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 ؟سلس البراز ما هو
ن أويمكن . الشرجفتحة  من خالل البراز أو اتالغاز إلى تسرب مما يؤدي حركة األمعاء القدرة على التحكم في الشخص يفقد عندما رازسلس البيحدث 
يمكن أن تؤثر و، مشكلة شائعة إنها .المتشكل السائل أو البراز فقدان السيطرة على معكثر شدة الغاز أل السيطرة على صعوبة في من المشكلة تتراوح

 لىإصول وال منتمكن العدم  التي تنتج عن األمعاء حوادث هممع تحصلقد  حياتهم. في وقت ما في أشخاص 10 بين كل 1ما يصل إلى  على
 ).السلبي (التسرب على علم به وادون أن يكون من األمعاء تسربال أو التلويث ونواجهيقد  م، أو أنه)اإللحاحي تسربال( كافية بسرعة مرحاضال
 

الذين كثير من الناس  اليومية.الحياة  في بشدةؤثر ييمكن أن قلقاً، كما م ويمكن أن يكون. المختلفة العديد من األسباب البرازيسلس لليمكن أن يكون 
 غير أنه حالما. رهم وأصدقائهمسَ ألُ  البوح بذلك أو، والممرضات األطباء التحدث عنه مع جداوالمحرج الصعب  أنه من يجدون البرازسلس  يعانون من

الناس  استراتيجيات لمساعدة كما توجد، منهالشفاء  أو في بعض األحيان التعامل معه عالجات يمكن أن تساعد في هناك، البرازسلس  سبب  تم تحديدي
 .بصراحة امناقشتهو حالةال على التكيف مع

 
 ؟ةاألمعاء الطبيعي عملتكيف 

وينبغي أن  في اليوم. مرة واحدة ُيفرغون أمعاءهم ولكن معظم الناس في األسبوع،مرتين إلى  مرات في اليوم ثالثة من ةاألمعاء الطبيعي حركة تتراوح
 تفريغ لضمان عدم معاالعاصرة)  الشرجيةالعضلة ( الشرج العضالت حول وحلقات من األمعاءما تعمل  عادة. شكًال متو الينً براز لا قوام يكون

الداخلية الحلقة  : مغلقة فتحة الشرج تحافظان علىتي الالو تينرئيسي ينعضلت من العضلة العاصرة تتكون .نيمستعد كونن حتى األمعاء محتويات
)، الخارجية العاصرة الشرجيةالعضلة (الخارجية  حلقةالو، أثناء الراحة فتحة الشرج إغالق والتي تحافظ على)، الداخليةالعاصرة  الشرجيةالعضلة (

واألعصاب  هذه العضالت. )1(الشكل  السعال أو العطسوعند  ،الجهد نبذلعندما و األمعاء تفريغ الرغبة فيب الشعور عند حماية إضافية توفري توال
 هذا التوازن. مغلقة بإحكام العضلة العاصرة الحفاظ على كلها عوامل تساهم فيالعضلة العاصرة األمعاء و داخلبه  شعرن الذي واإلحساس التي تغذيها

 .على األمعاء السيطرة من نناكِّ يمَ 
 

عصاب وهذا يسمح لأل. القناة الشرجية الجزء العلوي منيفتح و تلقائيا الداخلية العاصرة العضلة الشرجية ترتاح ستقيممال إلى البراز عندما يدخل
أن  يمكن الخارجية العضلة الشرجية العاصرة .اعادي ابراز أو رخوا ابراز وأ، اما إذا كان ريح لكشف عنبا قناة الشرج في الجزء العلوي من حساسةال
إلى  عوديل قناة الشرج من البراز يدفع الخارجية العضلة العاصرة الضغط على المرحاض. عثر علىنإذا لم  األمعاء إفراغ لتأخير بشكل متعمد تقلصت

 .)2(الشكل  وقت مناسب حتى البراز حيث يتم تخزين، المستقيم
 
 
 
 
 

 الجمعية العالمية للمسالك البولية النسائية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟رازسلس الب ما الذي يسبب
، هذه العضالتب التي تتحكم ألعصابا أو العضالت العاصرة تضرر. صحيحبشكل  العضلة الشرجية العاصرة عملتال عندما  راز عادةسلس الب يحدث

 .الوظيفي هذا االضطراب تؤدي إلىأن  يمكنكلها عوامل  األمعاء اإلحساس في تغّيرو بشكل مفرط، قويةال األمعاء تقلصاتو، قوة العضالتوانخفاض 
 

 تلف في قد يكون هناك أو أثناء الوالدة الشرجية العضالت تمزقت قد أثناء الوالدة. صابةاإل هو النساء عند رازسلس البأكثر األسباب شيوعا ل أحد
يكون  البعض اآلخر قد ال ، ولكنالوالدة في وقت هذه اإلصابات من بعض ويمكن التعرف على .على العمل الشرجية التي تساعد العضالت األعصاب

 في الحياة. حتى وقت الحق مشكلة وال تصبحبنفس الوضوح، 
 

 في الحياة. في وقت الحق أكثر وضوحا مشكلةالتصبح  لذلك قد. مع تقدمهم في السن الشرجية العضالت قوة فقدانل يتعرضون األشخاصبعض 
 سهالاإلأو  رخوالبراز ال. السيطرة على األمعاء فقدان إلى أيضا ؤديتيمكن أن  بالعضالت الشرجية المنطقة المحيطة صابة فياإل أو الشرج عمليات

 قد يكون نزيف مترافقا مع كان ذلك إذا الشرج. من خالل فتحة البراز تكرار مرور بسبب باإللحاح أو الشعور التحكم في التبرز فقدان مع ترافقيقد 

 

الداخلية والخارجيةالعضلة الشرجية العاصرة : 1الشكل   

 مستقيم
 براز

الخارجية ية العاصرةالشرجة العضل  

الداخلية ية العاصرةالشرجة العضل  

 

الداخلية والخارجيةانقباض العضلة الشرجية العاصرة : 2الشكل   

المستقيم يعود إلى البراز  



 من قبل الطبيب. الفوري التقييم وهذا يتطلب. هبوط المستقيم أو ، المستقيم ورم في أو، في القولون التهاب هناك
 

 ؟رازالبسلس ب إلصابةل المعّرضهو  من
من  (أو األشخاص أن يسألوا متخصصي الرعاية الصحية منينبغي  .ممن غيرهرازسلس البأكثر عرضة ل يكونون معينة من الناس هناك مجموعات

 المجموعات التالية: إحدى إذا كانوا فيراز سلس الب من يعانون واكان) ما إذا يرعاهم
 

 (سواء كان خفيا أو واضحا) العاصرة الشرجية في العضالت تمزق بسبب عادة -الوالدة  بعد• 
 في الحياة في وقت الحق أو على الفور تتأثر قد: العضلة العاصرة التهاب في إصابة أو الذين يعانون من من أي عمر األشخاص •
) ألن ألم في البطن معاإلمساك اإلسهال و (تناوب متالزمة القولون العصبي أوالتهاب القولون) ( داء األمعاء االلتهابي األشخاص الذين يعانون من •

 بقوة تضغطو في الحركة جدا ةمفرطتكون  األمعاء
 فتحة الشرج أو) األمعاء (جزء من القولون عملية جراحية فيأجروا الذين  األشخاص •
 الحوض ةمنطقل اإلشعاعي للعالج تعرضواالذين  األشخاص• 
 في الجسم) المعتاد وقعهام عن إلى أسفل تانزلق قد األعضاءهذه  يعني أن (وهذا الحوض أعضاء أو المستقيم في هبوط الذين لديهم األشخاص• 
 التصلب المتعدد :مثل ،الحبل الشوكي أو العصبي الجهاز في مرض أو إصابة الذين لديهم األشخاص• 
 مشاكل في الذاكرة أو صعوبات في التعلم األشخاص الذين يعانون من •
 مستمر إمساك إذا كان لديهم غير طبيعية أو عضلة عاصرة مع ادولِ إذا وُ  - والمراهقين األطفال• 
 الضعفاء كبار السن •
 سلس البول األشخاص الذين يعانون من •
 

 ؟رازسلس الب يتم تقييم كيف
يمكن الطبي  تاريخك من خالل مراجعة نمط حياتك. على هاريثأت ومدى تحكمال تحديد درجة صعوبة تساعد على سوف مع طبيبك مبدئيةالمناقشة ال

 إذا كان هناك ، خاصةاألسباب المحتملة تحديد مهم جدا في الوالدة تاريخ على سبيل المثال،. رازسلس الب سبب على تحديد يكون قادرا للطبيب أن
 في بعض .شق أو تمزق كبير في العجان أو، الشفط للمساعدة في التوليدأو  استخدام الملقط، كبير للمولود وزن ،العديد من الوالدات تاريخ من

على يجب ، أي أدوية ينإذا كنت تأخذ. السيطرة على األمعاء فقدان تلعب دورا في أن ، واألدويةالطبيةمراض األاألمعاء، و لحالةالحاالت، يمكن 
 تقديم عليهف إذا كان األمر كذلكو أسوأ،منه  نالذي تعاني رازسلس الب يجعل ذلك إذا كان أن يأخذ في االعتبار بك الخاصالرعاية الصحية  مسؤول

 إذا أمكن ذلك.خيارات أخرى للعالج 
 

 اختبارات وظيفة بسهولة. هايمكن تقييمف أو إصابةفجوة) ( واضح خللإذا كان هناك منطقة الشرج. ل سريريفحص ب طبيبك قوميجب أن ي، في البداية
 جميعا فحصهااألعصاب يمكن وظيفة واإلحساس و، العضالت قوة. على سبيل المثال غير مؤلمةعادة ما تكون و نسبيا بسيطة تعتبر العضلة العاصرة

 العاصرةلشرج ة اعضل حلقاتل صورة وفرييمكن أن  قناة الشرج في رفيع باستخدام مسبار الموجات فوق الصوتية. بسيط ز قياس ضغطاجه باستخدام
على  اعتمادا مزيد من االختبارات تكون هناك حاجة إلى قد الشرجية. في العضالتفجوة) ( خلل أوضرر،  وأ، رققت أو ،انقطاعأي  والبحث عن

 .الوضع الخاص بك
 

الرعاية الصحية الخاصة بك  مسؤول .راز الذي تعانين منهسلس الب مع لمساعدتك على التعامل المشورة على ينلصحست ،حالتك تقييم وكجزء من
 كيفية تنظيف نصائح حول يعطيك وسوف. ذات االستخدام الواحد الفوط الصحيةبما في ذلك كيفية استخدامها، والمتاحة  المنتجاتيخبرك عن  ينبغي أن
 .مع الغسيل رائحة وكيفية التعاملال السيطرة على المشورة بشأن وكذلك حصول التهابمنع ل جلدك، وحماية

 
 ؟هي خيارات العالج ما

تحت  ين أنكتشعر وخصوصا عندما في بعض األحيان، ذلك صعبا قد يبدو. السيطرة عليها تسترجعيأن  ومن الممكن من جسمك هي جزء أمعائك
 معظم. مناقشتها بالحرج مني ال تشعرف شائعة هذه المشاكل. رازالب بسلس وخبرة ةمعرف لديه من أخصائي إلى المشورة ينوقد تحتاج الضغط.

 .استعادة السيطرة تساعدك علىس التدابير التالية فإن المشورة. في طلب يتترددال ف، بسيطة وفعالة العالجات
 بسيطةال المساعدة الذاتية تدابير

  األمعاءعادات  حمية /ال أ.
أن يمكن  ينهاتشرب التي ائلوكمية السو تأكلينه الطعام الذي نوع، حيث أن لكثير من الناس يمكن أن تكون مفيدةاألمعاء عادات تغييرات النظام الغذائي و

 كنظام ُيؤَخذ في االعتباربحيث  التي تتناولينها السوائلطعام وة للعلى مذكر ةظفحاملا قد يطلب منك الخاص بك. البراز انتظام حركة وقوام تساعد في
متوازن  نظام غذائي صحياتباع  عليك. قبل التغيير قد تكون لديك احتياجات غذائيةألّي  ُينظر أيضا يجب أن تغييرات. أيعند القيام ب الغذائي الحالي

بقدر  التي تحتوي على الكافيين المشروبات مع تجنب األفضل ماه والماء المنّكه اءالم). أكواب 8-6يوميا ( السوائل لتر من 2-1.5 ما بينشرب و
نظام لل، يمكن جه الخصوصعلى و الوضع. تفاقم بعض األطعمة تمعرفة ما إذا كانالغذائي لك نظام على عمل بعض التجارب ومن الجدير. اإلمكان



المحليات  والكثير من أو الكحول الكافيين الكثير منالذي يحتوي على  وأ، وغيرها)، والفواكه والحبوب النخالةالكثير من ( الغذائي الغني باأللياف
 .رازسلس البمشكلة  اقميفأن  الصناعية

 
 يجب عليك استخدام إذا كان ذلك ممكنا خالل النهار.أوقات معينة في  األمعاء ةحرك تنظيمعن طريق راز سلس الب في التعامل مع مساعدةاليمكن 

 يجب إليها. ينالتي تحتاج للمدة استخدامه ، وتستطيعين يح وآمنمرو مرحاض خاص أنه يمكنك الوصول إلى والتأكد من بعد وجبة الطعام المرحاض
 .جهادإدون  األمعاء تفريغ وكيفية األمعاء إفراغ عند ةالصحيحضعية الو حول حائنصتتلقي أن 

 
 إلى المرحاض الوصول. ب

 المالبس المشورة حول نيأن تعطَ  يجب. بسهولة المرحاض من استخدام يأن تتمكن لتأكد منا يهراز وسلس الب عند التعامل مع هامة جدا نقطةهناك 
 ما هي المساعدة لمعرفة وحركتك منزلك تقييمبالرعاية الصحية مسؤول قد يقوم  بسرعة أكبر. استخدام المرحاض بحيث يمكنك إلزالةا سهلةتكون التي 

 سهال المراحيض على كون العثوريينبغي أن ، دار رعاية مستشفى أو إذا كنت في المرحاض. لىإ جينها للوصولقد تحتا التي فيةإلضاا معداتالأو 
 .تكوكرام خصوصيتك حترمأن تُ  ينبغي دائما. إليها احتجت إذا المرحاض متاحةعلى استخدام  المساعدةو
 

  العناية بالبشرة. ج
 امؤلم يكون وهذا يمكن أن. يحدث له التهاب في الجلد حول الشرجقد  لبرازلعرضي  تسرب أووإسهال أ األمعاء في متكررةة حرك أي شخص لديه

جلد لل جيدةال الرعاية لشفاء.ا ةصعب تكون أن اترحتقال ويمكن لهذه مفتوحة. اترحتقفيتحول إلى  ا جداملتهب الجلد، قد يصبح أحيانا. للغاية مريح غيرو
 .الظهورمن  هذه المشاكل تساعد على منع فتحة الشرج حول

 :االلتهاب لمنع نصائح 
 الناعم ورق التواليت باستخدامبرفق  يمسحا، األمعاء حركة بعد• 
 تسبب احساسا حارقا يمكن أنات عقمالمو لمطهراتفا ،فقط الماء الدافئ ياستخدم. األمعاء حركة بعد حول فتحة الشرج يغسلا، كلما كان ذلك ممكنا •

 تقرحات لديك تإذا كان
 يفركت)، ال ناعم ورق تواليت (أو ناعمةبمنشفة  بلطف المنطقة جففيالغسيل  بعد• 
. المعطر غير الصابون مياستخد. مؤخرتك على مزيالت الروائح أو، بودرة التلك أو المعطر، مثل الصابون ةعطرمال المنتجات استخدام يتجنب •

 ينبغي تجنبها، لذلك الكحول تحتوي على لاطفمسح لألالمناديل  العديد من
 المنطقةب تحتك التي قدالمالبس األخرى و الجينز الضيق يتجنبجلد بالتنفس. للسماح لل يةالقطن المالبس الداخليةارتدي  •
 مالبس الداخلية والمناشفلل البيولوجي غير مسحوق غسيل استخدام• 
 بذلك بالقيام ك الطبيبنصح إال إذا على المنطقة، أو مستحضرات كريمات أي تجنب استخدام •
 سطح ناعم فوطة ذات ي، استخدمالبراز سلس بسبب فوطة صحية ارتداء إلى إذا كنت بحاجة• 
 

 صرةعاال يةالشرجالعضالت  تمارين / قاع الحوض
نها إ ساقيك. بينمنصة" ، وتشكل "األمامفي العانة  ةعظمإلى العصعص) ( الذيل الخاص بك ةعظم تمتد من العضالت التي من غشاءهو  قاع الحوض

 الحوض عضالت قاع تمارين. ءمعااأل وتفريغ التبول على السيطرة تساعد على قاع الحوض عضالتالنساء).  عند(الرحم واألمعاء و المثانة تدعم
 ، يجب أنالحوض عضالت قاعمارين بت ت القيامختراإذا . أمعائك من أي تسرب ُتوِقفأو  نحسِّ يمكن أن تُ  عضالت الحوضقوة سق واالتن لتحسين

 .مارينالت لمعرفة مدى نجاح عراض الخاصة بكألل مستمرا اتقييم متضمنا ، معك برنامج طيطبتخ رعاية صحية مدرب يقوم مسؤول
 
 تدريب إلعادة متاحة اآلن أصبحت االرتجاع البيولوجي تقنيات مثل. الكثير من الناس تساعد العاصرة الشرجيةعضالت اللتقوية  خاصةالتمارين ال

 لتحسينالطبيعي  مع العالج جنبا إلى جنبيتم استخدامها و ،عند الضرورة العضلة العاصرة فيتم انقباض، البراز لوجود أن تكون أكثر حساسية األمعاء
 من أجل تحسينفتحة الشرج آمنة ل صغيرة كهربائيةتيارات ب التحفيز الكهربائي قد يستخدم ،وباإلضافة إلى ذلك. قاع الحوضو األمعاء التناسق بين

 .والقوة سقاالتن
 

 يةدواأل
 في الحاالت التالية: مفيدة األدوية قد تكون

 )بسرعة المرحاض للوصول الىالحاجة الملحة جدا ( بقوة تنقبضاألمعاء  •
 جدا رخوالبراز  •
 .أكثر إحكاما العاصرة والعضالت ،الشكُّ تَ  أكثر البرازجعل ت، واألمعاء حركة يمكن أن تقلل األدوية ضعيفة. العاصرة العضالت •
 .ا في هذه الحالةمفيد يكون قد الملينات أو التحاميل استخدام وبالتالي فإن بشكل كامل، األمعاء إفراغ بسبب عدم البراز سلسيكون  أحيانا •
 

 هو لكِ يُقّدم  أول عقار في معظم الحاالت. سلس البرازبتسبب الوتسرب أكثر عرضة لل يكونالبراز الرخو  الصلب؛ البرازب ُمعّد ليحتفظ المستقيمإن 



 اإلسهال. والحد من البراز تغليظ إلى يهدف لإلسهال مضاد دواء هو لوبيرامايد .تمسهالالالغذائي أو  كنظام ليست بسببالمشكلة أّن  ، طالمالوبيرامايد
 عن طريق إبطاء عملية لوبيرامايد يعمل .إليه ينتحتاج لطالما ينهيمكنك أن تأخذو آمن لالستخدامو، جانبيةالثار اآل نسبيا من خالٍ و جيدا، معروف هوف

ن الماءمن  امتصاص المزيد، مما يتيح من خالل القولون مرور الطعام  براز لتحقيق متفاوتة جرعات إلى تحتاج الناسمختلف  .الشكُّ تَ  أكثر براز وتكوُّ
للحكم  على مدى عدة أيام ببطءزيادة ثم الجرعات منخفضة ب يأن تبدأ ومن المعتاد .صابة باإلمساكتجنب اإلالطبيب ل نصيحة، يرجى اتباع لشكِّ ُمت

 نمط حياتك. الخاص بك وعلى البراز كثافة، اعتمادا على حسب الحاجة لوبيرامايد تناول، ووقف وبدء الجرعة يمكنك تغيير جسمك. استجابة على مدى
إذا  لوبيرامايد تتناولي، يجب أن ال ومع ذلك قراص.األ بدال من لوبيرامايد شراب عليك عرضي، قد  لوبيرامايد جرعة منخفضة من ينتأخذإذا كنت 

 القولون (التهاب التقرحيالقولون  لتهابا نوبة حادة من أو معروف،سبب  دون اإلسهال الحادأو  ،عدم انتظامه البراز أونت تعانين من صالبة ك
 ).والمستقيم

 
 

 

 
 

 العجزي تحفيز العصب
 العضلة العاصرة الذين لديهم لألشخاص فقط وهي مناسبة .منقبضة العضلة الشرجية العاصرة على للحفاظ النبضات الكهربائية الستخدام هو وسيلة

 نبضات ينتج هذا النظام النبض. مولدب وربطها في أسفل الظهر تحت الجلد أقطاب كهربائية إدخال نع عبارةوهو  ال تزال سليمة. ولكن ضعيفة
 رال يمر الشخص أنّ النتيجة  فتكون، العاصرة الشرجيةالعضلة األمعاء و الجزء السفلي من سيطرة علىمال األعصاب تؤثر على عتقد أنهايُ  ئيةكهربا
لم  أوتحسن شعروا ب٪) 75-50( أشخاص 4 من 3إلى  2، مع هذا األسلوب نجاح جيد عن وهناك تقارير للقيام بذلك. على استعداد يكون حتى البراز

 .همكان في العجزي تحفيز العصب نظام بعد وضع حياة الناس نوعية تحسنأدلة على  هناك أيضاو تسرب. يكن هناك
 
 جراحةال

 الخيارات الممكنة مناقشة الجراحعلى  يجب متخصص. طبيب جراح يحولك إلى أن له أو لها، ينبغي تساعدكقد  الجراحة أن يعتقد إذا كان طبيبك
إذا كان  على سبيل المثال، الخاص بك. رازسلس الب ما يسبب سيعتمد على نوع العملية. العمليةنجاح مدى احتمال و المخاطر والمنافع، وشرح معك
عضالت لل المغذية األعصاب في تلف عندما يكون هناك. اصالحهعملية جراحية إل عليك ضعرَ قد تُ  العاصرة العضلة الشرجية في فجوة لديك

 مختلف الخيارات سوف يناقش خصائياأل، فإن حالتك اعتمادا على في بعض األحيان. العضلة العاصرة تساعد سوف مختلفة عملية ،العاصرة
 المتوفرة تشمل: العمليات أنواع لمساعدتك. الدعم المستمر تلقيأن ت يجب عليك العمليات، من ةواحدل تخضعيأن  إذا قررت معك. الجراحية

 
 .لتقويتهاجديدة ال العضلة العاصرةهذه ل التحفيز الكهربائي يتم تطبيق. الفخذ مأخوذة من عضالت من جديدة عضلة شرجية عاصرة اتخاذ •
 األمعاء. تفريغعند  لسيطرةبالك ، للسماح حول فتحة الشرج تحت الجلد دائرية قطعة وضع ذلك يشملزراعة عضلة عاصرة صناعية و• 
حلقة  تشديد)، وبالتالي تندبابال شبيهة( التليف من درجة للتسبب في الطاقة الحرارية استخدام يشملو الحرارة)( وترددات الراديو المنظارالعالج ب• 

العالجات  من تعقيدا أن يكون أقل الغرض منه هو. حركات األمعاءالمساعدة على السيطرة على و العاصرة العضلة الشرجية التي تشكل العضالت
 التخدير الموضعي.و التنويمتحت عادة ما يتم األخرى، و الجراحية

 .الزائدة في البطن جدار عبر يمر أنبوب، وذلك باستخدام بالماء القولون غسيل• 
 في ةفتح يه والفغرة حياتك اليومية. في بشدة يؤثر رازإذا كان سلس الب فغرة في القولون عمل الجراح ترحقيقد ، مناسبة عالجات إذا لم تكن هناك •

المخاطر شرح جميع ل الفغر أوال رعاية متخصصة خدمة من قبل رؤيتك تتم سوفف هو الحال، إذا كان هذا الجراح.ها ئنشيُ ، البطن من خالل األمعاء
 ك.يلعاألجل اآلثار الطويلة والمنافع و



 
 

 

 
  والتعامل على المدى الطويل مراجعةال

، يجب أن ذلك لم يساعد إذا قد ساعدك. العالج ما إذا كان أن يسألك الرعاية الصحية الخاص بك على مسؤولينبغي ، العالج كل مرحلة من مراحل بعد
 أي عالج الحصول على إذا قررت عدم. إلى أخصائي تحويلال، بما في ذلك العالج األخرى حول خياراتتلقي المشورة مناقشة وال على ةقادر يتكون

بعض الحاالت النادرة حيث ال يمكن القيام  في عاطفية.و عمليةمساعدة  ىعطَ أن تُ  يجب، حسنتتال  تكل اح تأو إذا كان الخاص بك، رازسلس البل رخأ
في فتحة  توضع( الشرج مقابس ض عليكعرَ قد يُ  .ةأكثر راح الحياة التي يمكن أن تجعل بعض األدوات والنصائح ، تتوفرلتخفيف سلس البرازبشيء 
يجب . أحدهم في العثور على طبيبكك ساعدييمكن أن  ؛ السلس مستشار من طلب المشورة يجب لك. إذا كانت مناسبة) البراز لمنع تسرب الشرج
 أن قترحيقد  الرعاية الصحية الخاصة بكمسؤول . تكواستقاللي تككرام الحفاظ على حول كيفية وأخذ النصائح دوريةفحوص ل تخضعيأن  أيضا عليك
 أفضل. بشكل حالتك مع التعامل اعدك علىيس إذا كان هذا قد اأو مستشار اجمعالِ  ترى
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