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BEDWETTING IN TEENAGERS
AND YOUNG ADULTS
TIZENÉVESEK ÉS FIATAL
FELNŐTTEK ÁGYBAVIZELÉSE

IS BED-WETTING A PROBLEM IN YOUNG ADULTS?
About two out of every 100 young adults wet the bed
at night (also called nocturnal enuresis). It can be a
problem for both young men and women, with most
young adults who wet the bed having done so since they
were a child. While some may have had help as a child,
many young people may never have had help with this
problem. They may think bed-wetting will get better with
time, or that it can’t be helped.
Some young people with night-time wetting may also
have day-time bladder problems, such as passing urine
more often and more urgently than normal, and urine
leaks as they hurry to the toilet (also called overactive
bladder).
Bed-wetting can make everyday life more difficult. Young
adults may be embarrassed by this problem, and they
may fear that people will find out. They can also have the
expense and workload of extra washing. It can be tricky
to stay away from home overnight or to share a bed or
room with someone else. A big worry is what bed-wetting
can mean for close personal relationships.
IS HELP AVAILABLE FOR BED-WETTING?
The good news is that you CAN get help. With careful
review and treatment, bed-wetting can often be cured,
even if past treatment did not help.

Minden 100 fiatal felnőtt közül körülbelül kettő éjszaka
bepisil az ágyba (enuresis nocturna). Úgy fiatal
férfiak, mint fiatal nők számára ez egy probléma lehet.
A legtöbbje gyerekkora óta bepisil az ágyba. Lehet, hogy
van olyan, aki gyerekkorában kapott erre segítséget, de
sok olyan fiatal ember van, aki erre a problémára soha
nem kapott segítséget. Lehet hogy azt hiszik, hogy az
idő múlásával az ágybapisilés javulni fog, vagy pedig azt,
hogy nem lehet azon segíteni.
Van olyan éjszaka ágybavizelő fiatal, akinek lehetnek
olyan nappali vizelési problémái is, mint például az, hogy
a normálisnál gyakrabban és sürgősebben jár pisilni,
és a vizelet csöpög, ahogy a vécére siet (ezt túl aktív
húgyhólyagnak is hivják).
Az ágybapisilés nehezebbé teheti a mindennapi életet.
Fiatal felnőtteknek kínos lehet ez a probléma, és lehet,
hogy félnek attól, hogy mások megtudják. A több mosás
költsége és a mosással járó munka is őket terheli. Nehéz
lehet az éjszakát nem otthon tölteni vagy valaki mással
ugyanabban az ágyban vagy hálószobában aludni.
Nagyon aggasztó az, hogy az ágybapisilés mit jelenthet
szoros személyes kapcsolatok esetében.
VAN-E AZ ÁGYBAVIZELÉSRE SEGÍTSÉG?

Even when it can’t be cured, you can reduce symptoms
and keep bedding dry.
WHAT CAUSES BED-WETTING IN YOUNG ADULTS?
Wetting the bed is caused by a mix of three things:
	the body making a large amount of urine through the
night;
	a bladder that can only store a small amount of urine
at night; and
	not being able to fully wake up from sleep.
In some young adults there is likely to also be some
change in bladder function that stops normal filling
and emptying of urine through the day.

FIATAL FELNŐTTEKNÉL PROBLÉMA-E AZ
ÁGYBAVIZELÉS?

A jó hír az, hogy TUDNAK Önnek segíteni. Gondos
felülvizsgálattal és kezeléssel az ágybavizelést gyakran
meg lehet gyógyítani, még akkor is, ha az előző kezelés
ezen nem segített.
Még ha nem is lehet meggyógyítani, csökkenthetjük a
tüneteket, és szárazon tarthatjuk az ágyat.
MI OKOZZA AZ ÁGYBAVIZELÉST FIATAL
FELNŐTTEKNÉL?
Az ágybavizelést három dolog kombinációja okozza:
 a test sok vizeletet állít elő az éjszaka folyamán;
	a húgyhólyag csak kevés vizeletet tud tárolni az
éjszaka folyamán; és
	nem tud valaki teljesen felébredni az álmából.
Van olyan fiatal felnőtt, akinél valószínűleg változás is
van a húgyhólyag műkődésében, ami megakadályozza
a napközbeni normális vizelettelítést és ürítést.
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Worldwide research means that we now know
more about the causes of bed-wetting, such as:
 bed-wetting can run in some families;
	some bladders can’t hold very much urine through the
day and this can cause problems at night;
	some bladders do not fully empty on the toilet, which
means urine stays in the bladder;
	some kidneys make larger amounts of urine
than normal through the night.
CAN THERE BE OTHER REASONS FOR
BED-WETTING?

LEHET-E AZ ÁGYBAVIZELÉSNEK MÁS OKA IS?

Some other things can make it hard to control
bed-wetting, such as:
 constipation;
 infection in the kidney or bladder;
	drinking too many drinks with caffeine and/or alcohol;
	the use of some medications and illegal drugs; and
	allergies or enlarged adenoids and tonsils which block
the nose or upper airways at night.
HOW CAN BED-WETTING BE HELPED?
Research has led to new types of treatment. Since
bed-wetting in young adults can be more complex than
in children, you must talk to a health professional with
special training in bladder problems, such as a doctor,
physiotherapist or continence nurse advisor. When you
see this health professional, the problem will be reviewed
and a physical check and some tests will be done.
One test may check your urine flow (by passing urine
in private into a toilet). Another test can check if your
bladder empties right out. You may also be asked to do a
bladder diary at home.
Treatment will depend on what was found in the check,
but could be:
	treatment of constipation and bladder infection;
	drugs or sprays to boost how much your bladder can
hold, or to cut down how much urine is made through
the night;
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Világszerte folytatott kutatás alapján most már többet
tudunk az ágybavizelés okairól, mint például:
 az ágybavizelés örökletes lehet;
	van olyan húgyhólyag, amely nem tud sok vizeletet
tárolni napközben, és ez problémát okozhat éjszaka;
	van olyan húgyhólyag, ami nem ürül ki egészen
a vécén, ami azt jelenti, hogy vizelet marad a
húgyhólyagban;
	van olyan vese, ami éjszaka a normálisnál több
vizeletet állít elő.

|

Van más dolog is, ami megnehezítheti az ágybavizelés
megakadályozását, mint:
 székrekedés;
 vese-vagy húgyhólyagfertőzés;
	ha valaki túl sok koffein- és/ vagy alkoholtartalmú italt
fogyaszt;
	bizonyos gyógyszerek vagy illegális drogok
használata; és
	allergia vagy megdagadt orrpolip és mandula,
ami elrekeszti az orrot és a felső légutat éjszaka.
HOGY LEHET AZ ÁGYBAVIZELÉSEN SEGÍTENI?
A kutatás újfajta kezelésmódokhoz vezetett. Mivel
az ágybavizelés fiatal felnőtteknél bonyolultabb
lehet, mint gyerekeknél, így beszélnie kell egy olyan
egészségügyi szakemberrel, aki speciális képzést nyert
vizelési problémákkal kapcsolatban, ilyen egy orvos,
fizioterapeuta vagy kontinencia ápoló tanácsadó. Amikor
ehhez az egészségügyi szakemberhez elmegy, az a
problémát felül fogja vizsgálni, általános egészségügyi
vizsgálaton fog átmenni, valamint néhány tesztet fognak
készíteni. Egy teszt vizsgálhatja a vizeletfolyást (ahol
csukott ajtó mögött a vécébe pisil). Egy másik teszt azt
vizsgálja, hogy kiürül-e teljesen a húgyhólyagja. Lehet
hogy megkérik, hogy vezessen otthon egy vizeletnaplót.
A kezelés attól függ majd, hogy mi derült ki a vizsgálat
alatt, de lehet:
	székrekedés és húgyhólyagfertőzés kezelése;
	gyógyszer vagy permet, ami növeli azt a
mennyiséget, amelyet a húgyhólyag tárolni tud, vagy
csökkenti azt a vizeletmennyiséget, amely az éjszaka
folyamán termelődött;
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	training to control how well the bladder stores and

empties urine;
	use of an alarm that goes off when the bed becomes
wet. This can be useful for young adults as well as
children but may not be the first thing tried;
 a mix of some of the above treatments; and
	use of continence products to protect bedding
and skin, reduce odour and increase comfort
while treatment is underway.
Treatment can take a few months to work. If you only take
the drugs or use the alarm now and then, it may not work
at all. Some of the things that can increase the chance of
becoming dry are:
 wanting to improve;
 having your treatment supervised; and
	putting in a big effort to make changes where you
have been asked to.
When bed-wetting does not get better, it isn’t your fault in
this case, you should see a specialist doctor who will do a
more thorough review.
SEEK HELP
Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday
to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern
Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.
If you have difficulty speaking or understanding English
you can access the Helpline through the free Telephone
Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be
answered in English, so please name the language you
speak and wait on the phone. You will be connected
to an interpreter who speaks your language. Tell the
interpreter you wish to call the National Continence
Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be
connected and the interpreter will assist you to speak with
a continence nurse advisor. All calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/otherlanguages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

	edzés, amely szabályozza azt, hogy a húgyhólyag

milyen jól tárolja és üríti ki a vizeletet;
	riasztó használata, ami csönget akkor, amikor az ágy
benednedvesedik. Ez hasznos lehet fiatal felnőtteknél
éppen úgy, mint gyerekeknél, de lehet hogy nem ez
lesz az első dolog, amit megprobálnak;
 néhány fenti kezelés kombinációja; és
	kontinencia készítmények alkalmazása, amelyek
védik az ágyat és a bőrt, csökkentik a szagot,
valamint javítanak addig a helyzeten, amíg a
kezelés tart.
Egy pár hónap eltelhet, mielőtt a kezelés hatékony lesz.
Ha csak időnként szedi a gyógyszert vagy használja
a riasztót, lehet hogy egyáltalán nem lesz hatékony.
Néhány dolog, ami növelheti az esélyét annak, hogy
száraz lesz:
 ha akar javulni;
 ha felügyelnek a kezelésére; és
	erősen igyekezzen megváltoztatni azt, amire kérték.
Ha az ágybavizelés nem javul, az nem az Ön hibája.
Eben az esetben keressen meg egy szakorvost, aki az
Ön felülvizsgálata során többen tud tenni.
KÉRJEN SEGITSÉGET
Szakképzett ápolók állnak rendelkezésére ha felhivja
az Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálatot a
1800 33 00 66* számon (hétfőtől péntekig, reggel 8-tól
este 8-ig az ausztrál keleti időzónában) ingyenesen:
 Információ;
 Tanács; és
 Szórólapok.
Ha problémái vannak az angol nyelvvel, kapcsolatba
léphet a Telefonos Tolmács Szolgálattal a 13 14 50
számon. Először valaki válaszol a hivásra angolul,
mondja be, hogy milyen nyelven beszél és várjon a
telefonon. Kapcsolatba fog kerülni egy tolmáccsal
aki beszéli az Ön nyelvét, mondja meg neki, hogy az
Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálattal akar
beszélni a 1800 33 00 66 számon. Várjon a telefonon,
hogy kapcsolják és a tolmács segiteni fogja a kontinencia
ápolójával való beszélgetésben. Minden beszélgetés
bizalmas.
Látogassa meg a bladderbowel.gov.au vagy
continence.org.au/other-languages weboldalakat
* A mobil telefonról történő hívás az annak megfelelő díjba kerül.
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