
Moczenie mimowolne u dzieci. 

 

Mimowolne nocne moczenie u dzieci w wieku przedszkolnym występuje stosunkowo często. 

Zdarza się także u dzieci starszych. Wśród przyczyn moczenia nocnego podaje się: 

dziedziczenie genetyczne zjawiska, moczenie jako reakcję na pobudzenie przez marzenia 

senne w trakcie snu, moczenie jako wyraz przeżywanych konfliktów emocjonalnych dziecka, 

małą pojemnośd pęcherza u dzieci lub nie wystraczające opanowanie przez dziecko 

właściwej reakcji na uczucie pełności pęcherza moczowego. 

Rozpoznanie moczenia mimowolnego stawiamy gdy: 

 Wiek dziecka kalendarzowy i intelektualny wynosi co najmniej 5 lat. 

 Mimowolne lub zamierzone oddawanie moczu do łóżka lub w ubranie występuje 

minimum dwukrotnie w miesiącu u dzieci do lat 7, a u dzieci starszych raz w miesiącu. 

 Moczenie nocne nie jest wynikiem napadów padaczkowych ani nietrzymania moczu 

uwarunkowanego neurologicznie. Nie jest też następstwem nieprawidłowości 

w budowie dróg moczowych ani innych chorób somatycznych.  

 Występuje brak potwierdzenia jakichkolwiek innych zaburzeo psychicznych.  

 Czas trwania wynosi co najmniej 3 miesiące. 

Leczenie moczenia mimowolnego u dzieci może obejmowad: 

 Leczenie farmakologiczne imipraminą (lek stosowany w leczeniu depresji 

u dorosłych). 

 Treningi behawioralne polegające na warunkowaniu i wytworzeniu odruchu 

obudzenia się w nocy na skutek wypełnionego pęcherza. Stosuje się wybudzanie 

dziecka w ciągu nocy najpierw na początku mimowolnego oddawania moczu 

a następnie na sygnały płynące z wypełnionego pęcherza moczowego (metoda 

dzwonka i pobudki).  

 Leczenie psychologiczne, które polega na osiąganiu przez terapeutę oraz dziecko 

wspólnego celu, którym jest zaprzestanie moczenia nocnego. Leczenie 

psychologiczne obejmuje: 

 

 Współpracę z rodzicami. 

 Sugestię. 

 Podkreślanie mocnych stron dziecka. 

 Wzmacnianie pozytywne. 

 Ćwiczenia dla dziecka i rodziców.  

 

 



Ćwiczenia dla dziecka pomagające w zapobieganiu moczenia mimowolnego : 

 Gimnastyka zwieraczy w ciągu dnia. Dziecko robiąc siusiu proszone jest aby dwiczyło 

oddawanie moczu porcjami poprzez puszczanie i zatrzymywanie strumienia aż do 

całkowitego opróżnienia pęcherza. 

 Jeden raz w ciągu dnia dziecko proszone jest aby w chwili w której chce mu siku 

usiadło i skoncentrowało się przez chwilę nad trzymaniem zwieraczy pęcherza.  

 Dziecko zakłada i prowadzi dzienniczek w którym przykleja lub rysuje słoneczka za 

suche noce oraz chmurki za mokre. Do zeszytu zaglądad może tylko dziecko 

i terapeuta. 

 Terapeuta daje dziecku misia, który zostaje strażnikiem nie sikania i podczas nocy 

w łóżku pilnuje aby maluch nie oddawał mimowolnie moczu. Jeśli dziecko posika 

łóżko ma prawo nakrzyczed na misia za to że nie wystarczająco pilnował malucha 

(uwolnienie negatywnych emocji związanych ze skutkami moczenia nocnego). 

Rady dla rodziców: 

 Nie należy ograniczad picia dziecku w ciągu dnia . 

 Bezpośrednio przed zaśnięciem nie podawad dużych ilości płynów. 

 Unikad napojów gazowanych ponieważ zwiększają uczucie parcia na pęcherz. 

 Przed snem unikad zabaw i aktywności powodujących pobudzenie emocjonalne. 

 Nie należy dziecka karad ani krytykowad z powodu moczenia nocnego. Nie 

rozmawiamy o tym w ciągu dnia i nie opowiadamy innym członkom rodziny, 

zwłaszcza przy dziecku.  

 Należy chwalid dziecko za noce suche oraz nie zwracad szczególnej uwagi na noce 

kiedy się zmoczyło.  
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