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  ومن األمور العادية في مرحلة الرضاعة بوال الطفل 
وعدم قدرته على التحكم في التبرز، ألن العضالت التي 
وعلى  مناسبًا،  نموًا  نمت  قد  تكون  ال  ذلك  في  تتحكم 
العموم يقع سن ضبط جهاز التبول في حوالي الثالثة من 

العمر.
بلغوا  ولو  فراشهم  يبلون  يظلون  األطفال  من  وكثير    
عمق  بسبب  يحدث  الفراش  وبل  عمرهم،  من  الخامسة 
إلى  طبيعته  تدعوه  عندما  استيقاظه  وعدم  الطفل  نوم 

إفراغ مثانته في املرحاض.
الطفل  ل  تبوُّ عادة  أن  الوالدان  يدرك  أن  املهم  ومن    
أو سيئ  دالة على كونه مشاغبًا  ليست إشارة  في فراشه 
تكون  أن  الحاالت  من  كثير  في  يحدث  أنه  ولو  الطباع، 

هناك عناصر نفسية تسهم في خلق هذه املشكلة.
قناة  من  للبول  تسرب  حدوث  هو  البول  سلس  إن    
البول،  التحكم في  القدرة على  البول نتيجة عدم  مجرى 
من  الفراش  في  الالإرادي  البول  نزول  تكرار  أيضًا  وهو 
البول  وسلس  فوق،  فما  العمر  من  الرابعة  في  طفل  قبل 
عند الطفل هو في املقام األول مشكلة نضجية، فإذا كان 
يستيقظ  أن  يستطيع  ال  أنه  بحيث  العمق  من  الطفل  نوم 
لم  دماغه  أن  معناه  ذلك  فإن  مثانته،  إلفراغ  نومه  من 
هذا  إتقان  من  تمكنه  التي  النضج  مرحلة  إلى  بعد  يصل 
الواجب، ولو أنه في دخيلة نفسه يكون شديد الرغبة في 

البقاء جاف الفراش كغيره.
أسباب سلس البول والبراز عند األطفال: 

عند  والبراز  البول  لسلس  املؤدية  األسباب  تتعدد 
األطفال ومنها:

• األسباب الجسمية: مثل االلتهابات بحوض الكلى أو 
اإلنكلستوما  مثل  املستقيم  والتهابات  املثانة،  أو  الحالب 
مرض  التبول،  منطقة  ج  تهيِّ التى  والديدان  والبلهارسيا 
التئام  عدم  اللوز،  وتضخم  األنفية  والجيوب  السكر 
الفقرى،  العمود  السفلى من  الجزء  أو  القطنية  الفقرات 
يحدث  وقد  الثقيل،  العميق  النوم  ليلية،  صرع  نوبات 
ونقص  الدم  فقر  من  الطفل  معاناة  بسبب  البول  سلس 
البول  إلدرار  املانع  الهرمون  نقص  كذلك  الفيتامينات، 
مساًء، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول أثناء النوم، فعادة 
أثناء  أكبر  بشكل  للتبول  املضاد  الهرمون  الجسم  ينتج 
هذه  في  البول  إنتاج  عملية  من  يقلل  الذي  النوم  فترات 
الفترة، إال أن بعض األطفال ال ينتجون كميات كافية من 
 ،

ً
ليال البول  إنتاج  إلى زيادة  الهرمون، وهو ما يؤدي  هذا 

وغالبًا ما يبدأ إنتاج كميات مناسبة من الهرمون تدريجيًا 
مع تقدم عمر الطفل. 

النظريات  تميل  حيث  الفسيولوجية:  األسباب   •
نضج  عدم  على  عالمة  البول  سلس  العتبار  الحديثة 
املنعكس  الفعل  تكوين  في  وفشله  العصبي،  الجهاز 
الشرطي الناضج، وهو اليقظة عند امتالء املثانة، ونظرًا 
لفشل تكوين هذا الفعل املنعكس، تفرغ املثانة محتوياتها 

كلما امتألت دون الحاجة إلى اليقظة.
في  فيها  عنصر  أهم  ويتمثل  النفسية:  األسباب   •

 في تكوين 
ً
عنصر الخوف سواء أكان قائمًا بذاته أو داخال

انفعاالت مركبة. وقد يكون الخوف قائمًا بذاته، كما في 
أو سماع  التهديد،  أو من  الحيوان  أو  الخوف من الظالم 
قصة مخيفة. أو في حالة مجيء طفل جديد في األسرة. 
طفل  من  الغيرة  تصبح  ما  وكثيرًا  الوالدان.  به  يهتم  قد 
النوم. كما أن املبالغة في رعاية الطفل  أثناء  جديد تبوال 
نفسه  على  االعتماد  في  الطفل  ثقة  عدم  تنمي  وحمايته 
في إنجاز املهام، وربما يميل بعض اآلباء إلى اإلفراط في 
الحذر. كذلك حرمان الطفل من الحب والعطف والحنان 
االنفصال  أو  املوت  أو  الغياب  بسبب  إما  األم،  جانب  من 

بني الوالدين.
• األسباب االجتماعية: حيث يعد األسلوب الذي يعامل 
به الطفل في البيئة التي يعيش فيها سببًا بارزًا في ظهور 
قبل  من  فيه  املبالغ  االهتمام  حيث  البول  سلس  مشكلة 
التبول،  في  التحكم  عملية  على  الطفل  تعويد  في  األسرة 
للطفل،  العصبي  الجهاز  نضج  عدم  من  الرغم  على 
باألمن،  للشعور  الطفل  وفقدان  األسري  التفكك  كذلك 
البديل،  األب  وجود  أو  الطالق،  حاالت  في  يحدث  مثلما 
أو األم البديلة، وكثرة الشجار بني الوالدين أمام الطفل، 

باإلضافة إلى املبالغة في رعاية وحماية الطفل.
عالج سلس البول عند األطفال:

   إذا كانت طريقة السيطرة على التبول نهارًا ممكنة، 
، وهنا 

ً
فإن الصعوبة هي في تجنب التبول الالإرادي ليال

يجب أال يوجه إلى الطفل أي لوم أو توبيخ بسبب تبّوله في 
أنه  إلى  طمأنته  ينبغي  ذلك  من  النقيض  وعلى  فراشه، 
سيصبح في نهاية األمر قادرًا على االستيقاظ من نومه 
والتحكم في بوله، وأنه في هذه األثناء يستطيع أن يضع 

أثناء النوم حفاضة سميكة تمتص البول.  
    ثم يعرض على الطفل عندما يكون مستعدًا لذلك، 
يستطيع  خاصة  ليلية  مبولة  له  يبتاع  من  يرافق  أن 

استعمالها دون االضطرار إلى مغادرة الغرفة.
   وال ينبغي للوالدين أن يكرها طفلهما على استعمال 
هذه املبولة، ولهما أن يعرضا عليه إيقاظه من نومه للتبول 
قبل أن يأويا على الفراش، ولكن ال يجوز لهما أن يحماله 
بل  )القصرية(،  املسماة  )املبولة(  استعمال  على   

ً
حمال

إنجاز من  لها هو  بأن استعماله  أن يشعراه  يجب عليهما 

إنجازاته هو، وفي هذه الحالة فقط يصبح الطفل قادرًا 
إلفراغ  بعد  فيما  طوعًا  واالستيقاظ  نفسه  تكييف  على 
يتطلب  ذلك  أن  دائمًا  يتذكرا  أن  الوالدين  وعلى  مثانته، 

صبرًا من جانبهما.
كرت آالت كثيرة ملنع سلس البول في الفراش، 

ُ
ولقد ابت

في  الطفل  يشرع  عندما  ينطلق  للتنبيه  جهاز  إحداها 
طبعًا  يركب  الجهاز  هذا  ومثل  فراشه،  في  مثانته  إفراغ 

في السرير ويربط بالطفل.
  ولكن املشكلة في أن الطفل وال شك سيرى أن تركيبه 
في فراشه هو نوع من العقوبة على »ذنب« لم يقترفه، لذا 
فإن مضاعفة الضغط على الناحية النفسية من الطفل، 

ال تحل املشكلة ولكنها تزيد من إحساسه بالذنب.
  وبعد فإن تدريب الطفل على البقاء جافًا في نومه، هو 
تدريب صعب تلقنه، إذ يكفي أن يتدرب الطفل فقط على 
أيضًا  يجب  بل  مثانته،  امتالء  لدى  نومه  من  االستيقاظ 
ابتداع الحوافز التي تدفعه على ترك فراشه الدافئ في 

ليالي الشتاء بوجه خاص، والتوجه إلى التواليت للتبول.
وهناك العديد من الوسائل التي تفيد األطفال الذين 
 3 العمر  تجاوز  إذا  وبخاصة  البول  سلس  من  يعانون 

سنوات منها:
- التأكد من سالمة الجسم من كل ما يحتمل أن يكون 
ويجب  التبول،  عملية  في  مساعدًا   

ً
عامال أو   

ً
فّعاال  

ً
عامال

تحليل البول والبراز والدم.
وتوفير  الطفل  فيها  يعيش  التى  البيئة  حالة  تحسني   -
املناخ النفسي السليم املشبع باألمان النفسي والطمأنينة 
الوالدين  مناقشة  تكون  أن  يجب  كما  والرعاية،  والحب 
يعيشون  أنهم  يشعروا  أن  يجب  الذين  األوالد  عن  بمنأى 

في بيت كله سعادة وحب.
هذا  ألن  والتهديد  والعقاب  اإليذاء  عن  االمتناع   -

السلوك غير مثمر. 
التعبير  على  ومساعدته  الطفل،  صراعات  فهم   -
لألسرة،  ذلك  وتفسير  الخاصة  ومشاكله  انفعاالته  عن 

وتوجيهها للمعاملة الصحيحة للطفل.
وبالدور  بنفسه  ثقته  استعادة  على  الطفل  تشجيع   -
الذي يجب أن يقوم به للتخلص من هذه العادة املؤملة مع 

ما قد يكون من فشل أو تأخر دراسي.
- تعويد الطفل نهارًا ضبط نفسه مدة كافية، ومع ذلك 
الوقت  في  للتبول  الحاجة  تلبية  على  الطفل  تعويد  يجب 
املثانة  يفقد  جدًا  طويلة  مدة  البول  حبس  ألن  املناسب، 

قدرتها الطبيعية على حجز البول. 
- منع أكل األشياء التى تتطلب شرب كميات كبيرة من 

املاء كاملواد الشديدة امللوحة أو الحلوى. 
أو املشروبات عامة  اللنب  أو  املاء  - االمتناع عن شرب 

بعد الساعة السادسة مساء، إال للضرورة وبقدر محدود.
- جعل الطفل يتبول عدة مرات قبل نومه أو تعويده على 
يبول  أن  تعود  الذي  املوعد  قبل  إيقاظه  أمكن  وإذا  ذلك، 
فيه فإنه لن يبلل فراشه، وسوف بالتالي يكتسب الثقة في 

نفسه مما يساعده على التحسن بسرعة.

سلس البول عند األطفال

األسباب والعالج
د. محمد محمود العطـار

أستاذ مساعد
جامعة الباحة

   تعتبر السنوات األولى من الطفولة من أهم فترات الحياة ملا لها من 
أثر خطير في توجيه حياة اإلنسان بعد ذلك.. ففي هذه السنوات تتحدد 
مالمح شخصية الفرد وتتشكل طباعه ويكتسب عاداته وأساليب سلوكه. 


