أسئلة وأجوبة حول

التبول في الفراش
ّ
العربية – arabiska

هذا الك ّراس من إصدار األكاديمية السويدية للتب ّول في الفراش
()Svenska EnuresAkademin

التبول في الفراش؟
ما مدى شيوع
ّ

معظم األطفال يبدؤون بالتحكم في التبول في سن  3 – 2سنوات ،وعموما ً أثناء النهار أكثر من الليل.
وعندما يستمر الطفل بالتبول أثناء النوم بعد سن  5سنوات ،يسمى ذلك التبوّل في الفراش أو التبوّل أثناء
النوم ( .)enuresوحوالي واحد من خمس أطفال في سن  5سنوات وواحد من عشر أطفال في سن  7سنوات
يتب ّولون في الفراش .وعدد الصبيان الذين يعانون من هذه المشكلة هو ضعف عدد البنات الالتي يعانين منها .وفي
سن المراهقة تبلغ نسبة من يتبوّلون في الفراش .% 2 – 1

التبول في الفراش؟
ما هو سبب
ّ
ال يزال من غير الواضح ما هو السبب وراء عدم استيقاظ بعض األطفال والبالغين عندما يحتاجون إلى التبوّل.
ولكن األبحاث تتطور ،وقد ازدادت معرفتنا كثيراً خالل السنوات األخيرة .ومن المعلوم أن للعامل الوراثي دوراً
في هذا األمر؛ إذ أن  % 57من األطفال الذين يتبوّلون في الفراش لديهم أقرباء يتبوّلون في الفراش أيضاً.
ليست هناك أي صلة تقريبا ً ما بين التبوّل في الفراش والحالة النفسية .واألطفال الذين يتبوّلون في الفراش هم تماما ً
كغيرهم من األطفال ،ولكن قد تنشأ المشاكل بسبب التبوّل في الفراش؛ حيث يكون األطفال قلقين من التحدث عن
األمر أمام رفاقهم ،وال يجرؤون مثالً على المبيت عند رفاقهم ،ويمتنعون عن المشاركة في أنشطة التخييم إلخ.
وقد يسبب ذلك ضعفا ً في الثقة بالنفس.
من الشائع أن يعتقد اآلباء واألمهات أن طفلهم ينام نوما ً أعمق من اآلخرين .وقد أظهرت األبحاث أن إيقاظهم
أصعب ،ولكن نومهم عادي .تبين أيضا ً أن المسالك البولية لدى هؤالء األطفال غالبا ً ما تكون سليمة؛ حيث يكون
حجم المثانة طبيعيا ً وكذلك تفريغها طبيعي أيضاً.
إال أن بعض األطفال الذين يتب ّولون في الفراش ينتجون كمية من البول أثناء الليل أكبر من الكمية التي ينتجها
أقرانهم في نفس العمر ،وأحيانا ً تزيد الكمية عن مجموع ما ينتجونه أثناء النهار بأكمله .ومن األسباب األخرى
للتبوّل في الفراش قد يكون وجود خلل في طريقة عمل المثانة .وفي هذه الحالة ،قد يكون الطفل يعاني من مشكلة
في التبول أثناء النهار أيضاً ،مع تكرار اإلصابة بعدوى المجاري البولية.

ما هي الفحوصات التي ُيجريها الطبيب؟
قبل البدء بالعالج ،ينبغي أن يلتقي األطفال الذين يتبوّلون في الفراش بطبيب أو بأخصائي عالج التبول/ممرضة
ذات اهتمام خاص .يتقصى الطبيب أو الممرضة الحقائق المتعلقة بتطور الطفل وما إذا كانت هناك أمراض ما،
وما إذا كان الطفل ُمصابا ً بإمساك أو إذا كانت هناك مشاكل لها عالقة بالتبوّل أثناء النهار أو عوامل أخرى يمكن
أن تفسّر التبوّل في الفراش .وبعد ذلك يجري فحص عادي للجسم مع أخذ عيّنة من البول للتحليل.

ما الذي يمكنني أن أفعله بنفسي؟
ال يجري غالبا ً عالج التبوّل في الفراش قبل سن ست سنوات ،ألن العديد من األطفال ال يزالون قادرين على
التح ّكم بالتبوّل بشكل ذاتي .كما أن التبوّل في الفراش نادراً ما يكون مشكلة في هذا العمر .ومن المهم أن نوضّح
للطفل أن التبوّل في الفراش ليس خطأه .إن وجود فرشة غير طرية سهلة التنظيف قد يساعد األسرة ،وكذلك
الحصول على وصفة لشراء شرشف واقي ذي قدرة عالية على االمتصاص .كما أن إيقاظ الطفل أثناء الليل ،عندما
يريد الوالدان الذهاب للنوم مثالً ،قد يساعد أيضا ً على إبقاء الطفل جافاً.
إن منع الطفل من الشرب ال يشفي من التبوّل في الفراش ،ولكن من الحكمة اإلقالل من كمية الشراب في المساء،
وخاصة قبل النوم .وكذلك وجبات الطعام المنتظمة وعادات التبوّل والتبرّز المنتظمة أثناء النهار تساعد الطفل
على البقاء جافا ً أثناء الليل.

ما هي طرق العالج المتوفرة؟
بشكل رئيسي؛ هناك طريقتان لعالج التبوّل في الفراش :اإلنذار والدواء.

العالج باإلنذار
يُعتبر إنذار التبوّل في الفراش عالجا ً فعاالً ضد التبوّل أثناء النوم .ولكنه يتطلب االهتمام والدأب من الطفل
واألسرة والطبيب المعالج أو الممرضة أو أخصائي عالج التبول على ح ّد سواء.
من المفترض أن هذه الطريقة تساعد الدماغ على إدراك اإلشارات التي تصدرها المثانة أثناء النوم أيضاً ،بحيث
أن الطفل إما أن يستيقظ وينهض من الفراش ليذهب إلى المرحاض ،أو أنه يتح ّكم بنفسه حتى الصباح.
ينطلق اإلنذار عندما تخرج أول قطرة من البول .والمقصود منه هو أن يتوقف الطفل عن التبوّل ،يستيقظ/يتم
إيقاظه ،ينهض ،ثم يذهب إلى المرحاض ،ويتابع التبوّل في المرحاض.
في بداية العالج ،قد يكون من الصعب على الطفل أن يستيقظ ،وبدالً من أن يوقظه اإلنذار فإنه يوقظ باقي أفراد
األسرة ،ولكن عندما تسير األمور على ما يرام ،يزداد عدد الليالي الجافة.
تستمر االستعانة باإلنذار حتى يمضي أسبوعان جافّان تماماً .وعند حدوث انتكاس ،ننصح بتكرار العالج مرة أخرى.

األدوية
ت ّم على م ّر األزمنة اختبار العديد من العالجات باألدوية .وتوجد اليوم أدوية بموجب وصفة طبية تُستخدم لعالج
التبوّل في الفراش.
وأحد هذه األدوية يشبه إلى ح ّد كبير هرمون فازوبريسين الذي يفرزه الجسم نفسه ،وله تأثير مشابه في كبح إنتاج
كاف من أحدهما .ويُعطى
البول أثناء الليل .ويمكن الدمج ما بين اإلنذار والدواء في حال عدم الحصول على تأثير
ٍ
الدواء باستمرار في كل مساء ،أو في مناسبات خاصة فقط؛ على سبيل المثال :عندما يبيت الطفل عند أحد رفاقه
أو عند التخييم.

ملخص
يعاني الكثير من األطفال من مشكلة التبوّل في الفراش حتى سن الدراسة .وغالبا ً ما تكون هناك مشكلة في
التبوّل في الفراش بين األقرباء .يمكن؛ بل وينبغي ،عالج التبوّل في الفراش .وتتوفر مساعدة يمكن للجميع أن
يحصلوا عليها.
أكثر طرق العالج شيوعا ً هي اإلنذار والدواء .والسن المناسب للبدء بها هو  6سنوات .ويقوم الطفل وأسرته
بمشاركة الطبيب باختيار طريقة العالج األنسب حسب الحالة .وإذا لم تفلح تلك الطريقة ،فيمكن االستبدال إلى
الطريقة الثانية أو الدمج بينهما.
ال تستسلموا إذا لم ينجح العالج باإلنذار أو بالدواء:
• حوالي  % 51من الذين يتبوّلون في الفراش يتخلصون من هذه المشكلة من تلقاء ذاتهم كل عام.
• تكرار العالج الحقا ً قد يعطي مفعوله على نحو جيد جداً.
•	وخالل هذه الفترة يمكن الحصول على وسائل مساعدة ،مثل الشرشف الواقي المجاني من ممرضة المنطقة مثالً.
• العيادات االختصاصية تقدم عالجات أخرى.
من المهم جداً أن ال تقوم أبداً بمعاقبة أو إلقاء اللوم على الطفل الذي يتبوّل في الفراش .وإنما ينبغي الثناء على
الطفل ألنه يساهم في العالج .كما أن تعزيز ثقة الطفل بنفسه يسهّل عليه بقاءه جافاً.
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