سلس البول
عند النساء

يُعتبر سلس البول من األمراض غير الظاهرة حيث أن أعراض
هــذا املــرض جتعــل صاحبــه يتحــرج مــن طلــب املســاعدة مــن
الطبيــب أو حتــى النصح من اآلخرين .حوالي  ٪ 25من النســاء
يصــن بســلس البول في حياتهن حتى ولــو ملرة واحدة ،إنه ليس
مــرض كبــار الســن فحســب ،بــل قــد يصيــب الصغــار والكبار،
النســاء والرجال واألطفال .ومعظم من يعانون من هذه املشكلة
شفاؤهم بإذن الله ممكن.

تعريف سلس البول

ض

غط

عــدم القدرة علــى التحكم في البول وانســياب البــول ال إرادياً،
وقد يكون البول على شكل نقط أو بشكل متدفق.

أنواع سلس البول

1 -1ســلس بــول إجهادي :تســيب البول الــاإرادي يحصل فقط
مع زيادة ضغط البطن كالكحة ،أو العطســة أو حمل شــيء
ثقيل أو مع الرياضة ،وهذا ســببه تســيب في صمام مجرى
البول وهبوط في قاع املثانة.
وغالبا ما يكون من كثرة احلمل والوالدة ،والوالدات املتعسرة
التي يحدث تدخل بها مثل الوالدة باجلفت والشفط ووالدة

األطفال كبيري احلجم (أكثر من  4كجم) ،وضعف عضالت
احلوض لعدم ممارســة الرياضــة لتقوية عضالت احلوض
بعد الوالدة وأسباب أخرى غير معروفة.

2 -2ســلس بــول توتــري :تســيب البول الــاإرادي يحصل عندما
تكــون املثانــة ممتلئــة مــع رغبــة شــديدة فــي التبــول وعدم
القدرة على وقف التسيب في البول .عادة يكون السبب في
املثانة نفســها فتكون املثانة غير مســتقرة وال تتحمل وجود
البــول بداخلهــا وبدال من أن تتمدد وترتخــي لتحتوي البول
فنجد أنها تتقلص وال تســتقر في وقت غير مناســب للتبول
فيشعر صاحبها أن البول يتسيب منه بدون إرادته.
3 -3ســلس بــول مختلــط :تســيب البــول الــاإرادي يحصل في
الشخص الواحد للسببني األول الثاني.
4 -4ســلس بــول عنــد النــوم :تبلل الفــراش الالإداري قد يحصل
عند األطفال بعد ســن اخلامســة أو حتى عند بعض النساء
وأسبابه غالباً تكون نفسية ،ونادراً تكون األسباب عضوية.
5 -5سلس بول فيضي :أحيانا من األسباب الداعية لعدم القدرة
علــى التحكــم بالبول هو العادة الســيئة لتــرك املثانة متتلئ
عندمــا ال تكون الســيدة في منزلها كوجودهــا في العمل أو
الســوق أو أي مــكان آخــر وال حتــب اســتخدام حمــام آخر،

فتمتلــئ املثانة بأكثر من طاقتهــا وأكثر من الوقت الطبيعي
فمــع أي حركــة أو أية مســببات لنزول البول يتســيب بعض
نقط البول.
6 -6ســلس بول ألســباب أخرى :االلتهابات املتكررة في اجملاري
البولية قد تســبب تسيب البول مع كثرة التردد على احلمام
وآالم أســفل البطن وحرقان بالبــول وبعض هذه االلتهابات
يكون بعد الزواج مباشرة وله عالقة بالعالقة اجلنسية.
7 -7ســلس بول ألســباب أخرى :النســاء ما بعــد انقطاع الطمث
يعانون من جفاف وحكة في اجلهاز التناسلي والبولي ،وقد
يتســيب البول بســبب اجلفاف وضمور في هذين اجلهازين
بسبب نقص هرمون األستروجني.

عقاقير قد تسبب كثرة التبول وسلس البول

بعض العقاقير قد تسبب سلس البول وقت استخدامها:
1 -1أدوية الكآبة ألنها تســبب ارتخاء زائد في املثانة ،تؤدي إلى
فائض في البول فينساب.
2 -2مــدرات البــول ملرضى القلب والضغط والكلى تســبب كثرة
التبول والتردد على احلمام وأحيانا يتســيب البول في كبار
السن لعدم القدرة على الوصول إلى احلمام بسرعة كافية.

عادات سيئة

1 -1الكحول واملسكرات ألنها مدرة للبول ومنومة.
2 -2عادة شــرب الشــاي والقهوة بكثرة تساعد على إدرار البول
وكثرة التردد على احلمام.
3 -3عدم انتظام السكر عند مرضى السكري يسبب كثرة البول
وأحيانا عدم القدرة على السيطرة.
4 -4زيادة الوزن وخاصة منطقة البطن التي تضغط على املثانة.

أين تذهبين؟

يجب استشارة طبيب أمراض النساء أو طبيب مسالك بولية ،ال
تتحرجي من التردد على طبيبك فرمبا كان السبب بسيطا جدا
وعالجه أســهل .إذا كنت تعرفني صديقة لك لها نفس املشــكلة
شاركي معها أخذ النصائح.

ماذا سيحدث بعد زيارة الطبيب؟

سيســألك الطبيب أســئلة كثيــرة للتعرف على نوع ســلس البول
لديك ثم يقوم بطلب بعض الفحوصات التالية:
٭ ٭الفحــص العــام الكتشــاف أمراض أخرى لها عالقة بســلس
البول مثل بعض األمراض العصبية.
٭ ٭حتليل عادي للبول ومزرعة.
٭ ٭الفحــص الداخلــي واخلارجي للجهاز التناســلي الكتشــاف
هبــوط املثانة واعوجــاج في مجرى البــول اخلارجي وفتحة
البول ،أو وجود أورام بالرحم تضغط على املثانة مثل التليف.
٭ ٭طلــب تخطيــط للمثانة وهذا التحليل مهــم جدا حيث يحدد
نوع ســلس البــول عندك وعلى أثره يســتوجب عالجك بإذن
الله وهو ال يسبب أملا وال يحتاج إلى دخول املستشفى.

العالج ونصائح عامة

٭ ٭عليــك بالتــوكل على اللــه (ومن يتوكل على الله فهو حســبه)
بعد بذل السبب.
٭ ٭عــدم التــردد بتاتا من زيــارة الطبيب اخملتص حتــى ال تزيد
املشكلة ورمبا يكون حلها سهل جداً.

٭ ٭جتنبــي الســمنة الزائــدة واحرصــي علــى رياضــة احلوض
وتكــون بتدريــب عضــات املهبل علــى التقلــص خاصة بعد
الوالدة.
٭ ٭عــدم اإلكثار من املنبهــات ألنها تدر البول فيكثر التردد على
احلمام.
٭ ٭ســيحدد طبيبك إذا كان هناك ضعف في عضالت احلوض
ِ
فيعطيك فرصة لرياضة احلوض أو عملية لرفع عنق املثانة
وإصــاح الهبوط فيها ،أما ســلس البول الناجت من تقلصات
املثانة فعالجه يتم بالعقاقير واملداومة على مراجعة الطبيب
اخملتص.
٭ ٭ع ّودي نفســك على دخول احلمــام بانتظام في أوقات معينة
أثناء النهار قدر اإلمكان والتبول قبل النوم.
٭ ٭الســيدات كبار الســن ممــن انقطعت لديهن الــدورة ميكنهن
عــاج اجلفاف بكرميات موضعيــة فتزيل احلكة واجلفاف،
أو العالج بالهرمونات بعد استشارة الطبيب اخملتص.
٭ ٭هنــاك أيضــاً أجهزة تســاعد علــى تقوية عضــات احلوض
الضعيفــة أو األثقال املهبلية التي تقوي العضالت وتســاعد
على الشفاء.

نسأل الله لك الشفاء ونذكرك بالدعاء:
«اللهم رب الناس أذهب البأس اشــف أنت الشــافي ال شــفاء إال
شفاؤك شفاء ال يغادر سقما».
هذه بعض األسئلة التي قد تساعدك على معرفة سلس البول
اسألي نفسك
هل تبللني نفسك عندما تكحني؟

غير
طبيعي
طبيعي
ال

نعم

كم مرة تذهبني للحمام للتبول في اليوم؟
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أكثر

كم مرة تذهبني للتبول بعد النوم؟

2-1

أكثر

هل تضطرين للركض نحو احلمام دائما؟

ال

نعم

هل تضطرين للضغط على بطنك قبل البول؟

ال

نعم

هل تشعرين بعدم التفريغ التام بعد التبول؟

ال

نعم

هل ينزل البول متقطعا؟

ال

نعم

هل تشعرين بحرقان أثناء التبول؟

ال

نعم

هل سبق أن نزل دم مع التبول؟

ال

نعم

هــل تســتخدمني فــوط صحية عنــد اخلروج
دائما في غير موعد العادة الشهرية؟

ال

نعم

شكر وتقدير

الدكتورة سميرة العوضي
استشاري أمراض النساء والتوليد
ملساهمتها في تقدمي املادة العلمية

