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ُ
التبول في الفراش هو أكثر شيوعا مما يعتقد
رمبا قد ت�ستغرب ،لكن يف هولندا وحدها هناك �أكرث من  100.000طفل فوق �ست
�سنوات يعانون ب�شكل منتظم من التبول يف الفرا�ش %10 .من الذين ترتاوح �أعمارهم
بني � 7-4سنوات هم ممن يتبولون يف الفرا�ش .هناك � 120.000شخ�ص يف هولندا من
البالغني يتبولون يف الفرا�ش.
قد ي�شكل التبول يف الفرا�ش م�شكلة كبرية .يف املقام الأول بطبيعة احلال للمتبول
يف الفرا�ش نف�سه .قد ي�صبح املتبول غري واثق من نف�سه �إىل حد كبري ورمبا يت�سبب هذا
يف ن�شوء �صورة �سلبية عن الذات لدى املتبول .وخ�صو�صا عندما تتفاعل العائلة �سلبا
مع �أعرا�ض التبول يف الفرا�ش .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن يكون للتبول يف الفرا�ش
ت�أثري �سلبي على احلياة االجتماعية .كلما تقدم �سن املتبول يف الفرا�ش ،كما كرب ت�أثري
هذا اجلانب.
لماذا يتبول الشخص في فراشه؟
من ال�صعب الإجابة على �س�ؤال ملاذا يتبول ال�شخ�ص يف فرا�شه .فمن ال�صعب �أن
ي�شار �إىل �سبب واحد للتبول يف الفرا�ش .يف بع�ض الأحيان يعود ال�سبب �إىل جمموعة
من العوامل ،ويف بع�ض الأحيان ال ميكن حتديد الإجابة على �س�ؤال ‘ملاذا’ .ونادرا
ما يكون هناك �سبب ج�سدي وجيه .فقط يف حالة واحدة تن�ش�أ امل�شكلة من املر�ض:
مر�ض التهاب امل�سالك البولية �أو ا�ضطرابات يف الكلى �أو امل�سالك البولية �أو مر�ض
ال�سكري .لكن الأبحاث �أظهرت �أن العديد ممن يتبولون يف الفرا�ش ينتجون كمية بول
�أكرب من غري املتبولني يف الفرا�ش.
هناك مادة تنظم �إنتاج البول يف اجل�سم ،وهذه املادة املوجودة ب�شكل طبيعي
يف اجل�سم هي ‘الهرمون امل�ضاد لإدرار البول’ ( . )ADHقد مت اكت�شاف �أن البع�ض
يعاين من نق�ص لهذا الهرمون .مما يجعل اجل�سم يفرز كمية �أكرب من املعتاد من البول.
هذا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل التبول يف الفرا�ش .كما تلعب الوراثة دورا يف ذلك� .إذا كان
�أحد الوالدين �أو كليهما قد تبول يف فرا�شه ملدة طويلة ،ف�إن هذا �سيحدث يف كثري من
الأحيان �أي�ضا مع الأطفال .امل�شاكل العاطفية �أو النف�سية ال تكون عادة �سببا يف التبول
يف الفرا�ش ،بل هي نتيجة لذلك .يظن النا�س �أحيانا �أن املتبولني يف الفرا�ش ينامون
نوما عميقا جدا مما يجعلهم ال ي�ستيقظون يف الوقت املنا�سب للتبول ،لكن الأبحاث
�أظهرت �أن املتبولني يف الفرا�ش ال ينامون نوما �أعمق من الآخرين و�أن امل�شكلة
بالإ�ضافة �إىل ذلك حتدث �أي�ضا يف النوم اخلفيف� .صحيح �أن املتبولني يف الفرا�ش ال
ي�ستيقظون عند ال�شعور بامتالء املثانة.

ما الذي يمكن فعله حيال التبول في الفراش؟
عموما يجب �أال يتبول الطفل البالغ � 5سنوات فما فوق يف فرا�شه ليال �أثناء النوم.
�إذا كان ال�شخ�ص البالغ � 6سنوات فما فوق يتبول يف فرا�شه ليال �أثناء النوم ،نتحدث
حينها عن التبول يف الفرا�ش �أو التبول �أثناء النوم .التبول يف الفرا�ش ميكن �أن ي�ؤدي
يف بع�ض الأحيان �إىل م�شاكل ،مثل انخفا�ض تقدير الذات لدى الطفل .وخ�صو�صا
عندما يعترب الطفل التبول م�شكلة ،فمن احلكمة �أن تزور طبيب الأ�رسة .ميكن للطبيب
�أن يفعل �شيئني بالن�سبة لك� .أوال ،حتديد ما �إذا كان �سبب امل�شكلة هو اختالل ج�سدي.
وهذا ينطبق على  %2من حاالت التبول يف الفرا�ش فقط.
�إذا كان ال�سبب �أقل و�ضوحا ،ميكن للطبيب �أن يقدم لك عددا من اخليارات والو�سائل
العالجية ،نبينها لك على النحو التايل.

االنتظار وتطييب الخاطر
كل �سنة تختفي العاهة عند واحد من كل �سبعة �أطفال ب�شكل طبيعي .والعيب قد
يكون يف انتظار وقت طويل �أن يفقد الطفل الثقة يف نف�سه� .إذا كان الطفل عمره �ست
�سنوات �أو �أكرث ،و�أن م�شكلة التبول يف الفرا�ش �أ�صبحت م�شكلة وا�ضحة ،يكون قد حان
الوقت للت�رصف وفعل �شيء حيال ذلك.
إيقاظ الطفل من النوم و أخذه عند الو الدين

ميكن للوالدين �أخذ الطفل عندهم قبل �أن يخلد �إىل النوم و�إتاحة فر�صة له للتبول .وهذا
ميكن فقط بالن�سبة للأطفال الذين يغفون ويخلدون �إىل النوم ب�رسعة بعد �إيقاظهم ،لأن
الطفل يجب �أن يكون م�ستيقظا جيدا .عندما يكون الطفل يبول وهو ن�صف نائم ،ف�إن هذا
ي�ساعد على التبول يف الفرا�ش.
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استعمال مذكرة تقويم للتبول
عند ا�ستخدام هذه الو�سيلة الداعمة ي�سمح للطفل لكل ليلة جافة (مل يبلل فيها
فرا�شه) ر�سم وجه مبت�سم على مذكرة التقومي .على �سبيل املثال� ،إذا ا�ستيقظ الطفل
�صباح الأربعاء وفرا�شه غري مبتل ،ي�سمح لر�سم وجه مبت�سم يوم االربعاء .كل وجه
مبت�سم زائد يعني �أن الطفل يتقدم �إىل الأمام ويتح�سن و�ضعه .و�إذا ف�شل يوما ما ،ف�إنه
ير�سم وجها �أقل ابت�ساما.
استعمال منبه للتبول
منبه التبول هو جهاز يرن عند ابتالل املنامة �أو فرا�ش �أو غطاء ال�رسير .ميكن للطفل �أن
يذهب حتى يف هذه احلالة �إىل املرحا�ض .من املزعج �أن املنبه ييقظ �أحيانا اجلميع ما
عدا الطفل .عند كرثة التبول يف الليل يرن املنبه عدة مرات .هذه الطريقة تتطلب دافعا
وان�ضباطا جيدا �سواء من الوالدين �أو من الطفل.

لمزيد من المعلومات حول التبول في الفراش
طبيب الأ�رسة ميكنه �أن يوفر مزيدا من املعلومات حول التبول يف الفرا�ش.
من يريد �أن يعرف �أكرث ،ميكنه االت�صال باملركز الهولندي ملكافحة التبول يف الفرا�ش
 ،Droogbedcentrumرقم الهاتف0522-233850 :
(من يوم االثنني �إىل غاية يوم اجلمعة من ال�ساعة � 9:00إىل )12:00
�أو زيارة املوقع ،www.minrinmelt.nl
.www.kenniscentrumbedplassen.com

هذا الكتيب من من�شورات فريينغ  ،Ferring BVهوفددورب.
فريينغ  Ferringهي التي تطرح دواء  Minrinيف ال�سوق .يهدف كتيب معلومات
هذا �إىل ا�ستكمال املعلومات التي يقدمها ال�صيديل والطبيب اخلا�ص بك ،ولي�س �إىل
ا�ستبدالها .للأ�سئلة واال�ستف�سار حول �صحتك �أو �صحة طفلك ،ميكنك االت�صال بطبيب
الأ�رسة اخلا�ص بك .يف ال�صيدلية حت�صل على معلومات حمددة حول الأدوية.
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األدوية
كثري ممن يبللون فرا�شهم ليال يفرزون كميات قليلة جدا من ‘الهرمون امل�ضاد
لإدرار البول’ ( )ADHوهو هرمون متوفر ب�شكل طبيعي يف اجل�سم .ونتيجة لذلك،
تنتج الكلى كميات �أكرث من البول ،تفوق حجم املثانة� .إذا كان الطفل ال ي�ستيقظ ب�سبب
امتالء املثانة ،ف�إنه يبلل فرا�شه .هناك �أدوية� ،أقرا�ص (للإذابة)  ،Minrinتعالج هذا
ال�سبب مما تقلل من الأعرا�ض �أثناء العالج �أو متنعها متاما .ميكن تناول الأقرا�ص
للإذابة ليال ،دون �رشب املاء.
الإميربامني والأميرتيبتيلني م�ضادات اكتئاب ت�ستخدم مبدئيا ،ولكن ب�سبب
ال�سالمة مل يعد يحدث ذلك يف كثري من الأحيان .كيف تعمل هذه الأدوية عند التبول يف
الفرا�ش �أمر غري معروف .وغالبا ما ت�ستعمل الأدوية لتخلي�ص الطفل م�ؤقتا من التبول
يف الفرا�ش (مثال �أثناء الإجازات والعطالت �أو الزيارات وق�ضاء الليل خارج املنزل)
يف بع�ض الأحيان يتم ا�ستخدام الأدوية بالتنا�سق مع خيارات عالجية �أخرى ،على
�سبيل املثال ،ا�ستعمال منبه البول يف الفرا�ش .وبهذه الطريقة تتم حماولة التخل�ص من
التبول يف الفرا�ش ب�صفة نهائية.

اقرأ قبل استخدام األدوية إرشادات االستعمال
�إنه من ال�رضوري قراءة �إر�شادات ا�ستعمال الأدوية �أوال قبل اال�ستخدام .حتى �إذا مت
ا�ستخدام الدواء من قبل ،ف�إنه يبقى من املهم مراجعة �إر�شادات ا�ستعمال الدواء .رمبا مت
تغيري �إر�شادات اال�ستعمال� ،إنها تت�ضمن دائما �أحدث النتائج بخ�صو�ص اال�ستخدام.

