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M
oczenie nocne jest najcz´stszym -
po schorzeniach alergicznych -
przewlek∏ym problemem zdro-

wotnym u dzieci. Jest on cz´sto bagatelizo-
wany, gdy˝ nie stanowi zagro˝enia dla
zdrowia bàdê ˝ycia pacjenta. Panuje po-
glàd, ˝e jest jedynie niewinnà dolegliwoÊcià
i chyba w∏aÊnie dlatego nie poÊwi´ca mu si´
nale˝ytej uwagi. Z raportu firmy SMG KRC
analizujàcej problem moczenia nocnego
w Polsce wynika, ˝e w naszym kraju mo-
czenie nocne wyst´puje u oko∏o 300 000
dzieci, w wieku od 5 do 14 lat.

Powszechna jest opinia, ˝e moczenie
nocne jest tylko nieprawid∏owym nawy-
kiem lub nawet lenistwem dziecka. Takie
podejÊcie opóênia uzyskanie fachowej po-
rady. W chwili obecnej du˝a liczba moczà-
cych si´ dzieci nie trafia do lekarza lub
zg∏asza si´ zbyt póêno. Jest to spowodowa-
ne przeÊwiadczeniem, ˝e mo˝na spokojnie
czekaç, a˝ moczenie samo przejdzie. Rze-
czywiÊcie, w wi´kszoÊci wypadków dzieci
„wyrastajà“ samoistnie z moczenia nocne-
go. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastàpi.
A przecie˝ utrzymujàce si´ moczenie po-
woduje u dziecka wtórne zaburzenia emo-
cjonalne, jest przyczynà nieprawid∏owych
kontaktów z rówieÊnikami i konfliktów
w rodzinie. Moczenie nocne, nieleczone,
powoduje nieprawid∏owy rozwój dziecka,
które obawia si´ poni˝enia i izolacji. We-
d∏ug badaƒ przeprowadzonych z u˝yciem
Skali Postaw Dziecka Wobec Choroby
(CATIS), dzieci moczàce si´ czujà si´ bar-
dziej chore i ograniczone przez swojà cho-
rob´ ni˝ dzieci z astmà, czy chorobà serca.
Dlatego z pewnoÊcià nie powinno si´ przyj-
mowaç postawy biernego oczekiwania.

Rodzice martwià si´, ˝e ich moczàce si´
dziecko jest wyjàtkiem wÊród rówieÊni-
ków. Jednak z danych statystycznych wy-
nika, ˝e w przeci´tnej pierwszej klasie
szko∏y podstawowej troje dzieci moczy si´
nadal w nocy.

Przyczyny moczenia nocnego 
Do niedawna moczenie nocne u dziecka

by∏o traktowane jako zaburzenie pochodze-
nia emocjonalnego i zwykle w takich sytu-
acjach stawiano rozpoznanie „moczenie na
tle psychogennym“. Badania epidemiolo-
giczne prowadzone na du˝ych grupach dzie-
ci nie potwierdzi∏y zwiàzku mi´dzy pierwot-

nym moczeniem nocnym a stresem psy-
chicznym u dziecka. Istnieje natomiast
wspó∏zale˝noÊç mi´dzy pojawieniem si´
wtórnego moczenia nocnego (tzn. gdy mo-
czenie nocne pojawi∏o si´ u dziecka po okre-
sie, kiedy w nocy ju˝ nie moczy∏o si´) a sta-
nem emocjonalnym. Jednak nawet w takich
sytuacjach nale˝y w pierwszej kolejnoÊci
wykluczyç inne przyczyny moczenia.

Obecnie wiadomo, ˝e najcz´stszà przy-
czynà moczenia nocnego sà zaburzenia
czynnoÊciowe uk∏adu moczowego prowa-
dzàce do dysproporcji dwóch parametrów:
pojemnoÊci p´cherza moczowego i obj´to-
Êci moczu „nocnego“. W prawid∏owych wa-
runkach p´cherz moczowy powinien do ra-
na utrzymaç mocz sp∏ywajàcy z nerek
w godzinach nocnych. Je˝eli te dwie wiel-
koÊci sà nieproporcjonalne, dochodzi do
przepe∏nienia p´cherza i zmoczenia ∏ó˝ka.

W zwiàzku z tym mo˝na wydzieliç dwie
grupy dzieci z moczeniem nocnym.

W pierwszej grupie p´cherz o prawid∏owej
pojemnoÊci nie jest w stanie utrzymaç do
rana zbyt du˝ej iloÊci moczu „nocnego“.
Natomiast u drugiej grupy dzieci p´cherz
o zmniejszonej pojemnoÊci nie jest w stanie
przyjàç moczu „nocnego“. Sà to dzieci,
u których zwykle wspó∏istnieje moczenie
dzienne.

Badania prowadzone w Skandynawii wy-
kaza∏y, ˝e u dzieci z pierwotnym izolowa-
nym moczeniem nocnym, czyli moczeniem
wyst´pujàcym tylko w nocy, bez wspó∏ist-
nienia innych schorzeƒ uk∏adu moczowego
oraz bez d∏u˝szej przerwy w moczeniu, ner-
ki w czasie snu nie zag´szczajà odpowied-
nio moczu i produkujà jego nadmiernà
iloÊç. Jest to spowodowane brakiem wzro-
stu wydzielania wazopresyny w godzinach
nocnych. 

Konsekwencje
moczenia nocnego

Ostatnie badania wykaza∏y, ˝e starsze
dzieci, u których nadal utrzymuje si´ mo-
czenie sà nerwowe, majà trudnoÊci z kon-
centracjà, gorszy kontakt z rówieÊnikami,
izolujà si´ w Êrodowisku i dochodzi do
stopniowego pogarszania samooceny. Cz´-
sto w takich sytuacjach moczenie nocne jest
traktowane jako moczenie na tle psycho-
gennym. W rzeczywistoÊci jest odwrotnie -
zaburzenia emocjonalne nale˝y traktowaç
jako skutek moczenia, a nie przyczyn´.
Âwiadczy o tym najlepiej fakt, ˝e u dziecka,
u którego uda∏o si´ opanowaç moczenie
ust´pujà wszelkie problemy natury psycho-
gennej. Istnieje oczywiÊcie grupa pacjen-
tów z moczeniem  nocnym na  tle psycho-
gennym, ale nie jest ona tak liczna, jak do
niedawna sàdzono. Dlatego te˝ nie nale˝y
traktowaç moczenia nocnego jako schorze-
nia majàcego swojà pierwotnà przyczyn´
w zaburzeniach emocjonalnych dziecka.

Kiedy do lekarza?
Rodzice powinni zg∏osiç si´ do lekarza,

je˝eli po ukoƒczeniu 4 roku ˝ycia dziecko
nadal si´ moczy w nocy (w tygodniu jest
przeci´tnie wi´cej „nocy mokrych“ ni˝ su-
chych). Natomiast wizyta u lekarza jest
z pewnoÊcià konieczna bez wzgl´du na
wiek dziecka, gdy:

Moczenie nocne
dr n. med. Grzegorz Paruszkiewicz

Prezes Zarzàdu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym “Dobra Nocka”



N T M  U D Z I E C I

* moczeniu nocnemu towarzyszy moczenie
dzienne, 

* dziecko ma okresowo zwy˝ki temperatu-
ry cia∏a bez wyraênej przyczyny, 

* moczenie nocne pojawia si´ po okresie
prawid∏owej kontroli oddawania moczu. 

Leczenie
W grupie pacjentów z moczeniem noc-

nym ka˝dego roku moczenie ust´puje sa-
moistnie u ok. 15% dzieci bez stosowania
leczenia. Jednak utrzymywanie si´ mocze-
nia nocnego - nawet je˝eli jest ono tylko
„niewinnym“, przejÊciowym zaburzeniem -
jest dla dziecka i ca∏ej rodziny bardzo du-
˝ym stresem. W zwiàzku z tym nie powin-
no si´ zalecaç „czekania, a˝ moczenie noc-
ne samo ustàpi“ u dziecka, które skoƒczy∏o
6 lat i moczy si´ nadal w nocy.

Aktualne metody leczenia moczenia noc-

nego wynikajà z przyczyn moczenia. U dzie-
ci z moczeniem nocnym zwiàzanym ze
zmniejszonà pojemnoÊcià p´cherza moczo-
wego i wspó∏istniejàcymi zaburzeniami
czynnoÊci dolnych dróg moczowych bardzo
dobre efekty leczenia uzyskuje si´ stosujàc
leki regulujàce czynnoÊç p´cherza moczo-
wego. Z kolei u dzieci ze zwi´kszonà iloÊcià
moczu nocnego stosuje si´ leki poprawiajàce
zag´szczanie moczu w godzinach nocnych.
Podanie leku wieczorem przed snem uzupe∏-
nia niedobór naturalnej substancji w organi-
zmie dziecka w godzinach nocnych, która
jest odpowiedzialna za zag´szczanie moczu.
Leczenie jest zwykle kontynuowane przez 3
- 4 miesiàce. Widoczny efekt leczenia uzy-
skuje si´ ju˝ po 2 - 3 dniach. W trakcie lecze-
nia farmakologicznego uzyskuje si´ ustàpie-
nie moczenia u 70-90% dzieci. Po zakoƒcze-
niu podawania leku u cz´Êci dzieci mo˝e wy-
stàpiç nawrót moczenia. Nie nale˝y tego jed-
nak traktowaç jako brak efektu kuracji, a je-

dynie jako objaw utrzymywania si´ zaburzeƒ
czynnoÊciowych w obr´bie uk∏adu moczo-
wego. W takiej sytuacji powtarza si´ cykl le-
czenia i po 3-4 miesiàcach podejmuje na-
st´pnà prób´ zakoƒczenia kuracji. Leki obec-
nie stosowane w leczeniu moczenia nocnego
sà dobrze tolerowane przez dzieci i co naj-
wa˝niejsze bezpieczne - je˝eli podawane
zgodnie z zaleceniami lekarza.

Stowarzyszenie
Mimo, ˝e moczenie nocne jest tak cz´-

stym schorzeniem, to bardzo rzadko temat
ten pojawia si´ w prasie medycznej, w cza-
sopismach kierowanych do rodziców, w au-
dycjach radiowych, czy programach telewi-
zyjnych poÊwi´conych zagadnieniom zdro-
wotnym. Brak informacji sprzyja utrwala-
niu si´ ró˝norodnych mitów i pojawianiu
si´ b∏´dnych koncepcji odnoÊnie przyczyn

moczenia nocnego oraz post´powania
z moczàcym si´ dzieckiem. Problem mo-
czenia nocnego jest wyjàtkowo wstydliwy
nie tylko dla dzieci, ale równie˝ ich rodzi-
ców. Zagadnienie nie jest poruszane
w szkole, a informacja ze strony s∏u˝b me-
dycznych jest niewystarczajàca. Grupa le-
karzy od wielu lat zajmujàcych si´ lecze-
niem dzieci z moczeniem nocnym postano-
wi∏a za∏o˝yç stowarzyszenie, które integru-
jàc dzia∏ania Êrodowiska medycznego przy-
czyni∏oby si´ do zmiany panujàcych stereo-
typów i nag∏oÊnienia problemu moczenia
w spo∏eczeƒstwie. 

Przygotowania do powo∏ania stowarzysze-
nia rozpocz´∏y si´ ju˝ w 2002 roku. Poczàtko-
wo by∏o to grono kilku lekarzy, którzy nakre-
Êlili cele dzia∏ania oraz opracowali statut Sto-
warzyszenia. Liczba lekarzy zainteresowa-
nych czynnym udzia∏em w pracach Stowarzy-
szenia stopniowo zwi´ksza∏a si´. Do Stowa-
rzyszenia do∏àczyli tak˝e psycholog szkolny
oraz piel´gniarki. 13 paêdziernika 2003 r. od-
by∏o si´ Zebranie Za∏o˝ycielskie. Sàd Rejono-
wy dla m. st. Warszawy w dniu 10 lutego
2004 r. wpisa∏ Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom z Moczeniem Nocnym „Dobra Nocka“
do Krajowego Rejestru Sàdowego. Obecnie
Stowarzyszenie ubiega si´ o uzyskanie statu-
su organizacji po˝ytku publicznego.

G∏ównym zadaniem naszego Stowarzy-
szenia jest zwrócenie uwagi na przyczyny,
skutki oraz sposoby leczenia moczenia noc-
nego. Cele, jakie postawiliÊmy przed sobà
to mi´dzy innymi:
* rozwijanie i propagowanie dzia∏aƒ sprzy-

jajàcych nag∏oÊnieniu problemu moczenia
nocnego u dzieci,

* pomoc dzieciom i ich rodzinom za pomo-
cà upowszechniania wiedzy na temat
przyczyn oraz koniecznoÊci leczenia noc-
nego,

* pomoc dla lekarzy wszystkich specjalno-
Êci zajmujàcych si´ moczeniem nocnym
u dzieci (organizowanie kursów, szkoleƒ,
warsztatów, konsultacji internetowych na
temat przyczyn tej choroby i aktualnych
metod leczenia).
W realizacji naszych celów jesteÊmy

wspierani przez tak zas∏u˝one i uznane pla-
cówki medyczne jak Instytut Centrum Zdro-
wia Matki Polki w ¸odzi oraz Instytut Matki
i Dziecka w Warszawie, które obj´∏y hono-
rowy patronat nad organizacjà. W celu akty-
wizacji ró˝nych Êrodowisk zamierzamy na-
wiàzaç wspó∏prac´ z instytucjami paƒstwo-
wymi (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Edukacji Narodowej), towarzystwami na-
ukowymi (Polskie Towarzystwo Pediatrycz-
ne, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Pol-
skie Towarzystwo Nefrologii Dzieci´cej,
Polskie Towarzystwo Chirurgów Dzieci´-
cych) oraz organizacjami spo∏ecznymi zaj-
mujàcymi si´ medycynà szkolnà, a tak˝e
promocjà i ochronà zdrowia ca∏ej rodziny. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mo-
czeniem Nocnym „Dobra Nocka“ jest otwar-
te dla nowych cz∏onków. Serdecznie zapra-
szamy do wspó∏pracy wszystkich - nie tylko
przedstawicieli Êrodowisk medycznych - któ-
rzy chcà pomóc dzieciom z tym problemem.
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym „Dobra Nocka“:
Adres Stowarzyszenia: ul. Belgradzka 8 lok. 57, 02-793 Warszawa

Adres do korespondencji: skrytka pocztowa 65, 02-919 Warszawa 76.
Infolinia 0801 35 35 00, czynna w poniedzia∏ki i Êrody w godz. 18.00-20.00,

koszt jak za po∏àczenie lokalne
www.moczenienocne.pl, e-mail: dobranocka@moczenienocne.pl

Ka˝dej nocy 300 tysi´cy dzieci w Polsce k∏adzie si´ spaç z obawà, ˝e znowu rano obudzi si´
w mokrym ∏ó˝ku.
U wi´kszoÊci tych dzieci moczenie nocne powoduje izolacj´ w Êrodowisku. 
Dzieci czujà si´ poni˝one, upokorzone, majà niskà samoocen´. 
Moczenie nocne prowadzi do izolacji dziecka w Êrodowisku, ma negatywny wp∏yw na jego
samoocen´ oraz jest przyczynà konfliktów w rodzinie.

Dlatego moczenie nocne nale˝y leczyç!
Obecna wiedza lekarska pozwala na zastosowanie skutecznych metod leczenia moczenia

nocnego.

Widoczny efekt leczenia moczenia nocnego uzyskuje si´ ju˝ po 2-3 dniach. Ca∏kowity sukces

mo˝na osiàgnàç po 3 miesiàcach!

W∏aÊciwe leczenie moczenia nocnego wyraênie poprawia samoocen´ dziecka i prowadzi do

szybkiego ustàpienia zaburzeƒ emocjonalnych.

Odpowiednia diagnostyka i prawid∏owo prowadzone leczenie moczenia nocnego sà szansà

dla dziecka i ca∏ej rodziny na normalne ˝ycie.


