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 اديبه عسگري تهيه و تنظيم :

 شهري 10 كاردان مامايي - مركز بهداشتي درماني شماره 

 

 )181انتشارات كميته علمي-اجرايي آموزش وارتقاي سالمت شماره(

 1392بهار

 پدر و مادر گرامي: 
 سالگي رختخواب خود را خيس نمي كنندوليبعضي از كودكان ديرتر 2-3اكثر كودكان درحدود "معموال

ياد ميگيرندكه شبها براي توالت رفتن بيدار شوند كه يكي از عوامل دخيل در اين مسئله ارث مي 

 راههاي كنترل ادرار و مدفوع در كودكان  

ساله)3 ماهه تا 18 (در سنين   

 



باشد.در خانواده هايي كه پدر و مادر دير به اين مرحله تكاملي رسيده باشند ، فرزندان آنها نيز معموالً 
 سالگي نيز مي تواند 5/3دير قادر به كنترل ادرار و مدفوع خود خواهند بود.اين مسئله حتي تا سن 

 طبيعي باشد.
 ترتيب مراحل تكاملي كنترل ادرار و مدفوع 

  كنترل ادرار در زمان بيداري ، كنترل ادرار در زمان خواب -
  كنترل مدفوع موقع بيداري ، كنترل مدفوع در طول مدت خواب  -

بر اساس نظريه هاي نسبتاً ثابت شده روانشناسي ، حساسيت و برخورد نامناسب پدر و مادر (خصوصاً 
سخت گيري و تنبيه) با مسئله آموزش توالت مي تواند در آينده موجب بروز عواقب نامطلوب جسمي و 

شخصيتي شامل يبوست، مشكالت جنسي، رفتارهاي وسواسي، بي نظمي ، سرپيچي و لجاجت در 
 كودك شود .

 زمان مناسب براي آموزش توالت 
اصوالً زمان مناسب موقعي است كه هم مادر و هم كودك ، آمادگي و شرايط مناسب را داشته 

 باشند.عموماً دختران زودتر از پسران كنترل ادرار و مدفوع خود را بدست مي آورند. 
آموزش توالت يك كار انرژي بر و زمان بري است كه مادر حداقل براي سه ماه انرژي و آمادگي مادر-

 وقت خود را بايد به اين امر اختصاص دهد . 
در صورت وجود اكثر موارد زير در كودك ، آمادگي الزم براي آموزش ديدن را خواهد آمادگي كودك-

 داشت : 
 بتواند جهت هاي ساده (چپ ، راست ، جلو ، عقب و ...) را تشخيص دهد. .1

  ساعت خشك باشد.2در موقع بيداري حداقل براي  .2

 در موقع خواب هاي روزانه اكثراً خشك باشد. .3

 بتواند شلوارش را باال يا پايين بكشد.  .4

 از خيس و كثيف بودن پوشك خود ناراحت به نظر برسد . .5

 به استفاده از لگن يا توالت عالقه نشان دهد .  .6

 عادات اجابت مزاج منظم و قابل پيش بيني داشته باشد. .7

 تمايل زيادي به استفاده از پوشك نداشته باشد. .8
 ماه ديگرآموزش را به 6 تا 3اگر اكثر موارد فوق در مورد فرزند شما صدق نمي كند ، بهتر است براي 

 تأخير بياندازيد . 
 عالوه بر موارد فوق در صورت وجود هر يك از شرايط و حاالت زير، زمان آموزش توالت براي مدتي 

  ماه) به تأخير مي افتد : 6 تا 3(
 تولد نوزاد جديد در يكي دو ماه آينده و حتي تا يكي دو ماه بعد از تولد .1

 احتمال جابجايي و نقل مكان در آينده نزديك نظير مسافرت ،اسباب كشي و ...  .2



 بروز حوادث ناگوار و يا شديد در خانواده (مرگ ، طالق ، بيماري شديدو...) .3

 

 نحوه آموزش توالت 

 

  .- آرامش خود را حفظ كنيد1
 ساله عاشق تقليد 3 تا 5/1خردساالن --به آنها نشان دهيد كه قرار است در توالت چه كار كنند2

از رفتار بزرگترها هستند ، لذا مشاهده خواهر يا برادر بزرگتر براي رفتن توالت و توضيح به آنها كمك 
 كننده خواهد بود. 

- به فرزندتان كلمات ساده و مناسب براي ناميدن قسمت هاي مختلف بدن ، ادرار و مدفوع 3
و مدفوع انتخاب هاي خوبي  براي مثال استفاده از كلمات جيش يا پي پي براي ادرار-را آموزش دهيد

 هستند.
كودكان در شرف توالت كردن -- به كودك كمك كنيد تا زمان تخليه ادرار و مدفوع را بشناسد4

معموالً شروع به زور زدن،قرمز شدن صورت و يا ماليدن پاها به يكديگر مي كنند و يا اينكه براي چند 
 لحظه از فعاليت باز مي ايستند در اين زمان با ذكر اين نكته كه نياز به توالت داري او را به توالت ببريد. 

 .-توالت يا لگن هاي مخصوص كودكان خريداري كنيد5
 - كتاب مخصوص آداب توالت را براي او بخوانيد . 6
 -شلوار و پيراهن مناسبي كه كودك بتواند به راحتي دربياورد را تهيه كنيد. 7
 ساعت) او را در 4 تا 2-در صورت بيان كودك در داشتن ادرار و مدفوع (و يا خودتان هر 8

 درآوردن شلوار و نشستن بر روي لگن كمك كنيد و چند دقيقه پيش او بمانيد . 
  دقيقه به او كمك كنيد تا از روي لگن بلند شود. 5 تا 4- پس از 9
 

 

 چند نكته : 
 آموزش توالت بهتر است درفصل تابستان انجام شود.  •

 در طول روز از پوشك استفاده نكنيد . بگذاريد متوجه عواقب خيس كردن خود شود.  •

مي توانيد شب ها از پوشك يا شلوارك مخصوص استفاده كنيد و يا اينكه در زير مالفه  •
 كودك نايلون بگذاريد . 

اگر چند دقيقه پس از خروج از منزل فرزندتان گفت دستشويي دارد ، او را سرزنش نكنيد .  •
 دقيقه از لگن استفاده كنيد نه 5 تا 4براي اين كار بهتر است قبل از خروج از منزل براي 
 اينكه فقط از كودك بپرسيد آيا توالت داري  يا نه ؟

 
 

 هرگزكودك خود را در رابطه با دستشويي كردن تنبيه ، سرزنش و يا خجالت زده نكنيد.



 علل شب ادراري 
 -مشكالت روحي- رواني 1

محيط ناامن خانه ( دعواي پدر و مادر ، طالق و ...) ورود خواهر يا برادر جديد ، ورود به 
 كودكستان يا مدرسه  ، تغيير محل زندگي ، فشار وارد كردن براي آموزش توالت و ... 

 -ژنتيك4- مشكالت دستگاه گوارش          3-عفونت ادراري    2 
 راه حل :
  هرگز كودك خود را سرزنش و بدتر از آن تنبيه نكنيد بلكه به او اطمينان دهيد كه مشكل او

 بتدريج رفع مي شود. 
  .دادن زمان كافي براي تكامل سيستم عصبي بهترين راه درمان است 
  .در صورت تب ، تكرر يا سوزش ادرار و ... با پزشك كودك مشورت نماييد 
  ،از دادن مايعات نيم تا يك ساعت قبل از خواب خودداري كنيد. (البته اگر كودك تشنه بود

 خودداري نكنيد)
  .درست قبل از خواب به او كمك كنيد تا ادرار كند 
 .شرايط روحي مناسب ، براي كودك فراهم كنيد 
  ، دقيقه قبل از آن كودك را به توالت 15 تا 10با مشخص كردن زمان خيس كردن در شب 

 ببريد. 
  .از نايلون زير مالفه استفاده كنيد 

 
  سال/ مولفين:دكتر ماهيار آذر و همكاران.5 تا 2كتاب پرورش،تربيت و مراقبت از كودكان منبع :

   88ناشر : انتشارات ما و شما . چاپ سوم . زمستان 


