Εκπαίδευςθ για τθν τουαλζτα
Αυτό το φυλλάδιο είναι γεμάτο με ιδζεσ, που μπορεί να ςασ φανοφν χριςιμεσ ι
εντελϊσ άχρθςτεσ. Αυτό δεν είναι κακό – δεν υπάρχει κανείσ που να λζει ότι πρζπει
να κάνετε όςα ςασ προτείνουμε.
Μπορεί να κεωριςετε ότι κάποια από αυτά που ςασ προτείνουμε είναι υπερβολικά.
Ίςωσ να νιϊκετε ότι τϊρα δεν μπορείτε να είςτε θ τζλεια μθτζρα ι ο τζλειοσ
πατζρασ, που κα κζλατε να είςτε. Ίςωσ αυτό το φυλλάδιο να ςασ κάνει να νομίηετε
πωσ είςτε αποτυχθμζνοι. Εάν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο διαβάηοντάσ το, είναι
ςθμαντικό να κυμάςτε ότι οι γονείσ δεν χρειάηεται να είναι τζλειοι απλϊσ «αρκετά
καλοί» και επίςθσ να κυμάςτε ότι εςείσ ξζρετε το παιδί ςασ καλφτερα από τον
κακζνα.
Εάν νομίηετε ότι αυτό το φυλλάδιο ςασ δίνει καινοφριεσ ιδζεσ ίςωσ να βοθκοφςε
εάν ςθμειϊνατε μερικά πράγματα για να τα κυμάςτε. Ίςωσ να κελιςετε να γράψετε
τισ πρακτικζσ ιδζεσ που κα βάλετε ςε εφαρμογι μετά. Το πιο ςθμαντικό πράγμα
είναι να τα πθγαίνετε καλά εςείσ με το παιδί ςασ και να το ενκαρρφνετε όςο το
δυνατό περιςςότερο για να καταφζρει να αυτοεξυπθρετείται ςτθν τουαλζτα.
Σίγουρα ζχετε βρει από μόνοι ςασ κάποιουσ τρόπουσ για να πετφχετε πράγματα,
που εμείσ δεν ζχουμε αναφζρει. Εάν αυτοί οι τρόποι αποδίδουν ςασ παρακαλοφμε
να μθν τουσ εγκαταλείψετε, επειδι δεν αναφζρονται εδϊ.
Εκπαίδευςθ για τθν τουαλζτα
Εάν το παιδί ςασ ι το παιδί που προςζχετε ζχει αργοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, ζχουμε
ετοιμάςει αυτό το φυλλάδιο για να βρείτε ιδζεσ για πράγματα που μπορείτε να
κάνετε. Εάν το παιδί ςασ ζχει και κάποια άλλα προβλιματα – ίςωσ και κάποια
ςωματικι αναπθρία – μπορεί να κεωριςετε ότι αυτό το φυλλάδιο ζχει
περιοριςμζνεσ ιδζεσ. Ραρακαλοφμε χρθςιμοποιιςτε όποιεσ ιδζεσ από το φυλλάδιο
κζλετε και αγνοιςτε τα πράγματα που δεν ςασ αρζςουν.
Εφόςον διαβάηετε αυτό το φυλλάδιο, τότε χωρίσ αμφιβολία ψάχνετε απαντιςεισ ςε
ακανκϊδθ ερωτιματα που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν για τθν τουαλζτα.
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Το όλο πρόβλθμα, δθλαδι το πϊσ μπορείτε να βοθκιςετε καλφτερα το παιδί ςασ
ϊςτε να είναι ςτεγνό και κακαρό, δθμιουργεί ατελείωτεσ ςυηθτιςεισ. Ρολλοί γονείσ
δυςκολεφονται να αποφαςίςουν πιο είναι το ςωςτό για το παιδί τουσ. Αυτό
αλθκεφει κυρίωσ αν το παιδί ςασ μεγαλϊνει πιο αργά, επειδι ζχει κάποια ςωματικι
αναπθρία ι μακθςιακι δυςκολία.
Η πιο ςυνθκιςμζνθ ςυμβουλι γι’ αυτό το κζμα αφορά τθν καλφτερθ θλικία για το
πότε να αρχίςετε. Ππωσ ιδθ κα γνωρίηετε θ θλικία δεν είναι οδθγόσ για το τι κα
κάνετε με το παιδί ςασ. Ρικανόν να μθν ζχει κάνει τίποτα ςφμφωνα με τα δεδομζνα,
και θ εκπαίδευςθ για τθν τουαλζτα να είναι ζνα από τα πολλά πράγματα που δεν
ζγιναν ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό ςασ. Ρολλοί άνκρωποι ζχουν να ςασ δϊςουν
πολλζσ ςυμβουλζσ: φίλοι, ςυγγενείσ, γείτονεσ και επαγγελματίεσ, όλοι τουσ τείνουν
να ζχουν ιςχυρζσ απόψεισ ςε αυτό το κζμα.
Ροιον να ακοφςετε; Και ακόμα πιο δφςκολο, πωσ κα ξζρετε ποιοσ ζχει δίκιο;
Ρικανϊσ κα κζλατε να ξζρετε εάν αυτό το φυλλάδιο κα είναι διαφορετικό από τα
άλλα.
Η προςζγγιςι μασ βαςίηεται ςε δφο ςθμαντικά «πιςτεφω»:
1. Κάκε παιδί είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν απλοί και ςτακεροί κανόνεσ
παρά μόνο κατευκυντιριεσ γραμμζσ. Ρρζπει να «ηυγίηετε» τισ πλθροφορίεσ
που ςασ δίνονται και να αποφαςίςετε για κάποιο ςχζδιο που να βολεφει
εςάσ και το παιδί ςασ.
2. Εςείσ οι γονείσ, είςτε επίςθσ ειδικοί. Ξζρετε καλφτερα το παιδί ςασ.
Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε αυτά που γνωρίηετε, για να ςχεδιάςετε
μεκόδουσ, που νομίηετε ότι μπορεί να είναι αποτελεςματικζσ.
Πώσ να χρθςιμοποιιςετε το φυλλάδιο αυτό
Διαβάςτε τι λίςτα των ερωτιςεων και δείτε αν υπάρχουν κάποια πράγματα που
μπορεί να κάνει το παιδί ςασ. Εάν υπάρχουν, κα βρείτε περιςςότερεσ ιδζεσ και
προτάςεισ ςτισ ςελίδεσ που αναφζρονται. Μπορείτε να ρίξετε μια γριγορθ ματιά
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ςτο φυλλάδιο τϊρα και να κοιτάξετε με περιςςότερθ λεπτομζρεια κάποια κομμάτια
αργότερα.
Δεν μποροφμε να παρακζςουμε όςεσ ιδζεσ κα κζλαμε για κάκε ερϊτθμα ςε κανζνα
φυλλάδιο αυτοφ του μεγζκουσ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άλλωςτε το παιδί ςασ
είναι ζνα ξεχωριςτό άτομο και ζχει τουσ δικοφσ του τρόπουσ για να κάνει κάποια
πράγματα και για να μάκει κάποια άλλα.
Σωματικά ερεκίςματα
Πλα τα παιδιά πρζπει να μάκουν να αναγνωρίηουν τα ςιματα που τουσ δίνει το
ςϊμα τουσ, όταν θ ουροδόχοσ κφςτθ ι το ζντερο είναι γεμάτο. Μερικά παιδιά είναι
ζτοιμα να το μάκουν αυτό τϊρα, αλλά άλλα παιδιά μπορεί να μθν είναι ζτοιμα. Οι
ενιλικεσ μποροφν να χειριςτοφν τθν κατάςταςθ ζτςι, ϊςτε να μειϊςουν τα
αναπάντεχα ατυχιματα.
Εάν το παιδί ςασ δεν ζχει πολφ καλό μυϊκό ζλεγχο ι ζχει κάποια ςωματικι
αναπθρία, μπορεί να του είναι πραγματικό πρόβλθμα αν του ηθτιςετε να
«κρατθκεί». ωτιςτε τον/τθν παιδίατρό ςασ ι ςτο παιδιατρικό τμιμα του τοπικοφ
νοςοκομείου. Μπορεί να ςασ παραπζμψουν ςε άλλουσ ειδικοφσ, όπωσ
φυςικοκεραπευτζσ ι εργαςιοκεραπευτζσ. Αυτοί οι ειδικοί μπορεί να ςασ
προτείνουν κάποιεσ αςκιςεισ για να βοθκιςουν το παιδί ςασ και επίςθσ μποροφν
να ςασ βοθκιςουν με κάποιο ειδικό εξοπλιςμό.
Οι ερωτιςεισ


Δεν φαίνεται να γνωρίηει πότε πρζπει να πάει ςτθν τουαλζτα ι δεν
ςυνειδθτοποιεί ότι ζχει «βραχεί». Πμωσ μπορεί να κλάψει μετά όταν
κρυϊςει και νιϊςει άςχθμα από τθν βρεγμζνθ πάνα.

Μόνο εάν το παιδί ςασ ζχει κάποια ςωματικι αναπθρία ι κάποιο νευρολογικό
πρόβλθμα τότε το ςϊμα του δεν κα δϊςει ςιμα όταν θ κφςτθ ι το ζντερό του είναι
γεμάτο. Αυτό που είναι δφςκολο για τα παιδιά και που παίρνει χρόνο είναι να
μάκουν να αναγνωρίηουν αυτά τα ςιματα. Χρειάηεται επίςθσ τα παιδιά να ζχουν
φτάςει ςτο επίπεδο να κυμοφνται τα κακθμερινά γεγονότα, εάν κζλουμε να
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καταλάβουν τι ςθμαίνουν τα ςωματικά ερεκίςματα, που νιϊκουν με το βρζξιμο ι το
λζρωμα τθσ πάνασ.
Ζτςι, το πρϊτο βιμα είναι να μάκει να αναγνωρίηει αυτά τα ςιματα, ϊςτε να
μπορεί να κρατθκεί και να πάει ςτο γιο-γιο ι ςτθν τουαλζτα ζγκαιρα.
Ρολφ λίγα παιδιά το μακαίνουν αυτό πριν από τουσ 18 μινεσ και τα περιςςότερα
παιδιά είναι 2 ι 3 ετϊν, προτοφ αρχίςουμε να τα εκπαιδεφουμε για τθ
χρθςιμοποίθςθ τθσ τουαλζτασ. Εάν το παιδί ςασ είναι αργό ςτθ μάκθςθ, τότε κα
φτάςει επίςθσ αργότερα ςε αυτό το ςτάδιο.
Ρωσ μπορείτε να ξζρετε εάν το παιδί ςασ είναι ζτοιμο να αρχίςει τθν εκπαίδευςθ
για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ τουαλζτασ; Ρρζπει να αναηθτιςετε εκείνα τα ςθμάδια
που κα ςασ δείξουν ότι το παιδί μπορεί να ελζγξει το ςϊμα του και επίςθσ ότι
αρχίηει να ενδιαφζρεται για πράγματα, που κάνουν οι άλλοι άνκρωποι. Θα
χρειαςτοφν και τα δφο για να μπορζςει να εκπαιδευτεί.
Φυςικά ςθμάδια
Κακϊσ το ςϊμα του παιδιοφ ςασ ωριμάηει, θ ουροδόχοσ κφςτθ και το ζντερο
μποροφν να ςυγκρατοφν μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ και ο ζλεγχοσ των μυϊν
καλυτερεφει. Αυτό ςθμαίνει ότι γίνεται μεγαλφτερθ κατακράτθςθ από το ςϊμα του
παιδιοφ πριν βραχεί ι λερωκεί. Το χρονικό διάςτθμα ανάμεςα ςτθν αλλαγι των
βρεγμζνων πανϊν γίνεται μεγαλφτερο και οι ποςότθτεσ των απεκκριμάτων κα είναι
μεγαλφτερεσ. Ωσ γενικι κατευκυντιρια γραμμι ιςχφει ότι τα περιςςότερα παιδιά
μακαίνουν να περπατοφν και ςτθ ςυνζχεια μακαίνουν να μθν «τα κάνουν επάνω
τουσ».
Αυτό ςυμβαίνει για πολλά παιδιά, αλλά το δικό ςασ μπορεί να μθν ακολουκεί αυτό
το μοτίβο. Μπορεί να μθν λαμβάνει αρκετά ερείςματα από τα νεφρα που είναι
γφρω από τθν ουροδόχο κφςτθ ι το ζντερο ι μπορεί να ζχει πολφ αδφναμο μυϊκό
ζλεγχο, κάτι που μπορεί να οδθγεί το παιδί ςτθν κατάςταςθ να του «ξεφεφγουν».
Αν ςυμβαίνει αυτό ηθτιςτε βοικεια από τθν/τον παιδίατρο ι από το τοπικό
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νοςοκομείο. Θα κατανοιςουν τισ ειδικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ ςασ και κα ςασ
δϊςουν εξειδικευμζνεσ ςυμβουλζσ.

Μπορεί το παιδί ςασ να μάκει τώρα τι ςθμαίνουν αυτά τα ςωματικά ερεκίςματα;
Ραρατθριςτε το παιδί ςασ κακϊσ παίηει και ακοφςτε το κακϊσ μιλάει. Αυτό κα ςασ
δϊςει μια εικόνα για το πόςα ζχει αρχίςει να γνωρίηει για τον κόςμο γφρω του. Ενϊ
ζχει αρχίςει να κατανοεί ότι κάποιο γεγονόσ ςυμβαίνει μετά από κάποιο άλλο, τότε
είναι πικανό να μπορζςει να μάκει να κατανοεί τι ςθμαίνει το ςυγκεκριμζνο
αίςκθμα ςτο ςϊμα του. Εάν το παιδί ςασ ζχει αρχίςει να παίηει με μια ποικιλία
απλϊν παιχνιδιϊν τότε είναι πικανό θ μνιμθ του να αναπτφςςεται καλά. Τα
παιχνίδια ρόλων ι το ςυμβολικό παιχνίδι (πχ. να παίηει με τισ κοφκλεσ, να κάνει πωσ
ταΐηει αρκουδάκια κ.λπ.) είναι επίςθσ ζνα ςθμαντικό ςθμάδι ανάπτυξθσ.
Ζτςι, εάν το παιδί ςασ παίηει με τον τρόπο αυτό, είναι πολφ πικανό να είναι ζτοιμο
να αρχίςει τθν εκπαίδευςθ για τθν τουαλζτα. Εάν το παιδί ςασ δεν παίηει ακόμα
τζτοιου είδουσ παιχνίδια, ζχετε λιγότερεσ πικανότθτεσ να το εκπαιδεφςετε ςτθ
χρθςιμοποίθςθ τθσ τουαλζτασ.
Πώσ να βοθκιςετε ζνα παιδί που δεν είναι ζτοιμο να εκπαιδευτεί;
Το παιδί ςασ μπορεί να μθν είναι ακόμα ικανό να κυμάται τι του ςυμβαίνει μετά,
αφότου νιϊςει τθν κφςτθ του ι το ζντερό του γεμάτα. Εάν ςυμβαίνει αυτό δεν κα
μπορζςετε να του μάκετε αυτό-ζλεγχο. Πμωσ, μπορείτε να μάκετε πωσ λειτουργεί
το ςϊμα του, ϊςτε να μπορείτε να αποφαςίςετε πότε να τον προλάβετε, ϊςτε να
αποφεφγονται τα «ατυχιματα». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εςείσ ζχετε τον ζλεγχο.
Σχεδιαςμόσ
Μπορεί να το βρείτε χριςιμο να φτιάξετε ζναν πίνακα για το πότε λερϊνεται ι
βρζχεται το παιδί. Για παράδειγμα, θ μαμά του Μάρκου ζχει γράψει τισ ϊρεσ τθσ
θμζρασ, ανά ϊρα οριηόντια και κάκετα ςτον πίνακα ζβαλε τισ εξισ κατθγορίεσ: νερό,
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φαγθτό, βρεγμζνεσ πάνεσ, λερωμζνεσ πάνεσ. Ζπειτα, ζβαηε ζνα ςταυρό ςε κάκε
κουτί, δθλαδι όταν ο Μάρκοσ ζπινε ι ζτρωγε κάτι ι λζρωνε τθν πάνα του.
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Για παράδειγμα, αυτόσ ο πίνακασ δείχνει ότι ο Μάρκοσ ςυνικωσ βρζχει τθν πάνα
του, αφοφ φάει ι πιει. Μπορεί να μείνει τουλάχιςτον τρεισ ϊρεσ ςτεγνόσ κατά τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ. Ίςωσ κα βοθκοφςε να μείνει ςτεγνόσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ, εάν τον ζβαηαν ςτο γιο-γιο μετά τα γεφματα και κατά τθ μζςθ του πρωινοφ
ι του απογεφματοσ.
Σασ παρακαλοφμε να μθ νιϊκετε υποχρεωμζνοι να κάτςετε παρατθρϊντασ τθν κάκε
κίνθςθ του παιδιοφ ςασ μ’ ζνα χρονόμετρο ςτο χζρι. Θα ιταν μάλλον υπερβολικό!
Θα μποροφςε να οδθγιςει ςτο να περνάει το παιδί ςασ τισ μιςζσ και παραπάνω
ϊρεσ που είναι ξφπνιο ςτο γιο-γιο και εςείσ από δίπλα του για να περιμζνετε τι κα
ςυμβεί. Αυτοφ του είδουσ θ εμπειρία μπορεί να αποδειχτεί εκνευριςτικι και
δφςκολθ και για τουσ δυο ςασ. Ζνασ πίνακασ όπωσ ο παραπάνω μπορεί να ςασ
βοθκιςει να βρείτε τισ καλφτερεσ ϊρεσ για να βάλετε το παιδί ςασ ςτο γιο-γιο ι
ςτθν τουαλζτα.
Εάν δεν υπάρχει κάποια ςτακερι ρουτίνα φαγθτοφ, τότε κα είναι ακόμα πιο
δφςκολο να βρεκεί ζνα μοτίβο. Είναι πικανό το ςϊμα του παιδιοφ να αντιδρά
διαφορετικά από μζρα ςε μζρα. Εάν μπορείτε να αφιερϊςετε χρόνο, ςυμπλθρϊςτε
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ζναν παρόμοιο πίνακα για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ, ϊςτε να ζχετε μια πλιρθ
εικόνα. Μερικοί γονείσ κεωροφν ότι ξζρουν αρκετά καλά τισ ςυνικειεσ του παιδιοφ
τουσ.
Χτίηοντασ μια ρουτίνα
Το πόςο ςυχνά και κάκε πότε κα βάηετε το παιδί ςασ ςτο γιο-γιο εξαρτάται από το τι
κα παρατθριςετε ςτον πίνακα που φτιάξατε. Θα πρζπει να ςυνθκίςει το παιδί ςτο
να το ξεντφνουν και να κάκεται ςε ζνα καινοφριο είδουσ κάκιςμα. Μπορεί να ςασ
βοθκιςει, εάν χρθςιμοποιείτε γιο-γιο να το ζχετε μζςα ςτο δωμάτιο του παιδιοφ,
ϊςτε να το βλζπει ωσ μζροσ τθσ επίπλωςθσ.
Μθ βάηετε το παιδί να κάκεται για πολφ ϊρα ςτο γιο-γιο (όχι παραπάνω από 5 με
10 λεπτά). Ρροςπακιςτε εκείνθ τθν ϊρα να διαςκεδάηετε το παιδί. Δϊςτε του το
αγαπθμζνο του παιχνίδι ι βάλτε του μουςικι. Διαβάςτε του ζνα παραμφκι ι δϊςτε
του ζνα βιβλίο να κοιτάει τισ εικόνεσ. Σιγουρευτείτε πωσ ςτθ κζςθ αυτι δεν κρυϊνει
οφτε νιϊκει άβολα. Αξίηει τον κόπο να προςπακιςετε να κάνετε αυτι τθν ϊρα όςο
το δυνατόν πιο ευχάριςτθ, αλλιϊσ μπορεί να μθ του αρζςει να κάκεται ςτο γιο-γιο
και μάλιςτα αρκετζσ φορζσ τθ μζρα.
Μθν περιμζνετε να ςυμβοφν πολλά πράγματα και πολφ γριγορα. Δεν κα
προλαβαίνετε πάντα να βάηετε το παιδί να κάτςει ςτο γιο-γιο, αλλά ζςτω και μερικι
επιτυχία είναι προτιμότερθ από κακόλου. Με τον καιρό εςείσ και το παιδί ςασ κα
βελτιωκείτε και κα τα καταφζρνετε καλφτερα. Πτι και να γίνει να ανταμείβετε το
παιδί ςασ όταν κάκεται ςτο γιο-γιο και ακόμα περιςςότερο όταν επιτυγχάνεται ο
ςκοπόσ!


Μπορεί να κάκεται ςτο γιο-γιο για μικρό χρονικό διάςτθμα, αλλά δεν
φαίνεται να κατανοεί για ποιο λόγο το κάνει.

Γιατί το κάνω;
Μπορεί ιδθ να βάηετε το παιδί ςασ να κάκεται ςτο γιο-γιο για αρκετζσ φορζσ τθ
μζρα, όμωσ το πρόβλθμα είναι ότι το παιδί δεν φαίνεται να γνωρίηει γιατί το κάνει
αυτό. Στο διάςτθμα αυτό μπορεί να είναι τυχαίο αν το παιδί καταφζρνει να «τα
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κάνει» ςτο γιο-γιο. Αυτό είναι δφςκολο να το ξζρουμε, γιατί ίςωσ είναι απλά τυχαίο
– μπορεί να διαλζξατε μια καλι ςτιγμι ι μπορεί να ςθμαίνει ότι ζχει αρχίςει να
μακαίνει. Σκεφτείτε να φτιάξετε ζναν πίνακα, όπωσ αυτόσ που αναφζρκθκε
παραπάνω, ϊςτε να διαλζγετε για εκπαίδευςθ τισ ςτιγμζσ πιο επιτυχθμζνα.
Εάν νομίηετε ότι το παιδί ςασ αρχίηει να καταλαβαίνει για ποιο λόγο χρθςιμοποιεί
το γιο-γιο, τότε το να βρείτε ποιεσ είναι οι κατάλλθλεσ ςτιγμζσ κάνει τθν επιτυχία
ακόμα πιο πικανι. Ζτςι, μπορείτε να γλιτϊςετε χρόνο και απογοιτευςθ και για τουσ
δυο ςασ.
Θυμθκείτε να παινεφετε πολφ το παιδί ςασ όταν «τα κάνει ςτο γιο-γιο» του. Αυτό
είναι τόςο ςθμαντικό για τθν επιτυχία, όςο είναι ςθμαντικι και θ ςωςτι επιλογι
των χρονικϊν ςτιγμϊν. Μερικοί άνκρωποι το βρίςκουν πολφ δφςκολο να δείχνουν
χαροφμενοι ςε μια τζτοια περίςταςθ. Ζτςι, είτε βρίςκονται ςε αμθχανία, είτε το
κεωροφν ωσ κάτι δυςάρεςτο και κζλουν να ξεμπερδεφουν όςο το δυνατό πιο
γριγορα.
Εδϊ υπάρχουν δφο κίνδυνοι! Ρρϊτον, το παιδί χρειάηεται πολφ παίνεμα για αυτό
που ζκανε, ϊςτε να νιϊςει καλά και τθν επόμενθ φορά που κα προςπακιςει να το
κάνει. Εάν δεν το παινζψετε, μπορεί να μθν κατανοιςει τι του ηθτάτε και με τον
τρόπο αυτό θ εκπαίδευςθ κα διαρκζςει πολφ περιςςότερο απ’ όςο χρειάηεται.
Δεφτερο, μπορεί το παιδί να ςχθματίςει τθν εντφπωςθ ότι εςείσ δεν εγκρίνετε
πραγματικά αυτό που ζκανε. Μπορεί να αναςτατωκεί και να μπερδευτεί. Μπορεί
να ςκεφτεί ότι εςείσ δεν κζλετε να το κάνει αυτό και επομζνωσ μπορεί να
προςπακιςει να μθν το κάνει. Ρολλά παιδιά που ςκζφτονται κατά τον τρόπο αυτό
ζχουν «ατυχιματα» μερικζσ φορζσ λεπτά αφοφ ζχουν ςθκωκεί από το γιο-γιο και
ζχουν ντυκεί. Αυτό προκαλεί μεγάλθ απογοιτευςθ ςε όλουσ.
Επομζνωσ, προςπακιςτε να δϊςετε ςθμαςία ςτο γεγονόσ αυτό. Δείξτε του τι ζχει
κάνει! Δείξτε κακαρά ότι είςτε ευχαριςτθμζνοι για αυτό που είναι ςτο γιο-γιο ι ςτθ
λεκάνθ τθσ τουαλζτασ. Μερικοί φωνάηουν και άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ για να
τουσ δείξουν! Μθν ανθςυχείτε για το αν κατά τον τρόπο αυτό κα του μάκετε
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περίεργεσ ςυμπεριφορζσ. Αργότερα μπορεί να μάκει ότι όλθ αυτι θ διαδικαςία
είναι πραγματικά μια ιδιωτικι υπόκεςθ.
Προςπακώντασ να κάνετε το παιδί ςασ να κάτςει ιςυχα!
Ίςωσ να ζχετε πρόβλθμα να πείςετε το παιδί ςασ να κάτςει ςτο γιο-γιο. Για μερικά
παιδιά αρκεί να ρίξουν ζνα βλζμμα ςτο γιο-γιο τουσ ι ςτθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ και
να το βάλουν ςτα πόδια! Άλλα παιδιά αρχίηουν να φωνάηουν! Ραρακάτω δίνουμε
οριςμζνεσ ςκζψεισ για κάκε πρόβλθμα.
Το παιδί φαίνεται τρομαγμζνο!
Για να το ξεπεράςετε αυτό, κα πρζπει να γνωρίηετε τι είναι αυτό που φοβίηει το
παιδί. Αυτό είναι ευκολότερο να το λφςετε, αν χρθςιμοποιείτε γιο-γιο και όχι τθν
τουαλζτα, επειδι μπορείτε να αλλάξετε τθ ρουτίνα, ϊςτε να αποφφγετε αυτό που
αναςτατϊνει το παιδί.
Κάκεςτε άνετα;
Είναι ςθμαντικό να κάκεςτε ς’ ζνα ηεςτό μζροσ και ςε μια κζςθ που να προςφζρει
καλι ςτιριξθ.
Εάν το δωμάτιο ζχει ρεφματα ι θ επιφάνεια που κάκεςτε είναι κρφα, κα ςασ άρεηε;
Με τζτοιεσ ςυνκικεσ μπορεί το παιδί να φτάςει να μιςιςει αυτό το κομμάτι τθσ
κακθμερινισ ρουτίνασ. Επίςθσ, αν το παιδί δεν κάκεται άνετα και δεν νιϊκει καλά
ςτθριγμζνο, μπορεί να φοβάται μθν τυχόν πζςει! Μπορείτε να ηεςτάνετε το γιο-γιο
του βάηοντάσ το κάτω από το ηεςτό νερό τθσ βρφςθσ. Μπορείτε να προςαρμόςετε
τθ κζςθ που κάκεται το παιδί, ϊςτε να τθν κάνετε πιο αςφαλι, με το να κάκεςτε
πίςω του. Ζτςι, μπορεί να ακουμπά πάνω ςασ. Οι τουαλζτεσ για ενιλικεσ μποροφν
να γίνουν πιο αςφαλείσ για το παιδί εάν αγοράςετε ζνα κατάλλθλο κάκιςμα που
προςαρμόηεται. Αυτό το κάκιςμα είναι πιο ςτενό και είναι λιγότερο πικανό το παιδί
να νομίηει ότι κα πζςει μζςα! Εάν το παιδί δεν είναι αρκετά ψθλό για να ακουμπά
τα πόδια του ςτο πάτωμα, βάλτε του ζνα κουτί για να ακουμπά τα πόδια του.
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Εάν δεν φοβάται για πρακτικά ηθτιματα, όπωσ αυτά που αναφζραμε, τότε ίςωσ δεν
του αρζςει να μζνει μόνο του. Μείνετε μαηί του και βοθκιςτε με το να
διαςκεδάςετε το παιδί, οφτωσ ι άλλωσ δεν παίρνει πολφ χρόνο για τα παιδιά αυτι θ
διαδικαςία, οπότε δεν κα ξοδεφετε πολφ από το χρόνο ςασ. Εάν δεν ζχει ςυμβεί
τίποτα μετά από πζντε λεπτά προφανϊσ δεν κα ςυμβεί. Είναι προτιμότερο να
ςθκωκεί το παιδί – διαλζγοντασ μια άλλθ, πιο κατάλλθλθ ςτιγμι – παρά να κάκεςτε
για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Μια άλλθ πικανότθτα είναι να φοβάται το παιδί τα νερό που είναι ςτθν τουαλζτα ι
όταν τραβάμε το καηανάκι. Ροτζ μθν τραβάτε το καηανάκι όςο το παιδί είναι ακόμα
κακιςμζνο. Εςάσ κα ςασ άρεςε; Αφιςτε το παιδί να ςασ παρακολουκεί ι βοθκιςτε
το να το κάνει μόνο του. Εάν μετά από κάποιο διάςτθμα πάλι αναςτατϊνεται,
ςταματιςτε να χρθςιμοποιείτε τθν τουαλζτα, χρθςιμοποιιςτε το γιο-γιο μζχρι να
αποκτιςει αυτοπεποίκθςθ.
Μερικά παιδιά φαίνεται να ανθςυχοφν για το τι βγαίνει από το ςϊμα τουσ.
Νομίηουν ότι δεν είναι φυςιολογικό. Άλλωςτε εάν το παιδί κοπεί ι κάνει εμετό, όλοι
αναςτατϊνονται. Επίςθσ, κάποια άτομα που γνωρίηει το παιδί μπορεί να
αποδοκιμάηουν όταν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, με αποτζλεςμα το παιδί ςασ να νομίηει
ότι αυτό που κάνει είναι λάκοσ. Ρείτε ότι όλα είναι εντάξει και ςυνεχίςτε να του το
λζτε.
Μιπωσ βαριζται;
Ρωσ κα ςασ φαινόταν, εάν μζνατε για κάποιο λόγο, που δεν είναι εμφανισ, ςε
κάποιο «περίεργο» δωμάτιο χωρίσ να ζχετε κάτι να κάνετε; Το πιο πικανό είναι ότι
κα περιπλανιόςαςταν για να βρείτε κάτι πιο ενδιαφζρον να κάνετε. Επομζνωσ,
διάφορουσ τρόπουσ για να διαςκεδάηετε το παιδί ςασ όςο κα κάκεται ςτο γιο-γιο
του (μουςικι, τραγουδάκια, ιςτοριοφλεσ κ.ο.κ). Εάν το παιδί ςασ το ςκάει, μθν το
βάηετε με το ηόρι να ξανακακίςει. Είναι καλφτερα να ςυνεχίηετε τθν προςπάκειά
ςασ για να διαςκεδάςετε το παιδί. Μπορείτε να αγοράςετε εκείνεσ τισ κοφκλεσ που
«τα κάνουν πάνω τουσ» και να βάηετε τθν κοφκλα να κάκεται ςτο γιο-γιο.
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Μπορεί να ςασ γνωςτοποιεί ζπειτα ότι είναι βρεγμζνο, αλλά δεν φαίνεται να
καταλαβαίνει από πριν τι κα ςυμβεί.

Φαίνεται να μθν το καταλαβαίνει παρά μόνο όταν είναι αργά
Αυτό μπορεί να είναι απογοθτευτικό και για τουσ δυο ςασ, αλλά είναι μια αρχι. Θα
το καταλάβει με τον καιρό, αλλά ςτθν πορεία μπορείτε να βοθκιςετε και εςείσ.
Ακόμα και αν νομίηετε ότι είναι αργά και τα ζχει ιδθ «κάνει πάνω του», αξίηει τον
κόπο να βάλετε το παιδί ςασ ςτο γιο-γιο. Κρατιςτε τθν ψυχραιμία ςασ! Είναι
απίκανο να το ζχει κάνει το παιδί ςασ επίτθδεσ ι γιατί τεμπελιάηει! Υπάρχει μεγάλθ
διαφορά ςτο να γνωρίηει τι ζχει κάνει όταν είναι αργά και να μάκει να αναγνωρίηει
τα ςθμάδια για το τι κα ςυμβεί. Το να φοράει πάνεσ το δυςκολεφει ςτο να
καταλαβαίνει πότε αρχίηει να «βρζχεται». Εάν νομίηετε ότι κα μπορζςετε ιρεμα να
ανεχτείτε «λιμνοφλεσ» μζςα ςτο ςπίτι, βγάλτε τισ πάνεσ από το παιδί ςασ, όταν
είςτε ςτο ςπίτι ι χρθςιμοποιιςτε πάνεσ-βρακάκια. Αλλά πάντα να ζχετε πρόχειρο
ζνα γιο-γιο. Επίςθσ, να ρωτάτε ςυχνά το παιδί εάν κζλει να πάει τουαλζτα. Μπορεί
να μθν ξζρει αν κζλει ι όχι να πάει, επομζνωσ εςείσ βάηετε το παιδί ςε τακτικά
χρονικά διαςτιματα ςτο γιο-γιο, όταν νομίηετε ότι είναι πικανό να κζλει. Αυτό κα
βοθκιςει ςτο να μειωκοφν τα ατυχιματα, αλλά κα ςυνειδθτοποιιςει και το ίδιο το
παιδί τι κζλουμε από εκείνο.
Εάν μπορείτε, καλό κα ιταν να μθν ςασ απογοθτεφει θ πορεία τθσ εκπαίδευςθσ του
παιδιοφ ςασ ςτθν τουαλζτα, υπάρχουν και άλλα πράγματα ςτα οποία πρζπει να
προχωριςει και να μάκει.


Μπορεί να χρθςιμοποιεί το γιο-γιο περιςταςιακά, όταν το βάηετε να κακίςει.

Μερικζσ φορζσ τα «κάνει», ενώ άλλεσ όχι
Και πάλι βοθκάει εάν γνωρίηετε τθ ρουτίνα που ακολουκεί το παιδί ςασ. Εάν δεν
ζχετε διαβάςει τθν ιδζα του πίνακα, που αναφζρκθκε παραπάνω, είναι καλό να τθ
διαβάςετε τϊρα. Να ρωτάτε το παιδί ςασ ςτα κρίςιμα χρονιά διαςτιματα – όταν
γνωρίηετε ότι μπορεί να κζλει να πάει – εάν κζλει να πάει τουαλζτα. Αυτό είναι
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ιδιαίτερα ςθμαντικό να το κάνετε, όταν το παιδί είναι απαςχολθμζνο και ζχει το
μυαλό του ςε άλλα πράγματα. Είναι λιγότερο πικανό να προςζξει το ίδιο το παιδί
ότι κζλει να πάει τουαλζτα, όταν το μυαλό του είναι αλλοφ. Κακϊσ βζβαια τα
παιδιά ωριμάηουν βιολογικά, θ ικανότθτά τουσ να «κρατιοφνται» αυξάνεται κι αυτό
το πρόβλθμα ςιγά-ςιγά εξαφανίηεται. Τα προθγοφμενα ςθμεία που αναφζρκθκαν
για το να υπάρχει γιο-γιο πρόχειρο, ϊςτε να το βρίςκετε εφκολα, όπωσ και το
αφινετε το παιδί χωρίσ πάνα, είναι ςθμαντικά για το ςτάδιο αυτό.
Μερικζσ φορζσ τα παιδιά ζχουν λίγα ατυχιματα μζςα ςτο ςπίτι, αλλά αυτό μπορεί
να αλλάξει αν το παιδί είναι εκτόσ ςπιτιοφ ι αν υπάρξει μια αλλαγι ςτο πρόγραμμά
του. Πταν βγαίνετε ζξω κα χρειαςτεί αν το πθγαίνετε ςυχνά ςτθν τουαλζτα. Είναι
ίςωσ καλφτερο, για να είςτε εξαςφαλιςμζνοι, να του φορζςετε πάνα. Ζτςι, όλοι κα
νιϊςετε πιο αςφαλείσ και χαροφμενοι.


Θα ηθτιςει να πάει τουαλζτα και γενικά είναι ςτεγνόσ κατά τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ.

Σχεδόν τα καταφζρνει!
Σε αυτό το ςτάδιο το παιδί ςυνικωσ ζχει μάκει να ηθτάει να πθγαίνει ςτθν
τουαλζτα, όταν χρειάηεται. Μπορεί να πθγαίνει και μόνο του αν μπορεί να
ξεντφνεται και να ντφνεται μόνο του. Τϊρα, ςυμβαίνουν πολφ λίγα ατυχιματα!
Συχνά μπορείτε να παρατθριςετε ότι τα ατυχιματα ςυμβαίνουν με κάποιο μοτίβο.
Συμβαίνουν όταν το παιδί είναι απαςχολθμζνο και ξεχνιζται ι αν ξαφνικά κρυϊςει.
Ρικανό να χρειάηεται ακόμα να του το υπενκυμίηετε αρκετά ςυχνά.
Εάν το παιδί ςασ δεν ζχει ζντονα ςωματικά ερεκίςματα πριν χρειαςτεί να πάει
τουαλζτα, τότε κα χρειαςτεί να το βοθκιςετε ςτο ξεντφςιμο. Σε αυτό το ςτάδιο
βοθκάει αν του φοράτε ροφχα με απλά κουμπϊματα (φόρμεσ, παντελόνια με
λάςτιχο κ.α.), ϊςτε να μπορεί να ξεντφνεται μόνο του γριγορα. Ρερίεργα
κουμπϊματα μπορεί να κακυςτεροφν το παιδί ι ακόμα και να το αποκαρρφνουν
από τθν προςπάκεια.
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Πταν βγαίνετε ζξω, μπορεί να είναι μια εμπειρία αγχωτικι, γιατί κα ανθςυχείτε για
τυχόν ατυχιματα. Ρολλοί γονείσ νιϊκουν αμιχανα όταν τα παιδιά τουσ δεν ζχουν
κατακτιςει πλιρωσ τθν εκπαίδευςθ ςτθν τουαλζτα. Είναι καλφτερο να ςχεδιάηετε
για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν δθλαδι βγαίνετε ζξω. Τα τοπικά μαγαηιά μπορεί να
ςασ επιτρζψουν να χρθςιμοποιείτε τισ τουαλζτεσ προςωπικοφ, αν δεν υπάρχουν
τουαλζτεσ για το κοινό εκεί κοντά.


Είναι πολφ μεγάλθ/οσ για να κάκεται ςτο γιο-γιο, αλλά και πολφ μικρι/όσ
για να χρθςιμοποιεί άνετα τθν τουαλζτα.

Μπορεί να πζςω, μαμά!
Για τα παιδιά που ξεκινοφν μεγαλφτερα τθν εκπαίδευςθ ςτθν τουαλζτα μπορεί να
δθμιουργθκοφν αρκετά ερωτιματα, όπωσ για παράδειγμα εάν κα χρθςιμοποιιςετε
τθν τουαλζτα ι το γιο-γιο.
Για τα πρϊτα ςτάδια το γιο-γιο ζχει πολλά πλεονεκτιματα, είναι ελαφρφ, μπορείτε
να το μεταφζρετε και επίςθσ μπορεί να βρίςκεται κάπου πρόχειρα. Αυτό μειϊνει
τον κίνδυνο να βρεκείτε μακριά από τθν τουαλζτα, όταν θ κατάςταςθ είναι
επείγουςα. Μπορείτε να βρείτε και να αγοράςετε μεγάλα γιο-γιο ι μπορείτε να
αγοράςετε μια μικρι ποικιλία γιο-γιο, ιδιαίτερα αν το παιδί ςασ πρζπει να διανφςει
μια μεγάλθ απόςταςθ για να πάει ςτθν τουαλζτα. Μερικά παιδιά ζχουν κινθτικζσ
δυςκολίεσ και δεν μποροφν να κάκονται μόνα τουσ ςτθν τουαλζτα. Στθν περίπτωςθ
αυτι ηθτιςτε τθ ςυμβουλι από κάποια νοςοκομειακι μονάδα που να ειδικεφεται
ςτθν αποκατάςταςθ των κινθτικϊν δυςκολιϊν ι απευκυνκείτε ςε μαγαηιά που
ζχουν εξοπλιςμό για άτομα με κινθτικά προβλιματα.
Εάν το παιδί ςασ πθγαίνει ςτθν τουαλζτα, αλλά νιϊκει νευρικά, ίςωσ γιατί θ λεκάνθ
τθσ τουαλζτασ είναι πολφ ψθλι και φαρδιά, μπορείτε να προςαρμόςετε ςτθν
τουαλζτα κάποιο ειδικό κάκιςμα για παιδιά, που κα του επιτρζπει να κάκεται
άνετα. Το παιδί κα νιϊκει ακόμα πιο άνετα αν τα πόδια του ακουμπάνε κάπου.
Δοκιμάςτε να χρθςιμοποιιςετε ζνα ςκαλοπάτι ι ζνα κουτί για το ςκοπό αυτό.
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Μπορεί να πθγαίνει μόνθ/οσ τθσ/ου τουαλζτα, αλλά δεν μπορείτε να
τθν/τον εμπιςτευκείτε ςτο ότι κα ντυκεί και κα πλυκεί μόνθ/οσ τθσ/του.

Εάν το παιδί ςασ μακαίνει να χρθςιμοποιεί τθν τουαλζτα, μπορεί να είναι
απογοθτευτικό αν δεν μπορεί να τα καταφζρει μόνο του.
Είναι ςθμαντικό να μάκει να χρθςιμοποιεί το χαρτί τουαλζτασ και να πλζνει τα
χζρια του. Για μερικά παιδιά αυτζσ οι δεξιότθτεσ είναι δφςκολο να κατακτθκοφν.
Μπορεί να χρειαςτεί να δείξετε ςτο παιδί ςασ κάκε πράγμα με πολφ μικρά βιματα.
Για παράδειγμα, θ δεξιότθτα να πλζνει τα χζρια του μπορεί να καταμεριςτεί και να
διδαχκεί ςε πολλά βιματα, όπωσ
-

Άνοιξε τθ βρφςθ

-

Βρζξε τα χζρια

-

Κλείςε τθ βρφςθ

-

Ράρε το ςαποφνι και ςαποφνιςε τα χζρια ςου

-

Άφθςε το ςαποφνι

-

Άνοιξε τθ βρφςθ

-

Ξζβγαλε τθ ςαπουνάδα

-

Κλείςε τθ βρφςθ

-

Σκοφπιςε τα χζρια ςου με τθν πετςζτα

Ππωσ και με άλλεσ δεξιότθτεσ μπορείτε να βοθκιςετε το παιδί ςασ ενκαρρφνοντάσ
του να κάνει ζνα βιμα κάκε φορά. Ρεριμζνετε να μάκει αυτό το βιμα και ςτθ
ςυνζχεια δοκιμάςτε το επόμενο. Μπορεί να πάρει περιςςότερο καιρό, αλλά ςτο
τζλοσ εςείσ και το παιδί ςασ κα ζχετε καταφζρει πολλά και κα μπορείτε να νιϊκετε
και οι δυο ςασ ευχαριςτθμζνοι με τον εαυτό ςασ.
Μερικά αγόρια ζχουν πρόβλθμα «ςτόχου» όταν ουροφν. Είναι προτιμότερο από το
να ζχετε μια βρϊμικθ τουαλζτα, να του δϊςετε ευκαιρίεσ να εξαςκθκεί. Μπορείτε
να βάλετε μια μπάλα του πινγκ πονγκ, που ζχει ζντονο χρϊμα ςτθ λεκάνθ τθσ
τουαλζτασ. Ενκαρρφνετε το παιδί ςασ να πετφχει το ςτόχο. Η μπάλα επιπλζει ακόμθ
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και αφοφ τραβιξετε το καηανάκι και μπορεί να μείνει εκεί, όςο καιρό κα τθ
χρειαςτείτε.


Είναι ςτεγνι/όσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, αλλά όχι το βράδυ.

Τι γίνεται το βράδυ;
Πλα τα παιδιά κακυςτεροφν να παραμείνουν ςτεγνά το βράδυ. Αυτό είναι
φυςιολογικό να ςυμβαίνει για χρόνια μετά, όχι μόνο μερικοφσ μινεσ. Ζτςι, εάν το
παιδί ςασ αρχίςει τθν εκπαίδευςθ για τθν τουαλζτα αργότερα και μακαίνει με
αργότερουσ ρυκμοφσ, ο ζλεγχοσ των ςφιγκτιρων το βράδυ είναι ζνασ ςτόχοσ
αρκετά μακρινόσ.
Μερικοί γονείσ προςπακοφν να λφςουν το πρόβλθμα με το να δίνουν ςτο παιδί
λιγότερεσ ποςότθτεσ υγρϊν. Ίςωσ είναι καλι ιδζα να μθν πίνει το παιδί κάτι υγρό
αμζςωσ πριν πάει για φπνο, αλλά ςίγουρα δεν είναι καλι ιδζα να μειωκοφν οι
ποςότθτεσ των υγρϊν που πίνει το παιδί κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ.
Μερικζσ οικογζνειεσ ςθκϊνουν το παιδί να πάει τουαλζτα ίςωσ πριν πάνε οι ίδιοι
για φπνο. Το πρόβλθμα είναι ότι ζτςι το παιδί μπορεί να αποκτιςει άςχθμεσ
ςυνικειεσ φπνου και πάντα να ξυπνάει το βράδυ. Εάν το παιδί ςασ ζχει γενικότερο
πρόβλθμα ςτον φπνο, είναι ςίγουρα προτιμότερο να το αφινετε να κοιμθκεί παρά
να το ενοχλιςετε.
Μερικζσ φορζσ χρθςιμοποιείται ειδικό ςτρϊμα με ενςωματωμζνο κουδοφνι για να
κεραπεφςουν προβλιματα νυχτερινισ ενοφρθςθσ. Αυτό δεν είναι καλι ιδζα για
μικρότερα παιδιά ι για παιδιά με νοθτικι υςτζρθςθ. Βαςικά, αυτό το ςτρϊμα όταν
βρζχεται ενεργοποιεί το κουδοφνι, που χτυπάει και ξυπνάει το παιδί. Θα ιταν καλό,
αφοφ ξυπνιςει το παιδί από το κουδοφνι, να ξζρει τι να κάνει. Αλλά κα ιταν
φοβερό αν το κουδοφνι ξυπνοφςε και εςάσ!
Για τα περιςςότερα παιδιά αυτό είναι ςτάδιο, που πρζπει να βιωκεί και ςτθ
ςυνζχεια ξεπερνιζται. Οι καλφτερεσ ιδζεσ είναι να χρθςιμοποιείτε ζνα πλαςτικό
ςεντόνι ι να φοράτε ςτο παιδί πάνεσ για το βράδυ.
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