
ZAPARCIA NAWYKOWE U DZIECI 

 

Zaparcia u dzieci to częsty problem z jakim rodzice zgłaszają się do pediatry. 

Przyczyny powstawania zaparć mogą być różne: fizjologiczne, medyczne, związane z anatomią 

układu pokarmowego, trudnościami fizjoterapeutycznymi czy dietetycznymi. Istnieją jednak 

zaparcia, których nie da się wytłumaczyć powyższymi czynnikami - są to tzw. zaparcia 

nawykowe (zaburzenia bez organicznej etiologii). Dlatego też coraz więcej rodziców szuka 

pomocy również w gabinecie psychologa. Należy jednak pamiętać, że zawsze pierwszym  

i najważniejszym etapem pomocy dziecku z zaparciami jest konsultacja z lekarzem oraz 

przeprowadzenie pełnej diagnostyki medycznej.  

Zaparcia czynnościowe dotykają wielu dzieci, najczęściej są to dzieci w przedziale 

wiekowym 2-5 lat. W związku ze specyfiką zaparć, trudności z tym związane dotykają również 

rodziców, dlatego tak ważna jest podstawowa psychoedukacja w tym temacie.  

Według kryteriów diagnostycznych ICD 11, aby stwierdzić zaparcie czynnościowe, 

wiek kalendarzowy lub umysłowy dziecka musi wynosić co najmniej 4 lata. Dziecko ponawia 

oddawanie stolca w miejscach nieodpowiednich (np. ubranie, podłoga) albo mimowolnie,  

albo w sposób zamierzony co najmniej jeden raz w miesiącu. Powyższe objawy muszą się 

utrzymywać co najmniej kilka miesięcy. Nie należy diagnozować zaparć czynnościowych, jeśli 

nietrzymanie stolca jest związane wyłącznie ze stanem medycznym (np. rozszczep kręgosłupa, 

otępienie, wrodzone lub nabyte choroby jelit, używanie środków przeczyszczających). 

Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii  

i Gastroenterologii Dziecięcej pierwszym krokiem postępowania z problemem zaparć 

czynnościowych jest postępowanie niefarmakologiczne, oparte na psychoedukacji. Kolejnym 

krokiem może być włączenie farmakoterapii, która ma na celu usunięcie zalegającej masy 

kałowej oraz zapobieganie ponownemu gromadzeniu się stolca. Psycholog nie ma możliwości 

przeprowadzenia medycznej diagnozy różnicowej oraz nie posiada wiedzy medycznej, dlatego 

nie może podejmować decyzji o włączeniu bądź nie środków farmakologicznych.    

 

PO CZYM ROZPOZNAĆ ZAPARCIA NAWYKOWE U DZIECI? 

● rzadkie wypróżnianie (dwie lub mniej defekacji w ciągu tygodnia), 

● wypróżnienia mogą być trudne i bolesne, 

● mogą pojawić się zachowania retencyjne (mające na celu powstrzymanie przez dziecko 

wypróżnienia, np.: chodzenie na palcach, ściskanie nóżek, krzyżowanie nóżek, 

kucanie), 

● zaleganie dużych mas kałowych w jelitach, wydalanie stolca o dużej objętości, 

● może pojawić się brudzenie bielizny kałem (nie jest to intencjonalne działanie dziecka). 

 

Najczęściej pojawienie się zaparć nawykowych poprzedzone jest doświadczeniem 

bólu przy wypróżnianiu. Dziecko, które czuło ból przy wypróżnianiu, może zacząć odczuwać 

lęk przed zrobieniem kupki. W celu uniknięcia bólu, dziecko zaczyna wstrzymywać stolce. 

Dziecko czując potrzebę wypróżnienia, może przerywać zabawę, chować się, poruszać się 

drobnymi krokami. Dziecko kontrolując wypróżnienia, chce uniknąć bólu. Jednak zatrzymane 



stolce stają się twardsze i większe, i tym samym bardziej bolesne przy kolejnym wypróżnieniu. 

Prowadzi to do zwiększenia reakcji lękowej oraz pogłębienia problemu.  

 

 

JAK WSPIERAĆ DZIECKO DOŚWIADCZAJĄCE ZAPARĆ CZYNNOŚCIOWYCH? 

 

● Diagnoza i wsparcie specjalistów - pierwszym etapem pomocy dziecku 

doświadczającemu zaparć nawykowych  jest konsultacja z lekarzem (pediatrą, 

gastroenterologiem). Lekarz zaleci dalsze kroki postępowania w zakresie diagnozy  

i leczenia. Przy powstawaniu i utrzymywaniu się zaparć nawykowych istotnym 

czynnikiem jest lęk. Z tego powodu ważne może być skorzystanie ze wsparcia 

psychologa, który zaplanuje oddziaływania dostosowane do konkretnego dziecka i jego 

rodziny. 

● Emocje dziecka i rodziny - kiedy pojawia się problem zaparć i związane z nimi 

niekontrolowane wypróżnienia, czy brudzenie bielizny pojawiają się trudne emocje 

zarówno u dzieci, jak i ich rodziców. Dziecko mierzy się przede wszystkim z lękiem 

przed bolesnym wypróżnieniem. Może pojawić się również lęk przed reakcją rodziców 

oraz wstyd. Nierzadka jest także złość, pojawiająca się na presję ze strony dorosłych 

osób na wypróżnienie. Z trudnymi emocjami mierzą się również rodzice i opiekunowie 

dziecka - może pojawić się poczucie winy oraz lęk o zdrowie dziecka. Poczucie winy 

jest dla rodzica obciążające i odbiera mu energię do działania. Niejednokrotnie pojawia 

się także bezradność, gdy stosowanie różnych metod zachęcenia dziecka do 

skorzystania z toalety, nie przynosi pożądanych efektów. Rodzic odczuwa również 

złość, zwłaszcza kiedy przypisuje dziecku intencjonalne działanie (“on to robi 

specjalnie”).  Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i opiekunowie zaopiekowali się 

własnymi emocjami. Odczuwane trudne emocje, takie jak lęk, poczucie winy, złość 

mogą istotnie ograniczać możliwości wsparcia dziecka oraz szukania dla niego jak 

najlepszych rozwiązań.  

● Wspólny czas - nadmierna koncentracja na robieniu kupy i w efekcie pojawiające się  

z tego powodu trudne emocje mogą negatywnie wpływać na relacje rodziców  

z dzieckiem. W takiej sytuacji warto sobie zadać pytanie, co zrobilibyśmy z dzieckiem, 

jak wyglądałby nasz wspólny czas, gdyby nie problemy z zaparciami. Po znalezieniu 

odpowiedzi na powyższe pytania, warto wrócić do tych aktywności i form spędzania 

wspólnego czasu z dzieckiem, o których zapomnieliśmy. Bliska relacja z dzieckiem 

oraz wspólnie spędzony czas jest czynnikiem chroniącym przed pogłębieniem się 

trudności.  

● Stop presji - niezwykle ważnym elementem wsparcia dziecka zmagającego się  

z zaparciami nawykowymi jest zminimalizowanie presji oraz czasu, który poświęcamy 

na rozmowy na temat wypróżnień. W momencie pojawienia się problemu często ten 

właśnie temat dominuje w naszych rozmowach z dzieckiem. Zbyt częste poruszanie 

tematu sprawia, że dziecko odczuwa silną presję, a to nasila trudności z wypróżnianiem. 

Zaleca się ograniczać czas, który poświęcamy na tę trudność do maksymalnie 5 minut 

dziennie.  



● Stop karom i zawstydzaniu - jak już wcześniej wspomniano, dziecko mierzące się  

z problemem z zaparciami nawykowymi odczuwa ból, lęk, wstyd, napięcie. 

Zachowania jakie prezentuje dziecko w celu uniknięcia wypróżnienia nie są skierowane 

przeciwko rodzicom, lecz w poczuciu dziecka mają je jedynie chronić przed bólem. 

Karząc dziecko za objawy zaparć, czy brudzenie bielizny sprawiamy, że wokół 

problemu pojawia się jeszcze więcej przykrych emocji. Dziecko może czuć się wtedy 

niezrozumiane, odczuwać brak wsparcia, złość i frustrację. Również zawstydzanie  

(np.: “Taki duży, a brudzi majtki.”) nie jest odpowiednim sposobem na zmotywowanie 

dziecka do korzystania z toalety. Kary oraz zawstydzanie mają negatywny wpływ na 

proces radzenia sobie z trudnością oraz obciążają relację między rodzicami a dzieckiem. 

Dlatego tak ważne jest, aby dorośli unikali takich komunikatów oraz zwracali uwagę, 

czy nie są one kierowane do dziecka przez inne osoby z otoczenia. 

● Pomocna literatura - książeczki mogą okazać się bardzo pomocnym narzędziem 

wykorzystywanym do oswojenia dziecka z tematem wypróżniania (jako czegoś 

powszechnego dotyczącego wszystkich stworzeń oraz jako substancji wydalanej  

z organizmu mającej nieprzyjemny zapach, co jest normalnym zjawiskiem).  

Należy jednak pamiętać, że książeczki te nie mogą być wykorzystywane w celu 

wywierania na dziecku presji, a bohaterowie nie mogą stanowić źle wykorzystywanych 

przykładów (np.: “Pucio już robi kupkę na nocnik. Dlaczego Ty jeszcze nie?!”). 

Książeczki godne polecenia w tym temacie to np.: “Ale kupa! Co masz w pieluszce?  - 

Guido Van Genechten, “Kupa w Zoo” - Steve Smallman, “Kupka Chlupka” - Katarzyna 

Kierzek.  

● Dodatkowe wskazówki - do zaleceń stanowiących uzupełnienie oddziaływań 

medycznych i terapeutycznych zalicza się również: ograniczenie spożywania słodyczy, 

zwiększenie podaży produktów bogatych w błonnik, spożywanie odpowiedniej ilości 

wody oraz aktywność ruchowa.  

 

Powyższe wskazówki stanowią istotne wsparcie dla dziecka zmagającego się z zaparciami 

nawykowymi oraz jego rodziny. Należy jednak pamiętać, że nie wyczerpują one wszystkich 

oddziaływań, które należy wprowadzić u danego dziecka. Każdy przypadek wymaga 

indywidualnej diagnozy i zaleceń uwzględniających potrzeby konkretnego dziecka oraz jego 

rodziny.   
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