سلس البول لدى النساء .ما هو؟
ما هو سلس البول؟
سلسل البول هو االصطالح المستعمل لوصف التسرب الالإرادي للبول من المانةن و نبغب ند ن
ا تبنر ح نث سلس البول أمنرا ندبنن أان اذ إن أةنئ دا منن بانضل نر نن أن إشننر لمانضل صن
مستتر و
ن ند بمض أن بنت الانءن أن ت سن ماننلل النت ض انلمانةن إنا ولهنه هنمش الماننللذ فنأطلبد
المسن اآلن!

من هو المعرض لإلصابة بسلس البول؟
بعنةد م سلسنل البنول حنوالد  %30من الغسنن حنول العننل ذ ن فند دراسن اؤربنه من را فند
م بغن ؤن انلمملضن العرا ن السننعودب ذ ا غننه ان سننلس البننول ب ن حننوالد  %42من الغسننن و
العرقذ الهغسذ الس أن الطبق االؤتمن و
نب نب ائ الغسن ا ض الغظر
نب ثر سلس البول لى الغواحد االؤتمن ذ العنطء ن ذ الب ة ن ذ الغءسن ذ االقت نندب ناههن من
نلننت تننأث ر السننلبد لننى الطانننر نأدا الءننرنا ال بغ ن و نالغسننن ألاننر ر ن للتننأثر اننئ م ن
الرؤنلو نفد الءئنت العمرب اهلبر سغنذ بضون السلس ألار ش و ن نألار ش معنذ إن ب ث ل ى
من ب ل إلى  %50م اهشخنص فوق  65سغ م العمرو
نالل الءراش شن ع أبضن ل ى اهطءنل نالمراهق نب دي إلى درؤ لب ر م اإلحراج نالضن
الغءسد للم نب ن ن لتئو
نرغ خنم د الم نا انلسلس نتوفرال لول المختلء ذ فننن الغظنر السنلب للمهتمنع حنول
ماننلل الننت ض انلمانةن بمضن أن تانعر الم نننب اأةننئ مغبننونو نهنما مننن بمضن أن بسننب للاننخ
أص قن ئ ناتراائ ااضل ننص ن من المهتمنع اانضل نن وفنن من
شعورا انلعزل ناالاتعند
التانف حنلتئ نم ال رجو إن المسن متوفر ن لاما فل س م المءرنا أن بعنةد الم نب انئ
فد صمهو

ما هو السبب؟
هغنك أسبنب
من بلد:

ب نمتغو

لسلس البولذ نلل مغان لئ

د م اهسبنب الم تمل و ن التد تامل

 سلس البول الجهدي:
نهننو تسننرب البننول غ ن السننعنل أن العط ننس أن الض ن ت أن الا ن أن رفننع حمننل أن ممنرس ن
الربن ل ى الغسن و ب ث سلس البول الها ي ا ور ر س للغسن اللواتد أةهب أطءننال
طربق المابل أن اسب الت رات الارموة اع س اةقطنع الطمثو
صفحة  1من3

 سلس الحاجة الملحة للتبول:
الاعور ا نؤ مل للتبول ااضل مءنؤئ نش ب و نق بعنود هنما
نهو تسرب البول الغنؤ
لنلسنضت ال منغ ن نمنرا انرلغسنون ناإلمسننك أن بضنون
الغوع م السلس ل نالت مر
ندات تبول ردبئ متبع مغم زم اع و ناعض اهح نن بضون السب مهاوالو
ةنؤمن

 سلس الفيض:
فد ال نالت التد تءنر ف انن المانةن اانضل غ نر لنمنلذ ب ن ث تسنرب البنول فند أنقننت غ نر
مغنسب و نسببئ إمن عف ضالت المانة أن االةقبنا الزا لعضل االحل ل (مخرج البول)
ب أن أح نةن ا نن سب نا حو
ةت ه أمراا

 السلس الوظيفي:
المانلل الب ة أن العقل أن الب ئ ن ل نعوا ال رلن أن ن البرا ن فند
ن هما من بغتج
استعمنل ال ب أن فق ان المالر أن حتى ردا ت م مضنن السض ن انلتنلد ب ثر لى قن ر
الاخ فد الوصول إلى المرحنا أن استعمنلئو

كيف يمكن أن نمنع سلس البول (أي نكون قادرين على تخزين البول)؟
طربق أةبوا بسم نن ال نلبننو نتتضون المانة
تغتج الضل تنن البول المي ب ل إلى المانة
م ضل ذ تضون فد العند مرتخ قبل أن تمتلئ انلبولذ تبقى العضالت حول قن المانة
ما ند نت بس البول ف انو نبمض لمعظ البنل أن باعرنا اوؤود البول فد المانة غ
نصول لم ئ م البول تق ر اغ ف لوبذ ن غ من ت ل لم البول فد المانة إلى لوب
نة ف الضوب أن لوا ذ باعرنن ا نؤ المهنب إلى المرحناو ن غ من به نن مضنةن
للتبول نب ب ون ؤنهزب لملتذ ترتخد العضالت حول قن المانة ممن بت ح رنج
ضل المانة لد بخرج البولو نالبول ال بخرج م تلقن ةءسئ ال إن
البولذ لمن تتقل
ؤسمت فد الواقع ب فعئ إلى الخنرجو نلل ءنظ لى حس مل تلت العضالت بغب د ل ت
إؤرا تمنرب مغتظم لل واو

أنا ال أعاني من مشكلة اآلن ،لكن كيف أمنع حدوث السلس لدي في وقت الحق؟






السلسو
استعلمد
منرسد " طرق التبول اله " و
اشراد من بضءى م المن (  8ألواب م المن لى اهقل فد ال و )و
تهغبد اإلمسنكو
ال تمهبد إلى المرحنا غ من ال تاعرب ا نؤ إلى نلتو
صفحة  2من3

 تمنرب ضالت ال وا نس ل ؤ
فد البول أن البرازو
 حنفظد لى ةانطت نص تت ا ور

للهم نع لمغنع ح نول مانضالت ت ضن
نم و

إذا كنت تشكين من سلس البول فيمكنك مراجعة طبيبك أو طلب التحويل إلى الطبيب
المختص في المسالك البولية النسائية.

إعداد:
د/أحم حمود الب ر
استانننننري أمنننننراا نؤراحننننن الغسنننننن
نالمسنننننلت البول نننن الغسننننن ن ؤراحنننن
ال وا الترم م
ahmed@albadr.com
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