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 ما ھو إنذار التبول اللیلي الالإرادي؟
للیلي الالإرادي ھو أحد أفضل العالجات وأكثرھا تجربة لألطفال الذین یتبولون في فراشھم الإرادیاً. وھو یعمل من خالل قیام جھاز إن إنذار التبول ا

ھذه للكشف یم وضعھ في المالبس الداخلیة للطفل أو تحت مالءة السریر بإطالق إشارة صوتیة قویة بمجرد أن یقوم الطفل بالتبول في الفراش. وب
في  ة یتغیر النوم تدریجیاً بحیث یتمكن الطفل نفسھ من الشعور عندما تكون المثانة على وشك راغ ما بداخلھا من بول، وبالتالي تجنب التبولالطریق

 ویُمكن للعالج أن یعالج أغلب األطفال. -إذا ما تم استخدامھ بالطریقة الصحیحة  -الفراش. لیس ھناك أیة أخطار أو أضرار من العالج 
 

 ھم األطفال الذین یناسبھم عالج التبول اللیلي الالإرادي بواسطة اإلنذار؟من 
سنوات أو أكبر ممن یتبولون في فراشھم ال إرادیاً في أغلب اللیالي. كما ینبغي أن یكون الطفل  7 - 6یكون العالج مناسباً لألطفال الذین ھم بسن 

 واألسرة أیضاً متحمسین إلجراء العالج.
 

 لعالج؟ما ھي كیفیة ا
أشھر (إال أن األمر یستحق ذلك!).  3 - 1ینبغي أن تكون مستعداً بأن العالج ینطوي على بعض العمل وحدوث بعض اإلزعاج للنوم أثناء اللیل لمدة 

 ولكي تزداد فرص نجاح العالج على قدر اإلمكان، فإنھ من الھام تذكر بعض األشیاء:
 

 ر ھو أداة للمساعدة ولیس عقاب.ینبغي أن یعي كافة أفراد األسرة أن اإلنذا
 

عقب سماع صوت اإلنذار. إن أغلب األطفال الذین یتبولون على فراشھم لیالً ال إرادیاً مباشرة ینبغي أن تكون مستعداً لمساعدة الطفل على االستیقاظ 
الطفل فقط. وھذا یعني ولیس كافة أفراد األسرة من صوت اإلنذار  یكون من الصعب إیقاظھم، ومن الشائع خالل األسابیع األولى للعالج أن یستیقظ

 أنھ غالباً ما ینبغي على أحد الوالدین النوم في غرفة الطفل خالل األسابیع األولى من بدء العالج.
 

 وبعد إنطالق صوت اإلنذار واستیقاظ الطفل فإنھ ینبغي علیھ الذھاب إلى المرحاض وإكمال تبولھ.
 

 وقف (على سبیل المثال خالل عطلة نھایة األسبوع) خالل فترة العالج.ینبغي عدم الت
 

 لیس بسبب عدم تبولھ في فراشھ في بعض اللیالي في المقام األول، بل من أجل مشاركتھ وعملھ على العالج. -ینبغي تشجیع الطفل واإلشادة بھ 
 

 ما ھي المدة التي ینبغي خاللھا استمرار العالج؟
أسابیع (استیقاظ الطفل بشكل أسھل من صوت اإلنذار و/أو عدم تبولھ في فراشھ لعدة لیالي و/أو صغر حجم  6نتائج إیجابیة خالل  إذا ما تم مالحظة

ھا یكون من بقع البول في السریر) فإنھ ینبغي االستمرار في العالج إلى أن یقوم الطفل بعدم التبول في الفراش ألسبوعین كاملین على التوالي. وبعد
أسابیع، فإنھ ینبغي أن یتم التوقف عن العالج. ویُمكن  6رجح اكتمال شفاء الطفل. وإذا لم یؤدي العالج إلى أیة تأثیرات على اإلطالق بعد الم

 للطبیب/الممرضة مساعدتكم في الحصول على عالج آخر.
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