
3. Je vhodné, aby hlavní pŤíiem tekutin by|
v dopoledních hodinách a po obědě, někdy je

doporučováno mírné omezení pití večer a na noc.
Pokud je dÍtě motlvováno tento reŽim dodrŽovat,
m Že b1it tispěšn1i' pokud ne, je lépe dítětl v pití večer
nebránit.

4. Je zapotiebí dbát u dítěte na správnf režim
močení. DÍtě by mělo vyhovět prvnímu rannímu

nucení na moč, během dne pravidelně chodit na

záchod a zejména pied spaním se V klidu up|ně
vymočit.

5. V některyÍch piípadech rodiče dítě budí, aby si

doš|o na WC, a tak zťrstalo v noci suché. Lze Yíci, Že

nejde o fyziologické probuzení, často jsou děti
pouze V polospánku, protoŽe je dosti obtíŽné je

vzbudit. PieváŽně je toto buzení považováno za

nevhodné, |ze je pouŽít nejvfše jako krátkodobé

opatiení. Úp|né probuzení neb1ivá ate snadné,

neboť děti s nočním pomočováním spí velmi tvrdě.

6. Pokud je dobrá spo|upráce mezi rodiči a ško.
|ou nebo vedením tábora, není dťtvod, proč by dítě

nemohIo jet na školu v pŤírodě nebo letní tábor.

Je vŽdy vhodnější, kdyŽ Žije stejně jako jeho vrstev.

nícl. ostatně máme zkušenost, Že se dětl často na
podobn1ich akcích mimo rodinu nepomočí.

7. RovněŽ je moŽné jet na rodinnou rekreaci

s tím, Že ! v piípadě ,,nehody.., která se ostatně

m Že prihodit kaŽdému, |ze věci diskrétně zarídlt.

l v době rodinné rekreace se však děti většinou
pomočují méně neŽ doma.

Vždy je nezbytně nutné dbát na to,. aby
dítě žl|o normálním běžnf m životem,
nestranilo se vrstevník a věnovalo se všem
sv1/m záim m a sport m. PÍi vhodném pÍístu.
pu nepÍedstavuje pomočování pro dítě prak.
ticky Žádné omezení. Navíc víme, že pri
správné |ékaÍské péči se pomočování poda.
Íí vy|éčit, pÍípadně vymizí samo. RodičŮm
pŤejeme hodně trpě|ivosti' protoŽe svym
rozvážn,fm postojem k tomuto prob|ému pÍi.
spějí ke zk|idnění dítěte a mnohdy k tispěš.
nější léčbě.
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NEPRoDEJNÉ

Pomočování b1ivá čast,./m prob|émem, kter posti.

huje děti a dělá starost jejlch rodič m. RozIlšujeme
pomoěování denní' ke kterému dochází pres den

a které je méně časté, a noění, ve spánku, které je

častější. Dále roz|išujeme, zda dítě zatím nikdy neu-

drŽelo čistotu, tedy trpí.li tzv. primárním pomočová.

ním, nebo jiŽ čistotu udrŽelo pťt| roku aŽ rok, v tom
piípadě mluvíme o pomočování sekundárním.

Noční pomočování |ze za zdravotní obtíŽ povaŽo-

vat aŽ po 5. roce věku. Do té doby je fakt, Že dítě

neudrŽí čistotu, normá|ní. U chlapc se ojed|něIe

m Že stát tato ,,nehoda.. i po 6. roce věku. RovněŽ
pri probíhajícím onemocnění, napĚík|ad pil chĚlpce,

se m Že dítě jednorázové pomočit a rodiče se tím

nemusí nijak znepokojovat. Uvádí se, Že v noci se
pravidelně pomočí asi 14 "/o péti|etfch, 7 % sedmi.

|etyich a2o/" čtrnáctiletfch dětí. V dospělosti se set.

káváme s tímto problémem u 0,5 To populace.

Znamená to tedy, Že noční pomočování ve většině
piípad vymizí, at' jiŽ po !éčbě nebo samovolně.



/

Pokud se vy|oučí jiné dťtvody (napĚ. infekce,

organické pÍíčiny)' je nejčastější príčinou nočního
pomočování určitá nezra|ost centrální nervové

soustavy a močového měchyÍre v kombinaci s re!a.

tivně větší tvorbou moči v nočních hodinách u těch.

to dětí. Jako by nefungovaly ,,spoje.., které mají

mozek upozornit na to, Že močovyi měchyiÍ je jiŽ pln1i

a Že je nutné se vzbudit. Charakteristické je rovněŽ

to, Že děti s nočním pomočováním spí ve|mi tvrdě.

Noční pomočování není ve většině prípad závaŽné

onemocnění, spíše jde o ,,nepiíjemnou situaci..,

která zatěŽuje d|tě i celou rodinu.

Pri denním pomočování, které je méně časté,

má|okdy dojde k up|nému pomočení. Jde spíše

o tzv. umoěení, kdy dítě, jakoby zabrané do hry,

nestihne doběhnout na záchod. Problémem b1ivá

zvfšená dráždivost moěového měchfŤe. Ta zpťt.

sobí, Že dítě pocítí na|éhavé nucení jiŽ pŤi malém

obsahu moči. Někdy na ně mohou pťtsobit i  vl ivy

emoční, napr. náh|yi strach nebo i radost, které

mohou k močení prispět. V kaŽdém prípadě však

nejde ze strany dítěte o schvá|nost či nepozornost,
jak se rodiče někdy my|ně domnívají.

Pri pomočování u dětí mohou mí|v,fznam i vlivy
psychické. Často zjistíme, Že se dítě v noci pomo-

čí naprík|ad pred písemkou ve ško|e, po hádce rodi.

č nebo roztrŽce s kamarádem. Sekundární noční
pomočování se u dítěte m Že objevit po závaŽné

změně Životního stylu, napríklad pŤi narození mlad-

šího sourozence, pri prvním od|oučení od rodič (pri

nástupu do ško|ky nebo školy), po prestěhování,

rovněŽ téŽv souvislosti s rozvodem rodičťt.

ZávaŽné je, Že pomočování predstavuje pro dítě

ve|kf problém, kter je psychicky zatěŽuje, a tím se

m Že pri nevhodném prístupu okolí dá|e zhoršovat.

DokáŽeme si asi predstavit, jak se dítě kvťt|i této

obtíŽi trápí,jak se zani stydí. Často ji tají pied spo.

|uŽáky a kamarády, mnohdy i pied rodiči. Nezrídka

nem Že jezdit na tábory nebo do ško|y v prírodě,

někdy na ně samo nechce jet v obavě, Že by se mu

tam mohla stát ,,nehoda., a ostatní děti by se mu

smá|y. Jde v jistém smyslu o bludn1i kruh, kdy obtí-

Že p sobí nepŤíznivě na psychiku dítěte a psychic.

k1iml v|ivy se dá|e zhoršují.

Pomočování dítěte je však také prob|émem celé

rodiny. Rodiče se někdy za tyto obtíŽe sv1Ích dětí

stydí nebo si je vyčítají, často je povaŽují za jakou.

si ,,schvá|nost.. nebo ,,z|obení,,, za které je nutno

dítě potrestat. obávají se jet kvťtIi dítěti na rodinnou

rekreaci, což mŮŽe vzájemné vztahy dá|e komp!i-

kovat.

Jak je možno pomočování
léčit?

V prvé radě je zapotrebí poradit se s praktic.

kÝm dětskfm lékaÍem. Pri nočním pomočování

mrjŽeme počkat do 5 rokťt dítěte, pŤi denním pomo-

čování, prípadně náh|e vznik!ém sekundárním noč-

ním pomočování, je zapotrebí navštÍvit |ékare jiŽ

v drÍvějším věku. opatrnost je namístě v piípadech

opakovaného pomočení v rámci inÍektu, kdy m Že

byt pomočování pŤíznakem zánětu močovf ch

cest. Praktickf dětsk1i |ékar, prípadně ve spo|upráci

s da|šími odborníky, provede potrebná vyšetiení

k vy|oučení závaŽnějšího onemocnění a doporučí

da|ší léčbu. Da|šími odborníky, kterí se mohou na

vyšetÍení a |éčbě denního i nočního pomočován.í

podílet, jsou dětsk1i nefrolog či urolog, vzh|edem

k vyiše uveden m psychickyim vliv m to blvá |éŽ

dětsk1i psycho|og a psychiatr.

Vyšetrení a |éčba spočívají v individuá|ním roz-

boru kaŽdého prípadu a navrŽení rŮznych režimo.

vfch opatŤení ke zmírnění obtíŽí. Někdy je vhodné
podávat !éky napomáhající sníŽení,,mokrfch nocí..,
prípadně sniŽující dráŽdivost močového měch re.

Kromě reŽimové a medikamentÓzní |éčby je vhodná
psychoterapeutická práce s dítětem a rovněŽ
pomoc rodině se zv|ádnutím obtíŽí dítěte. Někdy je

moŽno pouŽít budícího zaŤízení, které reaguje na
pomočení. R zná |éčebná opatrení však musí dopo.

ručit a kontro|ovat ošetiující !ékar

Některé okruhy prob|ém
spoienÝch s pomoěováním

1 . Zásadně děti za pomočen í netrestáme

a nezesměšřujeme. Určitě Se nepomočují schvál-

ně a trápí se prinejmenším jako jej ich rodiče. Není

vhodné ponechávat dítěti pleny. Na starším dítěti je

moŽno poŽadovat, aby si ráno, kromě toho, Že se

osprchuje, samo prevléklo |ťtŽko.

2. Snažíme se dítě získat pro spo|upráci. Za

ne spěch je nekrit izujeme, spíše je chvá|íme za

snahu o ,,suchou noc.., napi. za to, Že se jde večer

pred spaním vymočit. ZdŮrazťvjeme Úspěch, kdyŽ

se dítě v noci nepomočí. Motivaci dítěte mťrŽe napo-

moci zaznamenávání uspěchťt a ne spěchťt do

ka|endáre, poprípadě je mr]rŽeme za uspěch primě-

reně odměnit.


