
التبول في الفراش هو أكثر شيوعا مما ُيعتقد
رمبا قد ت�ستغرب، لكن يف هولند� وحدها هناك �أكرث من 100.000 طفل فوق �ست 

�سنو�ت يعانون ب�سكل منتظم من �لتبول يف �لفر��ش. 10% من �لذين ترت�وح �أعمارهم 

بني 4-7 �سنو�ت هم ممن يتبولون يف �لفر��ش. هناك 120.000 �سخ�ش يف هولند� من 

�لبالغني يتبولون يف �لفر��ش.

قد ي�سكل �لتبول يف �لفر��ش م�سكلة كبرية. يف �ملقام �لأول بطبيعة �حلال للمتبول 

يف �لفر��ش نف�سه. قد ي�سبح �ملتبول غري و�ثق من نف�سه �إىل حد كبري ورمبا يت�سبب هذ� 

يف ن�سوء �سورة �سلبية عن �لذ�ت لدى �ملتبول. وخ�سو�سا عندما تتفاعل �لعائلة �سلبا 

مع �أعر��ش �لتبول يف �لفر��ش. وبالإ�سافة �إىل ذلك، ميكن �أن يكون للتبول يف �لفر��ش 

تاأثري �سلبي على �حلياة �لجتماعية. كلما تقدم �سن �ملتبول يف �لفر��ش، كما كرب تاأثري 

هذ� �جلانب.

لماذا يتبول الشخص في فراشه؟
من �ل�سعب �لإجابة على �سوؤ�ل ملاذ� يتبول �ل�سخ�ش يف فر��سه. فمن �ل�سعب �أن 

 ي�سار �إىل �سبب و�حد للتبول يف �لفر��ش. يف بع�ش �لأحيان يعود �ل�سبب �إىل جمموعة 

 من �لعو�مل، ويف بع�ش �لأحيان ل ميكن حتديد �لإجابة على �سوؤ�ل ‘ملاذ�’. ونادر� 

 ما يكون هناك �سبب ج�سدي وجيه. فقط يف حالة و�حدة تن�ساأ �مل�سكلة من �ملر�ش: 

مر�ش �لتهاب �مل�سالك �لبولية �أو ��سطر�بات يف �لكلى �أو �مل�سالك �لبولية �أو مر�ش 

�ل�سكري. لكن �لأبحاث �أظهرت �أن �لعديد ممن يتبولون يف �لفر��ش ينتجون كمية بول 

�أكرب من غري �ملتبولني يف �لفر��ش.

هناك مادة تنظم �إنتاج �لبول يف �جل�سم، وهذه �ملادة �ملوجودة ب�سكل طبيعي 

يف �جل�سم هي ‘�لهرمون �مل�ساد لإدر�ر �لبول’ )ADH( . قد مت �كت�ساف �أن �لبع�ش 

يعاين من نق�ش لهذ� �لهرمون. مما يجعل �جل�سم يفرز كمية �أكرب من �ملعتاد من �لبول. 

هذ� ميكن �أن يوؤدي �إىل �لتبول يف �لفر��ش. كما تلعب �لور�ثة دور� يف ذلك. �إذ� كان 

�أحد �لو�لدين �أو كليهما قد تبول يف فر��سه ملدة طويلة، فاإن هذ� �سيحدث يف كثري من 

�لأحيان �أي�سا مع �لأطفال. �مل�ساكل �لعاطفية �أو �لنف�سية ل تكون عادة �سببا يف �لتبول 

يف �لفر��ش، بل هي نتيجة لذلك. يظن �لنا�ش �أحيانا �أن �ملتبولني يف �لفر��ش ينامون 

نوما عميقا جد� مما يجعلهم ل ي�ستيقظون يف �لوقت �ملنا�سب للتبول، لكن �لأبحاث 

�أظهرت �أن �ملتبولني يف �لفر��ش ل ينامون نوما �أعمق من �لآخرين و�أن �مل�سكلة 

بالإ�سافة �إىل ذلك حتدث �أي�سا يف �لنوم �خلفيف. �سحيح �أن �ملتبولني يف �لفر��ش ل 

ي�ستيقظون عند �ل�سعور بامتالء �ملثانة.

ما الذي يمكن فعله حيال التبول في الفراش؟
عموما يجب �أل يتبول �لطفل �لبالغ 5 �سنو�ت فما فوق يف فر��سه ليال �أثناء �لنوم. 

�إذ� كان �ل�سخ�ش �لبالغ 6 �سنو�ت فما فوق يتبول يف فر��سه ليال �أثناء �لنوم، نتحدث 

حينها عن �لتبول يف �لفر��ش �أو �لتبول �أثناء �لنوم. �لتبول يف �لفر��ش ميكن �أن يوؤدي 

يف بع�ش �لأحيان �إىل م�ساكل، مثل �نخفا�ش تقدير �لذ�ت لدى �لطفل. وخ�سو�سا 

عندما يعترب �لطفل �لتبول م�سكلة، فمن �حلكمة �أن تزور طبيب �لأ�رسة. ميكن للطبيب 

�أن يفعل �سيئني بالن�سبة لك. �أول، حتديد ما �إذ� كان �سبب �مل�سكلة هو �ختالل ج�سدي. 

وهذ� ينطبق على 2% من حالت �لتبول يف �لفر��ش فقط.

�إذ� كان �ل�سبب �أقل و�سوحا، ميكن للطبيب �أن يقدم لك عدد� من �خليار�ت و�لو�سائل 

�لعالجية، نبينها لك على �لنحو �لتايل.

 االنتظار وتطييب الخاطر
كل �سنة تختفي �لعاهة عند و�حد من كل �سبعة �أطفال ب�سكل طبيعي. و�لعيب قد 

يكون يف �نتظار وقت طويل �أن يفقد �لطفل �لثقة يف نف�سه. �إذ� كان �لطفل عمره �ست 

�سنو�ت �أو �أكرث، و�أن م�سكلة �لتبول يف �لفر��ش �أ�سبحت م�سكلة و��سحة، يكون قد حان 

�لوقت للت�رسف وفعل �سيء حيال ذلك.

الدين أخذه عند الو  إيقاظ الطفل من النوم و

ميكن للو�لدين �أخذ �لطفل عندهم قبل �أن يخلد �إىل �لنوم و�إتاحة فر�سة له للتبول. وهذ� 

ميكن فقط بالن�سبة لالأطفال �لذين يغفون ويخلدون �إىل �لنوم ب�رسعة بعد �إيقاظهم، لأن 

�لطفل يجب �أن يكون م�ستيقظا جيد�. عندما يكون �لطفل يبول وهو ن�سف نائم، فاإن هذ� 

ي�ساعد على �لتبول يف �لفر��ش.

لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على الموقع:
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 استعمال مذكرة تقويم للتبول
عند ��ستخد�م هذه �لو�سيلة �لد�عمة ي�سمح للطفل لكل ليلة جافة )مل يبلل فيها 

فر��سه( ر�سم وجه مبت�سم على مذكرة �لتقومي. على �سبيل �ملثال، �إذ� ��ستيقظ �لطفل 

�سباح �لأربعاء وفر��سه غري مبتل، ي�سمح لر�سم وجه مبت�سم يوم �لربعاء. كل وجه 

مبت�سم ز�ئد يعني �أن �لطفل يتقدم �إىل �لأمام ويتح�سن و�سعه. و�إذ� ف�سل يوما ما، فاإنه 

ير�سم وجها �أقل �بت�ساما.

 استعمال منبه للتبول
منبه �لتبول هو جهاز يرن عند �بتالل �ملنامة �أو فر��ش �أو غطاء �ل�رسير. ميكن للطفل �أن 

يذهب حتى يف هذه �حلالة �إىل �ملرحا�ش. من �ملزعج �أن �ملنبه ييقظ �أحيانا �جلميع ما 

عد� �لطفل. عند كرثة �لتبول يف �لليل يرن �ملنبه عدة مر�ت. هذه �لطريقة تتطلب د�فعا 

و�ن�سباطا جيد� �سو�ء من �لو�لدين �أو من �لطفل.

األدوية
كثري ممن يبللون فر��سهم ليال يفرزون كميات قليلة جد� من ‘�لهرمون �مل�ساد 

لإدر�ر �لبول’ )ADH( وهو هرمون متوفر ب�سكل طبيعي يف �جل�سم. ونتيجة لذلك، 

تنتج �لكلى كميات �أكرث من �لبول، تفوق حجم �ملثانة. �إذ� كان �لطفل ل ي�ستيقظ ب�سبب 

�متالء �ملثانة، فاإنه يبلل فر��سه. هناك �أدوية، �أقر��ش )لالإذ�بة( Minrin، تعالج هذ� 

�ل�سبب مما تقلل من �لأعر��ش �أثناء �لعالج �أو متنعها متاما. ميكن تناول �لأقر��ش 

لالإذ�بة ليال، دون �رسب �ملاء.

�لإميرب�مني و�لأميرتيبتيلني م�ساد�ت �كتئاب ت�ستخدم مبدئيا، ولكن ب�سبب 

�ل�سالمة مل يعد يحدث ذلك يف كثري من �لأحيان. كيف تعمل هذه �لأدوية عند �لتبول يف 

�لفر��ش �أمر غري معروف. وغالبا ما ت�ستعمل �لأدوية لتخلي�ش �لطفل موؤقتا من �لتبول 

يف �لفر��ش )مثال �أثناء �لإجاز�ت و�لعطالت �أو �لزيار�ت وق�ساء �لليل خارج �ملنزل( 

يف بع�ش �لأحيان يتم ��ستخد�م �لأدوية بالتنا�سق مع خيار�ت عالجية �أخرى، على 

�سبيل �ملثال، ��ستعمال منبه �لبول يف �لفر��ش. وبهذه �لطريقة تتم حماولة �لتخل�ش من 

�لتبول يف �لفر��ش ب�سفة نهائية.

اقرأ قبل استخدام األدوية إرشادات االستعمال
�إنه من �ل�رسوري قر�ءة �إر�ساد�ت ��ستعمال �لأدوية �أول قبل �ل�ستخد�م. حتى �إذ� مت 

��ستخد�م �لدو�ء من قبل، فاإنه يبقى من �ملهم مر�جعة �إر�ساد�ت ��ستعمال �لدو�ء. رمبا مت 

تغيري �إر�ساد�ت �ل�ستعمال، �إنها تت�سمن د�ئما �أحدث �لنتائج بخ�سو�ش �ل�ستخد�م.

لمزيد من المعلومات حول التبول في الفراش
 طبيب �لأ�رسة ميكنه �أن يوفر مزيد� من �ملعلومات حول �لتبول يف �لفر��ش.

من يريد �أن يعرف �أكرث، ميكنه �لت�سال باملركز �لهولندي ملكافحة �لتبول يف �لفر��ش 

 Droogbedcentrum، رقم �لهاتف: 0522-233850 

 )من يوم �لثنني �إىل غاية يوم �جلمعة من �ل�ساعة 9:00 �إىل 12:00( 

،www.minrinmelt.nl أو زيارة �ملوقع� 

.www.kenniscentrumbedplassen.com

 هذ� �لكتيب من من�سور�ت فريينغ Ferring BV، هوفددورب. 

فريينغ Ferring هي �لتي تطرح دو�ء Minrin يف �ل�سوق. يهدف كتيب معلومات 

هذ� �إىل ��ستكمال �ملعلومات �لتي يقدمها �ل�سيديل و�لطبيب �خلا�ش بك، ولي�ش �إىل 

��ستبد�لها. لالأ�سئلة و�ل�ستف�سار حول �سحتك �أو �سحة طفلك، ميكنك �لت�سال بطبيب 

�لأ�رسة �خلا�ش بك. يف �ل�سيدلية حت�سل على معلومات حمددة حول �لأدوية.
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