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ما هو األمر الطبيعي؟

تحدث عن ذلك بدالً من أن تعاين منه

عليك التحدث عن سلس البول والرباز .
عندما يكون لديك شجاعة فحينئذ ميكننا مساعدتك!

البول
خالل النهار يتم إفراغ املثانة /التبول من  4إىل  7مرات
وال يتم تفريغ املثانة /التبول يف الليل

جهة االتصال

(باستثناء :عند رشب كميات كبرية يف املساء أو عند كبار السن يتم
تفريغ املثانة مرة يف الليلة)

جمعية كونتيننانز الطبية النمساوية
هاتف املشورة0810 100 455 :
الربيد اإللكرتوينinfo@kontinenzgesellschaft.at :
()MKÖ

الرباز

www.kontinenzgesellschaft.at
الصورة:

 -من الطفولة إىل الشيخوخة

مثانة سلیمة  -وأمعاء سلیمة
معلومات ونصائح

www.kontinenzgesellschaft.at/beratungsstellen

رأي الهيئة الدينية اإلسالمية ( )IGGÖعن األشخاص
الذين يعانون من سلس البول والرباز:
ميكن لكل من يعاين من سلس البول والغائط من تأدية جميع الشعائر
الدينية ولكن عليه فقط تحديد قدرته عىل الحفاظ عىل الطهارة
ومعرفتها وتقييمها تقييام صحيحا .فيام يتعلق بالوضوء فهناك قواعد
خاصة لألشخاص الذين يعانون من سلس البول والغائط:
يضع حفاضة ويؤدي صالته (عبادته) .وإذا خرج منه ريح أو بول أو
براز فال تنقطع صالته ولكن ينحرص هذا األمر عىل العبادات اإللزامية.
وتجد رأي مفصل للهيئة الدينية اإلسالمية  IGGÖعىل
موقع :MKÖ
www.kontinenzgesellschaft.at

Gestaltung: jp designplus+
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www.wien.gv.at

من أجل معيشة أفضل

جهات متخصصة للحصول عىل املشورة ،
التوضيح والعالج:

التربز  3مرات يوميا هو أمر طبيعي متاما مثل التربز 3
مرات يف األسبوع
يجب أن يكون للرباز شكل ويتم تفريغه عىل مرة واحدة

املقصود بكلمة التحكم يف التبول
والتربزهو إفراغ املثانة أو األمعاء عن
قصد يف الوقت املناسب
ويف املكان املناسب.

Mit freundlicher Unterstützung durch

www.kontinenzgesellschaft.at
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متى يجب عليك زيارة الطبيب
أو أحد مركز االستشارة التحكم يف
البول و الرباز .....

إجراءات للمحافظة عىل مثانة سليمة
وأمعاء سليمة

البول

عموما

كرثة التبول

(كل  15دقيقة إىل كل ساعة ونصف)

جرعات البول أقل من  200مل أو أكرث من  500مل
يتم تفريغ املثانة أكرث من مرة يف الليلة الواحدة
التهابات املثانة:
 املرأة :أكرث من  4-5مرات يف السنة -الرجل :يف أول مرة

يف حالة فقدان البول بشكل الإراداي

أيضا عند فقدان بضع قطرات عند التحميل عىل الجسد بشكل خفيف
مثالً عند العطس أو السعال أو يف الطريق إىل املرحاض فإن هذا ليس
أمرا َ طبيعياً

الرباز

اإلمساك أو اإلسهال
إذا مل ميكن بالكاد أو عىل االطالق التحكم يف خروج الريح
أو الرباز
عند وجود بقايا براز يف الرسوال الداخيل

بباإلضافة إىل ذلك:

إذا كان عليك الحزق أو الضغط عند التبول أو التغوط
املشورة بشأن الوسائل املساعدة ضد سلس البول والرباز

من األفضل اإلرساع بالعالج او املشورة عند ظهور مشاكل
أو يف حاالت الغموض  -بالنسبة للعالج فال ميكن القول بأن
الوقت قد تأخر وقد مر!
فالعالج يؤدي لتحسن الحالة او للشفاء التام!

• الرشب بشكل كايف وتوزيعه عىل مدار اليوم.

كمية الرشب املوىص به :حوايل  1.5إىل  2لرت يوميًا
( 30مل  /كغ من وزن الجسم يف اليوم) أو إذا قمت بالرشب كثريا
فسيصري لون البول فاتحاً.

• التبول :دعه يخرج بسالسة وال تضغط وتحزق الخراجه!
• التربز :اترك األمعاء تفرغ نفسها تلقائيًا وال تضغط وتحزق!
• ال تتبول دون إلحاح بويل

هذا يقلل بشكل متزايد من استعداد املثانة لتخزين البول بكمية كافية.

• قم باإلفراغ مبجرد امتالء املثانة ( 250إىل  500مل).

حبس اإللحاح البويل لفرتة طويلة ومتكررة يؤدي إىل متديد املثانة.
العواقب املحتملة :ال ميكن للمثانة
أن تقوم باإلفراغ بشكل تام أي قد يؤدي لسلس البول.

• قم بالذهاب إىل املرحاض إذا كنت تريد التربز.
• خذ وقتًا كافيا للتفريغ.
• اجلس عىل املرحاض:

النساء

• اجليس دامئًا عىل املرحاض .تجنبي التبول يف وضع القرفصاء
نصيحة الستخدام مرافق املرحاض العامة:

سلس البول أو الرباز ال يشري إىل التقدم الطبيعي يف العمر

األطفال

• يجب مراعاة ومالحظة شعور الطفل يف إفراغ املثانة  /األمعاء
وتعزيزه.
(عدم القيام بالتدريب عىل النظافة لساعات طويلة).

• التحكم يف املثانة هو مرتبط بعملية النضج التي تستغرق مدد
مختلفة.
مؤرش :إذا قام الطفل بنزول الدرج دون أن ميسك بيده فيمكن أن يكون
إفراغ املثانة بشكل واعي ومتحكم .بعض األطفال يستطيعون التحكم يف
انفسهم ويصريون نظفاء عندما يبلغون  3سنوات والبعض اآلخر عندما
يصل عمرهم الـ  5سنوات  -كالهام طبيعي!

• القيام „بالتدريب عىل إخراج قطرات البول“ يف وقت مبكر قد
يؤدي يف وقت الحق إىل حدوث مشاكل باملثانة وباألمعاء
(التهاب املثانة  ،سلس البول  ،اإلمساك )...

• عليك باستخدام مقعد الطفل يف املرحاض أو درج املرحاض ليك
تستقر أخمص القدمني متا ًما.

الرجال

• فحص املسالك البولية السنوية ( بدء من سن )45

امسحي مقعد املرحاض مبطهر أو قومي تغطية باملناديل الورقية.

• عليك بتنظيف املنطقة الحميمة دامئا من األمام إىل الخلف.
• عيك بالذهاب للفحص النسايئ السنوي.
• عليك القيام بتامرين قاع الحوض العادية

www.kontinenzgesellschaft.at
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