ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ;
Πότε είναι η κατάλληλη ςτιγμή;
Δεν είναι ακριβϊσ κακοριςμζνθ και μπορεί να ποικίλει από παιδί ςε παιδί.
Γφρω ςτθν θλικία των δυο ετϊν τα παιδιά ζχουν τθν αναπτυξιακι και τθ νευρολογικι
ωριμότθτα γι αυτό το βιμα, αλλά οριςμζνα παιδιά μπορεί να μθν είναι ζτοιμα μζχρι τθν θλικία
των 30 μθνϊν.
Εκτόσ από τθν ετοιμότθτα να «ελζγχουν τουσ ςφιγκτιρεσ» τουσ, δθλαδι να «κρατάνε» τ α
τςίςα ι τα κακά τουσ, τα παιδί πρζπει να είναι και ψυχολογικά ζτοιμο γι αυτό το βιμα. Δεν
πρζπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά ςε αυτι τθν θλικία ζχουν αίςκθςθ τθσ ατομικότθτάσ τουσ και
παλεφουν μεταξφ τθσ αυτονομίασ και τθσ εξάρτθςθσ από τουσ γονείσ.
Για αυτό πολλζσ φορεσ δοκιμάηουν τα όρια τουσ. Είναι πολφ ςθμαντικό επομζνωσ θ
προςπάκεια να γίνεται με θρεμία και υπομονι.
Εάν δείτε ότι το παιδί εναντιϊνεται, καλφτερα να αναβάλετε τθν προςπάκεια για 1-2 μινεσ.
Σε περιόδουσ ζντονου ςτρεσ των γονιϊν, μεγάλων αλλαγϊν ςτθν οικογζνεια (π.χ. ερχομόσ νζου
μωροφ) ι καταςτάςεων με μεγάλθ φόρτιςθ (καλό είναι θ προςπάκεια να αναβάλλεται για
λίγο).
Πότε το παδί είναι ζτοιμο;
Οριςμζνα ςθμάδια είναι τα εξισ:
To παιδί μζνει ςτεγνό για διάςτθμα δυο ωρϊν ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ.
Ο χρόνοσ τθσ αφόδευςθσ είναι περίπου ο ίδιοσ και ζχει κανονικότθτα
Το παιδί δείχνει με εκφράςεισ του προςϊπου του ότι ουρεί ι ζχει κζνωςθ
Μπορεί να ακολουκεί απλζσ εντολζσ
Αιςκάνεται άβολα με λερωμζνθ πάνα
Ζθτά να χρθςιμοποιιςει τθν τουαλζτα ι το γιογιό
Ζθτά να φορζςει εςϊρουχα «ςαν του μπαμπά ι τθσ μαμά»
Πώσ να του μάθετε να χρηςιμοποιεί την τουαλζτα
Συηθτείςτε μαηί του τι κα κάνετε εφόςον κρίνετε ότι ζχει ζρκει θ κατάλλθλθ ςτιγμι
Μπορείτε να του δείξετε πωσ πάτε εςείσ ςτθν τουαλζτα. Είναι ίςωσ καλφτερο αυτό να
γίνεται με το γονιό του ίδιου φφλου.

Προςοχι ςτο λεξιλόγιο που χρθςιμοποιείτε: προαποφαςίςτε για τισ λζξεισ που κα
χρθςιμοποιείτε. Τα « τςίςα» π.χ. είναι το νερό που το ςϊμα δε χρειάηεται και τα
«κακά» είναι ότι φαγθτά το ςϊμα δε χρειάηεται. Επιβραβεφςτε -αλλά όχι υπερβολικά
τθν επιτυχία -και αποφφγετε τθν αποδοκιμαςία. Σε καμιά περίπτωςθ κυμόσ, φωνζσ ι
τιμωρία.
Προμθκευτείτε περιςςότερα από ζνα δοχεία-γιογιο που να είναι ςε δυο-τρία ςθμεία
του ςπιτιοφ, ϊςτε το παιδί να μπορεί ςτθν αρχι να πάει γριγορα.
Εάν προτιμά να κάτςει κατευκείαν ςτθν τουαλζτα, αγοράςτε ζνα ςκαλοπατάκι για να
ανεβαίνει και ζνα ςτεφάνι για να προςαρμόηεται ςτο κάκιςμα τθσ τουαλζτασ.
Αγοράςτε του μερικά εςϊρουχα ςαν του μπαμπά ι τθσ μαμάσ.
Εάν ζχετε αποτζλεςμα βγάλτε τισ πάνεσ και φορζςτε του εςϊρουχα ςτθ διάρκεια τθσ
θμζρασ. Μπορεί καμιά φορά να ξεχνιζται, δεν πειράηει. Μθν απογοθτεφεςτε και
προπάντων μθν ξαναγυρίηετε ςτισ πάνεσ. Η διαδικαςία εκμάκθςθσ διαρκεί περίπου 3
μινεσ.
Πότε είναι ζτοιμο το παιδί να βγάλει τισ πάνεσ τη νφχτα;
Συνικωσ ο «ζλεγχοσ των ςφιγκτιρων» ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ ζρχεται 4-6 μινεσ
αργότερα.
Ωςτόςο, μερικά παιδιά δεν καταφζρνουν να είναι ςτεγνά μζχρι τθν θλικία των 5 ετϊν. Από
τότε και μετά μποροφμε να μιλάμε για «νυχτερινι ενοφρθςθ».
Όταν το παιδί ςασ μζνει ςτεγνό ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ νφχτασ κάποιεσ νφχτεσ , μπορείτε
να προςπακιςετε.
Βγάλτε τισ πάνεσ και προμθκευτείτε αδιάβροχα καλφμματα για το ςτρϊμα. Υπομονι.
Συνικωσ τα παιδιά τα καταφζρνουν μζςα ςε λίγεσ εβδομάδεσ. Υπάρχουν όμωσ ςυχνά
παιδιά που δεν μποροφν να μείνουν ςτεγνά ακόμα και μζχρι τα 4 ι τα 5 χρόνια.

