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ي نعني تسرب إن مشكالت سلس البول لدى األطفال ھي أكثر شیوعاً مما یعتقده الكثیرون. وبمصطلح سلس البول النھار

سنوات مستیقظین. فمن بین األطفال األصحاء  5بول بشكل متكرر خالل الوقت الذي یكون فیھ األطفال ممن ھم فوق سن 
 - 6ممن ھم بسن خمس سنوات یعاني طفل من كل خمسة أطفال من صعوبات في السیطرة على تبولھ، وفي عمر المدرسة (

 سرب للبول بالنھار و/أو باللیل. سنة) یعاني طفل من كل سبعة أطفال من ت 15
 

ومنذ وقت لیس ببعید، كان یعتقد أنھ عندما ال یتوقف األطفال عن التبول على أنفسھم في السن المتوقعة، فإن األسباب وراء 
ذلك ھي مشاكل نفسیة اجتماعیة. قد یكون األمر كذلك في بعض الحاالت، ولكن السبب الرئیسي لتسرب البول لدى األطفال 

صحاء خالف ذلك ربما یرتبط بنضج الجھاز العصبي الذي یسیطر على المثانة. كما تم أیضاً إجراء نقاشات حول األ
، ونقص التدریب، كما یُمكن أن تقوم بیئة المرحاض السیئة بتصعیب األمر وتأخیر »الجیدة جداً «العوامل مثل الحفاضات 

 قدرة الطفل على السیطرة على المثانة.
 

فال یُشكل سلس البول مشكلة كبیرة لھم، وینطوي األمر في المقام األول ألطفال المدارس الصغار على خطر فبالنسبة لألط
سوء الشعور بالذات والثقة بالنفس. ولذا، فإنھ على الرغم من أن المخاطر الطبیة غالباً ما تكون صغیرة، فإنھ ینبغي أن یتم 

ة خالل التحقیق ھو قیام الوالدان بتدوین مواعید تبول الطفل، وقیاس إجراء تحقیق وتقدیم عالج. ومن اإلجراءات الشائع
كمیة البول، وكتابة مالحظات عند حدوث أي تسرب للبول، على أن یتم ذلك لبضعة أیام (وھو ما یُسمى مذكرات التبول أو 

الطفل. واألمر األكثر أھمیة » بول«قائمة التبول). وعند زیارة الطبیب فإنھ من الھام وصف الكیفیة التي یبدوا علیھا نمط 
المسائل الرئیسیة التي یجب إبرازھا ھي: . الطفل یواجھ مشكلة في إفراغ المثانةمن الناحیة الطبیة ھو التحقیق في ما إذا كان 

ھل ھو من الصعب بدء التبول؟ ھل ینبغي على الطفل الضغط بشدة أو الضغط على البطن إلخراج البول؟ ھل یتبول الطفل 
ل دورات أو كمیة مجمعة؟ ھل تدفق البول یكون ضعیف؟ ھل یستغرق التبول وقتاً طویالً؟ إن نزول قطرات البول في شك

قطرات البول عندما یقوم الطفل بإجھاد نفسھ.  بشكل مستمر ھو أحد إشارات التنبیھ األخرى، كما یحدث عندما یتم تساقط
وفي حال حدوث مثل تلك األعراض فإنھ ینبغي على الشخص دائماً التحقق إذا ما كان ھناك مشكالت أو خلل في المسالك 
من  البولیة والُكلى. السبب األكثر شیوعا لتسرب البول لدى األطفال األصحاء ھو القلق بشأن رغبتھم  بإفراغ كمیات صغیرة

 البول جنباً إلى جنب مع معاناة األطفال من فھم إشارات المثانة في الوقت الصحیح.
 

وعند زیارة الطبیب ینبغي أن یتم تسلیم عینة من البول من أجل استبعاد أي عدوى في المسالك البولیة. وفي كثیر من 
ا یشعر الطفل بالرغبة في التبول فإنھ یتبول فیما األماكن یتم أیضاً إجراء ما یسمى بقیاس سرعة التدفق، مما یعني أنھ عندم

یُسمى مقیاس تدفق البول، وھو في الواقع أن یتبول الشخص بالطریقة المعتادة لكن في مرحاض مختلف. وخالل الفحص یتم 
التدفق  تسجیل التبول في ھیئة رسم بیاني على ورقة. ویُقدم الرسم البیاني معلومات حول سرعة تدفق البول، وإذا ما كان

مستمراً أم متقطعاً. وكذلك یتم تسجیل كمیة البول والوقت الذي تم استغراقھ للتبول. وبعد ذلك یتم الفحص باستخدام تقنیة 
الموجات فوق الصوتیة للتحقق من ما إذا كانت المثانة فارغة. وبما أن الطفل في المرة األولى یكون غالباً متعجباً بعض 

 مرات.   3-2وتر قلیالً حیال التبول في مرحاض مختلف، فإنھ ینبغي أن یتم تكریر اإلجراء الشيء وبالتالي یشعر بالت
 

في مثانتھ، وھو ما یعني تشجیع » متحكماً «العالج األولي ھو ما یُسمى بتدریب المثانة. إن ھدف العالج ھو أن یُصبح الطفل 
ة الصحیة. ومن خالل تقدیم معلومات مناسبة الطفل على تحمل مسؤولیتھ، ولكن بدعم من محیطھ ومن جھات الرعای

لألطفال بشأن كیفیة عمل المثانة، وما یُسبب تسرب البول، واالتفاق مع الطفل بشأن روتین التبول (التبول في مواعید 
محددة)، فإن أغلب األطفال یتمكنون من السیطرة على تبولھم. في بعض األحیان قد یكون من الجید إضافة األدویة التي 

 ھدئ المثانة، التي یُمكنھا من أن تستوعب كمیات البول الكبیرة (مضادات الكولین). ت
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