
 

   
 

 

ZÁCPA V DĚTSKÉM VĚKU 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zácpa je definována jako obtížné či bolestivé vyprazdňování stolice, které bývá spojeno se změnou 

charakteru a/nebo frekvence odchodu stolice.  

 

 

 

                   
Typy zácpy:  

 

   Funkční – hlavní  příčinou  je  bolestivé  vyprazdňování  s  následným  

       vědomím zadržováním  stolice.  Jde o nejčastější  typ  zácpy,  tvoří až 95 % případů. 

 

 Symptomatická – tento typ zácpy je jedním z příznaků jiných onemocnění (například onemocnění 

štítné žlázy, poruchy průchodnosti střev). Zde je důležité prvotně řešit základní onemocnění.  
 

 

Projevy zácpy: 

 

 obtížné vyprazdňování tuhé stolice 

 bledost dítěte, nechutenství, bolesti břicha, zvracení 

 odmítání nočníku/WC, potlačování defekace 

 při dlouhotrvající zácpě špinění spodního prádla (v konečníku se při 

 dlouhotrvající zácpě vytvoří ze stolice tuhá  zátka, kolem níž protéká   

 střevní obsah, který samovolně odchází) – bývá mylně považováno  

 za  vyprazdňování 

 odchod mazlavé, abnormálně páchnoucí stolice 

 pomočování, umočování během dne, opakované infekce močových cest, zejména u holčiček 

 



Nejčastější příčiny: 

 přechod z mateřského mléka na příkrmy 

 nácvik vyprazdňování mimo pleny 

 začátek školní docházky a jiné dlouhodobé stresové situace 

 nevhodné složení potravy 

 infekce a praskliny v okolí konečníku (dítě vyprazdňování potlačuje pro bolest                 

v průběhu vyprazdňování 

 

 

Terapie funkční zácpy: 

 úplné vyprázdnění nahromaděné stolice v konečníku a tlustém střevě 

pomocí nálevů (klyzmat), případně pomocí orálních projímadel 

 prevence (vhodná dieta, pohyb, nenásilný nácvik vyprazdňování) 

Dietní opatření: 

 dostatečný příjem tekutin (voda, ovocný čaj, ovocné šťávy) 

 strava bohatá na vlákninu (ovoce, zelenina, ovesné vločky, otruby) 

 probiotika – mléčné produkty s bakteriemi   kvašení (jogurt, kefír, acidofilní mléka) 

 nevhodné: černý čaj, čokoláda, kakao, sladké limonády, banány, borůvky 

 nutno omezit: rýži, pečivo z bílé mouky, cukrovinky 

 jde-li o dočasný problém: zvýšit přísun neslazených tekutin, přidat vymačkaný    

pomeranč, švestkový či meruňkový kompot 

 nedostaví-li se odezva, lze jednorázově použít glycerinový čípek 

 

Kdy navštívit lékaře? 

 
 jestliže se nedaří dítě vyprázdnit v domácích podmínkách 

 jestliže se zácpa opakuje, dítě si stěžuje na bolesti bříška 

 jestliže dítě neprospívá, odmítá jíst, odmítá se vyprázdnit 

 na kalhotkách, pleně či stolici se objeví krev 

 

 

Režimová opatření: 

 

 dostatek každodenní pohybové aktivity 

 pravidelné vysazování na nočník nebo WC 

 trpělivost, důslednost a jednotnost obou rodičů 

 pozitivní motivace dítěte (pochvala za snahu) 

 používat podporu nohou (stupínek u WC) 

 psychická pohoda 

 ponechat dítěti dostatek času a klid na vyprazdňování 

 

 

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese   
 

det@nemkyj.cz 
       


