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 ما ھو مدى شیوع التبول اللیلي الالإرادي؟
ل على الفراش أو سلس البلول كما یُطلق علیھ باللغة العلمیة لدى المتخصصین، ھو أمر شائع للغایة. حیث یعاني إن التبول اللیلي الالإرادي أو التبو

من أطفال المرحلة االبتدائیة من األمر، كما أن ھناك نسبة قلیلة من الشباب في سن المراھقة یتبولون في فراشھم بشكل منتظم. وھو أمر  10% - 5
 والمجموعات المجتمعیة ویتأثر كل من الفتیان والفتیات بھذا األمر (یتأثر الفتیان بشكل أكثر قلیالً).شائع في جمیع الثقافات 

 
 ما ھو السبب وراء ذلك؟

الفراش ال  إن المعتقدات القدیمة بأن التبول الالإرادي یحدث بسبب المشكالت النفسیھ أو التنشئة السیئة ھو أمر عار تماماً عن الصحة. فالتبول في
) یعاني كافة 1كون في العادة خطأ الطفل أو الوالدین. وأظھرت األبحاث الحدیثة أن ھناك ثالثة أسباب جسدیة مختلفة ھي ما تكون وراء ذلك: ی

) 3خالل اللیل، ) لدى العدید من األطفال الُكلى التي تقوم بتكوین البول 2األطفال تقریباً الذین یتبولون في فراشھم لیالً من صعوبة االستیقاظ باللیل، 
 ن العائلة.لدى العدید من األطفال مثانة تنفرج بسھولة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنھ من الشائع جداً أیضاً أن یرث الشخص التبول اللیلي الالإرادي م

 
 ھل یعتبر ھذا أمراً خطیراً؟

من األطفال الذین یعانون من التبول اللیلي الالإرادي یعانون من  ال تحدث أیة أضرار للجسم إذا ما تبول الشخص على نفسھ. إال أنھ قد تبین أن العدید
 سوء تقدیر الذات؛ وھو األمر الذي بدوره یمكن أن یؤدي إلى مشاكل نفسیة أو اجتماعیة

 
 ھل تنتھي ھذه الحالة من تلقاء نفسھا؟

طول خالل سن المدرسة أو أكثر. وبالنسبة للطفل الذي یبلغ من العمر نعم، ینتھي التبول اللیلي الالإرادي تدریجیاً في أغلب الحاالت، إال أن األمر قد ی
 ست سنوات أو أكثر والذین یزعجھم التبول في فراشھم، فإنھ من المھم أن یتم بدء العالج الفعال.

 
 ما الذي یُمكن أن یتم فعلھ حیال ھذا األمر؟

 الجیدة النصائح
خالل اللیل. إال » للتبول«لقد حاولت العدید من العائالت حل المشكلة بأنفسھم من خالل عدم السماح للطفل بشرب السوائل خالل المساء و/أو إیقاظھم 

رات في أن ھذا ال یساعد عادة بشكل جید للغایة. األفضل ھو محاولة زیادة سیطرة الطفل على مثانتھ عن طریق التبول بشكل منتظم حوالي ست م
حصول على الیوم، والتأكد من أنھ یشرب جیداً في الصباح والنھار. وبالنسبة لألطفال الذین یتبولون على أنفسھم خالل النھار فإنھ ینبغي علیھم ال

ل في الفراش لیس المساعدة لحل ھذه المشكلة قبل محاولة معالجة التبول اللیلي الالإرادي لدیھم. یجب على الوالدین أن یوضحوا للطفل أن التبو
 خطأه. ومن المھم جدا أیضاً أن ال یحد الطفل من أنشطتھ االجتماعیة بسبب تبولھ في الفراش لیالً.

 
 الفعّال العالج

إرادي لیلي الالھناك نوعین من العالج األولي الذي أثبت فعالیتھ: إنذار التبول اللیلي الالإرادي ودواء دیزموبریسین. وباختصار، فإن إنذار التبول ال
ین ھو جھاز یقوم بإطالق إشارة صوتیة عند التبول في السریر، وتدریجیا یتعلم الطفل كیفیة التعرف على إشارات الجسم، في حین أن دیزموبریس

ألطفال تقریباً عن انظر النشرات المنفصلة حول ھذه العالجات! ویتوقف ثالثة أرباع ا -یؤدي إلى عدم قیام الُكلى بتكوین الكثیر من البول خالل اللیل 
تقدماً.  التبول في فراشھم بھذه الطریقة، أما باقي األطفال فینبغي أن یحصلوا على المساعدة من خالل عیادة األطفال، حیث یتوفر بھا وسائل أكثر

 یُمكن لكافة األطفال تقریباً أن یتوقفوا عن التبول اللیلي الالإرادي من خالل حصولھم على المساعدة الصحیحة!
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