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PŘEDMLUVA

Obsah publikace je rozložen do pěti částí. V první části se autoři zabý-
vají historií, organizací péče o enuretiky, předkládají přehled defi nicí 
z této oblasti a faktory, které mohou ovlivnit vznik pomočování (enu-
rézy) a „pokakávání“ (enkoprézy). Ve druhé části vysvětlují fyziologii 
ovládání močení a zdůrazňují zásady vývoje této funkce. Ve třetí části 
jsou rozebírány příčiny opožděného vývoje v udržování suchých nocí 
a navrhovány způsoby, jak potíže odstranit nefarmakologickou ces-
tou. Čtvrtá část se zabývá problematikou „pokakávání“. Pomočování 
a „pokakávání“ se mnohdy vyskytuje společně, o této problematice se 
pojednává v páté části.

Publikace tedy přímo neřeší určitou terapii jakékoliv formy enurézy 
či inkontinence. Autoři popisují fyziologický vývoj systémů ovládají-
cích vyprazdňování moče a stolice. Upozorňují na komplikace, které 
mohou vzniknout v souvislosti s opakovaným narušováním fy zio lo-
gického vývoje v této oblasti. Právě neznalost vývoje dítěte do pěti let 
může ovlivnit vznik skutečné enurézy a enkoprézy. Publikace nemá 
tedy charakter léčebný, ale preventivní.

Při výchově dítěte k udržování hygienických návyků (tj. udržování 
moči a stolice) bychom měli vycházet z faktu, že enuréza i enkopréza 
jsou symptomem, respektive signálem, který upozorňuje na „problémy 
dítěte“. Z toho plyne také přístup k řešení těchto symptomů, a to jak ze 
strany rodičů, tak i ze strany lékařů a psychologů. Obyčejně se ale 
v těchto případech řeší pouze následek, a ne příčina. Příčina bývá vět-
šinou v celkovém psychickém i somatickém stavu dítěte a ve vyzrálos-
ti těchto funkcí. Chceme-li dítě zbavit této nepříjemné zátěže, musíme 
hledat především příčinu uvedených symptomů.

Pomočování mívá různou frekvenci a dochází k němu i různým 
způsobem. Jedno dítě může mít dvě nebo tři mokré noci nebo jeden 
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mokrý den. Jiné dítě je mokré několikrát za noc. A jsou ještě děti, kte-
rým se to ke vší smůle stává i několikrát za den. Mezi těmito dvěma 
extrémy je mnoho různých vzorů pomočování. Platí zde, ostatně jako 
v celé medicínské problematice, že každý pomočující se jedinec má 
svůj specifi cký typ pomočování. Nelze tedy vždy přímočaře přenášet 
zkušenosti na různé jedince. Právě rozpoznání rozdílů mezi jednotli-
vými vzory pomočování je předpokladem pro individuální pomoc.


