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چگونه می توان شب ادراری را درمان نمود؟

بهتریــن روش بــرای درمــان شــب ادراری شــناخت علــت آن 
و تــاش در از بیــن بــردن علــت مــی باشــد. در ایــن راســتا 

والدیــن نقــش مهمــی را مــی تواننــد ایفــا کننــد. 
الــف- والدیــن مــی تواننــد بــا اصــاح روابــط درون خانــواده 
ــا  ــط ب ــا همســر؛ اصــاح رواب شــامل اصــاح روابطشــان ب
ــن اصــاح رابطــه کــودک و اعضــای  ــدان و هــم چنی فرزن
خانــواده، محیــط خانــواده را تــا حــد امــکان آرام نگــه داشــته 
ــن راه کار  ــد. ای ــری کنن ــش زا جلوگی و از ایجــاد فضــای تن
بــه درمــان شــب ادراری در مــواردی کــه علــت شــب ادراری  

اضطــراب اســت کمــک مــی کنــد.
ب- والدیــن مــی تواننــد بــا بیــدار کــردن کــودک در فواصــل 
ــدار  ــردن و دادن مق ــرای ادرار ک ــب ب ــواب ش ــن از خ معی
ــه  ــر چ ــان ه ــه درم ــک را ب ــترین کم ــر بیش ــات کمت مایع

ــد.   ســریعتر کــودک خــود کنن
ج- اگــر علــت شــب ادرای کــودک تــرس از تاریکــی اســت، 
ــن  ــویی روش ــیر راه دستش ــی را در مس ــد چراغ ــن بای والدی
بگذارنــد تــا کــودک بــا خیــال آســوده بــه دستشــویی بــرود.

ــت  ــویی ممانع ــه دستش ــن ب ــا رفت ــودک از تنه ــر ک د- اگ
مــی کنــد، بایــد محیــط دستشــویی را بــرای کــودک جالــب 
کــرد. مثــًا عروســک و اســباب بــازی دلخــواه کــودک را در 

دستشــویی گذاشــت. 
ــا  ــی و ب ــب های ــه ش ــد در چ ــه کنن ــد توج ــن بای و- والدی
ــی  ــی شــب ادراری تشــدید م ــواد و غذاهای ــه م مصــرف چ
شــود و از مصــرف ان غذاهــا پرهیــز کننــد. اگــر ایــن کار بــه 
کاهــش شــب ادرای کمــک کــرد والدیــن بایــد مصــرف ان 
ــد. ــی کــودک محــدود نماین ــم غذای ــی را در رژی مــواد غذای

ــی  ــت ناتوان ــه عل ــخ کــودک ب ــه و توبی ــد از تنبی ــن بای ه-  والدی
ــد شــب  ــه ازای چن ــن ب ــد. هــم چنی ــز کنن ــرل ادرار پرهی در کنت
ــًا  ــد )مث ــویق کنن ــودک را تش ــواب، ک ــردن رختخ ــس نک خی
هــر شــبي کــه کــودک رختخــواب خــود را خیــس نکــرد، یــک 
عکــس برگــردان» مــاه یــا ســتاره« بــه او جایــزه دهنــد و بــاالي 
تختخــواب اش نصــب کننــد و در صــورت عــدم خیــس کــردن 
ــودک  ــرای ک ــزه ای ب ــاداش و جای ــی، پ ــان طوالن ــدت زم در م
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- خالقــی پــور، شــهناز و کلیشــادی، رویــا. )1392(. تاثیــر 
ــر گازهــای خــون شــریانی و شــب  ــات تنفســی ب تمرین
ادراری در کــودکان مبتــا بــه اختــال خــواب مرتبــط بــا 
تنفــس. مجلــه دانشــکده پزشــکی اصفهــان. 618-611 

.31 )235(:
- محمدپــور، علــی؛ بصیــری مقــدم، مهــدی؛ جانی، ســمیه 
ــل  ــب ادراری و عوام ــهربانو. )1391(. ش ــور، ش و حیدرپ
مرتبــط بــا آن در کــودکان دبســتانی. فصلنامــه ي دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گنابــاد )دوره 

ي 18 ؛ شــماره 2، 37-45.
- میانــی فــر، تهمینــه. )1387(. روانشناســی کــودکان و 

نوجوانــان اســتثنایی. تهــران: انتشــارات قومــس.

ــب  ــکل ش ــع مش ــه رف ــده ب ــر ش ــاي ذک ــر روش ه اگ

ادراري کــودك کمکــي نکــرد، والدیــن بایــد بــرای درمــان 

مشــکل شــب ادراری کــودك، بــه پزشــک مراجعــه

 نمایند.

مــی افتــد. هــم چنیــن شــب ادراری مــی توانــد باعــث بــروز 
ــراد  ــه صــورت تکــرر شــبانه ادرار در اف ــررس ب عــوارض دی

بزرگســال و در شــرایط اســترس زا شــود. 
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ناتوانــی کنتــرل ادرار بــه حالتــی گفتــه مــی شــود کــه در آن 
ــرل ادرار خــود چــه  ــاال در کنت ــه ب کــودک ســالم 5 ســال ب
در روز و چــه در شــب حداقــل 2 بــار در هفتــه بــرای 3 مــاه 

متوالــی ناتوانــی داشــته باشــد. 
چه زمان کودک باید قادر به کنترل ادرار خود باشد؟

در ســال دوم زندگــی کــم کــم توانایــی کنتــرل ادرار در روز 
میســر مــی شــود و بــه طــور متوســط همــه کــودکان ســالم 
ســه ســاله، در روز و شــب توانایــی کنتــرل ادرار را دارنــد. بــا 
ایــن حــال، تــا زمــان 5 ســالگی ناتوانــی کــودک در کنتــرل 
ادرار شــب ادراری محســوب نمــی شــود. زیــرا اصــواًل عــدم 
کنتــرل ادرار تــا قبــل از 5 ســالگی امــری طبیعــی محســوب 
مــی شــود. در ســن 5 ســالگی مراکــز عصبــی مغــز قادرنــد 
انقباضــات مثانــه را هنــگام خــواب کنتــرل کننــد. هــم چنیــن 
ظرفیــت مثانــه کــودک افزایــش یافتــه و مــی توانــد حجــم 

بیشــتری از ادرار را در خــود جــای دهــد.

ــب  ــه ش ــا ب ــودک مبت ــوارد ک ــد از م ــش از 80 درص در بی
ــی  ــب و نقــص عضــوی و بدن ــا عی ــاری ی ــچ بیم ادراری هی
ــد  ــی مانن ــوارد بیماریهای ــد م ــر از 20 درص ــدارد و در کمت ن
دیابــت، عفونــت ادراری، بیماریهــای مــادرزادی کلیــه، نوعــی 
ــای سیســتم اعصــاب  ــوب نخــاع و بیماریه ــی، عی ــم خون ک
ممکــن اســت علــت شــب ادراری باشــند. شــب ادراری مــی 
توانــد ناشــی از علــل تربیتــی و عــدم آمــوزش صحیــح باشــد. 
ــی نظمــی  ــد ب ــواردی مانن ــه م ــوان ب ــه مــی ت ــن زمین در ای
در برنامــه کــودک و بــی عاقگــی بــه پاکیزگــی بــه علــت 
ــودک  ــه ک ــی ک ــادر در دوران ــت م ــا غیب ــودکان ی ــرت ک کث
ــا 18 ماهگــی  ــن 12 ت ــی بی ــردازد یعن ــی پ ــری م ــه یادگی ب
اشــاره نمــود. عوامــل محیطــی ماننــد ســردی هــوا، تاریکــی، 
در دســترس نبــودن دستشــویی یــا تــرس از دستشــویی نیــز 
از عواملــی هســتند کــه مــی تواننــد ســبب شــب ادراری در 
کــودکان شــوند. از دیگــر عوامــل مهــم موثــر در ایجــاد شــب

زمینــه                 ایــن  در  هســتند.  عاطفــی  و  روحــی  عوامــل  ادراری 
مــی تــوان بــه مــواردی ماننــد تولــد نــوزاد جدیــد در خانــواده کــه 
ــد و کــم توجهــی  ــه کــودک جدی ــن ب موجــب توجــه بیشــتر والدی
ــات و کشمکشــهای درون  ــر مــی شــوند، اختاف ــه کــودک بزرگت ب
ــاد  ــواده، ایج ــی خان ــه جای ــا ب ــادر، ج ــدر و م ــی پ ــواده، جدای خان
تــرس، هیجــان و اضطــراب شــدید در کــودک بــا شــنیدن و دیــدن 
مناظــر ، فیلمهــا و یــا بازیهــای ترســناک کامپیوتــری، مســافرت یــا 
ــا  ــد بزرگتره ــش از ح ــه بی ــر و تنبی ــن، تحقی ــی از والدی ــوت یک ف
ــم  ــیار مه ــل بس ــر عوام ــود. از دیگ ــاره نم ــودک اش ــه ک ــبت ب نس

در ایجــاد شــب ادراری کــه بــه تازگــی و در ســالهای اخیــر بســیار 
اهمیــت پیــدا کــرده اســت، آلــرژی و حساســیت کــودکان بــه غذاهــا 
و بــه خصــوص شــیر گاو اســت. لــذا بایــد دقیقــًا توجــه داشــت کــه 
ــب  ــی ش ــواد و غذاهای ــه م ــرف چ ــا مص ــی و ب ــب های ــه ش در چ
ادراری تشــدید مــی شــود تــا از مصــرف آنهــا پرهیــز گــردد. اعتقــاد 
بــه ارثــی بــودن شــب ادراری نیــز اگرچــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه 
ولــی هنــوز ثابــت نشــده اســت. بایــد توجــه داشــت همانطــور کــه 
زمــان راه افتــادن و حــرف زدن بچــه هــا بــا هــم تفــاوت دارد، رونــد 
باالرفتــن قــدرت مثانــه و زمــان قــدرت کنتــرل مثانــه در کــودکان 

نیــز ممکــن اســت بــا هــم متفــاوت باشــد.

معمــوال در مــواردي کــه وقایــع و حــوادث اســترس زایــي چــون 
اختــاف، جدایــي و طــاق والدیــن، تولــد فرزنــد جدیــد، مــرگ 
، از دســت دادن عضــوي از خانــواده و...مطــرح مــي باشــد، توجــه 
ــن  ــت . همچنی ــا الزم اس ــل آنه ــراي ح ــب ب ــه مناس و مداخل
ــودک  ــس ک ــه نف ــاد ب ــر اعتم ــاري را ب ــي بیم ــر منف ــد تأثی نبای
از نظــر دور داشــت. زیــرا شــب ادراری بــه عنــوان یــک عامــل 
ــاری و  ــی، رفت ــمانی، روان ــکات جس ــب مش ــده، موج آزار دهن
هیجانــی بــرای کــودک مــی شــود، بــه گونــه ای کــه اعتمــاد به 
نفــس کــودک را ســلب کــرده و منشــا صدمــه هــای بزرگتــری 
ــرد  ــه، ط ــدن در مدرس ــد محــروم ش ــی مانن ــی اجتماع در زندگ
ــن  ــا والدی ــارض ب ــاط هــای متع ــان و ارتب شــدن توســط همتای
ــر احساســات و شــخصیت  ــن شــب ادراری ب ــی شــود. بنابرای م
ــی  ــی از زندگ ــال های ــون در س ــذارد چ ــی گ ــر م ــودک اث ک
ــاق  ــت اتف ــری اس ــکل گی ــال ش ــودک در ح ــخصیت ک ــه ش ک

ــزارش  ــد گ ــا 15درص ــن 5 ت ــرل ادرار بی ــی کنت ــروز ناتوان ب
شــده کــه رقــم 5 درصــد شــامل کودکانــی اســت کــه همیشــه 
ــت  ــی اس ــامل کودکان ــد ش ــد و 15درص ــی را دارن ــن ناراحت ای
ــال  ــن اخت ــی شــوند. ای ــی م ــن ناراحت ــار ای ــه گاه دچ ــه گ ک
ــا و 1  ــاله ه ــاله، 4درصــد در 8 س ــودکان 5 س در 10درصــد ک
درصــد در 14 ســاله هادیــده مــی شــود و در جوامــع مختلــف 
بــر حســب نــژاد و فرهنگ متفــاوت اســت. در کل شــب ادراری 
در کــودکان مضطــرب، ترســو و خجــول و حتــی باهــوش ایــن 
حالــت فراوانتــر دیــده مــی شــود. دربــاره فراوانــی عــدم کنتــرل 
ادرار در دختــران و پســران نیــز نظریــات مختلفــی وجــود دارد. 
برخــی از مطالعــات بیانگــر شــیوع باالتــر ناتوانــی کنتــرل ادرار 
در پســران نســبت بــه دختــران هســتند امــا برخــی مطالعــات 
ــه هــر دو جنــس را مســاوی اعــام کــرده  ــان ب دیگــر مبتای
انــد. شــاید علــت ایــن اختــاف نظــر، اکــراه والدیــن از افشــای

شب ادراری در کودکان باشد. 

شب ادراری چیست ؟ 

علل شب ادراری  : 

میزان شیوع شب ادراری در کودکان  : 

آیا شب ادراری نیاز به درمان دارد؟ 


