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 سلس البول لدى السیدات
(Urinary Incontinence in Women) 

 نظرة شاملة على الموضوع
(Topic Overview) 

 ما ھو سلس البول؟
(What is urinary incontinence?)

 تحتاجین قد أو. بسرعة تمشین أو تعطسین أو تضحكین أو تسعلین عندما یحدث أن ویمكن. إرادي غیر بشكل البول نزول ھو البول سلس
 البالغین بین خاصة للغایة، شائعة المثانة في التحكم مشكالت إن. المناسب الوقت في الحمام إلى الوصول من تتمكنین ال ولكن التبول إلى فجأة
 .محرجة تكون قد ولكنھا كبیرة، صحیة مشكالت تسبب ال عادةً  وھي. السن كبار من

 ویتحسن. باإلمساك اإلصابة أو ما دواء تناول أو البولیة المسالك في عدوى نتیجة تحدث المدى قصیرة مشكلة البول سلس یكون أن یمكن
 .المستمر البول سلس على یرّكز الموضوع ھذا ولكن. سببتھ التي المشكلة تعالجین عندما البول سلس

 .النوعین بكال -سنًا األكبر خاصة- السیدات بعض وتصاب. البول لسلس رئیسیان نوعان ھناك
یحدث عندما تعطسین أو تسعلین أو تضحكین أو تمشین بسرعة أو تقومین بأشیاء أخرى تسبب ضغطًا على  اإلجھادي البول سلس •

 مثانتِك. وھو النوع األكثر شیوًعا من مشكالت التحكم في المثانة لدى السیدات.
یحدث عندما تكون لدیِك حاجة قویة إلى التبول ولكن ال تستطیعین الوصول إلى الحمام في الوقت المناسب. ویمكن  اإللحاحي البول سلس •

أن یحدث ھذا حتى عندما تحتوي مثانتك على كمیة قلیلة فقط من البول. قد ال تشعر بعض السیدات بأي إنذار مسبق قبل أن یتسرب منھن 
ا. وقد یتسرب البول من سیدات أخریات عندما یشربن المیاه أو حین یسمعن صوت ماء جاٍر أو یلمسنھ. فرط نشاط المثانة البول ال إرادیً 

 ھو نوع من سلس البول اإللحاحي. ولكن ال یتعرض كل المصابین بفرط نشاط المثانة إلى تسرب البول.

 ما الذي یسبب سلس البول؟
(What causes urinary incontinence?) 

 :نتیجة المثانة في التحكم مشكالت تحدث قد
 .السفلیة البولیة المسالك في العضالت ضعف •
 .التبول في تتحكم التي األعصاب في أو البولیة المسالك في إما تلف أو مشكالت •

 تصبح فعندما. الحوض قاع عضالت تمدد تسبب التي األخرى الحاالت أو الوزن زیادة أو الوالدة نتیجة اإلجھادي البول سلس یحدث أن یمكن
 شد على قادرة غیر وتكونین. المھبل على وتضغط أسفل إلى المثانة تسقط المالئم، بالشكل مثانتكِ  دعم على قادرة غیر العضالت ھذه

 أو تضحكین أو تعطسین أو تسعلین عندما المثانة على الزائد الضغط بسبب البول یتسرب قد ولذلك. البول مجرى تغلق التي العضالت
 .أخرى بأنشطة تقومین أو التمارین تمارسین

 العاطفي التوتر أو المثانة تھیج نتیجة یحدث وقد. المثانة خارج البول تدفع التي المثانة عضلة نشاط فرط بسبب اإللحاحي البول سلس یحدث
 .حدوثھ وراء السبب األطباء یعرف ال األحیان من كثیر وفي. الدماغیة السكتة أو باركنسون داء مثل الدماغ تصیب التي الحاالت أو

 ما ھي األعراض؟
(What are the symptoms?) 

 .إرادي غیر بشكل البول نزول ھو الرئیسي العرض
 أو تضحكین أو تعطسین أو تسعلین عندما البول من متوسطة إلى قلیلة كمیة منكِ  یتسرب فقد ،اإلجھادي البول بسلسكنِت مصابة  إذا •

 .مشابھة بأشیاء تقومین أو التمارین تمارسین
 مشكالت من النوع ھذا مع. كثیًرا التبول إلى وبحاجة التبول في ملحة مفاجأة برغبة تشعرین فقد ،اإللحاحي البول بسلسكنِت مصابة  إذا •

 .ساقیكِ  على تسیل أو مالبسكِ  تبلل أن یمكن البول من أكبر كمیة منكِ  تتسرب قد المثانة، في التحكم
 .المشكلتین كلتا بأعراض تصابین فقد ،المختلط البول بسلسكنِت مصابة  إذا•
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 كیف یتم تشخیص سلس البول؟
(How is urinary incontinence diagnosed?) 

 المفید من یكون قد. لدیكِ  البول وتسرب التبول وكمیة مرات عدد عن أیًضا وسیسألكِ . تشربینھا التي والكمیة تشربین ما بشأن طبیبكِ  سیسألكِ 
 .لطبیبكِ  زیارتكِ  قبل أیام 4 أو 3 لمدة للمثانة مفكرة باستخدام األشیاء ھذه تتبع

 أن طبیبكِ  اعتقد إذا. منھا تعانین التي المثانة في التحكم مشكلة سبب عن للبحث البسیطة االختبارات بعض لكِ  یُجرى وقد طبیبكِ  سیفحصكِ 
 .االختبارات من للمزید ستخضعین أنكِ  المرجح فمن مشكلة، من أكثر إلى یرجع قد البول سلس سبب

 كیف یتم عالجھ؟
(How is it treated?) 

 إلى طبیبكِ  یتوصل أن بعد. حیاتكِ  على تأثیره ومدى منھ تعانین الذي البول سلس نوع على تعتمد فھي. آلخر شخص من العالجات تختلف
 تحتاج وقد. األشیاء تلك من مزیج أو الفرزجة أو األدویة أو المثانة تدریب أو التمارین ممارسة عالجكِ  یتضمن قد البول، سلس سبب معرفة
 .جراحة إلى السیدات بعض

 في للتحكم كافیة الحیاة نمط في التغییرات ھذه تكون أن یمكن الحاالت، من العدید في. المنزل في فعلھا یمكن التي أیًضا األشیاء بعض ھناك
 .البول سلس

 وال. الصودا مثل الغازیة المشروبات استھالك أیًضا وقللي. والشاي القھوة مثل الكافیین، على تحتوي التي المشروبات استھالك قللي •
 .الیوم في الكحول من واحد كأس من أكثر تشربي

 .باإلمساك اإلصابة تجنب على للمساعدة باأللیاف الغنیة األطعمة تناولي •
 تزید أن یمكن. التدخین عن اإلقالع وأدویة برامج بشأن طبیبكِ  إلى فتحدثي التدخین، عن اإلقالع في المساعدة إلى احتجتِ  وإذا. تدخني ال •

 .األبد إلى التدخین عن إقالعكِ  فرص من األشیاء ھذه
 .صحي وزن على حافظي •
 .كیجل تمارین مثل الحوض قاع عضالت لتقویة بسیطة تمارین جربي •
 وسریًعا خالیًا الحمام إلى طریقكِ  واجعلي. بسھولة خلعھا یمكنكِ  مالبس وارتدي یوم، كل محددة أوقات في مرات عدة الحمام إلى اذھبي •

 .استطاعتكِ  قدر
 العالج معرفة في وطبیبكِ  أنتِ  یساعدكِ  أن یمكن فذلك. للبول تسریب وأي بھا تشعرین التي األعراض لتتبع المثانة مفكرة استخدمي •

 .لكِ  األفضل

 .شفاؤھم أو مساعدتھم یمكن األشخاص فمعظم. بذلك طبیبكِ  إخبار من بالحرج تشعري فال البول، سلس أعراض علیكِ  ظھرت إذا

 كیف یمكنِك تجنب اإلصابة بسلس البول؟
(How can you prevent urinary incontinence?) 

 .البول بسلس إصابتكِ  خطر من تقلل قد لدیكِ  الحوض عضالت لتقویة كیجل تمارین ممارسة إن
 .البول سلس تقلیل على یساعد قد مما سعالِك، من التدخین عن اإلقالع یقلل فقد. التدخین عن اإلقالع فحاولي تدخنین، كنتِ  إذا

 Health Link للحصول على معلومات صحیة عامة ومشورة من طاقم التمریض على مدار 24 ساعة طوال أیام األسبوع، اتصلي بخدمة
 . على الرقم 811

إذا كنت ِ بحاجة إلى مترجم فوري، فما علیك ِ سوى ذكر اللغة التي تحتاجین إلیھا. 

ال تُعتبر ھذه المادة بدیًال عن استشارة أخصائي صحي ُمؤھل. خصصت ھذه المواد لغرض المعلومات العامة فقط ویتم تقدیمھا على ""حالتھا تلك"
،ال تقدم أي تعھد أو ضمان Alberta Health Services وعلى عین المكان"". بالرغم من بذل الجھود الم ناسبة للتأكد من دقة المعلومات، فإن

صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة ھذه المعلومات أو موثوقیتھا أو اكتمالھا أو قابلیتھا للتطبیق أو مالءمتھا لغرض معین. تُعلن
Alberta Health Services بكل وضوح إخالء طرفھا من أیة مسئولیة مرتبطة باستخدام األفراد لھذه المواد، وعن أیة ُمطالبات أو دعاوى

". قضائیة أو ُمطالبات أو قضایا تنشأ عن ھذا االستخدام

(Urinary Incontinence in Women) 
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