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این دفترچه معلوماتی از طرف اکادمی انورس یا شب ادراری سویدن
( )Svenska EnuresAkademinتهیه گردیده است

شب ادراری اطفال چقدر معمول است؟
بیشتر طفلها در سنین  ٢الی  ٣سالگی ادرارکردن یا خیس کردن خود را ترک میکنند و این موضوع اول در
روز و بعداز آن از طرف شب را هم در بر میگیرد .وقتی یک طفل در سن پنج سالگی هنوز از طرف شب
در خواب ادرار میکند ،به این کار شب ادراری یا انورس میگویند .تقریبا یک نفر از هر پنج طفل در سن
 ٥سالگی و یکنفر از هر ده نفر در سن  ٧سالگی شب ادراری دارد .این تکلیف برای پسرها دوبرابر دخترها
میباشد .در سنین نوجوانی شب ادراری برای  ١الی  ٢فیصد افراد پیش میآید.

دلیل شب ادراری چیست؟
هنوز دلیل این موضوع معلوم نیست که از چی خاطر بعضی اطفال و کالنساالن که تکلیف انورس دارند،
وقتی ضرورت به ادرارکردن دارند از خواب بیدار نمیشوند .لکن تحقیقات در این مورد ادامه دارد و
معلومات ما درباره آن در سالهای اخیر بیشتر شده است .موضوعی که بخوبی روشن شده این است که
مکانیسمهای ارثی در این مورد نقش دارند .برای  ٧٥فیصد طفلهایی که شب ادراری دارند ،افرادی در
فامیل وجود دارد که شب ادرار بودهاند.
شب ادراری تقریبا هیچوقت با مسائل روانی ارتباط ندارد .طفلهایی که در تخت خواب خود ادرار میکنند،
کدام فرقی با طفلهای دیگر ندارند اما مشکالتی ممکن است از خاطر شب ادراری آنها پیش بیاید .طفلها
از تعریف کردن این موضوع برای دوستان خود تشویش دارند و مثال جرات نمیکنند در خانه کسی شب را
خواب کنند ،در کمپهای ترتیب داده شده از طرف مکتب برای شاگردان سهم بگیرند و دیگر مسائل مانند
اینها برایشان پیش میآید .این امر ممکن است به بدتر شدن اعتماد به نفس آنها منجر شود.
این موضوع در بین والدین معمول است که فکر میکنند که طفلهای آنها که تکلیف شب ادراری دارند،
خوابشان از دیگران سنگینتر است .بررسیهای علمی نشان میدهد که بیدار کردن آنها سخت تر است لکن
خواب آنها بطورکلی طبیعی است .این تحقیقات همچنان نشان میدهد که آنها در بیشتر اوقات دارای مجاری
ادراری سالم بوده و اندازه مثانه و عمل تخلیه مثانه آنها هم طبیعی میباشد.
اما بعضی طفلهای دارای شب ادراری ،نسبت به اطفال دیگر در سنین خود ،از طرف شب ادرار بیشتری
تولید میکنند و در بعضی مواردحتی بیشتر از مقدار ادراری که در تمام طول روز تولید میکنند .یک دلیل
دیگر شب ادراری ممکن است این باشد که مثانه آنها به یک قسم غلط کار میکند .در اینصورت طفل ممکن
است در طول روز هم مشکالت ادراری داشته و همچنان در بعضی موارد عفونتهای ادراری مکرر
داشته باشد.

دوکتور چه معایناتی را انجام میدهد؟
طفلهایی که شب ادراری دارند بهتر است قبل از شروع تداوی با یک دوکتور یا نرس متخصص مجاری
ادراری مالقات کنند .دوکتور یا نرس معلوماتی در مورد رشد طفل و تکلیفهای احتمالی او بدست میآورد،
از جمله اینکه آیا طفل دچار قبضیت شکم باشد ،اینکه آیا در طول روز هم مشکالت ادراری دارد و یا دیگر
عوامل که علت شب ادراری را توضیح داده بتواند .بعداز آن یک معاینه بدنی معمولی و یک تست ادرار هم
برای کنترول گرفته میشود.

خود شخص چکار میتواند انجام دهد؟

در بیشتر موارد کدام تداوی برای شب ادراری قبل از شش سالگی انجام نمیگیرد از خاطرآنکه هنوز هم برای
بسیاری از این اطفال این تکلیف خودبخود گم میشود .دلیل دیگر اینکه برای طفلها در این سن شب ادراری
بندرت باعث تشویش میشود .این موضوع اهمیت دارد که برای طفل به وضوح گفته شود که او در مورد
ادرارکردن در بستر خواب خود ،کدام تقصیری ندارد .استفاده از یک بستر خواب راحت که براحتی قابل
تمیزکردن باشد و یا اینکه تقاضا از مراکز صحی برای دریافت محافظ بستر خواب که قابلیت باالیی در جذب
مایعات دارد ،کار فامیل را ساده تر کرده میتواند .بیدارکردن طفل از طرف شب ،مثال وقتی والدین میخواهند
بخوابند ،هم احتماال میتواند از شب ادراری طفل جلوگیری کند.
جلوگیری کردن از نوشیدن مایعات توسط طفل ،شب ادراری را تداوی
کرده نمیتواند اما اینکار عاقالنه است کهمقدار مایعاتی که طفل مینوشد
را از طرف شب و مخصوصا نزدیک وقت خواب کردن او ،کم کنید.
غذاخوردن در وقتهای منظم ،عادت دادن به ادرار کردن و قضای
حاجت در طول روز ،به طفل برای اینکه از طرف شب در بستر خود
ادرار نکند ،کمک کرده میتواند.

چه روشهایی برای تداوی وجود دارد؟
بطورکلی دو روش برای تداوی شب ادراری وجود دارد :آالرم اخطاردهنده و دارو یا ادویه

تداوی با آالرم

آالرم شب ادراری یک قسم تداوی است که میتواند باالی شب ادراری تاثیر خوبی داشته باشد .اما این روش
تداوی ضرورت به پیگیری و داشتن صبرو شکیبایی از طرف خود طفل ،فامیل و دوکتور /نرس /متخصص
مجاری ادراری معالجه کننده دارد .بنظر میرسد که این روش به مغز کمک میکند کهحتی در وقت خواب
کردن هم متوجه سیگنالهای مثانه شود و به این رقم طفل یا بیدار شده و برای ادرارکردن به تشناب میرود ویا
اینکه تا وقت صبح خودرا کنترول کرده میتواند.
این آالرم با اولین قطره ادرار فعال میشود .مقصد آن است که طفل از ادرارکردن خودداری کند ،بیدارشود/از
طرف فامیل او را بیدار کنند ،از بستر بیرون شود ،به تشناب برود و در آنجا بقیه ادرار را تخلیه نماید.
در ابتدای این تداوی ممکن است طفل به سختی بیدارشود و بجای او از صدای این دستگاه ،بقیه فامیل بیدار
شوند ،اما وقتی طفل به این تداوی عادت کند ،تعداد شبهایی که طفل ادرار نمیکند بیشتر و بیشتر میشود.
از این آالرم تا زمانیکه طفل دوهفته کامل شب ادراری نداشته باشد باید همچنان استفاده نمود .اگر این تکلیف
دوباره پیدا شود ،توصیه میشود که یک دوره تداوی از نو شروع شود.

ادویه
در طول تاریخ از از چندین روش تداوی با دارو ،استفاده شده است .امروزه برای شب ادراری داروهایی
وجود دارد که بانسخه قابل دریافت است.
یکی از این داروها بسیار شبیه هورمون تولید شده در بدن  ،واسوپرسین ،میباشد و مانند این هورمون در
وقت شب ،تولید ادرار توسط بدن را کم میکند .اگر تاثیر کافی از دارو یا آالرم بدست نیامد میتوان بصورت
ترکیبی از هردو آنها استفاده نمود .تداوی با دارو میتواند هم بصورت ادامه دار هرشب انجام شود و هم
صرف در موارد خاص ،مثال وقتی که طفل میخواهد شب را در خانه دوست خود خواب کند و یا میخواهد از
طرف مکتب به کمپ شاگردان برود.

جمع بندی

بسیاری از اطفال تا زمان شامل شدن به مکتب هم تکلیف شب ادراری دارند .در بیشتر موارد مشکالت
ادراری در خانواده وجود داشته است .ادرارکردن شبانه در بستر خواب هم قابل تداوی است و هم اینکه بهتر
است مورد تداوی قرار گیرد .همه امکان دریافت کمک را دارند.

معمولترین روش تداوی استفاده از آالرم و دارو میباشد .سن مناسب برای شروع تداوی حدود شش سالگی
است .مناسب ترین نوع تداوی در هر مورد جداگانه ،توسط طفل و فامیل او بهمراه دوکتور ،انتخاب میشود .اگر
تداوی مورد استفاده موفق نبود ،از روش دیگر و یا اینکه ترکیبی از هردو آنها استفاده میشود.
اگر هیچکدام از این دو قسم تداوی یعنی آالرم و توسط ادویه ،موثر نبود ناامید نشوید:
• هرساله تقریبا  ١٥فیصد از طفلهایی که شب ادراری دارند ،خودبخود از این تکلیف رها می شوند.
• شروع یک دوره جدید تداوی پس از گذشت یک مدت از تداوی اول ،ممکن است بخوبی تاثیرگذار شود.
•	در این مدت میتوان وسایل کمکی دریافت نمود از جمله از پرستارمنطقوی میتوانید محافظ بستر خواب
را بطور رایگان دریافت نمایید.
• در مراکز صحی تخصصی ،انواع دیگری از تداوی را دریافت کرده میتوانید.
این موضوع اهمیت دارد که هیچوقت طفل را از خاطر ادرارکردن در بستر خواب ،مجازات یا سرزنش نکنید.
بجای آن بهتر است طفل را از خاطر سهم گرفتن در تداوی خود مورد تشویق قرار دهید .از طریق کوشش
کردن برای تقویت اعتماد بنفس طفل به او برای رهایی از شب ادراری کمک کرده میتوانید.
همچنین به سایتهای انترنیتی زیر مراجعه کرده میتوانید:
 www.torrnatt.nuو www.svenskaenures.se
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