
குழந்தைகள் படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் என்றால் என்ன? 

7 மற்றும் அதற்கு மமலான வயதுடைய குழந்டதகள் தூக்கத்தின் ம ாது 
 டுக்டகயில் சிறுநீர்கழிக்கும் தனித்துவமான சசயல் அல்லது நிகழ்வாகும். 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் என்பைற்கான மருத்துவச் சசால் என்ன? 

“நாக்ைர்னல் என்யூரிசிஸ்” என் து தான்  டுக்டகயில் சிறுநீர் கழித்தலுக்கான 
மருத்துவப் ச யராகும்.  

சபற்றறார்கள் குழந்தைதய எப்றபாது மருத்துவரிடம் சகாண்டு வரறவண்டும்? 

 டுக்டகயில் சிறுநீர் கழித்தல் என் து 7 வயதிற்குட் ட்ை குழந்டதகளிடைமய 

ச ாதுவாக ஏற் டுவதாகும். 7 வயதிற்குட் ட்ை குழந்டதகளில் எப்ம ாதாவது மட்டுமம 

இது ஒரு  ிரச்சிடனயாகக் கருதப் டு கின்றது. சில குடும் ங்களில், குழந்டத 7 

வயதிற்குக் குடறவாக இருந்தாலும்  அடிக்கடி  டுக்டகயில் சிறுநீர் கழிக்கும் ம ாது 
சிகிச்டசடய நாடுகின்றனர். 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் எப்றபாது சாைாரணமானது அல்ல? 

 7 வயடதக் கைந்த குழந்டதகள் வாரத்திற்கு இரண்டு முடறக்கு மமல் 

தவறாமல்  டுக்டகயில் சிறுநீர் கழிக்கும் சசயல் இயல்பானது அல்ல. 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் வயது அைிகரிக்க  சிறப்பதடயுமா? 

 ஆம். ஒரு குழந்டதயின் வயது அதிகரிக்கும் ம ாது இது ச ாதுவாகக் குடறந்மத 

காணப் டுகிறது.  டுக்டகயில் சிறுநீர் கழித்தல் ச ரும் ாலும் இயற்டகயாகமவ 

சரியாகிவிடும். மதாராயமாக ஆண்டு ஒன்றில் 100க்கு 15 குழந்டதகளுக்கு இவ்வாறு 

இயற்டகயாகமவ சரியாகி விடுகின்றது.  

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழிப்பைற்கான காரணம் என்ன? 

 குழந்டதகள்  டுக்டகடய ஈரமாக்குவதற்கு சவளிப் டையான காரணம் எதுவும் 

இல்டல மற்றும் அது குழந்டதயின் தவறும் அல்ல. அடிக்கடி இப்  ிரச்சிடன 

குடும் ங்களில் நிலவுகிறது. ச ற்மறாரில் யாமரனும் ஒருவமரா அல்லது இருவமரா 
குழந்டதகளாக இருந்த ம ாது இப் ிரச்சடனக்கு உள்ளாகியிருந்தால் அவர்களின் 
குழந்டதகளுக்கும் இது வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். குழந்டதகள் 
 டுக்டகயில் சிறுநீர் கழித்தல்  என் து கீழ்க்காணும்  காரணங்களில் ஏமதனும் 
ஒன்றால் ஏற் ைலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் சில மயாசடனகடள முன் 
டவத்துள்ளனர். அடவ:   



1) அவர்களின் சிறுநீர்ப்ட  சமாளிப் டத விை அதிக சிறுநீடர உற் த்தி சசய்வதால் 

இருக்கலாம். இக்குழந்டதகள் இரவில் உைல் உருவாக்கும் சிறுநீரின் அளடவக் 

குடறக்கப்  யன் டும் வாமஸாப்ரஸின்  ம ான்ற குறிப் ிட்ை ஒரு சில 

ஹார்மமான்கடளப் ம ாதுமான அளவில் ச ற்றிருப் து இல்டல.  
2) வயதிற்கு ஏற்  இல்லாமல் சிறுநீர்ப்பப அளவில் சிறிதாக இருப் தால் சிறிய 

அளவு சிறுநீடர மட்டுமம டவத்திருக்க முடியும். 
3) மிக சுறுசுறுப்புைன் சசயல் டும் (ஓவர்ஆக்டிவ்) சிறுநீர்ப்பப சிறுநீர் கழிக்கும் 

எண்ணிக்டக அதிகரிக்க காரணமாகின்றது.   
4) மிக ஆழ்ந்து தூங்கு வராக இருந்தால், அவர்களின் சிறுநீர்ப்ட  

நிரம் ிவிட்ைதாக மூடள சசால்லும் சமிக்டைகளுக்கு அடவ 
எதிர்விடனயாற்றுவதில்டல. 

5) மலச்சிக்கல் அடிக்கடி  டுக்டகயில் சிறுநீர் கழித்தலுைன்  சதாைர்புடையது, 
குறிப் ாக ஒவ்சவாரு இரவும் ஈரப் டுத்தாத குழந்டதகளுைன் சதாைர்பு 
சகாண்ைது..  

எப்ம ாதாவது,  ள்ளிக்குச் சசல்ல வற்புறுத்துதல் அல்லது புதிய  ள்ளிக்குச் 
சசல்லுதல் அல்லது நன்கு மநசிப் வரின் இழப்பு ம ான்ற மனடதப்  ாதிக்கும் 
உணர்ச்சிகரமான நிகழ்வுகளால் படுக்பகயில் சிறுநீர் கழித்தல் தூண்ைப் ைலாம். 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் உளவியல் பிரச்சிதனயின் அறிகுறியா?
 இல்டல. குழந்டதக்கு சிறிதாகமவா அல்லது முழுவதுமாகமவா   
இப் ிரச்சிடனயின் மீது கட்டுப் ாடு இல்டல. ச ாதுவாக குழந்டதகள் குறும்பு 
அல்லது மசாம்ம றியாக இருப் தால்  டுக்டகடய ஈரமாக்குவதில்டல. மாறாக, 
 டுக்டகயில் சிறுநீர் கழிப் தால் இந்தக் குழந்டதகளுக்கு தன்டனப்  ற்றிய சுய 
மரியாபை குபைவு . இடவகள்தான் ச ற்மறார்கள் நிடனவில் சகாள்ள மவண்டிய 
முக்கியமான புள்ளிகளாகும்.  டுக்டகடய நடனத்ததற்காக ச ற்மறார்கள் தங்கள் 
குழந்டதடய தண்டிக்கக்கூைாது அல்லது குழந்டதடய மகலி சசய்யக்கூைாது. 
குழந்டத முன்னிடலயில் இந்த விஷயத்டத அந்நியர்களுைன் விவாதிக்கத் 
மதடவயில்டல. 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழித்ைல் கடும் சிறுநீரக றநாயின் அறிகுறியா? இல்டல. 
 டுக்டகயில் சிறுநீர் கழிக்கும் ச ரும் ாலான குழந்டதகள் முற்றிலும் 
ஆமராக்கியமானவர்கள்.  கலில் ஈரமாக்குதல், வலிமிகுந்து சிறுநீர் கழித்தல், 
அதிகப் டியான சிறுநீர் கழித்தல், சதாைர்ச்சியான காய்ச்சல் அல்லது குழந்டதப் 
 ருவ சிறுநீரக மநாயின் குடும்  வரலாறு ம ான்ற  ிற அறிகுறிகள் இல்லாவிட்ைால் 
 டுக்டகயில் சிறுநீர் கழித்தல் ச ாதுவாக சிறுநீரகப்  ிரச்சிடனயின் அறிகுறியாக 
இருக்காது.  



சசய்யப்பட றவண்டிய றசாைதனகள் என்சனன்ன?? 

 சிறுநீர்  ரிமசாதடனகள் மட்டுமம உைன் மதடவப் டும் மசாதடனக ளாகும். 
குழந்டதயின்  ல்மவறு தன்டமகடளப்  ற்றிய மதிப் டீ்டைப் ச ாறுத்து கூடுதல் 
மசாதடனகளின் அவசியத்டத  ரிமசாதிக்கும்  மருத்துவர் தீர்மானிப் ார். 

சிறுநீர்ப்தப கட்டுப்பாட்டின் இயல்பான வயது என்ன?  

குழந்டதகள் சிறுநீர்ப்ட  நிரம்புவடத அறிந்தவுைன்  கல்மநர  சிறுநீர் 
கழிப் டதக் கட்டுப் டுத்தக் கற்றுக்சகாள்கிறார்கள். ச ற்மறாரின் ஆமலாசடனயின் 
ம ரில் ஒன்றடர வயதில்  ாடன வடிவ இருக்டக அல்லது கழிப் டறயில் 
ஏராளமான குழந்டதகள் சிறுநீர் கழிக்க முடியும். சுமார் இரண்ைடர ஆண்டுகளில், 
ஒரு குழந்டத சரியான மநரத்டதயும் இைத்டதயும் அடையும் வடர குறுகிய 
காலத்திற்கு சிறுநீடர நிறுத்தி டவக்க முடியும். சிறுநீர் கழித்தடலத் தூண்டுதல் 
அல்லது நிறுத்துதல் ம ான்ற சிறுநீர்ப்ட  சசயல் ாட்டின் முழுக் கட்டுப் ாடும் 
ச ாதுவாக நான்கு வயதில் நிகழ்கிறது. இரவு மநர சிறுநீர்ப்ட  கட்டுப் ாடு 
ச ாதுவாக அதிக மநரம் எடுக்கும் மற்றும் ஒரு குழந்டத ஐந்து முதல் ஏழு வயது 
இருக்கும் வடர இது எதிர் ார்க்கப் டுவதில்டல. ஈரத்டத உறிஞ்சும் துணி ம ான்ற 
ச ாருள்கடள (Diapers) சதாைர்ந்து  யன் டுத்துவதால் இந்த முன்மனற்றங்கள் 
தாமதமாகும் என்று நம் ப் டுகிறது. மமமல கூறப் ட்டுள்ளவற்றிற்கு 
விதிவிலக்குகள் உள்ளன என் டதயும் நிடனவில் சகாள்க. 

படுக்தகயில் சிறுநீர் கழிக்கும் குழந்தைதய எவ்வாறு தகயாள்வது?
 ஊக்கப் டுத்தும் சிகிச்டசயில் மருத்துவர் மிக முக்கியப்  ங்கு வகிக்கிறார். 
குழந்டத எளிதில் புரிந்துசகாள்ளும் சமாழியில், சாதாரணமாக  சிறுநீர் கழிக்கும் 
முடற, சிறுநீர் கழிப் டதக் கட்டுப் டுத்தும் நிடலகள் (சிறுநீர்ப்ட க் கட்டுப் ாடு) 
மற்றும் இப் ிரச்சடனயால் அக்குழந்டத  ிற குழந்டதகளிைமிருந்து எப் டி, ஏன் 
மவறு டுகிறது என் ன ம ான்ற ஆமலாசடனகடள வழங்க மவண்டும். குறுகிய 
காலத்தில் சாதாரண நிடலக்குத் திரும் லாம் என்ற உறுதிடய வலுவாக 
அக்குழந்டதக்கு (அவள் / அவன் என யாராக இருப் ினும்) எடுத்துக் 
கூறமவண்டும்.மமலும் சில நைவடிக்டககடளப்  ின் ற்றினால் இடத 
விடரவு டுத்தலாம் என் டதயும் கூறமவண்டும். தாராளமான  ாராட்டு, புத்தகங்கள் 
ம ான்ற  ரிசுகள் மற்றும் ஆமராக்கியமான ச ாழுதும ாக்கு தளங்கடளப் 
 ார்டவயிடுதல் ஆகியவற்றின் அடிப் டையில் ஒவ்சவாரு உலர்ந்த இரவிற்கும் 
குழந்டதக்கு சவகுமதி வழங்கி ஊக்குவிக்க  மவண்டும். 

 நைத்டதயில் மாற்றத்டத உருவாக்கும் விதமாக, குழந்டத குடிக்கும் 
ச ரும் ாலான திரவப் ச ாருள்கடள காடலயிலும்  ிற் கலிலும் குடிக்க 
டவத்தால், இரவில் சிறுநீர்ப்ட  நிரப் ப் டுவது தவிர்க்கப் டுதல் அவர்களுக்கு 



ம ருதவியாக இருக்கும். இரவு உணவிற்குப்  ின்  யன் டுத்தும் குடறந்த ட்ச 
நீடரத் தவிர, மாடல 7 மணிக்கு மமல் திரவ உணவு உட்சகாள்வடதத் தவிர்க்கப் 
 ரிந்துடரக்க மவண்டும். அதிலும் குறிப் ாக மாடல மநரங்களில் சர்க்கடர மற்றும் 
காஃ ின் கலந்த  ானங்கடளத் தவிர்க்கவும். 

 டுக்டகக்குச் சசல்வதற்கு ஒரு மணி மநரத்திற்கு முன்பும், மீண்டும் 
 டுக்டகக்குச் சசல்வதற்கு சற்று முன்பும் சிறுநீர் கழிக்க குழந்டதடய 
ஊக்குவிக்கவும். நன்கு சத்தமிடும் அலாரம் சகாண்ை கடிகாரத்தின் உதவியுைன் 
குழந்டதடய நடுஇரவில் விழித்துக் சகாள்ளச் சசய்யலாம். 

சில மநரங்களில் மலச்சிக்கலுக்கு சிகிச்டசயளிப் து கூை  டுக்டகயில் சிறுநீர் 
கழிக்கும்  ிரச்சடனக்குத் தீர்வு காண உதவும்.  சிகிச்டசயளிக்கப் ைாத மலச்சிக்கல் 
இப் ிரச்சடனக்குத் தீர்வு தரும் எந்தசவாரு சிகிச்டசடயயும் மிகவும் 
கடினமாக்குகிறது. 

ஊக்குவித்தல், நைத்டத மாற்றம் மற்றும் அலாரம் சிகிச்டச மூலம் சுமார் 6 
மாதங்கள் மதால்வியுற்ற முயற்சிக்குப்  ிறகு மருந்துகள் மூலம் தீர்வு காண 
முயற்சிக்கப் டுகின்றன.  

மறுப்பு:  

இந்த சவளியீடு  டுக்டகயில் சிறுநீர் கழிக்கும்  ிரச்சடன சகாண்ை 
குழந்டதகளின் ச ற்மறாருக்கு ஒரு இலவச மசடவயாகும். இது ஒரு வழிகாட்டி 
மட்டுமம; மநாயறிதல் மற்றும் சிகிச்டசக்கான முழுடமயான புத்தகம் என்று கூற 
இயலாது. எனமவ ச ற்மறார்கள் தங்கள் குழந்டதகடளப்  ாதுகாப் தற்குப் 
ச ாருத்தமான நிபுணத்துவம் வாய்ந்த சதாழில்முடற மசடவடயப் ச ற 
அறிவுறுத்தப் டுகிறார்கள். 

 

 


