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BEDWETTING IN TEENAGERS AND
YOUNG ADULTS
MOCZENIE NOCNE U NASTOLATKÓW
I MŁODYCH OSÓB DOROSŁYCH

IS BED-WETTING A PROBLEM IN
YOUNG ADULTS?

CZY MOCZENIE NOCNE JEST PROBLEMEM U
MŁODYCH LUDZI?

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.

Około dwóch młodych ludzi na 100 moczy się w łóżku w
nocy, (co nazywa się również enurezją nocną). Może
to być problemem zarówno dla młodych mężczyzn, jak
i kobiet, przy czym większość młodych ludzi moczących
się w nocy, robi to od dzieciństwa. O ile niektórzy
otrzymywali pomoc w dzieciństwie, wielu młodych ludzi
mogło nigdy takiej pomocy nie otrzymywć. Mogą oni
myśleć, że moczenie nocne poprawi się z czasem lub,
że nic nie da się z tym zrobić.

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.

Moczenie się w nocy może utrudnić codzienne życie.
Młodzi ludzie mogą czuć się zażenowani tym problemem
i mogą się bać, że inni się o tym dowiedzą. Mogą również
mieć wydatki i obowiązki związane z dodatkowym
praniem. Niełatwo może być spędzać noc poza domem
lub dzielić łóżko albo pokój z kimś innym. Dużym
zmartwieniem jest to, co moczenie nocne może oznaczać
dla bliskich stosunków.

CZY DOSTĘPNA JEST POMOC W MOCZENIU
NOCNYM?

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.

Niektórzy młodzi ludzie moczący się w nocy mogą mieć
również problemy z pęcherzem w ciągu dnia – jak na
przykład oddawanie moczu częściej i w większym
pośpiechu niż normalnie – i doznają wycieku moczu w
czasie śpieszenia się do toalety (co nazywa się również
nadczynnością pęcherza).

Na szczęście MOŻESZ otrzymać pomoc. Z pomocą
uważnego zbadania i leczenia, moczenie nocne można
wyleczyć, nawet, jeżeli wcześniejsze leczenie nie
pomagało.
Nawet, jeżeli nie da się tego wyleczyć, można zmniejszyć
objawy i zachować suchą pościel.

CO POWODUJE MOCZENIE NOCNE U MŁODYCH
LUDZI?
Moczenie nocne powodowane jest mieszanką trzech
rzeczy, jak:
	wytwarzanie dużej ilości moczu przez organizm w
przeciągu nocy;
	pęcherz, który może pomieścić jedynie niewielką ilość
moczu w nocy; i
	niemożność pełnego przebudzenia się ze snu.
U niektórych młodych ludzi możliwa jest również pewna
zmiana w funkcjonowaniu pęcherza, która zatrzymuje
normalne napełnianie i wydalanie moczu w ciągu dnia.
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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?

CZY MOGĄ BYĆ INNE PRZYCZYNY MOCZENIA
NOCNEGO?

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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Dzięki badaniom światowym wiemy teraz więcej na temat
przyczyn moczenia nocnego, jak to, że:
 moczenie nocne może być sprawą rodzinną;
	niektóre pęcherze nie mogą trzymać dużej ilości
moczu w ciągu dnia i to może stwarzać problemy
w nocy;
	niektóre pęcherze nie całkiem się opróżniają w
toalecie, co oznacza, że mocz pozostaje w pęcherzu;
	niektóre nerki wytwarzają większe ilości moczu niż
normalne w nocy.

|

Kontrolowanie moczenia nocnego mogą utrudnić pewne
inne rzeczy, takie jak:
 zaparcia;
 zapalenie nerki lub pęcherza;
	picie zbyt wielu napojów zawierających kofeinę
i/lub alkohol;
 zażywanie pewnych leków i narkotyków; i
	uczulenia lub powiększone migdałki, które blokują
nos lub górne drogi oddechowe w nocy.

JAK MOŻNA ZARADZIĆ MOCZENIU NOCNEMU?
Badania doprowadziły do nowych typów leczenia.
Ponieważ moczenie nocne u młodych ludzi może być
bardziej złożone niż u dzieci, musisz porozmawiać z
pracownikiem służby zdrowia specjalnie wyszkolonym
w kwestii problemów z pęcherzem u dzieci,
jak np. lekarzem, fizjoterapeutą lub pielęgniarką
wyspecjalizowaną w kwestiach zagadnień trzymania
moczu. Kiedy spotkasz się z takim specjalistą, będzie
można omówić problem i wykonać badania fizykalne i
pewne testy. Jeden test może sprawdzić twój przepływ
moczu (po oddaniu przez ciebie moczu prywatnie w
toalecie). Inny test może sprawdzić, czy twój pęcherz
całkowicie się opróżnia. Być może zostaniesz również
poproszony o poprowadzenie w domu dziennika
dotyczącego oddawania moczu.
Leczenie zależeć będzie od tego, co wykryły badania.
Mogą to być:
 leczenie zaparć i zapalenia pęcherza;
	leki lub preparaty w areozolu w celu zwiększenia
zdolności pęcherza przechowywania większej ilości
moczu lub zmniejszenia ilości moczu wytwarzanego
w przeciągu nocy;
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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.

	uczenie kontrolowania tego, jak dobrze pęcherz
przechowuje i wydala mocz;

	stosowanie alarmu, który włącza się, kiedy następuje

zmoczenie łóżka. Może to być użyteczne zarówno dla
młodych ludzi, jak i dzieci, ale może nie zostać użyte
w pierwszej kolejności;
	mieszanka niektórych z powyższych sposobów
leczenia; i
	używanie produktów zatrzymywania moczu w celu
ochrony pościeli i skóry, zmniejszenia zapachu i
zwiększenia komfortu w czasie stosowania leczenia.
Leczenie może zająć kilka miesięcy. Jeśli tylko bierzesz
lekarstwa lub używasz alarmu od czasu do czasu, może
to nie odnieść żadnego skutku. Niektóre z rzeczy, które
mogą zwiększyć szansę zaprzestania moczenia się, to:
 chęć poprawy;
 prowadzenie leczenia pod nadzorem; i
	dokładanie starań dla wprowadzenia zmian w
zakresie, o jaki cię poproszono.
Jeśli moczenie w łóżku nie ulegnie poprawie, nie oznacza
to, że jest to twoja wina. W takim przypadku powinno się
skorzystać z porady lekarskiej, a lekarz skieruje cię na
dokładniejsze badania.

SZUKAJ POMOCY
Dostępne są wykwalifikowane pielęgniarki, kiedy
zadzwonisz do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania
Czynności Fizjologicznych pod numer 1800 33 00 66*
(od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 20.00
Australian Eastern Standard Time) bezpłatnie:
 Informacja;
 Porada; i
 Ulotki.
Jeżeli masz trudności z mówieniem lub rozumieniem
w języku angielskim, możesz zwrócić się o pomoc do
telefonicznej służby tłumaczy dzwoniąc pod numer
13 14 50. Telefon zostanie odebrany w języku angielskim,
więc prosimy podać język, w którym rozmawiasz i nie
odkładać słuchawki. Zostaniesz połączony z tłumaczem
ustnym, który rozmawia w twoim języku. Powiedz
tłumaczowi, że chcesz zadzwonić do Krajowej Infolinii
ds. Kontrolowania Czynności Fizjologicznych (National
Continence Helpline) pod numer 1800 33 00 66.
Zaczekaj przy telefonie na połączenie, a tłumacz pomoże
ci porozmawiać z pielęgniarką wyspecjalizowaną w
zagadnieniach kontrolowania czynności fizjologicznych.
Wszystkie rozmowy są poufne.
Odwiedź stronę bladderbowel.gov.au lub
continence.org.au/other-languages
* Rozmowy z telefonów komórkowych naliczane są po stosowanych
stawkach.
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