱۱، بصیغتھ المعدلة في قانون عام ۲۰۰٦قانون مكافحة التوحد لعام (لمكتب صحة األم والطفل 
 .الصحة والخدمات اإلنسانیة لمستشفى ماساشوستس العام لصحیة، ووزارةوإدارة الموارد والخدمات ا



 
 
 

 
 
 

وقد یعاني األطفال التوحدیون من مشكالت أكثر من األطفال . یعاني العدید من األطفال من اإلمساك
فمواجھة الصعوبات عند الجلوس على المرحاض أو تناول أنواع مختلفة . اآلخرین عند إصابتھم باإلمساك

 .یجعل معالجة اإلمساك أمًرا أكثر صعوبةمن األطعمة على سبیل المثال یمكنھ أن 

 *.صدر ھذا الدلیل لمساعدة اآلباء على التعامل مع معاناة أبنائھم التوحدیین من اإلمساك
لوصف جمیع أنواع األطفال المصابین باضطرابات طیف التوحد، بما في ذلك اضطراب " التوحدیین"في ھذا الدلیل، یستخدم مصطلح *

 )PDD-NOS(واالضطرابات النمائیة الشائعة غیر المحددة  التوحد واضطراب اسبرغر
 
 
 

 ۱ ص اإلمساك عن عامة لمحة
 ھو؟ ما .أ

 اإلمساك؟ ما الذي یسبب .ب
 مضر؟ ھل اإلمساك .ت

 ۲ص  االنحشار والتبرز الالإرادي
 ۳ص  العالج الیومي لإلمساك

 ٤ ص زیادة األلیاف في نظام طفلك الغذائي 
 ٦ص  زیادة كمیة السوائل داخل الجسم
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 ۱۳ص  تدوین كیفیة حقن الحقنة الشرجیة
 ۱۷ص  نشاط حركة األمعاء یوميً 

 ۱۸ص  خطة العمل/خطة العالج
 

 
 
 
 
 

 
 

 جدول المحتویات

 



 

 التابع لمنظمة التوحد یتحدث ATN/AIR-Pدلیل  -دلیل توجیھي للتعامل مع األطفال التوحدیین المصابین باإلمساك 

 
 

 

 

 

  اإلمساك؟ ما الذي یسبب   
 

 االمتناع عن التبرز .۱
 .یمتنع بعض األطفال عن التبرز ویحاولون التخلص من تلك الرغبة

 :وقد یحدث ذلك لعدة أسباب، منھا
 المرحاض منالخوف  •
 مرحاض مختلف عدم الرغبة في استخدام •
 اللعب عنالتوقف عدم الرغبة في  •
 باأللم الخوف من أن یتسبب التبرز في الشعور •

 المرحاضاستخدام  التدریب على .۲
وأحیانًا تصبح . یرفض االطفال التبرز ویمتنعون عن ذلك عند تدریبھم على استخدام المرحاض

 .العادات صعبًاوقد یكون تغییر تلك . عادة

 النظام الغذائي مشكالت .۳
عدم تناول ما یكفي من األلیاف التي یمكن العثور علیھا في الفواكھ والخضروات والحبوب : األلیاف

اإلصابة بالحساسیة الناتجة عن تناول حلیب األبقار أو تناول الكثیر من منتجات : الكاملة األلبان
عدم شرب كمیات كافیة من الماء أو السوائل األخرى، خاصةً : السوائل/الماء) اللبن والجبن(األلبان 

 التغیر في شھیة الطفل أو نظامھ الغذائي بسبب اإلصابة بمرض: عند مرض الطفل المرض

 الروتین في التغییرات .٤
 .قد یؤثر السفر أو الجو الحار أو التوتر على حركة األمعاء

 یةواألد .٥
ومضادات االكتئاب وبعض أدویة نقص االنتباه قد تتسبب بعض األدویة مثل مضادات الحموضة 

 .في تصلب البراز) ADHD(واضطراب فرط الحركة 

 المرضیة الحاالت .٦
یمكن أن یتعرض األطفال الذین یعانون من صعوبة في استخدام عضالتھم أو انخفاض البنیة 

مبكًرا مثل كما یمكن اكتشاف حاالت مرضیة أخرى . العضلیة أو الشلل الدماغي لإلصابة باإلمساك
 .مشكالت الغلوتین أو الكازین بسبب اإلصابة باإلمساك

 
 
 
 
 
 
 

  

 األطفالالتعامل مع اإلمساك عند 

 :اإلمساك ھو أن یعاني الطفل من
 البراز صالبة •
 التبرز ألم أو صعوبة في •
 األسبوع الواحد التبرز أقل من ثالث مرات في •

  ما ھو اإلمساك؟
إلى الطبیب أو الممرضة تحدث 

 .المتابعین لحالة طفلك
 یمكنھا مساعدتك/حیث یمكنھ

في معرفة ما إذا كان طفلك مصابًا 
 .باإلمساك

 ۱ص 
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 االنحشار والتبرز الالإرادي

 االنحشار
 

) ولیس جمیعھم(بعض األطفال المصابین باإلمساك 
االنحشار ھو أن یعاني . من ھذه المشكلةیعانون 

الطفل من وجود براز صلب وكبیر في القولون، مما 
یمكن للطبیب أو الممرضة . الطفلعلى یُصعّب التبرز 
تحسس االنحشار عن طریق  طفلك المتابعین لحالة 

 ة أو بالنظر إلى الضغط على الجزء السفلي من المعد
 .األشعة السینیة

یعاني الكثیر من األطفال المصابین باالنحشار من 
. فقدان الشھیة، كما ینخفض اھتمامھم بالنشاط البدني

وبعد القیام بالتبرز، یشعر الطفل بأنھ بحاٍل أفضل 
 .وتتحسن األعراض

 التبرز الالإرادي
التبرز الالإرادي ھو تسرب البراز . یعانون من ھذه المشكلة) جمیعھمولیس (بعض األطفال المصابین باإلمساك 

 .السائل من طفل مصاب باإلمساك، وھذه المشكلة شائعة
 

. ینتج التبرز الالإرادي عند امتناع الطفل عن التبرز حتى یكون من الصعب خروجھ، فیصبح البراز أكبر وأكثر جفافًا
وعندما تسترخي ھذه . المستقیم، تصبح عضالت المستقیم متعبة ومسترخیةعند حبس البراز كبیر الحجم في 

 .العضالت، یمكن للبراز السائل التسرب من حول كتلة البراز الكبیرة إلى المالبس الداخلیة
 

كما یمكن أن یحدث ذلك عدة مرات في الیوم . لن یشعر الطفل بتسرب ھذا البراز السائل وال یمكنھ التحكم في خروجھ
وأحیانًا یعتقد الناس خطأ أنھ إسھال، ولكنھ لیس كذلك ألن معظم البراز . المالبس الداخلیة احد ویتسبب في اتساخ الو

 .الموجود في األمعاء صلب

وبعد . یعاني الكثیر من األطفال المصابون بالتبرز الالإرادي من فقدان الشھیة، كما ینخفض اھتمامھم بالنشاط البدني
 .یشعر الطفل بأنھ بحاٍل أفضل وتتحسن األعراضالقیام بالتبرز، 

 ۲ص 
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 .یركز عالج اإلمساك على ثالث نقاط رئیسیة
 :تحدث إلى الطبیب أو الممرضة المتابعین لحالة طفلك لتعرف ما إذا كانت ھذه العالجات تناسب طفلك أم ال

 

 

 

  السلوك تغییر .۲    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 العالج الیومي لإلمساك

 النظام الغذائي تغییر .۱

 بانتظام ممارسة التمارین الریاضیة •
عضالت المعدة للبراز في یساعد النشاط البدني في تحریك 

وتساعد ممارسة األنشطة المنتظمة، مثل . األمعاء الغلیظة
المشي وریاضة القفز فوق الحبل ولعبة المطاردة وقیادة 

 .الدراجة والسباحة على الشفاء من اإلمساك
 

 األمعاء تدریب •
بمجرد شعوره برغبة  الطفل استخدام المرحاض علىیجب 

عدد "لتعلم ھذا األمر ھي تثبیت طریقة وأفضل . في التبرز
 ."المرحاض مرات الذھاب إلى

 لالطالع على المزید من المعلومات ۷انتقل إلى صفحة 

 الدواء .۳

 . سھلةمنتظمة ویحتاج األطفال إلى تناول الدواء للتمتع بحركة أمعاء  •
 .كل یوم األدویة الیومیةیتم تناول  •
 .التخلص منھا  یصعب   من البراز كتلة كبیرة  من وجود الطفل یعاني عندما فقط " التنظیف"تستخدم أدویة  •

 لالطالع على المزید من المعلومات ۱۱انتقل إلى صفحة 

 .عملیة التبرز إضافة لیونة إلى البراز ویسھلفي النظام الغذائي إلى  زیادة كمیة األلیافتؤدي  •
 .من اإلمساك الشفاء و البراز  تلیین على العصائر، و الماء خاصةً  ،السوائل الكثیر من شربسیساعد  •

 لالطالع على المزید من المعلومات ٤انتقل إلى صفحة 

 ۳ص 
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  الغذائي طفلكنظام زیادة األلیاف في   
 

 .من اإلمساكیحفز النظام الغذائي الذي یحتوي على الكثیر من األلیاف حركة األمعاء ویمكنھ المساعدة على الشفاء 
 

 األلیاف القابلة للذوبان األلیاف، من نوعان ھناك .تحلیلھا الجسم ال یستطیع الطعام في مادة عبارة عن إن األلیاف
األلیاف غیر  تضیف .القناة الھضمیة إلى الماء على سحب األلیاف القابلة للذوبان تعمل. واأللیاف غیر القابلة للذوبان

 .البراز لتلیین األلیاف نوعي وجود یلزم .األمعاء داخل التحرك على وتساعده البراز إلى لیونة القابلة للذوبان
 

تمتاز األطعمة مثل الفواكھ والخضروات والحبوب الكاملة والفول والعدس . تعد األلیاف جزًءا مھًما من النظام الغذائي الصحي
 .كما تحتوي أیًضا على البروتین والفیتامینات والمعادن. األلیافوالبازالء والمكسرات والبذور باحتوائھا على نسبة عالیة من 

 .فتناول مجموعة متنوعة من ھذه األطعمة ھي أفضل طریقة للحصول على نسبة وفیرة من األلیاف

 
 كمیات األلیاف الُموصى بھا

 
 متوسط المقدار المتناول من األلیاف

 اإلناث
 )الیوم/جم(

 الذكور
 )الیوم/جم(

 العمر

 أعوام ۳إلى  ۱من  ۱۹ ۱۹

 أعوام ۸إلى  ٤من  ۲٥ ۲٥

 عاًما ۱۳إلى  ۹من  ۳۱ ۲٦

 
 العثور على األلیاف

  المعلومات الغذائیة جدول من تحقق معلبة، أطعمة اختیار عند
یحدد ھذا . المنتج یحتوي علیھا التي األلیاف كمیة لتعرف

 المنتج الجید یحتوي . الجدول كمیة األلیاف لكل كمیة مقدمة
یمكنك . مقدمة كمیة لكل األلیاف من جرام 2 على األقل على

 الكاملة بالحبوبالخاص االطالع على قسم المكونات 
ودقیق القمح الكامل 

تحتوي  .والشوفان
طفلك بعض أطعمة 

على حبوب المفضلة 
كاملة وبالتالي فإنھا 
تتضمن المزید من 

ابحث . األلیاف أیًضا
الجبن  مقرمشاتعن 

الغني بالحبوب 
الخبز الكاملة، و

األبیض الغني 
بالحبوب الكاملة، 

وكذلك الرقائق التي 
تحتوي على ألیاف 

 أكثر في متجر
 .البقالة

 
 
 
 
 

أطعمة بھا كمیة كبیرة من  الكمیة المقدمة )جم(كمیة األلیاف 
 األلیاف

 فاصولیا بحریة كوب ۲\۱ ۹٫٥
 حبوب غنیة باأللیاف كوب ۲\۱ ۸٫۸
 فاصولیا حمراء كوب ۲\۱ ۸٫۲
 فاصولیا سوداء كوب ۲\۱ ۷٫٥

بطاطا حلوة مخبوزة  ۱ ٤٫۸
 )بالقشر(

 )بالقشر(كمثرى  حبة صغیرة ۱ ٤٫۳
 توت العلیق كوب ۲\۱ ٤٫۰

بطاطس مخبوزة  ۱ ۳٫۸
 )بالقشر(

 لوز أونصة ۱ ۳٫۳
 )بالقشر(تفاح  ۱ ۳٫۳
 موز حبة متوسطة ۱ ۳٫۱
 برتقال حبة متوسطة ۱ ۳٫۱
 شوفان سادة كوب ٤\۳ ۳٫۰
 زبدة فول سوداني مقرمشة ملعقة كبیرة ۲ ۳٫۰
 رقائق كوب ۱ ۳٫۰
 بروكلي كوب ۲\۱ ۲٫۸
 بازالء كوب ۲\۱ ۲٫٥
 أفوكادو حبة ٤\۱ ۲٫۳
 ذرة كوب ۲\۱ ۱٫٦
 فراولة كوب ۲\۱ ۱٫٥

 أرز بري كوب ۲\۱ )جم(كمیة األلیاف 

أطعمة بھا كمیة كبیرة من  كوب ٤\۱ زبیب
 األلیاف

فشار مطھو بالھواء 
 فاصولیا بحریة كوب ۱ الساخن

 

 ٤ص 
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 زیادة كمیة األلیاف والسوائل داخل الجسم
 .من الجید أن یتناول األطفال في سن مبكرة أطعمة غنیة باأللیاف حتى تصبح عادة یمارسونھا طوال حیاتھم

 
یمكنك إضافة طعام . كما أنھ من المھم زیادة األلیاف ببطء في فترة من أسبوعین إلى ثالثة أسابیع إذا كان طفلك یعاني من اإلمساك

یمكن أن تؤدي زیادة نسبة األلیاف بسرعة كبیرة إلى جعل اإلمساك . أیام ۳جدید یحتوي على نسبة عالیة من األلیاف كل یومین أو 
 .أسوأ أو التسبب في اإلصابة بالغازات والتقلصات واإلسھال

 
احرص على أن یشرب طفلك . ید من السوائل فقطوتساعد زیادة كمیة األلیاف على الشفاء من اإلمساك إذا شرب الطفل المز

 .عند تناول الكثیر من األلیاف المزید من الماء والعصائر

 
 طرق ممتعة لزیادة األلیاف الغذائیة

 .ولذلك تحتاج األسرة أن تكون صبورة وتجرب العدید من الطرق. عادةً ما یرفض األطفال التوحدیون التغییرات في النظام الغذائي
 

 .المعكرونة الغنیة بالحبوب الكاملة و المقرمشاتإلى التغییر  •
 .أبیض اللون تنتج العدید من الشركات خبز من القمح الكامل. خبز وعجینة البیتزا من القمح الكاملتجربة  •
 .كوجبة مقرمشات خفیفة استخدام رقائق الحبوب الكاملة أو الفشار المطھي بالھواء الساخن •
 .والمكسرات) مثل البرقوق المجفّف والزبیب والتوت البري المجفف(إعطاء الطفل وجبات خفیفة من الفواكھ المجففة  •

فاكھة أو عصیر أو المضاف إلیھا صنع العصائر المثلجة  •
 .حلیب أو زبادي

الفول  زبدة في الكرفس أو الحلو أو الفلفل الجزر غمس •
 .السلطة أو الحمص أو تتبیلةالمقرمش السوداني 

مثل   المفضلة،لألطعمة إضافة الخضار المبشور أو المھروس  •
 .شطائر التاكو المعكرونة والبیتزا و

 .الفاكھة صنع وجوه مضحكة من الفاكھة أو عصیان كباب من •
الزبادي  أو الفول السوداني زبدة مثل صحیة صلصات تقدیم •

 .الفاكھة بقطعالمنكھ 
الخبز والبسكویت و  الخبز باستخدام دقیق القمح الكامل في •

 .فطائر المافن والكعك
 
 

 
 .إذا لم تتمكن من زیادة األلیاف في نظام طفلك الغذائي، فیمكنك التحدُّث إلى طبیبك أو ممرضتك

 .فقد یوصي أحدھما بمكمالت لیفیة
 
 
 
 

 

من ) جم(جرام 
 األلیاف لكل
 كمیة مقدمة

 
 أطعمة محببة لألطفال

 Goldfishمقرمشات الحبوب الكاملة من  ۲
 Fruit Loopsرقائق  ۳
 المجمدة Mini Wheatsحبوب قمح  ٦

 Krispiesمقرمشات األرز البني من  ۱<
 Pop-Tartمعجنات الحبوب الكاملة من  ۳

 رقائق ۳
 Kashiرقائق  ۹

 Ritzمقرمشات القمح الكامل من  ۱
 Triscuitمقرمشات  ۳

 

 ٥ص 
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 ما ھي الكمیة الكافیة من السوائل؟
یمكن لكمیة الماء التي یحتاجھا الطفل  –" بالعطشاتبع شعورك "

كل یوم أن تختلف على حسب النشاطات التي یمارسھا واألطعمة 
 .لھذا من المھم االنتباه لعالمات شعور طفلك بالعطش. التي یتناولھا

 
یعد البول الصافي ذو اللون األصفر الفاتح عالمة جیدة على شرب 

ا یشیر البول الغامق بلون الشاي طفلك كمیات كافیة من الماء، بینم
 .عادةً إلى ضرورة تناول طفلك المزید من الماء

 
 

 

  داخل الجسم السوائلزیادة  
 

في األطعمة التي نتناولھا والسوائل األخرى  كما یمكن العثور على الماء. الجسمضروري للحفاظ على صحة الماء 
 .أیًضا الغذائي، من المھم زیادة السوائلطفلك عند زیادة األلیاف في نظام . التي نشربھا

 

 المعدل الطبیعي للماء داخل الجسم
الفتیات 

 )الیوم/أونصة(
األوالد 

 )الیوم/أونصة(
 العمر

 أعوام ۳إلى  ۱من  ٤٥-٥۰ ٤٥-٥۰

 أعوام ۸إلى  ٤من  ٦۰-٦٥ ٦۰-٦٥

 عاًما ۱۳إلى  ۹من  ۹۰-۸٥ ۸۰-۷٥

 

  :السوائل أنواع 

 للسوائل أفضل مصدر: الماء .۱

 :محدودة اختیارات صحیة لكن%: ۱۰۰العصائر الطبیعیة  .۲
 سنوات ٦أونصة في الیوملألطفال أقل من  ٦إلى  ٤من  •
 سنوات ٦ أونصة في الیوم لألطفال أكبر من ۱۲إلى  ۸من  •
 ) والتفاح والبرقوق المجففالكمثرى (تعد السكریات في بعض العصائر  •

 .اإلمساك ویمكنھا المساعدة على الشفاء منطبیعیة مسھالت 

 :الحلیب .۳
 للطفل النظام الغذائيالحلیب جزء مھم من  •
 باإلمساك تصیب الطفلیمكن للكمیات الكبیرة من الحلیب أن  •
 ).أكواب ۳إلى  ۲من (أونصة في الیوم  ۲٤إلى  ۱٦شرب الھدف ھو  •

 : مشروبات األمالح والمشروبات الریاضیة .٤
 السكریات عادةً ما تحتوي على •
 لألطفال لیست خیاًرا مناسبًا •
 .إلى طفلك إعطائھمقبل اسأل الطبیب أو الممرضة  •

 :والمیاه الغازیة مشروبات الفاكھة .٥
 السكریات ما تحتوي علىعادةً  •
 لألطفال لیست خیاًرا مناسبًا •
 .حین آلخر المناسبات الخاصة أو منفي تُقدم  •

 

  :داخل الجسم نصائح لزیادة السوائل  

تناول قبل  شرب المیاه بین الوجبات، حتى ال یشعر األطفال بالشبع •
 .الطعام

البطیخ كوجبة  أو البرتقال العنب أو مثل فواكھ عصیر أو المیاه شرب •
 .ممارسة األنشطة قبلخفیفة 

في  الماء لشرب لھ الوصول لطفلك یمكن الماء من كوب أو زجاجة توفیر •
أو تجربة  طعًماإضافة قطعة حمضیات إلى الماء لتضفي علیھا . أي وقت

 .غیر ُمحلى خلط القلیل من مشروب
عندما یرون  الماء األطفال یشرب أن المرجح من .حسن مثال ضرب •

 .أیًضا آبائھم وإخوتھم یفعلون ذلك
 

 
 
 

 

األلیاف، من المھم زیادة السوائل عند زیادة 
 تُسھل إذ تساعد السوائل على تلیین البراز و

 .خروجھ
 
أو الكمثرى (تعتبر بعض العصائر  •

مسھالت ) المجففالتفاح أو البرقوق 
 یجب شرب الكثیر من السوائل . طبیعیة

تنظیم  بین الوجبات لتلیین البراز و
 .خروجھ

یمكن أن تؤدي السوائل التي تحتوي على  •
 الكثیر من السكر أو الكافیین 

إلى " الغنیة بالفیتامینات"والمشروبات 
 .سوًءا زیادة اإلمساك 

 ٦ص 

 السوائل واإلمساك
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  األمعاء تدریب  
 

 یشعر أن بمجرد المرحاض استخدام كیفیة طفلك تعلیم ھي اإلمساك من الشفاء على للمساعدة المھمة الطرق إحدى
 فبمجرد .المرحاض على للجلوس معین یومي وقت تحدید ھي ھذا األطفال لیتعلم طریقة وتعد أفضل .ذلك في برغبة

فعندما یفعل ذلك . البراز تحبس التي العضالت إرخاء على قادًرا یصبح قد المرحاض، على الجلوس طفلك یعتاد أن
 القولون یعود البراز، حبس عن عندما یتوقف الطفل. ذلك من إصابة طفلك باإلمساكیومیًا في وقت محدد، سیقلل 

 .باللمس ذلك تحسس ویمكن الطبیعي لحجمھ
 

 

  :المرحاض كیفیة تحدید وقت یومي للجلوس على   
 

 ھذه مھارات جدیدة، خاصةً فتعلم . كن صبوًرا مع نفسك وطفلك .۱
 .لیس باألمر الیسیر 

 
 .التبرز كیفیة الجلوس على المرحاض حتى إذا لم تكن لدیھ رغبة فيالبدء بتعلیم طفلك  .۲
 .دقیقة ۱۲-۱۰ثم زیادة المدة ببطء حتى تصل إلى . دقیقة ۲-۱البدء بمدة  •
 .جلوسھا استخدام مؤقت لیعرف طفلك المدة التي علیھتجربة  •
األفكار على الكتب والرسم وألعاب وتشتمل . توفیر أنشطة ھادئة یمكن لطفلك ممارستھا أثناء الجلوس على المرحاض •

 .االستماع لھا الكمبیوتر المحمولة والموسیقى والكتب التي یمكن
 .المرحاض فقط االحتفاظ بأنشطة خاصة لتأدیتھا عند الجلوس علىتجربة  •
 .الصغیرة مدح التحسنات •
أخصائي سلوك  مع العمل عند إال المرحاض ترك من الطفل منع أو المرحاض على الجلوس على أبدًا الطفلإجبار  عدم •

 .بأمان یمكنھ المساعدة على فعل ذلك
 

 .الحمام تحدید وقت محدد لطفلك الستخدام .۳
 .طبیعي سیساعد الجدول المنتظم على وضع الجسم لنمط تبرز •
یمكن أن یساعد وضع موعد محدد للجلوس على المرحاض في الجدول . األطفال التوحدیون الروتینیفضل عادةً ما  •

 .المقاومة على تقلیلالیومي 
 .الحمام إنشاء جدول مصور یحتوي على موعد دخولتجربة  •
 .األوقات تلك في على المرحاض الجلوس موعد فیمكنك تحدید للتبرز، منتظم نمط لطفلك كان إذا •
 للذھاب یستعدون الذین لألطفال عجلة وقت یكون أن یمكن ولكن األشخاص لمعظم مناسبًا وقتًا یكون الصباح •

 .للمدرسة
 .األطفال یعد وقت ما بعد المدرسة مناسبًا لبعض •

 
 بالراحة ساعد طفلك على الشعور .٤
تُشعر   اختر مرحاض أو نونیة أطفال صغیرة •

 .استخدامھا طفلك بالراحة عند
استخدم كرسي أطفال إذا كانت مقعدة  •

 .الطفل علىكبیرة جدًا  المرحاض
 ال الطفل قدمي كانت إذا كرسي استخدم •

 .األرض تلمسان
 

 
 
 
 
 
 

 ۷ص  



 

 التابع لمنظمة التوحد یتحدث ATN/AIR-Pدلیل  -دلیل توجیھي للتعامل مع األطفال التوحدیین المصابین باإلمساك 
 

  المرحاض القیام بالتبرز فيتعلیم كیفیة   
 
 

 .یوم احرص على أن یجلس طفلك على المرحاض مرة أو اثنین كل .۱
عن طریق تفریغ الحفاضات " أن البراز یجب أن یكون في المرحاض" تعلیم مبدأ .۲

 .المرحاض والمالبس الداخلیة الملوثة في
طفلك یحتاج  أن تعتقد الذي الوقت مع المرحاض على الجلوس توقیت مطابقةتجربة  .۳

 .فیھ للتبرز
یحدث ھذا . الجلوس على المرحاض، حاول تحفیز المنعكس المعدي القولونيقبل  .٤

الطبیعي بعد تناول الطعام أو الشرب، إذ إنھ یسمح لعضالت القولون بتنظیف المنعكس 
 :لطفلك بأن ھذا المنعكس، یجب السماحلتحفیز . بعد تناول الطعاماألمعاء 

 وجبة كاملة وجبة خفیفة أویأكل  •
 دافئًا یشرب مشروبًا •

عندما ترى على طفلك عالمات تدل على أنھ یحتاج . یبدیھا طفلكالتي العالمات تابع  .٥
 .إلى الحماما /اصطحبھللتبرز، 

 :قد تشتمل العالمات على
 الوجھ تغیر في مالمح •
 المنزل الذھاب إلى مكان منعزل في •
 التأزیم •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ۸ص 
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  اإلیجابي التشجیع  
 

 .المرحاض مقابل جلوسھ علىمكافأة ابدأ بإھداء طفلك  •
 .ذلك علىكافئھ عندما یبدأ طفلك في التبرز أثناء جلوسھ على المرحاض،  •
 .مباشرةً  في أفضل صورة عندما تكون صغیرة وعند إعطائھا بعد ممارسة السلوك المرغوب بھتؤتي المكافآت مفعولھا  •
 .المكافآت ومع مرور الوقت، باعد بین مسافات إعطاء •

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من المرجح أن ینتج عن المكافآت اإلیجابیة تغیرات سلوكیة مرغوب بھا أكثر بكثیر من أي عقاب أو نقد
 :عندما یلوث طفلك نفسھ

 ".نفسك أن تنظف أرجو"أو " أرى أنك قد تعرضت لحادث"مثل یمكن قول شيء  •
 .عند الحاجة المساعدة على تولي تلك المھام •
 .لتلویثھ لنفسھ تجنب تأنیب الطفل أو جذب االنتباه •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :المكافآت

بدالً من ذلك، یمكن أن تكون . عدم استخدام الطعام كمكافأةمحاولة 
 :المكافأة

 أو سماعھا غناء أغنیة ممیزة •
 شفھي أحضان أو مصافحات ضرب الكفوف أو مدح •
 أو ملصقات مخططات نجوم •
 ممیزة لعب لعبة •
 مفضل قضاء وقت في ممارسة نشاط •
أو رقائق البوكر أو ) متوفرة في متجر اللوازم المكتبیة(بطاقات  •

 مكافآت أخرى یمكن للطفل إدخارھا للحصول على عمالت 
 )المتنزه الخروج إلى السینما أو (أكبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتمثل أفضل المكافآت في قضاء 
 .الوقت مع الكبار والحصول على اھتمامھم

 
 
 
 

. عادةً ما یكون لألطفال التوحدیین اھتمامات خاصة
إذا كان . یمكن استخدام تلك العادات إلعداد المكافآت

رات مجالت سیافیمكن إھداءه طفلك مھتًما بالسیارت، 
إذا كان طفلك یحب القطارات، فیمكن مكافأتھ . كمكافأة

 .القطارات بملصقات

 ۹ص 
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 یرفض طفلك الجلوس على المرحاضعندما 
على أن یتبرز طفلك في حفاض على ھیئة العمل . بالتبرز بدء كلما الحمام من قلیالً  لیقترب تدریجیًا  طفلك انقل •

 .الحمام مالبس داخلیة أثناء الوقوف في
 أن لألھل یمكن . المرحاض عندما یتبرز طفلك في حفاض على ھیئة مالبس داخلیة، تخلص من البراز في  •

 ."نونیة األطفال في یكون یجب أن البراز" مثل، شیئًا یقولوا
وقد یساعد . التدرب على الجلوس على المرحاض أثناء إغالق الغطاء وارتداء حفاض على ھیئة مالبس داخلیة •

 .الوقت إعطاء طفلك لعبة في ھذا
تداء حفاض على ھیئة مع مرور الوقت، یمكن العمل على جلوس الطفل على المرحاض والغطاء مفتوح وار •

 .مالبس داخلیة
وعندما یشعر طفلك بالراحة تجاه جلوسھ على المرحاض والغطاء مفتوح، اقطع فتحة صغیر في  •

مرتدیًا جعل طفلك یجلس على المرحاض وحاول الحفاض، وِزد من حجم تلك الفتحة مع مرور الوقت، 
 .ھذا الحفاض أثناء التبرز

 المساعدة من أخصائيالحصول على 
وأحیانًا تحتاج . فقد یكون تعلم استخدام الحمام سلوًكا صعبًا للغایة. عادةً ما یكون صعبًا إجراء التغییرات في المنزل

 :عالمات تدل على احتیاج الطفل أو األسرة للمزید من المساعدة. األسر للمساعدة
 

 للحمام دخولھعند انزعاج الطفل انزعاًجا شدیدًا  •
 من ذي قبل اع الطفل عن التبرز أكثرامتن •
 سوًءا ازدیاد اإلمساك •
 عند جلوسھ على المرحاض دخول الطفل في نوبات غضب أو عنف  •

 
 .ال تخش اللجوء إلى الخبراء الذین یمكنھم مساعدتك ومساعدة طفلك

 
 .المتابع لحالة الطفلالطبیب النفسي أو األخصائي االجتماعي أو محلل السلوك : الخبراء الذین یمكنھم المساعدة

 .قد یتمكن طبیب طفلك أو ممرضتھ أو فریق المدرسة من مساعدتك في العثور على خبیر

 ۱۰ص 
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  المعتادة الیومیةاألدویة   
 

 باالنحشار إذا لم یكن الطفل مصابًامباشرةً یمكن البدء  •
 طریق الفم عنتناولھا عادة ما یتم  •
 یوم أفضل نتیجة إذا تم تناولھا كلتؤتي األدویة  •

 
 الھدف من الدواء

 یوم كل) البطاطا المھروسةلیصبح مثل (تلیین البراز  •
 المستقیم التخلص من كل البراز الموجود في •

 
 جرعة الدواء

أو  طفلك مع طبیبتحدث . أحیانًا سیتطلب األمر تغییر الجرعة. أو ممرضتھ جرعة مبدئیةطفلك  سیصف طبیب •
 .سیساعدك أي منھما على تعدیل الجرعة. ممرضتھ بشأن ھذا األمر

 :الدواء عالمات تدل على الحاجة إلى زیادة جرعة •
 صلب البراز صغیر و •
 كل یوم الطفل ال یتبرز •
 باأللم أثناء التبرز الطفل یبذل مجھودًا للتبرز أو یشعر •
 :الدواء عالمات تدل على الحاجة لتقلیل جرعة •
 مائي البراز رخو أو •
 تقلصات الطفل یعاني من آالم في المعدة أو •

 
 مدة العالج

 أشھر على األقل 6عادةً ما تكون مدة العالج  •
 ببطء الجرعة تقلیل ممرضتھ أو طفلك طبیب یقرر أن یمكن الیومي، التبرز من أشھر 6 بعد مرور •
 .باإلمساك اإلصابة أن تتكررفیمكن  الطبیعیة، لحالتھم المستقیم و القولون عودة قبل الدواء تم إیقاف إذا •
 .یوم من المھم الحرص على أن یكون براز الطفل لینًا كل •

 

  اإلمساك؟ كیف تساعد األدویة على الشفاء من   
 

 .ھناك ثالثة أنواع من المسھالت، ویعمل كل منھم بطریقة مختلفة
 

 عادةً ما تُعطى. كثیًرا مع األطفالوتستخدم آمنة . تجذب الماء إلى البراز لتبقیھ لینًا المسھالت األسموزیة .۱
 .على المدى الطویل یمكن استخدامھا. كل یوم

متعدد إیثیلین الجلیكول بدون أمالح، وھیدروكسید المغنسیوم، وسترات المغنیسیوم، والكتولوز، : أمثلة
 وسوربیتول، وحقنة فوسفات الصودیوم الشرجیة

 .أحیانًا تستخدم. االنقباض وتحریك البراز في األمعاءتساعد عضالت القولون على  المسھالت المنبھة .۲

 ، بیساكودیل)سنا(كاسیا : أمثلة

 .المستقیم تجعل البراز أكثر لزوجة لیتمكن من المرور عبر المسھالت الُمَزِلّقة .۳

 .الزیوت المعدنیة، وتحمیلة الجلسرین: أمثلة

 
 
 
 
 
 

 ۱۱ص  
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 أدویة اإلمساك الفمویة الیومیة الشائعة
 اسم الدواء المالحظات

 وصفة طبیة یُصرف بدون •
 بدون طعم مسحوق •
 أو الماء العصیریخلط مع كوب كامل على األقل من  •
ولكن قد یرفضھ بعض ، "قواملیس لھ طعم أو "یعرف بأنھ  •

 التوحدیین األطفال
 الغرفة من األفضل أن یُخلط مع سائل لھ درجة حرارة •

 متعدد إیثیلین الجلیكول
 
 PEG 3350, Ducolax: العالمة التجاریة(

Balance, MiraLax( 

 قابل للمضغ سائل أو –یُصرف بدون وصفة طبیة  •
 متوفر على ھیئة كبسوالت وسائل •
الكلى أو  فيبمشكالت یحتاج األشخاص المصابون  •

 آخر  القلب إلى عنایة أكثر، أو تناول نوع
 من الدواء

 ھیدروكسید المغنسیوم
 
 Fleet Pedia-Lax, Ex-Lax: العالمة التجاریة(

Milk of Magnesia, Philips Milk of 
Magnesia, Pedia-Lax Chewable( 

 فقط بوصفة طبیة یُصرف •
 سائل •
  إلى عنایة أكثربالسكري یحتاج األشخاص المصابون  •

 الكتولوز
 
 ,Constulose, Enulose: العالمة التجاریة(

Generlac, Kristalose( 
 وصفة طبیة یُصرف بدون •
 والكمثرى یقدم مع عصیر التفاح والبرقوق المجفف •
 سائل یمكن وصفھ في صورة محلول •

 سوربیتول

 وصفة طبیة یُصرف بدون •
 )أسبوعین تصل إلى( یُستخدم عادةً لفترة قصیرة •

 )السنا(كاسیا 
 
 ,Senokot, Ex-lax: العالمة التجاریة(

Fletcher’s Castoria, Nature’s Remedy( 
 وصفة طبیة یُصرف بدون •
 مضغھا ینبغي عدم ھرسھا أوكبسولة،  •
  یُستخدم عادةً لفترة قصیرة •

 بیساكودیل
 
 )Dulcolax, Correctol: العالمة التجاریة(

 
 

 

 ۱۲ص 
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   االنحشارعالج أدویة   
 

 في وجافًا صلبًا لیصبح البراز یتكتل عندما البرازي االنحشار یحدث
إذا . البراز خروج یصعّب مما باإلمساك، المصابین األطفال قولون

 البرازي، باالنحشار اعتقد طبیبك أو ممرضتك أن طفلك مصاب
 .اإلمساكلعالج  أولى كخطوة "للتنظیف" دواءً  فسیصفون لك

 
. مناسب دواء نوع أفضل لتحدید معك ممرضتك أو طبیبك سیتعاون

 ھو األفضل، الفم عن طریقالذي یؤخذ أحیانًا یكون الدواء 
ھو  المستقیم طریق عن الذي یؤخذ یكون الدواء وأحیانًا أخرى

 من الجید. أیام ۳إلى  ۲من " التنظیف"یستغرق عادةً ما . األفضل
العطلة  أثناء أو األسبوع نھایة عطلة خالل التنظیف یتم أن

إلى وجود مرحاض أیام  ۳إلى  ۲طفلك لمدة سیحتاج . المدرسیة
 .بشكل متكرر قریب منھ یمكنھ استخدامھ

 
 الممرضة المتدربة الدواء المناسب  أوطفلك سیصف طبیب 

عن عدد مرات تناول الدواء والمدة  سیخبرك أي منھما. لطفلك
 .لذلك  المقررة

 
 
 
 
 

 الدواء الشرجي
 )حقنة شرجیة أو تحمیلة(

 
 الدواء الفموي

 الممیزات العیوب الممیزات العیوب

قد یزعج الطفل من  •
في  إدخال الدواء

  المستقیم
بعدم  قد یؤدي لشعور •

 الراحة في المعدة

 أسرعیؤتي مفعوالً  •
 من الدواء الفموي

 الطفل ال یستسیغقد  •
 طعمھ

یصعب على بعض  •
 األطفال شرب

 كمیات كبیرة من
 السوائل

 شدة أقل •
قد یساعد الطفل  •

 على الشعور بتحكم
 أكبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ۱۳ص 
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    الشائعة "التنظیف "أدویة    
 )یجب إعطاء ما یوصي بھ طبیب طفلك أو ممرضتھ فقط(

 كیفیة تعاطیھ نوع الدواء المالحظات
 اسم الدواء )فموي أو شرجي(

 بوصفة طبیة یُصرف 
القلب أو الكلى لعنایة أكثر أو علیھم  یحتاج األشخاص المصابون بمشكالت في 

 من األدویة تناول أنواع أخرى

 محلول متعدد إیثیلین فموي أسموزي
 الجلیكول المزود باألمالح

 ,Colyte, GoLYTELY: العالمات التجاریة(
NuLYTELY, TriLyte( 

 وصفة طبیة یُصرف بدون 
 طعم بدون 
 الماء یخلط مع كوب كامل من العصیر أو 
 التوحدیین بعض األطفالقد یرفضھ  لكن، "لیس لھ طعم أو قوام"یعرف بأنھ  
 الغرفة من األفضل أن یُخلط مع سائل لھ درجة حرارة 

 متعدد إیثیلین الجلیكول فموي أسموزي
 ,PEG 3350, Ducolax Balance: العالمة التجاریة(

MiraLax( 

 وصفة طبیة یُصرف بدون 
نادًرا ما یستخدم بسبب خطورة وصولھ إلى الرئتین وطعمھ السیئ ال یمكن  

ینبغي أال . بالفم إذا كان الطفل یعاني من مشكالت في التنفس أو البلعتناولھ 
 للرئتین بالقوة بسبب خطورة وصولھ یؤخذ

 زیوت معدنیة فموي أو شرجي ُمَزلِّق

 وصفة طبیة یُصرف بدون 
القلب أو الكلى لعنایة أكثر أو علیھم  یحتاج األشخاص المصابون بمشكالت في 

 من األدویة تناول أنواع أخرى

 ھیدروكسید المغنسیوم فموي أسموزي
 ’Fleet Pedia-Lax, Phillips: العالمات التجاریة(

Milk of Magnesia( 
 وصفة طبیة یُصرف بدون 
القلب أو الكلى لعنایة أكثر أو علیھم  یحتاج األشخاص المصابون بمشكالت في 

 من األدویة تناول أنواع أخرى

 سترات المغنیسیوم فموي أسموزي
 )Citro-Mag: التجاریة العالمات(

 وصفة طبیة یُصرف بدون 
القلب أو الكلى لعنایة أكثر أو علیھم  یحتاج األشخاص المصابون بمشكالت في 

 من األدویة تناول أنواع أخرى

 حقنة فوسفات الصودیوم الشرجیة شرجي أسموزي
 Fleet Enema, Pedia-Lax: العالمات التجاریة(

Enema, LaCrosse Complete( 
 فقط یُصرف بوصفة طبیة 
 بالسكري یستخدم بحرص عند إعطائھ لألطفال المصابین 

 الكتولوز فموي أسموزي
 ,Constulose, Enulose: العالمات التجاریة(

Generlac, Kristalose( 
 فقط یُصرف بوصفة طبیة 
 بالسكري یستخدم بحرص عند إعطائھ لألطفال المصابین 

 سوربیتول فموي أو شرجي أسموزي

 بدون یصرف بوصفة طبیة أو 
 أیام ۳إلى  ۲قد ال یالحظ أثره لمدة  

 )السنا(كاسیا  فموي منبھ
 )Sennosides, Senokot: العالمات التجاریة(

 وصفة طبیة یُصرف بدون 
 الماء معدة فارغة مععلى عن طریق الفم، فیجب تناولھ تناولھ إذا تم  

 بیساكودیل فموي أو شرجي منبھ
 ,DulcoLax, ExLax, Fleet: العالمات التجاریة(

Correctol( 
 تحمیالت الجلسرین شرجي ُمَزلِّق وصفة طبیة یُصرف بدون 

 

 ۱٤ص 
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 .المستقیم طریق عن لتناول الدواء وأحیانًا یحتاج األطفال. عن طریق الفماإلمساك أدویة یتناولون معظم االطفال 
 بدون شرجیة حقنة ال تحقن .لطفلك الصحیح العالج ھو ھذا كان إذا ما لتحدید ممرضتك أو طبیبك إلى التحدث علیك

 ستساعدك ھذه الورقة على معرفة كیفیة إعطاء حقنة شرجیة إذا احتجت. أوالً  ممرضتك أو طبیبك مع التحدث
 .لذلك

 
 :تھیئة طفلك

 .بطریقة یفھمھا اشرح الحقنة الشرجیة لطفلك •
 .ولمس سنھا اسمح لطفلك بالنظر إلى زجاجة الحقنة الشرجیة ولمسھا •
 .ملمسھا قم بحك السن المغطاة في ذراعھ لیتعرف على •
 .جانبھ على االستلقاء علىساعد طفلك  •

 

 :االستعداد
 .قد تكون الصور و التوجیھات مفیدة. اقرأ ورقة التعلیمات المرفقة مع الحقنة الشرجیة •
 .احرص على أن تكون درجة حرارة الحقنة الشرجیة لھا نفس درجة حرارة الغرفة •
 :جمع اللوازم •

 زجاجة الحقنة الشرجیة •
 منشفة لیستلقي علیھا الطفل •
 وسادات •
 سیقى أو لعبة مفضلة أو شيء آخر یُشعر الطفل باالسترخاءمو •
 مناشف ولوازم التنظیف •

قد یكون من األفضل أن . تحدید مكان حقن الحقنة الشرجیة •
یستلقى طفلك على غطاء أو منشفة على أرض الحمام أو بالقرب 

 .من مرحاض
 .االستلقاء أِعد المناشف أو الوسادات لیشعر الطفل بالراحة أثناء •
اطلب من شخص آخر مساعدتك عن طریق مواجھة الطفل  •

 .والقراءة لھ والغناء واللعب معھ ومساعدتھ على الثبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 كیفیة حقن حقنة شرجیة

 ۱٥ص 
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 .یدیكاغسل  .۱
 .دخولھا لیسھل بُمَزلِّق مغطاة الرأس .الشرجیة الحقنة سن عن الغطاء أِزل .۲
اطلب من مساعدك . صدره تجاه ركبتیھ وثني األیسر جانبھ على االستلقاء على طفلك ساعد .۳

 .لھ التحدث مع الطفل والغناء
 
 
 
 

 .الشرج حتى ترى فتحة بعضھما عن المؤخرة جانبي افصل األخرى وبیدك .واحدة بید الزجاجة امسك .٤
 .إلدخالھا القوة استخدام ینبغي ال .الشرج فتحة في برفق الزجاجة سن أدخل .٥
 جدار في اتجاه الحقنة محتویات توجیھ یجب. بعد إدخالھالطفل وجھ سن الحقنة الشرجیة تجاه ظھر  .٦

 .البراز كتلة عن بعیدًا و األمعاء
 .االنتھاء الزجاجة حتى توشك الكمیة المرجوة علىاضغط على  .۷
 بعضھما على المؤخرة جانبي غلقیمكنك . دقیقة ۲۰-۱٥إذا كان ذلك ممكنًا حاول إبقاء الطفل مستلقیًا  .۸

 .مبكًرا للخارج الحقنة الطفل یدفع ال حتى البعض
 .ساعده على ارتداءهحفاًضا، إذا كان طفلك یرتدي  .۹

سیخرج سائل الحقنة . دقیقة ۲۰-۱٥بعد  المرحاض، ساعده في الجلوس علیھإذا كان طفلك یستخدم  .۱۰
 .أیًضا كما یفترض خروج البراز. الشرجیة في المرحاض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .في أي وقت، فلیست ھناك مشكلة في التوقف) یبكي، أو یصرخ، أو یركل(إذا ازداد شعور الطفل باالستیاء **
 .**أو ممرضتك لمعرفة طرق أخرى لعالج اإلمساكیمكنك التحدث إلى طبیبك 

 
 
 
 
 

 

 إعطاء الحقنة الشرجیة

 ۱٦ص 
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 أثناء إجراء التغییرات استخدم الجدول أدناه لمتابعة انتظام تبرز طفلك
 

 مالحظات
 )سلوك، شھیة، نوم، أخرى(

 كلھا األعراض
 )أسوء، لم تتغیرأفضل، (

باأللم أثناء  شعور
 )ال/نعم(التبرز 

 :البراز
 صلب أو لین أو رخو؟

 عدد مرات
 التبرز في الیوم

 الدواء
 التاریخ والجرعة

       

       

       

       

       

       

       

 

 مذكرات حركة األمعاء الیومیة

 ۱۷ص 
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 :لألسئلة أو المشكالت، اتصل على

    :االسم

   :الھاتف

 المتابعین لحالة طفلك حتى تعرفأفضل طریقة للتعامل مع طفلك المصاب باإلمساكیتم إكمالھ بواسطة الطبیب أو الممرضة 
 
 
 

 :المالحظات
 

 
 
 
 

 
 :المالحظات

 
 
 
 
 
 
 

 :المالحظات
 

 
 

 
 

 
 

 :المالحظات
 
 

 
 
 

  محفوظة الحقوق جمیع. لألطفال  لوس أنجلوس لصالح مستشفى C (۲۰۱۲(والنشر  حقوق الطبع .اإلمساكلعالج  العمل خطة. Stafford B ,Wills H ,Punati J ,Deavenport A ,Yin l عن مقتبس 
 

         

 خطة العمل لعالج اإلمساك

 

 :یبلي بالًء حسنًا
 كل یتبرز

 یوم ۱-۲
ال یوجد تأزیم أو 

 لین ألم البراز

: اسم الدواء الیومي
 :الجرعة

 :عدد المرات
نسبة المحتوي على  والنظام الغذائي البراز، ملینات االستمرار في تناول**

وممارسة الریاضة واتباع   وزیادة نسبة السوائل في الجسم األلیاف، عالیة من
 .كل یوم جدول الجلوس على المرحاض

 
 ازدیاد اإلمساك

ال یتبرز  :سوًءا
 أیام ۳-۲لمدة 

بعض األلم، أو 
 البراز الصلب

 :، یمكنك"الخضراءالمنطقة "باإلضافة للدواء المسموح بھ في 
 : زیادة •
 
 
 :من العالج، یمكن إضافةأیام  3إذا لم تتراجع األعراض للمنطقة الخضراء بعد  •

 ؟)حمى، تقیؤ، براز مائي، إسھال(ھل یعاني الطفل من مشكالت في الجھاز الھضمي 
 أیام أو حتى التعافي من اإلسھال 3إیقاف أدویة اإلمساك لمدة 

 وجود براز غامق اللون، وجود بول شرب السوائل، رفض :من أجل بالطبیب اتصل •
 من األیام  ________لعدد رخو

 
 

یجب التبرز  :انتبھ
مرات  ۳أكثر من 

 ھل یعاني الطفل من حمى أو تقیؤ أو أي عالمات تدل على المرض؟ في الیوم
 : تغییر الدواء الیومي

 الجرعة
 :المرات عدد

 

 !تنبیھ
 لم یتبرز لمدة 

أیام أو أكثر مع  ٥
ألم بالمعدة وجود 

 .وتقیؤ

 :تناول أوالً، •
 
 
 
 المساعدة ثانیًا، اتصل بطیبك اآلن للحصول على •

 ۱۸ص 
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  موارد 
 

   اإلقرارات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

موارد ودالئل ودعم للمساعدة على التعامل مع التحدیات " التوحد یتحدث"یقدم قسم الخدمات األسریة في منظمة 
 .www.autismspeaks.org/ family-servicesالیومیة للتعایش مع التوحد 

 
، فیُرجى التواصل مع "التوحد یتحدث"دمات األسریة في منظمة إذا كنت مھتًما بالتحدث مع أحد أعضاء فریق الخ

، أو عن طریق البرید AUTISM2 (288-4762)-888على ) ART" (التوحد یتحدث"فریق االستجابة التابع لمنظمة 
 .familyservices@autismspeaks.orgاإللكتروني على 

 
ART En Español al 888-772-9050 

 
 Lynn و ,Linda Howell, RN, Johanna Stump, MS ,PNP ,Brianne Schmidt, MS, RDأعد ھذا المنشور

Cole, MS, PNP )تم اقتباس خطة عمل ). جامعة روتشسترفي التوحد  عالج موقع شبكة في التوحد، األخصائیین كبیر
 Bethany Stafford ,M.D., Hope Wills, MA ,RD ,CSP ,Jaya Punati ,MD ,Alexisعالج اإلمساك عن 

Deavenport, DrPH, and Larry Yin ,MD ,MSPH  مستشفى لوس أنجلوس عالج التوحد في موقع شبكة في
األسریة االستشاریة، واللجنة  ATNلجنة بما في ذلك ، ومقترحات الكثیرین لمراجعات باالمتنان نشعر . لألطفال

. االستشاریة ألمراض الجھاز الھضمي، ولجنة العلوم السلوكیة، ومركز طب األطفال الطبي بجامعة روتشستر
 على Lynn Coleللحصول على معلومات النسخة المراجعة، یُرجى التواصل مع 

lynn_cole@urmc.rochester.edu. 
 

) Autism Speaks(التوحد التابع لمنظمة التوحد یتحدث  عالجھي نتاج األنشطة الجاریة لبرنامج شبكة  ھذه المادة
الصحة  على التوحد تأثیر أبحاث وشبكة ،UA3 MC 11054 التعاوني ویدعمھا جزئیًا االتفاق. والممول من قبلھا

، بصیغتھ المعدلة ۲۰۰٦كافحة التوحد لعام قانون م(التابعة لمكتب صحة األم والطفل ) AIR-P Network(الجسمانیة 
 والخدمات الصحة ووزارة الصحیة، والخدمات ، وإدارة الموارد)إلعادة إقرار مكافحة التوحد ۲۰۱۱في قانون عام 

المحتویات ھي مسؤولیة المؤلفین فقط وال تمثل بالضرورة وجھات النظر . ماساشوستس العام لمستشفى اإلنسانیة
تم شراء . األم والطفل، وإدارة الموارد والخدمات الصحیة، ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة الرسمیة لمكتب صحة

 .۲۰۱۳ كتب في أبریل . ©123RF، و©iStockphotoھذا الدلیل من صور 
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