
 
SUHE NOĆI ZA DOBRO JUTRO 
Savjeti roditeljima 

 Noćno mokrenje potrebno je liječiti, a ne čekati da prođe samo od sebe 
 Razgovarajte s djetetom o problemu, budite optimistični, pružite mu 

podršku i nemojte ga kažnjavati 
 Potražite pomoć liječnika/pedijatra i nezapočinjite nikakvu terapiju bez 

stručnog savjeta  
 Postoji terapija koja može riješiti problem i vrlo je važno što prije početi s 

liječenjem 

Niste sami  

Noćno mokrenje ili enureza uobičajen je problem i najnovija hrvatska istraživanja pokazala 
su da oko 8% naše djece ima taj problem.  

     Ne posramljujte ga 

Važno je da djetetu ne prigovarate kada se pomokri u krevet jer će učinak biti upravo 
suprotan. Morate znati da ono to ne radi namjerno, i samo je postiđeno i neugodno mu je. 
Ohrabrite ga da će uspjeti kontrolirati mokrenje, te neka vidi da ste na njegovoj strani i da ga 
razumijete.  

Vrste enureze  

Noćno mokrenje ili enureza je nevoljno, nesvjesno i ponavljano mokrenje u krevet tijekom 
noći u dobi od 4. ili 5. godine kada bi dijete već trebalo kontrolirati mokrenje. Dijagnoza se 
postavlja ako se nekontrolirano mokrenje pojavljuje redovito (više od dva puta tjedno) 
tijekom duljeg razdoblja (nekoliko mjeseci). Ako mokraća pobjegne danju ili noću u duljim 
razmacima, nema potrebe za liječenjem jer je najčešće riječ o promjeni djetetovih navika 
(npr.povećan unos tekućine prije spavanja,..).  

Ako dijete nikad nije uspostavilo kontrolu mokrenja riječ je o primarnoj enurezi, dok je 
sekundarna enureza poremećaj koji se pojavljuje nakon što je kontrola postojala najmanje 6 
mjeseci i najčešće je uzrokovana psihičkim stresom kao što su rastava braka roditelja, rođenje 
brata ili sestre, promjena vrtića, boravak u bolnici, smrt u obitelji, itd. U tom slučaju riječ je o 
tzv. Privremenoj regresiji – dijete se vraća u raniju razvojnu fazu. 

Prvi korak – dijagnoza 

Prvi korak je točna i stručna dijagnoza. Svakako je potrebno da pedijatar i urolog ispitaju jeli 
sve u redu s mokraćnim sustavom djeteta kako bi se isključili mogući organski uzroci kao što 
su: infekcije mokraćnog sustava, šećerna bolest i druge rutinske pretrage koje uključuju 
kompletnu krvnu sliku, glukozu u krvi, urin i urinokulturu.  

Gen je krivac 

Slijedeći korak: genetska anamneza! Zapitajte se jeli tko u vašoj obitelji mokrio u krevet? U 
velikom broju slučajeva mokrenje u krevet se naslijeđuje, odnosno ono je genetski problem.  



 
Kako pomoći djetetu s problemom noćnog mokrenja   

Buđenje djeteta tijekom noći, ograničavanuje unosa tekućine, izrada tablice i nagrađivanje za 
suhu noć, vježbanje mjehura neće pomoći. Danas su u svijetu prihvaćena dva načina liječenja 
primarne noćne enureze: noćni alarm i lijekovi. 

Lijekovi  

Dezmopresin je lijek koji smanjuje noćno izlučivanje mokraće. Rezultati liječenja se postižu 
kod 84% djece.  

Noćni alarm  

Alarm detektira vlagu u gaćicama/krevetu djeteta, uključi se, budi dijete kad ono počne 
mokriti u krevet. Ta metoda uči dijete da reagira na pun mjehur, a djeluje prema načelu 
izazivanja uvjetovanog refleksa. Potrebno je 3-6 mjeseci da bi se uočili prvi rezultati, a 
uspješnost liječenja je viša od 70% primjenjuje li se pravilno.  
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