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Nočné pomočovanie u detí je častejší 
problém, ako ste si mysleli

Nie ste sami, kto rieši tento problém. Nočné pomočovanie

nie je téma, s ktorou sa rodičia radi zverujú. Je to však veľmi častý 

problém, takže vaše dieťa nie je jediné s týmito ťažkosťami.

Podľa výskumov je v Európe viac ako 5 miliónov detí

trpiacich nočným pomočovaním.2

2 z 10 detí sa v noci pomočujú

1 až 2 z 10 chlapcov

1 z 10 dievčat

Z prieskumov vyplýva1:

Vek 5 rokov Vek 7 rokov



Čo je to nočné pomočovanie?

Nočné pomočovanie (nočná enuréza) - je nekontrolovateľný únik moču počas 

spánku, ak pretrváva aj po 5. roku života.3

Do tejto kategórie patrí aj pomočovanie počas popoludňajšieho spánku.

Náš organizmus má schopnosť kontrolovať tvorbu moču a močenie. Táto schopnosť 

sa u dieťaťa vyvíja postupne – u každého dieťaťa iným tempom, podobne ako reč, 

chôdza. Dieťa dokáže kontrolovať výdaj moču najskôr cez deň (okolo 3. roku života) 

a neskôr aj v noci. Tento druh pomočovania nie je spôsobený poruchou močového 

mechúra alebo močového systému. Ak sa dieťa pomočuje len v noci, ide o nočné 

pomočovanie. Ak sa dieťa pomočuje cez deň, hovoríme o dennom pomočovaní. 

Vyskytovať sa môze aj kombinované pomočovanie (počas dňa aj noci).

Nočné pomočovanie sa môže znova objaviť aj u detí, ktoré boli predtým „suché“. 

Vtedy hovoríme o sekundárnej enuréze. Takéto pomočovanie často vzniká

po veľkých zmenách v živote dieťaťa – nástup do škôlky, narodenie mladšieho 

súrodenca, sťahovanie, rozvod rodičov a podobne. Môže mať ale aj iné

príčiny, preto je potrebné navštíviť  svojho detského lekára.

Ak sa Vaše 5 ročné
dieťa pocikáva, 
navštívte svojho 
detského lekára4



Močový systém

ako funguje (alebo by mal fungovať!)

Orgán, ktorý tvorí moč sú obličky. Z nich odteká moč močovodmi do močového mechú-

ra. Močový mechúr je svalová nádržka, rezervoár pre moč. Je schopný sa zväčšovať s pri-

búdajúcim močom. Spolupráca svalov močového mechúra a svalov panvového dna zabez-

pečujú udržanie moču v mechúri. Ak dosiahne mechúr svoje maximum vo zväčšení, vyš-

le signál do mozgu, ten vydá príkaz: treba vyprázdniť močový mechúr. Človek ide na WC 

a vymočí sa. 

Prečo sa niekto pomočuje a niekto nie?

Väčšina detí medzi 2.-3. rokom života udrží stolicu a moč počas dňa. 

Ku koncu 4. roka života udrží moč aj počas spánku. Vaše nie? Je to normálne. Dieťa vo 

veku 4 rokov môže byť počas spánku mokré. Každé dieťa sa vyvíja individuálne, ani medzi 

súrodencami nie sú procesy učenia rovnaké. Majte trpezlivosť. 

Pokiaľ ale máte strach, zdôverte sa s obavami lekárovi, ktorý vám vysvetlí, či je to ešte 

„v poriadku“ alebo treba dieťa vyšetriť, prípadne liečiť. 

Močová trubica 
úzka hadička, ktoru sa moč dostane 

von z tela. Chlapci ju majú dlhšiu
a prechádza cez penisObličky

produkujú moč

Močový
mechúr 

svalová nádržka,
zásobník na moč

Močovod
je hadička, ktorou sa dostane 
moč z obličiek do močového 

mechúra

Svaly
panvového dna 

pomáhajú udržiavať moč v mechúri 
a rovanko pomáhajú

pri vyprázdňovaní mechúra



Moč sa tvorí v obličkách a jeho množstvo riadi dôležitá látka v organizme (vazopresín). 

V noci sa jej tvorí viac a tým sa zmenší objem vyprodukovaného moču. Močový mechúr

sa napĺňa pomalšie a nemusí sa v noci vyprázdniť.

U veľkej časti detí s nočným pomočovaním je v noci nedostatočná vlastná tvorba va-

zopresínu.4 Následne sa u takýchto detí vytvorí v noci veľa moču a močový mechúr sa pre-

plní. Dieťa spí a mozog nie je schopný rozpoznať signály preplneného močového mechú-

ra a prebudiť sa na močenie. Výsledkom je, že sa vymočí do postele počas spánku, pričom 

tomu nie je schopné zabrániť vlastnou vôľou.

Nech už je príčina pomočovania vášho dieťaťa akákoľvek, nevystavjte svoje dieťa a ani 

seba stresu. Existuje účinná a bezpečná pomoc. Navštívte detského lekára, ktorý vám 

odporučí ďalší postup.

Čo spôsobuje nočné pomočovanie?

Pokiaľ chcete získať viac informácií, pozrite si stránku www.suchapostielka.sk.



Čo môžem urobiť pred návštevou lekára?
Podporujte pitie dostatočného množstva tekutín počas celého dňa, obmedzte však 

príjem tekutín pred spaním. Maximum tekutín by malo dieťa piť do 17-tej hodiny. Vyhnite sa 

šumivým nápojom, veľmi sladkým nápojom, nápojom s obsahom kofeínu. Ideálna tekutina je 

čistá voda. Nenechávajte pohár s pitím na nočnom stolíku dieťaťa.

Postupne obmedzte tekutiny 2 hodiny pred spánkom na minimum (20 ml).

Podporujte pravidelné vyprázdňovanie močového mechúra počas dňa. Je dobré, aby sa dieťa 

pred spánkom úplne vymočilo. Odporúčame močenie chlapcov pred spánkom v sede.

Podporujte vyprázdňovanie hrubého čreva – dieťa má mať stolicu každý deň.

Ak má vaše dieťa zápchu, nahromadená stolica môže dráždiť močový mechúr 

a to znamená, že bude musieť ísť na toaletu častejšie, alebo sa pomočí.

Vymyslite systém odmien za „suché“ noci (nálepky, návšteva kina, výlet…). 

Nevšímajte si „mokré“ noci.

Odmeňte aj zmenu správania – pravidelné pitie počas dňa, nepitie pred spánkom. 

Upravte večerné rituály – pitie tekutín v posteli. 5 ročné dieťa má kapacitu močového mechúra asi 

100 ml. Pokiaľ vypije pohár vody, mlieka, čo je približne 250 ml, množstvo moču vytvoreného v noci je 

väčšie ako kapacita močového mechúra a dieťa sa pomočí. Presvedčte sa, že sa dieťa pred spaním vy-

močí.

Hoci niektoré z vyššie uvedených návrhov môžu pomôcť, najdôležitejšia vec, ktorú by ste mali urobiť, 

je porozprávať sa so svojím lekárom. Nočné pomočovanie, rovnako ako iné dlhodobo trvajúce nelie-

čené choroby, môžu ovplyvniť fyzický a psychický vývoj dieťaťa. Čím skôr sa o probléme porozprávate 

s odborníkom, tým lepšie pre vaše dieťa. 

Nočné pomočovanie sa dá účinne a bezpečne liečiť. 

Podstata liečby nočného pomočovania detí spočíva v napodobení prirodzenej schopnosti organizmu 

regulovať množstvo nočného moču na normálne hodnoty. Liečba nie je jednorazová, ale je dlhodobá. 

Jej dodržiavanie pomôže dieťaťu získať čoraz vačšiu istotu v ovládaní močového mechúra.

Denne by dieťa
malo vypiť 6-8
pohárov tekutín



Pomočovanie nesmieme ignorovať, pretože:
Nočné pomočovanie je jeden z najstresujúcejších problémov u detí, ktorý môže ovplyvniť celý 

vývoj dieťaťa a negatívne ho poznamenať na celý život:7,8,9,10

• má závažné psychologické dôsledky - deti ho označili za tretí najstresovejší faktor po strate 

rodiča a po rozvode rodičov.9

• spôsobuje emocionálnu a sociálnu izoláciu dieťaťa, pocity menejcennosti, poruchy komuni-

kácie. Pomočovanie u detí vyvoláva hanbu a strach. Nemôže spať u kamaráta, nemôže chodiť 

na školské výlety, navštevovať školu v prírode... Štúdie dokázali, že deti s pomočovaním

sú zmätené, nahnevané, depresívne a môžu mať veľké ťažkosti pri kontakte s kamarátmi

a pri plnení si školských povinností.8

• spôsobuje znížené sebahodnotenie - pomočujúce sa deti majú nižšie sebahodnotenie a se-

baistotu, veľakrát dokonca ešte nižšie než deti trpiace inými chronickými ochoreniami (napr. 

cukrovka). 7,8,10

• pretrvávajúce pomočovanie môže viesť k frustrácii a stresu v celej rodine. Zaťažuje rodinu

fi nančne (pranie a výmena posteľnej bielizne) a obmedzuje jej sociálne aktivity v porovnaní 

s inými rodinami (dovolenky, výlety).8

Všeobecne sa tvrdí, že každý raz z pomočovania vyrastie. Napriek tomu nepodceňujte výskyt 

pomočovania u svojho dieťaťa. Čím častejšie sa dieťa pomočuje, tým je pravdepodobnejšie, 

že sa bude pomočovať aj v dospelosti, a preto je dôležité čím skôr začať s liečbou.11 Nočné 

pomočovanie sa vyskytuje v dospelosti u 2 % populácie. 4,11

Niektoré rady pomôžu  v upevňovaní návykov, či psychickej podpore celej rodiny:

• Buďte pozitívny, uisťujte dieťa, že pomočovanie prestane. Netrestajte dieťa pre 

pomočovanie.

• Nedávajte dieťaťu piť vodu, mlieko, či iné nápoje tesne pred spánkom. Maximum te-

kutín má dieťa vypiť do 17-tej hodiny, potom len menšie množstvo. Pred spaním

sa musí vymočiť.

• Pri pomočení by sa malo dieťa samo prezliecť, väčšie deti by si mali samy prezliecť 

aj posteľ.

• Vymyslite systém odmien za „suché“ noci (nálepky, návšteva kina, výlet…). 

Nevšímajte si „mokré“ noci.

• Pokiaľ je v rodine niekto, kto sa pomočoval, je dobré, ak sa s dieťaťom porozpráva. 

Dieťa zistí, že nie je s problémom samo a že je to problém, s ktorým si bude vedieť

s vašou pomocou poradiť. 

Vaše dieťa potrebuje porozumenie, ohľaduplnosť a trpezlivosť. Chváľte ho pri úspechoch,

aj keď sú podľa vás minimálne. Neúspechom nevenujte pozornosť.

Ako najlepšie 
pomôcť svojmu 
dieťaťu?
Poraďte sa so svojím lekárom 



Nočné pomočovanie
sa dá účinne a bezpečne liečiť. 

Poraďte sa so svojím lekárom 
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Ako zvíťaziť nad nočným pomočovaním?

• Ak má dieťa viac ako 5 rokov, nečakajte „až z toho vyrastie“, ale hľadajte pomoc

u svojho detského lekára. 

• Nočné pomočovanie má závažné psychologické následky a ak sa nelieči, môže poznačiť 

dieťa na celý život.

• Buďte trpezlivý,  liečba obvykle pozostáva z viacerých krokov, je obvykle dlhodobá.

• Dieťa pozitívne motivujte, vymyslite systém odmien za suché noci.

• Podporujte príjem tekutín dieťaťa počas dňa, obmedzte príjem tekutín dieťaťa

2 hodiny pred spaním.

• Dohliadnite na pravidelné vyprázdňovanie mechúra dieťaťa počas dňa a pred spaním.

• Dieťa ukladajte  k spánku v pravidelnom čase. 

• Dodržiavajte presne všetky pokyny lekára a neukončite liečbu predčasne, výsledky sa určite 

dostavia.

Pokiaľ chcete získať viac informácií,

pozrite si stránku www.suchapostielka.sk.
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