
Zaburzona Kontrola Wyproznien 

Wiekszosc dzieci konczy tzw. trening czystosci i potrafi w pelni kontrolowac czynnosc jelit przed 
ukonczeniem czterech lat. Gdy u kilkuletniego dziecka problem z utrzymaniem czystosci nadal 
istnieje, to kazdy epizod zanieczyszczania sie kalem wywoluje gniew i frustracje samego dziecka, 
jego rodziców, wychowawczyn w przedszkolu i innych waznych w jego zyciu osób. Tego typu 
klopoty najczesciej bardzo negatywnie rzutuja na funkcjonowanie spoleczne dziecka - rówiesnicy 
sie z niego smieja, a dorosli unikaja. U dziecka ugruntowuje sie poczucie nizszej wartosci. 

 
Oto niektóre z przyczyn opóznienia w zakresie kontrolowania czynnosci jelit: 

• wadliwie prowadzony trening czystosci,  
• niepelnosprawnosc ruchowa, uniemozliwiajaca dziecku samodzielne zadbanie o wlasna 

higiene,  
• choroba somatyczna, np. choroba okreznicy (Hirschsprunga),  
• problemy emocjonalne lub problemy w rodzinie.  

Niekontrolowanie czynnosci jelit, a wiec zanieczyszczanie sie kalem, u dziecka fizycznie 
zdrowego i pelnosprawnego nazywa sie encopresis. Zaburzeniu temu towarzysza czesto 
dodatkowe problemy, takie jak: deficyt uwagi, niska odpornosc na stres, hiperaktywnosc 
(nadaktywnosc), slaba koordynacja psychoruchowa.  

Zdarza sie, ze klopoty z utrzymaniem czystosci zaczynaja sie na nowo wraz ze stresogennymi 
wydarzeniami w zyciu dziecka, takimi jak: narodziny mlodszego brata czy siostry, separacja czy 
rozwód rodziców, powazne klopoty w rodzinie, przeprowadzka na nowe miejsce pobytu. 
Encopresis czesciej wystepuje u chlopców niz u dziewczynek. 

Jesli dziecko w wieku szkolnym nie kontroluje czynnosci jelit, powinno zostac wnikliwie 
przebadane przez pediatre. Jezeli lekarz stwierdzi, ze zaburzenia nie maja podloza 
organicznego, rodzice powinni udac sie po pomoc do psychiatry dziecieco-mlodziezowego. 
Psychiatra dziecieco-mlodziezowy, po zapoznaniu sie z wynikami badan przeprowadzonych 
przez pediatre, bedzie w stanie orzec, czy podlozem sa w danym przypadku problemy 
emocjonalne. 

W leczeniu encopresis laczy sie elementy edukacji, oddzialywania psychologicznego i 
metody behawioralne (wyuczanie zachowan). Postepy dziecka sa bardzo powolne, tak ze na 
uzyskanie pelnych efektów terapii potrzeba czasu. Wczesne rozpoczecie leczenia zaburzen w 
kontrolowaniu czynnosci jelit oszczedza dziecku i calej rodzinie wielu bolesnych i przykrych 
doswiadczen natury emocjonalnej i spolecznej. 

 


