
 בכעסו אשם שהוא מרגיש והילד האם,
 פניה הוא הבא השלב האם. על האב של

 ״חשוב ההכוונה, ■נמסרת ואז לפסיכולוג,
 לא שאחד הסכמה. לכלל קודם שתגיעו

 אפילו מתפשרים אתם קודם לשני. יפריע
 מטפל אני כך ואחר תזדקקו, אם בעזרתי,
בילד.״
 תחילה חלתה. כשסבתה 7 בת היתר. נועה
הוע כן אחרי בבית־החולים, אותה ביקרה

 ומחוסר נועה, של הוריה לבית הסבתא ברה
 הילדה. של בחדרה לשכב הוכנסה מקום

התחי הילדה גסיסה, בשלבי היתד, הסבתא
 האם בלימודים. הפרעות היו להרטיב, לה

 המשותפים, מהמגורים נבע שהמצב חשבה
 למנוע יכלה לא אך בתה. עם לשוחח ניסתה

בחדר. השותפות את
 המצב, החמיר הסבתא שנפטרה אחרי
 כאילו רגשות־אשם. להרגיש התחילה הילדה

 לנוכחותה התנגדה שהיא מפני הסבתא מתה
הבת את הביאה האם המשותף. בחדר

 אתה מתי ״תגיד, ושאל: לילד פנה הוא
 :הילד ענה להפתעתו ״1 פיפי עושה

ה התפלא יודע?״ אתה ״איך .״5.30״ב־
 וקר פיפי עושה שאני אחרי ״כי מטפל.

 מסתכל מתעורר, אני במיטה, לשכב לי
 לבית־ לי נשאר זמן כמה ורואה השעון על

 להפסיק רוצה הוא אם נשאל הילד הספר.״
 רבה. בהחלטיות ״כן!״ ענה הוא להרטיב.

 שיקנו ביקש לאביו, מיכתב בידו נתן היימן
 5.15ב* לצלצל שיכוון מעורר שעון לו

 בעזרת הילד התעורר ימים ארבעה בבוקר.
 החליט הרביעי בלילה המעורר, השעון
 5 בשעה לשתות הפסיק הוא לו. שנמאס

 השינה לפני שתן נתן אחרי־הצהריים,
נפתרה. והבעיה
 לאמה לעזור נדרשת 9ה־ בת ■נאווה
 מסרבת שהיא היחידי הדבר הבית. בסידור
 של הרטובים המצעים החלפת הוא לעשות
 והן התעקשה, הבת התעקשה, האם עצמה.

מספר האם,״ עם ״דיברתי להיימן. פנו
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למכ המתחברים התחתונים משמאל, והצליל. הגירוי משך העוצמה, את המכוונים תורים
שלפוחית־השתן. את שמכווץ חשמלי גירוי המעבירים מתכת מישטחי שבהם שיר,

 זמן להמשך יכול זה טיפול אך לטיפול,
 רגשות- היווצרות בגלל מהנהוג יותר רב

האשם.
 אמו. עם יחד 11 בן ילד הגיע למירפאה

 בבית, שני אח הוא עצלן. אך נבון, ילד
 עדיין הוא שנים. 10ב־ ממנו בוגר הראשון

 נהגה האם לילית, מהשתנה נגמל לא
 החליפה ובפינוק. בסלחנות אליו להתייחם

 בעיה. כאל למצב התייחסה ולא מצעים
 אצל לישון התבייש הוא הילד כשגדל
 ההרטבה הצופים. לטיולי יצא ולא חברים,
 לפתור חובה שיש בעיה הפכה הלילית
אותה.

 להיימן כשהתברר אחדות, שיחות אחרי
מיוחדת, נפשית בעיה קיימת לא שלמעשה

 מאד מקפידה שהיא לי ״התברר המטפל.
 תוריד שהיא סיכמנו בבית. הסדר על

 ובתמורה החדר, סידור חובת את מהילדה
 תוך שלה.״ המצעים את נאווה תחליף

המיטה. את להרטיב הילדה פסקה חודשיים
 טיפול כמו

בשיניים
ת  היימן מישווד, שלו הטיפול צורת ^ו

 ״צריך בחורים. רופא־ד,שיניים לטיפול 1\
 לבדוק וצורך חובה אין סתימות. לעשות

 להתמקד יש ולפנים. מלפני העניין את
לפתור.״ אותה ורק המטרידה, הבעיה על
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להרטבה וקבועים מסויימים לילות על מראה הנושא בדיקת בלילה. מרטיב

לוח
אינו
לילית.

 אחות על־ידי כשד,ופנה 9 בן היה עמום
ושמח. חרוץ נבון, ילד לטיפול. בית־הספר

 לערוך המטפל על-ידי נתבקש עמוס
 מרטיב אינו שבהם בימים שבועי. לוח
 שמש מחייכות, פנים יצייר הוא מיטתו את

 בימים אחר. שמח דבר כל או זורחת
 משבצת תישאר — מרטיב הוא שבהם
 והסתבר חודשיים נמשך המעקב ריקה.
 — מרטיב הוא שבהם קבועים ימים שיש

 נשאל הילד בשבוע. הרביעי יום לילות כל
 ״אבא ההרטבה. לליל הקודם בערב קורה מה

ב שלישי יום כל קלפים משחקים ואמא
 אחיו עם לבד להישאר נאלץ הילד ערב.״
בכך. להודות מתבייש אך פוחד, הוא הקטן,

 הביתה. בייבי־סיטר להביא המליץ המטפל
להרטיב. הפסיק עמוס

 הילד
מחליט

מופעל .4 החדש מכשיר ך*
 על פועל הוא טיפול. שיטת באותה י יי

 הלילית. ההשתנה — בלבד הסימפטום
לפתור. מבקש הוא ואותה
 לרפואה בפקולטה הומצא שנה, 30 ■לפני

הר למניעת מכשיר מוסקווד, באוניברסיטת
לילית. טבה

להש מתחיל כשהילד כך, כוון המכשיר
 החשמלי, והכבל נרטבים, הסדינים תין,

למכ גירוי מעביר לסדינים, מתחת שמונח
 צורמני. ציפצוף להשמיע ׳שמתחיל שיר,
הסדי בינתיים אך בבהלה, מתעורר הילד

נרטבו. נים
 לפתח מנסים הזה הראשוני הדגם את

 היא כשהמטרה בעולם, שונים במקומות
לעצ יכוון הילד הילד, את להבהיל שלא

 לא המיטה ושכלי הצליל עוצמת את מו
מוח שליטה שתהיה כלומר, יירטבו.

השתן. שלפוחית סוגר על לטת
 לשעבר .מוסקוואים שני ניסו בארץ גם

והמהנ קיסרי אילן ד״ר המכשיר, את לפתח
ה לדגם הוסיפו הם רבינוביץ. בורים דס

גירוי. — נוסף ממד ראשוני
 ״מ0 25 ברוחב כקופסה נראה המכשיר

שלו יש הקידמית בדופן ס״מ. 20 ובאורך
 את מכוון הראשון מכוונים. כפתורים שה

 גירוי .9—1 של בסקאלה הגירוי עוצמת
 הבטן. של הקידמית לדופן מגיע חשמלי

 אלפיות 5 הוא המכסימלי החשמלי הזרם
 הביתיים שמפסקי־הביטחון בעוד ד,אמפר,
 המכשיר ד,אמפר. אלפיות 30ל- מכוונים

 6 של זעום במתח קטנות בבטריות נטען
וולט.

 הגירוי, משך את מכוון השני הכפתור
 הכפתור .5—1 שבין בשלבים מופיע הוא

 של ברמות האזעקה, את מכוון השלישי
1—9.

 גם והוא הילד על-ידי מכוון המכשיר
 או מזעיק צילצול יישמע אם המחליט

 הצליל, גובה על בגירוי. יסתפק שהוא
 הילד מחליט — ומישכו הגירוי עוצמת
הוריו. בעזרת ומכוון

לתח שמגיע חשמלי כבל יוצא מהקופסה
 תחתוני הילד. שלובש מיוחדים תונים
 ד,ביטנה לתוך כותנה. ביטנת עם מגבת

מתכת. לוחיות ארבע צמודים הגוף, בקידמת

 חשמלי גירוי
מיידי

מ־ שנפלטת הראשונה השתן יפת
 בטנת את מייד מרטיבה השלפוחית ״יו

 גירוי למעבר גורמת הלחות התחתונים.
 הכבל אל המתכת מלוחיות שמגיע חשמלי,

כו על שמונחת לקופסה ■ומשם החשמלי
 העברית היא התגובה המיטה. לצד ננית
 מיידי שרירים לכיווץ שגורם חשמלי, גירוי

להת גורם הכיוון התחתונה, הבטן בקידמת
הנמ והסוגר, השתן שלפוחית שרירי כווצות

נסגר. השלפוחית, בתחתית צא
 השתן טיפת ניתנת שבו ברגע למעשה,
 השתן. שלפוחית סוגר נסגר הראשונה,

 אין ואם הילד. את מעורר עצמו, הגירוי
 הציל- הרי הילד, את לעורר כדי די, בגירוי

 הוא גם מוסיף משמיע, שהמכשיר צול,
ההתעוררות. לשלבי
 על נערכו בארץ שנעשו הנסיונות אחד

 היה ולמישפחתו לילד ירון. ,12 בן ילד
 חשמל מהנדס האב, ניסוי. נערך כי ברור

 והסכים. המכשיר את בדק במיקצועו,
 במייוחד, להתאמץ אהב לא שמטבעו הילד,
הרטו מהסדינים להיפטר לאפשרות שמח
 כיוון ירון הוא. גם לניסוי והסכים בים
למכסימלי. הצליל ואת לבינוני, הגירוי את

להו הודיע הוא שבועות שלושה אחרי
 באמצע ציפצופים לשמוע לי ״נמאס ריו:

 בחורף. להתעורר לי קר מזה וחוץ הלילה.
בלילה." פיפי יותר עושר, לא אני

 ״פיס־ 4 ומלבד שנה, חצי עברה מאז
 מאורעות קרו לא ידון, לדברי פוסים״,
רטובים. ליליים
 מדי־פישר חברת מפיצה המכשיר את

 של בבעלותו רפואית הנדסה לשירותי
 פרסי שלושה לו שהוענקו פישר, גבריאל

ה בתעשיה עבודתו על ביטחון־ישראל
צבאית.

 התנאי דולר. 150 המכשיר של מחירו
 שלא בכתב התחייבות הוא לקנייתו היחיד

 בדיקת אחרי אלא המכשיר, את להפעיל
 מחלה של הימצאותה שישלול רופא־ילדים

 לילדים נמכר המכשיר נפשית. או גופנית
.8 גיל מעל

 הצביעו בחו״ל או בארץ שנערכו נסיונות
̂״ של הצלחה על  אחרי מהמטופלים, 85,

 ייעוץ מספקת החברה טיפול. של חודשיים
 איש־מיקצוע או אורולוג רופא על־ידי
 חזרה לקבלו ומתחייב המכשיר, את המכיר

 התחתונים את ללבוש מסרב הילד אם
למכשיר. ולהתחבר המיוחדים

 בלילה להתעורר לילד נמאס בדרך־כלל
 מעדיף והוא גירוי, או צילצול על־ידי

 בדרכים הלילית ההרטבה את להפסיק
משלו.

!■ קורן פטלה
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