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Gdy rok temu wybieraliÊmy nowy parla-
ment, a co za tym idzie równie˝ nowy
rzàd, ∏udziliÊmy si´ nadziejami mo˝e

nie tyle na zapowiadany cud gospodarczy, co
bardziej na napraw´ tego wszystkiego co êle
w naszym kraju funkcjonuje. Do takich dzie-
dzin ˝ycia, które wymagajà szybkiego dzia∏a-
nia, z pewnoÊcià nale˝y s∏u˝ba zdrowia.

Gdy piszemy o problemach osób z NTM
w Polsce, mamy na myÊli grup´ ponad 3
mln osób. Cz´Êciej sà to kobiety ni˝ m´˝-
czyêni. W wi´kszoÊci osoby powy˝ej 40 ro-
ku ˝ycia. Wiele z tych osób to emeryci
i renciÊci. Gdy pochylamy si´ nad losem
osób przewlekle chorych lub niepe∏no-
sprawnych, to pami´tajmy, ˝e dla wielu
z nich NTM to codziennoÊç. Co czujà tacy
ludzie? Jak radzà sobie w codziennym ˝y-
ciu? Czego oczekujà od paƒstwa?

Na te i wiele innych pytaƒ powinni szu-
kaç odpowiedzi polscy politycy odpowie-
dzialni za polityk´ zdrowotnà. Czy szukajà?
Na to pytanie spróbujmy sobie odpowie-
dzieç analizujàc ostatni rok rzàdów Mini-
ster Zdrowia Ewy Kopacz.

˚eby to jednak zrobiç obiektywnie nale-
˝y cofnàç si´ jeszcze do rzàdów poprzedni-
ka Ewy Kopacz w tym resorcie. Profesor
Zbigniew Religa s∏usznie jest krytykowany
przez wielu ekspertów za brak istotnych
zmian w ciàgu swojej 2-letniej pracy na sta-
nowisku Ministra Zdrowia. Szczególnie ta
krytyka jest uzasadniona w odniesieniu do
polityki lekowej i s∏awnej ju˝ na ca∏y kraj
iwabrydyny. Nale˝y jednak tak˝e zauwa˝yç,
˝e nie do koƒca okres ten by∏ czasem stra-
conym. To wtedy powsta∏y dwa bardzo
wa˝ne projekty ustaw, które mia∏y stanowiç
podstaw´ dla nowoczesnego systemu opie-
ki nad osobami przewlekle chorymi i nie-
pe∏nosprawnymi. To w∏aÊnie ustawa piel´-
gnacyjna wraz z powo∏aniem odr´bnego
funduszu piel´gnacyjnego oraz ustawa
o opiece d∏ugoterminowej mia∏a stanowiç
zasadniczy prze∏om w sposobie podejÊcia
do osób, które generujà w systemie naj-
wi´ksze koszty a jednoczeÊnie potrzebujà
regularnej opieki. To równie˝ wtedy urz´d-
nicy resortu opracowali pierwszy po wielu
latach projekt nowelizacji rozporzàdzenia
dot. przedmiotów ortopedycznych i Êrod-
ków pomocniczych.

Co zrobi∏a Minister Kopacz obejmujàc
sched´ po swoim poprzedniku? Najpierw
zapowiedzia∏a szybkie, wr´cz rewolucyjne
zmiany organizacyjne dzi´ki wczeÊniej przy-

gotowanym, w∏asnym projektom ustaw.
Równie szybko okaza∏o si´ to zwyk∏à pro-
pagandà. W tym samym czasie schowa∏a
Ona do szuflady przygotowane projekty po-
przedniej ekipy, dajàce nadziej´ na wprowa-
dzenie w Polsce systemu opieki nad osoba-
mi przewlekle chorymi. W mi´dzyczasie,
nie do koƒca chyba Êwiadomy tego co czy-
ni, wiceminister Twardowski wprowadza
pod konsultacje spo∏eczne projekt noweli-
zacji rozporzàdzenia, o którym mowa wy-
˝ej, równie˝ autorstwa poprzedniej ekipy.
Dodajmy, projekt rewolucyjny, od wielu lat
oczekiwany, ale te˝ pe∏en b∏´dów i nie do
koƒca zgodny z oczekiwaniami Êrodowisk
osób przewlekle chorych i niepe∏nospraw-
nych. Konsultacje spo∏eczne nad nim skoƒ-
czy∏y si´ w marcu, kolejne wersje projektu
powstawa∏y wewnàtrz resortu i do dzisiaj
nie ujrza∏y Êwiat∏a dziennego. Z pewnoÊcià
taka sytuacja jest na r´k´ dystrybutorom
sprz´tu ortopedycznego, którzy nadal mogà
sprzedawaç refundowane protezy, ortezy
oraz wózki inwalidzkie, uzyskujàc na nich
niewyobra˝alnie wysokie mar˝e.

Przez ca∏y ten czas Minister Kopacz pró-
bowa∏a nam udowodniç, ˝e zmieni system
organizacyjny ca∏ej s∏u˝by zdrowia (decen-
tralizacja NFZ, komercjalizacja szpitali etc.).
Próbowa∏a to robiç zdajàc sobie spraw ,́ ˝e
Prezydent RP ma ca∏kowicie inny poglàd
na te zmiany i ˝e jego weto jest wi´cej ni˝
pewne.

Dlaczego wi´c Minister Kopacz zdecydo-
wa∏a si´ na konfrontacje z Prezydentem RP?
Dlaczego nie zaproponowa∏a takich zmian,
dla których albo weto Prezydenta nie b´-
dzie mo˝liwe (np. nowelizujàc wy˝ej wspo-
mniane rozporzàdzenie) albo spotka si´
z jego pozytywnà rekcjà (ustawy dot. kom-
pleksowej opieki d∏ugoterminowej, przy-
gotowane przez poprzedni rzàd)?

Co jest wa˝niejsze? Âlepy upór prowadzà-
cy donikàd, czy te˝ realizm i ch´ç zmiany
sytuacji osób chorych w tym kraju? Efekt
rzàdów Ewy Kopacz po 12 miesiàcach jest
wi´c daleki od oczekiwaƒ osób przewlekle
chorych i niepe∏nosprawnych. Jak dotych-
czas jedynymi osobami, które mogà stwier-
dziç, ˝e po tym roku odczuli popraw´ sà
chorzy cierpiàcy na bardzo rzadkie choro-
by, dla których Ministerstwo zdecydowa∏o
si´ zrefundowaç bardzo drogie, miejmy na-
dziej ,́ ˝e skuteczne terapie.

Tomasz Micha∏ek

Precz z smutkiem! Życzeń tysiące
Na Nowy Rok!
Spod gruzów rozbitych złudzeń
Wynieśmy arkę rodzinną
Na stały ląd!
Duchowych żądni przebudzeń,
Potęgą stańmy się czynną
Bacząc, by w stronę nas inną
Nie uniósł prąd.

Adam Asnyk

■ Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia,
wkrótce Nowy 2009 Rok.

Poprzedni Rok by∏ rokiem ci´˝kim, ro-
kiem obietnic, czasami zmarnowanych
szans, ale myÊl ,́ ˝e pora od∏o˝yç ˝ale, k∏ót-
nie i swary. Optymizmem napawa fakt, ˝e
ÊwiadomoÊç spo∏eczna problemu NTM ro-
Ênie. Zarówno Pacjenci jak i Lekarze wiedzà
coraz wi´cej o nietrzymaniu moczu, o spo-
sobach jego leczenia.

Uwa˝am, ̋ e nie mamy powodów do wsty-
du – w Polsce stosowane sà prawie wszystkie
nowoczesne metody leczenia NTM. Nieste-
ty, nadal nie sà wszczepiane elektroniczne
modulatory mikcji, brak jest niektórych mi-
nimalnie inwazyjnych metod leczenia nie-
trzymania moczu (mikrobalony, materia∏y
wstrzykiwalne), niektóre procedury opera-
cyjne sà niedoszacowane przez NFZ, a leki
antycholinergiczne nadal nie sà refundowa-
ne. Ale z drugiej strony, w co najmniej dwóch
oÊrodkach trwajà zaawansowane prace nad
zastosowaniem technologii komórek macie-
rzystych w leczeniu NTM, taÊmy sà stosowa-
ne w prawie wszystkich oÊrodkach leczàcych
NTM, a liczba oÊrodków oferujàcych sztucz-
ny zwieracz systematycznie roÊnie.

Na przysz∏y rok zaplanowaliÊmy wspól-
ny urologiczno-ginekologiczny Kongres
Naukowy, którego mottem b´dzie „Urogi-
nekologia – standardy postepowania, naj-
nowsze doniesienia”. W trakcie tego Kon-
gresu, który odb´dzie si´ w dniach 19-
21.11.2009 w Warszawie, zaprezentujemy
transmisje z zabiegów operacyjnych prze-
prowadzanych przez Êwiatowe autorytety
w dziedzinie leczenia NTM oraz liczne wy-
k∏ady i sesje posterowe. 

Mam nadziej ,́ ̋ e Nowy 2009 Rok b´dzie
rokiem udanym, owocujàcym w nowe do-
niesienia na temat leczenia NTM.

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia oraz Nadchodzàcego 2009 Ro-
ku chcia∏bym z∏o˝yç wszystkim Czytelni-
kom najlepsze ˝yczenia. Niech wiersz Ada-
ma Asnyka towarzyszy nam w trakcie Ro-
dzinnych Âwiàt i przy powitaniu Nowego
Roku.

Dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
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adesz∏y Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia,
czas radoÊci, pokoju i wielkiej na-
dziei. W bie˝àcym numerze Kwar-
talnika NTM staramy si´ opowie-
dzieç o tej nadziei, którà ˝ywi∏y osoby

niepe∏nosprawne, w oczekiwaniu na zmiany
w przepisach dotyczàcych zaopatrzenia w przed-
mioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze. W tek-
Êcie pt. „Decydenci zawiedli” podsumowujemy
miniony rok i próbujemy odpowiedzieç na pyta-
nie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie spe∏ni∏o
swoich obietnic.

Tematem przewodnim wydania jest zagadnie-
nie bardzo istotne, ale jak˝e cz´sto bagatelizowa-
ne, a mianowicie higiena u osób z nietrzyma-
niem moczu. Marta Banaszak w artykule „Bez
higieny sà problemy” przedstawia kilka zasad,
które sà niezb´dne do zachowania w∏aÊciwej kon-
dycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Doktorzy Przemys∏aw Zimnoch i Jaros∏aw
Ratajski opisujà osiem przyczyn przejÊciowego
nietrzymania moczu, które warto sprawdziç za-
nim zdiagnozuje si´ i wdro˝y leczenie NTM
u osób w wieku podesz∏ym.

W artykule dotyczàcym leczenia zachowaw-
czego nietrzymania moczu, mgr Micha∏ Koszla,
specjalizujàcy si´ w fizjoterapii mi´Êni dna
miednicy, t∏umaczy na czym polega biofeedback,
w jakim celu go stosowaç i jaka jest skutecznoÊç
tej metody. 

W 27. numerze Kwartalnika NTM prezen-
tujemy Paƒstwu tak˝e najÊwie˝sze informacje
dotyczàce problemu nietrzymania moczu na
Êwiecie, zagadnienie omawiajàce choroby wspó∏-
wyst´pujàce przy NTM oraz wiadomoÊci o tym,
co dzieje si´ z mi´Êniami dna miednicy w okresie
menopauzy.

Wa˝nym wydarzeniem odnotowanym w na-
szym piÊmie jest powo∏anie kolejnego, tym razem
wielkopolskiego oddzia∏u Stowarzyszenia Osób
z NTM „UroConti”. Jest to ju˝ szósty oddzia∏
tego Stowarzyszenia. 

Tradycyjnie zapraszamy do lektury naszych
sta∏ych rubryk. W cyklu prezentujàcym organi-
zacje przedstawiamy Polski Zwiàzek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Publikujemy równie˝
zestawienie placówek wykonujàcych operacje
z u˝yciem taÊm w województwie podkarpackim
oraz wykaz pracowni urodynamicznych na Pod-
lasiu.

Zach´camy do wspó∏pracy. Piszcie Paƒstwo
o swoich problemach z nietrzymaniem moczu,
czy k∏opotach z uzyskaniem porady. 

˚yczymy przyjemnej lektury,

Magdalena Owoc
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C
oraz bogatsza oferta Êrodków pie-
l´gnacyjnych i kosmetycznych do
higieny osobistej, niestety nie
przek∏ada si´ wprost proporcjo-
nalnie do wzrostu ÊwiadomoÊci

i przekonania Polaków, co do regularnego
ich stosowania. Z badaƒ przeprowadzonych
przez Paƒstwowy Zak∏ad Higieny wynika,
˝e co drugi statystyczny m´˝czyzna–Polak
kàpie si´ raz na tydzieƒ. Nie lepiej jest rów-
nie˝ pod wzgl´dem cz´stotliwoÊci zmiany
bielizny osobistej. A przecie˝ dbanie o hi-
gien´ nie stanowi wymogu wy∏àcznie este-
tycznego. Stawkà jest coÊ wi´cej, ni˝ tylko
zadbany wyglàd skóry, brak przykrego za-
pachu potu czy moczu. Przestrzeganie za-
sad higieny osobistej to tak˝e sposób na
zdrowie. Ich lekcewa˝enie prowadzi do
przykrych, a nawet niebezpiecznych konse-
kwencji zdrowotnych. W sposób szczegól-
ny nara˝one sà na nie osoby, borykajàce si´
z dolegliwoÊciami NTM, które sprzyjajà
uszkodzeniu i zapaleniom skóry.

– Stan zapalny powstaje na skutek kontaktu
skóry z zewn´trznym czynnikiem dra˝niàcym.
W przypadku nietrzymania moczu tym czynni-

kiem jest mocz – wyjaÊnia El˝bieta Szwa∏kie-
wicz, konsultant krajowy w dziedzinie piel´-
gniarstwa przewlekle chorych i niepe∏no-
sprawnych. – Skóra obj´ta stanem zapalnym
jest czerwona, podra˝niona i bolesna. Cz´sto wy-
st´puje jednoczeÊnie obrź k, Êwiàd i ∏uszczenie
naskórka. Chorzy próbujà ograniczyç te sympto-
my poprzez tarcie lub drapanie, a w efekcie prze-
rywajà ciàg∏oÊç skóry doprowadzajàc do powsta-
nia ran i strupów. Te rozdrapania sà êród∏em in-
fekcji bakteryjnej, a u osób le˝àcych miejscem
rozwoju powik∏anych, zaka˝onych odle˝yn. 

DolegliwoÊci skórne to nie jedyny prob-
lem pacjentów z NTM.  Zw∏aszcza kobiety
nara˝one sà na nawracajàce stany zapalne, a
nawet zaka˝enia uk∏adu moczowego. 

– Niestety objawy tych schorzeƒ sà bardzo
przykre dla pacjentek – twierdzi Dorota
Bo˝ejewicz, magister piel´gniarstwa, koor-
dynator oddzia∏u opieki ca∏odobowej w
Zak∏adzie Piel´gnacyjno–Opiekuƒczym w
Toruniu. – Pieczenie, sw´dzenie, ból przy odd-
awaniu moczu, a nawet krwiomocz, to tylko
niektóre dolegliwoÊci towarzyszàce zapaleniu
uk∏adu moczowego. Ich skuteczne leczenie nie
jest ∏atwe i wymaga czasu. Z kolei

zlekcewa˝enie problemu mo˝e doprowadziç do
zapalenia p´cherza moczowego, a w skrajnych
przypadkach nawet do niewydolnoÊci nerek.

Dla osób z zaburzonymi funkcjami
uk∏adu wydalniczego, a tak˝e ich bliskich
oraz opiekunów, zapobieganie wspomni-
anym dolegliwoÊciom stanowi nie lada wy-
zwanie. Oprócz dobrych ch´ci i samody-
scypliny pacjenta, potrzebna jest fachowa
wiedza na temat zasad piel´gnacji i dbania
o jego higien´ osobistà. 

Myj i piel´gnuj
Regularne mycie okolic intymnych to

podstawowy zabieg higieniczny, który
powinien byç wykonywany przynajmniej
dwa razy w ciàgu dnia – rano i wieczorem,
pod bie˝àcà wodà, najlepiej w bidecie lub
pod prysznicem. U pacjentów z NTM zale-
ca si ,́ aby myç okolice intymne po ka˝dej
wizycie w toalecie. JeÊli nie jest to mo˝liwe,
warto skorzystaç z chusteczek odÊwie˝ajà-
cych, przeznaczonych do higieny intymnej. 

– Przy doborze produktów ch∏onàcych i pre-
paratów higienicznych nale˝y pami´taç, ˝e
u osób z NTM mamy do czynienia ze skórà
przesuszonà, os∏abionà, zmacerowanà, stale
poddawanà dzia∏aniu czynników dra˝niàcych.
Dlatego konieczne jest cz´ste sprawdzanie stanu
skóry, pod kàtem wystàpienia reakcji alergicz-
nych – t∏umaczy El˝bieta Szwa∏kiewicz. –
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e wybierajàc prepa-
rat do piel´gnacji skóry cz∏owieka chorego, trze-
ba sprawdziç czy Êrodek myjàcy mo˝e byç stoso-
wany do wra˝liwej, podra˝nionej skóry i czy ma
w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce, nat∏uszczajàce i uela-
styczniajàce. Tego samego nale˝y oczekiwaç od
kremu. Powinien on ∏agodziç objawy stanu za-
palnego, nat∏uszczaç i chroniç skór´ przed czyn-
nikami dra˝niàcymi, czyli m.in. moczem.

Do piel´gnacji skóry sw´dzàcej i podra˝-
nionej nie nale˝y stosowaç myd∏a, ale ∏a-
godne Êrodki myjàce, o jak najmniejszych
odczynach alergicznych. Chcàc, aby taka
skóra prawid∏owo funkcjonowa∏a, trzeba
dostarczyç jej substancji od˝ywczych,
a zw∏aszcza NNKT (Niezb´dne Nienasyco-
ne Kwasy T∏uszczowe) oraz witamin. Spe-
cjaliÊci radzà, aby kupowaç i u˝ywaç prepa-
raty myjàce i piel´gnujàce w zestawach,
produkowane przez tà samà firm .́ Pozwala
to uniknàç szkodliwych dla organizmu in-
terakcji, które mogà zostaç wywo∏ane pod-
czas stosowania ró˝nych produktów, o ró˝-
nych sk∏adnikach chemicznych. 

– Preparaty te majà ró˝ne nazwy w∏asne, ale
takie same okreÊlenia ogólne, jak na przyk∏ad
mleczko kosmetyczne, p∏yn do kàpieli z oliwkà,
krem piel´gnacyjny, pianka kosmetyczna. Okre-
Êlenie jest takie samo, ale sk∏ad chemiczny i sku-
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Bez  h ig ieny  sà  pr ob lemy
Marta Banaszak-Osiewicz

kwartalnik nr 27  12/18/08 3:02 PM  Page 4



tecznoÊç dzia∏ania mogà byç bardzo ró˝ne – do-
daje El˝bieta Szwa∏kiewicz. – Warto poszuki-
waç preparatów opartych na Êrodkach natural-
nego, najcź Êciej roÊlinnego pochodzenia. Prepa-
raty roÊlinne i naturalne oliwki sà od wielu poko-
leƒ stosowane w medycynie ludowej i konwencjo-
nalnej, a ich skutecznoÊç jest nie do podwa˝enia.

Wa˝na praktyka
Oprócz doboru odpowiednich Êrodków

myjàcych i piel´gnacyjnych, istotna jest
równie˝ sama technika mycia okolic intym-
nych. Odgrywa ona wa˝nà rol ,́ zw∏aszcza
u kobiet.

– Nale˝y pami´taç, ˝e mycie okolic intym-
nych zaczynamy od przodu ku ty∏owi. Ta sama
zasada dotyczy sytuacji, gdy u˝ywamy papieru
toaletowego. W innym razie, istnieje ryzyko
przenoszenia si´ ró˝nego rodzaju bakterii z oko-
lic odbytu, do ujÊcia uk∏adu moczowego czy
rodnego – wyjaÊnia Dorota Bo˝ejewicz. – Po
ka˝dym podmyciu trzeba równie˝ dok∏adnie
osuszyç r´cznikiem okolice intymne. 

Nie bez znaczenia jest rodzaj bielizny ja-
kà nosimy. W∏ókna sztuczne uniemo˝liwia-
jà skórze oddychanie. Dlatego nale˝y wy-
bieraç bielizn´ osobistà z naturalnych tka-
nin, takich jak na przyk∏ad bawe∏na. Kupu-
jàc poszczególne cz´Êci bielizny osobistej,
powinniÊmy traktowaç je jak inne cz´Êci
garderoby i zwracaç uwag´ na ich krój oraz
rozmiar. Zbyt obcis∏e majtki, jak równie˝
stringi, które za mocno uciskajà krocze,
,mogà przyczyniaç si´ do przenoszenia bak-
terii w okolice cewki moczowej.

– Nale˝y równie˝ unikaç przegrzewania
chorego w zbyt ciep∏ych ubraniach oraz dusz-
nych lub nadmiernie ogrzanych pomieszcze-
niach – dodaje El˝bieta Szwa∏kiewicz.

Komfortowo i sucho
W utrzymaniu w∏aÊciwej higieny cia∏a

u pacjentów z NTM, oprócz Êrodków my-
jàcych i piel´gnacyjnych, pomagajà tak˝e
materia∏y ch∏onàce mocz. Oprócz uczucia
suchoÊci, niwelujà one przykry dla pacjen-
ta i jego otoczenia zapach moczu. 

– Na polskim rynku dost´pna jest ju˝ bogata
oferta Êrodków i materia∏ów ch∏onàcych mocz,

tak wi´c ka˝dy pacjent mo˝e wybraç produkty
spe∏niajàce jego oczekiwania – twierdzi Doro-
ta Bo˝ejewicz. – Istotne jest, ˝e wspomniane
Êrodki, takie jak pieluchomajtki czy wk∏adki,
produkowane sà ze specjalnych materia∏ów,
które z jednej strony dobrze wch∏aniajà mocz,
z drugiej zaÊ nie powodujà dyskomfortu dla pa-
cjenta choçby przez to, ˝e sà bezszelestne pod-
czas noszenia. Ponadto, produkowane obecnie
wk∏adki ró˝nià si´ kszta∏tem i tym samym do-
pasowujà si´ do anatomicznych potrzeb m´˝-
czyzn i kobiet. 

Osoby stosujàce wk∏adki, pieluchomajt-
ki i inne materia∏y ch∏onàce, muszà pami´-
taç, ˝e nawet jeÊli nie odczuwajà wilgoci,
istotna jest odpowiednio cz´sta ich zmiana. 

– Zmiany nale˝y dokonywaç przynajmniej
cztery razy na dob´ – t∏umaczy El˝bieta
Szwa∏kiewicz. – O tym kiedy nale˝y zmieniç
pieluchomajtki czy wk∏adki, wskazuje barwnik,
który pod wp∏ywem wilgoci zmienia na niektó-
rych produktach kolor. Wa˝ne jest, aby przy
zmianie wk∏adki pami´taç o oczyszczeniu skóry
podbrzusza, genitaliów, krocza i poÊladków. 

■
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6 kroków do w∏aÊciwej
higieny intymnej

Eksperci kampanii „CoreWellness – we-
wn´trzna si∏a” opracowali 6 kroków do
prawid∏owej higieny intymnej, w których
podpowiadajà jak o nià dbaç.

1. Po pierwsze wk∏adki
JeÊli Twoim problemem jest nietrzymanie
moczu, powinnaÊ wybraç specjalne wk∏adki
o anatomicznym kszta∏cie. Nie u˝ywaj zwy-
k∏ych podpasek czy tamponów, poniewa˝
nie sà one przystosowane do wch∏aniania
moczu, a ich d∏ugotrwa∏e stosowanie mo˝e
doprowadziç do podra˝nienia okolic intym-
nych. Pamí taj jednak, ˝e jedna wk∏adka na
ca∏y dzieƒ to zdecydowanie za ma∏o. Powin-
no sí  je wymieniaç co kilka godzin. 
2. Po drugie woda
Okolice intymne powinnaÊ myç bie˝àcà
wodà. Nie u˝ywaj do tego jednak ani gàb-
ki, ani myjki – na ich powierzchni znajdu-
je si´ du˝o bakterii. Je˝eli cierpisz na nie-
trzymanie moczu, miejsca intymne nale˝y
myç kilka razy w ciàgu dnia. JeÊli w Two-
im miejscu pracy nie ma bidetu ani prysz-
nica, dobrym rozwiàzaniem b´dà chus-
teczki odÊwie˝ajàce, przeznaczone do hi-
gieny intymnej. Mo˝esz ich u˝ywaç za
ka˝dym razem, kiedy korzystasz z toalety. 
3. Myd∏o do lamusa
Tradycyjne, zasadowe myd∏o warto za-
mieniç na specjalny preparat. ˚ele do hi-
gieny intymnej poza ∏adnym zapachem,
majà odczyn zbli˝ony do tego w pochwie
(pH 5.5). Dzi´ki temu neutralizujà przy-
kre zapachy i pomagajà d∏u˝ej zachowaç
uczucie Êwie˝oÊci. 
4. Nie zapomnij o r´czniku
Pami´taj o tym, aby po ka˝dym myciu
dok∏adnie, ale delikatnie osuszyç r´czni-
kiem okolice intymne. Brak uczucia wil-
goci pomo˝e poczuç si´ komfortowo.
Warto przeznaczyç w Twojej ∏azience je-
den osobisty r´cznik, specjalnie do sfery
intymnej. 
5. Rodzaj bielizny ma znaczenie
Wybieraj bielizn´ osobistà z naturalnych
tkanin, najlepiej bawe∏ny. 
6. åwicz mi´Ênie dna miednicy
åwiczenia mi´Êni dna miednicy sà pole-
cane nie tylko dla kobiet dotkni´tych
problemem nietrzymania moczu. W∏àcz
je do codziennego planu dbania o higien´
intymnà. O tym, jak çwiczyç mi´Ênie dna
miednicy, dowiesz si´ na stronie

www.corewellness.pl

Pacjenci ubezpieczeni w Narodowym
Funduszu Zdrowia mogà skorzystaç z re-
fundacji na przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze. Szczegó∏owe infor-
macje sà dost´pne na stronie interneto-
wej www.ntm.pl lub www.nfz.gov.pl oraz
u lekarza prowadzàcego. 

Oferta firm produkujàcych Êrodki pomoc-
nicze dla osób z NTM jest obecnie bardzo
szeroka. Oprócz pieluchomajtek, pieluch
anatomicznych czy wk∏adek higienicznych
o ró˝nej gruboÊci i kszta∏cie, dost´pne sà
równie  ̋m.in. podk∏ady dla chorych oraz
elastyczne majtki siatkowe, umo˝liwiajàce
umocowanie wk∏adów i pieluch. Wykona-
ne sà one ze specjalnego materia∏u, z jednej
strony przepuszczajàcego powietrze, z dru-
giej odpornego na pranie. 
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P
rzejÊciowe nietrzymanie moczu
(NTM) to jednostka chorobowa,
której wystàpienie jest uwarunko-
wane wieloma czynnikami, takimi
jak: wiek chorego, schorzenia to-

warzyszàce, stosowane leczenie farmakolo-
giczne, a nawet sytuacja ˝yciowa pacjenta. 

Zaobserwowano, i˝ u ludzi starszych
przejÊciowe NTM stanowi oko∏o 1/3 przy-
padków nietrzymania moczu. Wyst´puje
ono u ponad 50% osób powy˝ej 65. roku
˝ycia, którzy sà hospitalizowani z ró˝nych
przyczyn, nie tylko urologicznych. Z wie-
kiem, w uk∏adzie moczowym dochodzi do
licznych zmian np. os∏abienia mi´Ênia wy-
pieracza p´cherza moczowego, skrócenia
cewki moczowej i zaniku jej podÊluzówko-
wych splotów ˝ylnych u kobiet, a tak˝e
zmniejszenia liczby komórek mi´Êni g∏ad-
kich dolnych dróg moczowych, które majà
wp∏yw na trzymanie moczu przez chorego.

Post´powanie w przejÊciowym NTM po-
winno byç wielokierunkowe i obejmowaç:
eliminacj´ choroby uk∏adu moczowego,
odpowiednià motywacj´ pacjenta, rehabili-
tacj´ ruchowà oraz ewentualnà modyfika-
cj´ dotychczasowej farmakoterapii.

PrzejÊciowe nietrzymanie moczu mo˝e
byç spowodowane i/lub nasilane przez
czynniki zewn´trzne, które okreÊlono akro-
nimem DIAPPERS (z ang.).

DELIRIUM charakteryzujàce si´ mi´-
dzy innymi czasowà dezorientacjà, mo˝e
wystàpiç w niemal˝e ka˝dej ostrej jednost-
ce chorobowej, takiej jak zawa∏ mi´Ênia
sercowego, zakrzepica ˝y∏ g∏´bokich, czy
ci´˝ka infekcja. PrzejÊciowe NTM mo˝e

wtedy  poprzedzaç pozosta∏e objawy cho-
robowe.

INFEKCJA dolnej cz´Êci uk∏adu mo-
czowego mo˝e równie˝ powodowaç czaso-
we wystàpienie nietrzymania moczu, choç
zdarza si´ to stosunkowo rzadko. Bezobja-
wowa bakteriuria nie jest przyczynà przej-
Êciowego NTM.

ZANIKOWE zapalenie b∏ony Êluzowej
cewki moczowej (i/lub pochwy) u starszych
kobiet,  cz´sto powiàzane jest z infekcjà
uk∏adu moczowego i objawia si´ przejÊcio-
wym NTM. Stan ten zwiàzany jest z takimi
objawami, jak parcia naglàce i dysuria.
U oko∏o 80% kobiet z nietrzymaniem mo-
czu wyst´pujà zmiany w b∏onie Êluzowej tj.
wybroczyny krwawe i miejscowa erozja,
charakterystyczna dla atrofii. 

LEKI (Tabela) to najcz´stsza przyczyna
wystàpienia przejÊciowego NTM u star-
szych osób. Furosemid i jego pochodne,
poprzez nasilonà diurez´ mogà prowoko-
waç wystàpienie nietrzymania moczu. Leki
antydepresyjne, uspokajajàce, stosowane
w chorobie Parkinsona, I generacja leków
przeciwhistaminowych, antyarytmiczne
i opiaty, poprzez uboczny efekt antymuska-
rynowy, zmniejszajà kurczliwoÊç mi´Ênia
wypieracza i mogà powodowaç nietrzyma-
nie moczu z przepe∏nienia. Leki alfa – adre-
nolityczne poprzez blokowanie receptorów

alfa w szyi p´cherza moczowego, mogà spo-
wodowaç wystàpienie nietrzymania moczu
u kobiet, w sytuacjach  wzrostu ciÊnienia
Êródbrzusznego, takich jak choçby kichni´-
cie czy kaszel. U starszych kobiet, u któ-
rych obserwuje si´ skrócenie cewki moczo-

wej oraz os∏abienie mi´Êni dna miednicy,
inhibitory konwertazy angiotensyny  mogà
tak˝e powodowaç przejÊciowe NTM, po-
przez wywo∏anie kaszlu – najcz´stszego ich
dzia∏ania ubocznego. W takich sytuacjach,
zawsze nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç zmiany
zastosowanego leczenia farmakologicznego.

Nasilona diureza wyst´pujàca przy zwi´k-
szonej poda˝y p∏ynów, w zaburzeniach me-
tabolicznych (hiperglikemia, hiperkalce-
mia), podczas stosowania leków diuretycz-
nych, mo˝e spowodowaç wystàpienie przej-
Êciowego NTM. Jest to mo˝liwe, zw∏aszcza
przy wspó∏istniejàcej np. nadreaktywnoÊci
mi´Ênia wypieracza p´cherza moczowego.
Incydenty nocnego nietrzymania moczu
mogà pojawiç si´ u chorego po zawale mi´-
Ênia sercowego, z niewydolnoÊcià naczyƒ
obwodowych czy hipoalbuminemià. 
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Osiem pr zyczyn pr ze jÊc iowego
nie tr zymania  moczu

LEK. MED. PRZEMYS¸AW ZIMNOCH, WSPÓ¸PRACA: LEK. MED. JAROS¸AW RATAJSKI
ODDZIA¸ UROLOGII SZPITALA BIELA¡SKIEGO IM. KS. J. POPIE¸USZKI W WARSZAWIE

D – Delirium
I – Infection (infekcja)

A – Athropic urethritis/vaginitis (zanikowe zapalenia pochwy/cewki moczowej)
P – Psychological (psychologiczne np.: depresja)
P – Pharmacologic (farmakologiczne/leki)
E – Exess urine output (nadmierna produkcja moczu)
R – Restricted mobility (unieruchomienie)
S – Stool impaction (zaparcia)
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Je˝eli uÊwiadomimy sobie fakt, ˝e chory
w wieku podesz∏ym, cz´sto jest unieru-
chomiony w przebiegu powy˝szych scho-
rzeƒ i znajduje si´ w Êrodowisku dla siebie
obcym, jakim jest szpital, to wystàpienie
nietrzymania moczu nie powinno zbytnio
nas dziwiç, ani przera˝aç. 

Ostatnim czynnikiem zawartym
w akronimie DIAPPERS sà zaparcia. Ja-
ko przyczyn´ NTM u 10% chorych,
przebywajàcych w zak∏adach opieki spo-
∏ecznej lub hospitalizowanych w przebie-
gu ostrych stanów chorobowych, poda-
no pojawienie si´ przewlek∏ych zaparç
i wyst´powanie kamieni ka∏owych. Praw-
dopodobnie zwiàzane jest to ze stymula-
cjà receptorów opioidowych. Incydenty
nietrzymania moczu i ka∏u wyst´pujà
podczas wodnistych stolców, kiedy to
luêny ka∏ z proksymalnej cz´Êci jelit wy-
dostaje si´ ma∏ymi porcjami, obok ka-
mieni ka∏owych. 

Podsumowujàc, zanim zdiagnozujemy
nietrzymanie moczu u osoby w podesz∏ym
wieku i wdro˝ymy odpowiednie leczenie,
to warto sprawdziç osiem przyczyn przej-
Êciowego nietrzymania moczu. Byç mo˝e,
ich eliminacja rozwià˝e lub znacznie popra-
wi problem  NTM. 

■
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Leki Przyk∏ady Potencjalny wp∏yw na trzymanie moczu

Leki sedatywne D∏ugo dzia∏ajàce benzodiazepiny Sedacja, delirium, unieruchomienie

Alkohol Poliuria, cz´stomocz, parcia nagàce, sedacja, de-
irium, unieruchomienie

Leki antycholinergiczne Disopiramidyna, dicyklomina Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z prze-
pe∏nienia

Leki przeciwpsychotyczne Haloperidol, tioridazyna Dzia∏anie antycholinergiczne, sedacja, unierucho-
mienie

Leki przeciwdepresyjne Amitryptylna, desipramina Dzia∏anie antycholinergiczne, sedacja
(Trójcykliczne Leki Przeciwdepresyjne)

Leki przeciw chorobie Parkinsona Trihexylfenidyl Dzia∏anie antycholinergiczne, sedacja

Leki przeciwbólowe Opiaty Zatrzymanie moczu i ka∏u, sedacja, delirium

Alfa–adrenolityki Prazosyna, terazosyna, doxazosyna Relaksacja cewki mo˝e prowadziç do nietrzymania
moczu u kobiet

Alfa–adrenomimetyki Leki zmniejszajàce obrz´k Êluzówki nosa Zatrzymanie moczu u m´˝czyzn

Blokery kana∏u wapniowego Nifedypina, nimodypina, felodipina Zatrzymanie moczu, nykturia

Leki diuretyczne Furosemid (nie leki tiazydowe) Poliuria, cz´stomocz, parcia naglàce

NLPZ Indometacyna, inhibitory COX–2 Nokturia
(niesteroidowe leki przeciwzapalne)

Inhibitory konwertazy angiotensyny Captopril, enalapril Kaszel mo˝e powodowaç nietrzymanie moczu
u kobiet i m´˝czyzn (po prostatektomii)

Vinkrystyna Zatrzymanie moczu

wg: „Incontinence”; Paul Abrams, Linda Cordozo, Saad Khoury, Alan Wein; Volume 1, Chap. 8; p. 470;  t∏um. autor
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N
ietrzymanie moczu (NTM) jest
cz´stym problemem towarzyszà-
cym chorobom neurozwyrodnie-
niowym, przebiegajàcym z ot´-
pieniem, a takim schorzeniem

niewàtpliwie jest choroba Alzheimera.
Nale˝y mieç na uwadze, i˝ choroby ot´-

pienne dotyczà osób starszych i nietrzyma-
nie moczu mo˝e wynikaç ze zmian, zwiàza-
nych z naturalnym procesem starzenia si´
tkanki ∏àcznej lub problemów ginekolo-
gicznych u kobiet w podesz∏ym wieku.
TrudnoÊci w trzymaniu moczu sà typowe
dla zaawansowanej fazy choroby. ObecnoÊç
tego objawu we wczeÊniejszych fazach ot´-

pienia, mo˝e sugerowaç istnienie innych
przyczyn NTM lub innà chorob´ przebie-
gajàca z zaburzeniami pami´ci, np. chorob´
Hakima.

Ca∏y system regulujàcy kontrol´ moczu
jest niezwykle z∏o˝ony. W mózgu mo˝na
wyró˝niç oÊrodek mikcji zlokalizowany
w moÊcie oraz obszary odpowiadajàce za
kontrol´ zwieraczy.  Sà one zlokalizowane
w przedniej cz´Êci  mózgu, a konkretnie
w obszarach prawego przedniego zakr´tu
obr´czy – struktury po∏o˝onej w przy-
Êrodkowej cz´Êci mózgu. Kontrolowanie
oddawania moczu jest umiej´tnoÊcià, któ-
rà zdobywamy w trakcie naszego rozwoju

i polegajà na zdolnoÊci hamowania reak-
cji. Sam proces kontroli, jest regulowany
przez obszary mózgowe, które odpowie-
dzialne sà za Êwiadome kierowanie na-
szym zachowaniem. TrudnoÊci w kontro-
lowaniu oddawania moczu u pacjentów
z ot´pieniem, wynika z post´pujàcego za-
niku mózgu. 

Nietrzymanie moczu stanowi problem
higieniczny i utrudnia kontakty
mi´dzyludzkie.

Stwarza ono ograniczenia
w codziennej aktywnoÊci
w zakresie higieny, np. przy
podnoszeniu przedmiotów,
pokonywaniu nawet niewiel-
kich odleg∏oÊci, chodzeniu po
schodach, w transporcie pu-
blicznym. W efekcie, schorze-
nie powoduje du˝e stresy, po-
czucie bezsilnoÊci, skr´powa-
nia, osamotnienia i cz´sto wy-
cofywanie si´ z aktywnego ˝y-
cia. Prowadzi tak˝e do pog∏´-
biania zale˝noÊci osób z NTM
od ich opiekunów, a tak˝e
zwi´kszenia obcià˝eƒ i kosz-
tów spo∏ecznych. Nietrzyma-
nie moczu sprzyja podra˝nie-
niom skóry, powstawaniem
odle˝yn, nawracajàcym infek-
cjom uk∏adu moczowego,
upadkom i z∏amaniom z po-
wodu poÊlizgni´cia si .́ NTM
stanowi grup´ schorzeƒ, wy-
magajàcych olbrzymich nak∏a-
dów finansowych na leczenie,
zaopatrzenie rehabilitacyjne,
fachowà opiek ,́ czy Êrodki hi-
gieniczne. 

Zagubienie i dezorientacja,
które towarzyszà chorobom
ot´piennym, mogà powodo-
waç trudnoÊci w rozpoznaniu
potrzeby oddania moczu oraz
wyczucia momentu ca∏kowite-

go opró˝nienia p´cherza. Pacjenci z ot´pie-
niem, cz´sto w poszukiwaniu toalety b∏à-
dzà po mieszkaniu, niekiedy nie udaje im
si´ odnaleêç toalety na czas, zdarza si ,́ ̋ e za-
∏atwiajà swojà potrzeb´ w przypadkowym
miejscu, co dodatkowo mo˝e pog∏´biaç
stan psychiczny pacjenta – jego zdenerwo-
wanie, niepokój, nawet l´k. 

Cz´ste wstawanie pacjenta w nocy, ma
wp∏yw równie˝ na osob´ opiekuna. Mo˝e
byç przyczynà niezdolnoÊci do efektywnej
opieki z powodu zm´czenia po nieprzespa-
nej nocy i zwi´kszenia wysi∏ku wk∏adanego
w czynnoÊci piel´gnacyjne i porzàdkowe.

■

L E C Z E N I E  N T M

NTM – dolegliwoÊç wspó∏wyst´pujàca
w chorobie Alzheimera

ANNA BARCZAK
PSYCHOLOG Z ODDZIA¸U ALZHEIMEROWSKIEGO

CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWIA W WARSZAWIE
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W
tym roku rozpocz´∏a si´ ogól-
nopolska kampania „Core-
Wellness – wewn´trzna si∏a”,
majàca na celu poprawienie
ÊwiadomoÊci Polek odnoÊnie

tematu nietrzymania moczu oraz wdro˝e-
nie programu çwiczeƒ mi´Êni dna miedni-
cy jako metody leczenia i zapobiegania tej
dolegliwoÊci. W ramach kampanii,
w kwietniu br. przeprowadzone zosta∏o ba-
danie na temat postrzegania przez Polki
problemu, jaki stanowi nietrzymanie mo-
czu (NTM).

Wyniki raportu z tego badania potwier-
dzi∏y, ˝e kobiety nie posiadajà dostatecznej
wiedzy o NTM i wstydzà si´ rozmawiaç
o tym z lekarzem. Prawie trzy czwarte Polek
nie zdaje sobie równie˝ sprawy, ̋ e nieprawi-
d∏owy styl ˝ycia mo˝e przyczyniç si´ do po-
jawienia problemu nietrzymania moczu,
a 52% z nich nie wie, ˝e çwiczàc mi´Ênie
dna miednicy mo˝e cz´Êciowo lub ca∏kowi-
cie wyleczyç t´ dolegliwoÊç.

Ogólnopolska kampania edukacyjna
CoreWellness – wewn´trzna si∏a, zainaugu-
rowana we wrzeÊniu 2008 r., zosta∏a skiero-
wana w∏aÊnie do kobiet cierpiàcych na
NTM oraz tych, które w przysz∏oÊci mo˝e

dotknàç to schorzenie. Kolejnym celem
kampanii jest prze∏amanie tabu zwiàzanego
z mówieniem o nietrzymaniu moczu oraz
zach´cenie kobiet do prowadzenia aktyw-
nego trybu ˝ycia.

Jednà ze skutecznych metod radzenia so-
bie z NTM, jest çwiczenie mi´Êni dna mied-
nicy. Ta metoda leczenia i zapobiegania nie-
trzymaniu moczu jest jednak w Polsce ma-
∏o rozpowszechniona. Aby zmieniç taki
stan rzeczy zaproszono do Polski Êwiatowej
s∏awy eksperta – panià Kari BØ, profesor
kultury fizycznej i fizjoterapii w Norwe-
skim Kolegium Nauk Sportu w Oslo. Prof.
Kari BØ poÊwi´ci∏a 20 lat na prowadzenie
badaƒ i terapi´ kobiet cierpiàcych na
NTM. Efektem jej badaƒ jest Technika Pe-
lvicore, która poprawia kondycj´ mi´Êni
dna miednicy. 

Profesor Kari BØ zaprezentowa∏a swój sys-
tem çwiczeƒ, podczas warsztatów, które od-
by∏y si´ w Warszawie w dniach 30–31 paê-
dziernika br. W spotkaniu z Kari BØ uczest-
niczyli fizjoterapeuci z szeÊciu oddzia∏ów
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

Merytorycznego wsparcia kampanii
udzielajà wybitni eksperci z dziedziny uro-
logii i ginekologii:

– prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski (Ka-
tedra i Klinika Ginekologii UM w Lubli-
nie, Prezes Polskiego Towarzystwa Gineko-
logicznego),

– prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski
(Klinika Urologii i Rehabilitacji Urologicz-
nej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej
w ¸odzi, Prezes Polskiego Towarzystwa
Urologicznego),

– prof. dr hab. n. med. W∏odzimierz Ba-
ranowski (Klinika Ginekologii i Ginekolo-
gii Onkologicznej Wojskowego Instytutu
Medycznego Centralnego Szpitala Klinicz-
nego MON),

– dr hab. n. med. Piotr Radziszewski (Ka-
tedra i Klinika Urologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego) – koordynator
programu.

Organizatorem kampanii jest firma SCA
Hygiene Products. Partnerem programu
jest Stowarzyszenie Osób z NTM „Uro-
Conti” oraz sieç klubów fitness Gymna-
sion. Patronat nad kampanià obj´∏o Pol-
skie Towarzystwo Urologiczne.

Wi´cej informacji:
www.corewellness.pl

ÂWIATOWEJ S¸AWY SPECJALISTKA W DZIEDZINIE FIZJOTERAPII NTM W POLSCE

Jak powróciç  do
aktywnoÊci? Magdalena Owoc
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G
imnastyka to jeden ze skutecz-
nych sposobów radzenia sobie
z nietrzymaniem moczu. Na zaj´-
cia prowadzone przez doÊwiad-
czonych instruktorów ucz´szczaç

mogà osoby z wysi∏kowym i mieszanym
nietrzymaniem moczu. åwiczenia zalecane
sà nie tylko osobom cierpiàcym na t´ dole-
gliwoÊç, ale tak˝e osobom zdrowym, które
dbajà o profilaktyk .́ Majà one na celu
wzmocnienie mi´Êni przepony moczo-
wo–p∏ciowej, poprawiajàc tym samym trzy-
manie moczu. Celem gimnastyki jest zapo-
znanie si´ z çwiczeniami zalecanymi w przy-
padku nietrzymania moczu i nauczenie si´
jak prawid∏owo je wykonywaç. Na zakoƒ-
czenie, ka˝dy uczestnik gimnastyki otrzy-
muje przygotowane wczeÊniej zestawy çwi-
czeƒ, tak aby móg∏ je wykonywaç samo-
dzielnie w domu. Aby çwiczenia przynios∏y
pozytywne efekty, konieczna jest jednak
systematycznoÊç i wytrwa∏oÊç. åwiczenia
nale˝y stosowaç codziennie, po kilka serii,
przez okres kilku miesi´cy. 

Wi´cej informacji o zaj´ciach gimnastycz-
nych organizowanych przez oddzia∏y Sto-
warzyszenia Osób z NTM „UroConti”:

Gdaƒsk:
GODZINY ZAJ¢å:
• poniedzia∏ek godz. 11:00 (grupa utworzo-

na dla osób ucz´szczajàcych na zaj´cia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku) 

• poniedzia∏ek godz. 17:00
MIEJSCE: Fitness Club Akademos (teren
Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdaƒsku); ul. Wiejska 1

Kielce:
GODZINY ZAJ¢å:
• wtorek godz. 16:00
MIEJSCE: Klub „Dynamika”; ul. Okrzei 18

Lublin:
GODZINY ZAJ¢å:
• poniedzia∏ek godz. 18:30
• Êroda godz. 18:30
• czwartek godz. 9:00
• piàtek godz. 18:30
MIEJSCE: Klub Osiedlowy „Ruta”;
ul. Ró˝ana 8

¸ódê:
GODZINY ZAJ¢å:
• piàtek godz. 16:00 (grupa zaawansowana)
• sobota godz. 10:00 (grupa zaawansowana)
• wtorek godz. 15:00 (grupa niezaawanso-

wana)
• sobota godz. 9:00 (grupa niezaawansowana)
MIEJSCE: Centrum Medycyny Estetycz-
nej i Rehabilitacji „Nowa Europa”; ul. Ko-
Êciuszki 106/116

Poznaƒ:
GODZINY ZAJ¢å:
• Êroda godz. 16:00
MIEJSCE: Centrum Treningowe
„HULK”; ul. 28 Czerwca 1956 roku 222

Warszawa:
GODZINY ZAJ¢å:
• wtorek godz. 11:00
• czwartek godz. 16:00
• piàtek godz. 11:00
MIEJSCE: Kompleks sportowy „Warsza-
wianka”; ul. Merliniego 4

Osoby zainteresowane udzia∏em w zaj´ciach
i wyk∏adach organizowanych przez UroConti
prosimy o kontakt pod adresem ntm@ntm.pl
lub (22) 463 64 00

Bydgoszcz – Sekcja NTM Stowarzysze-
nia UROSTO:
GODZINY ZAJ¢å:
• poniedzia∏ek godz. 13:00
MIEJSCE: Sala Narad,
Wojewódzki Szpital
im. dr Jana Biziela,
ul. Ujejskiego 75

Osoby zainteresowane udzia∏em w zaj´ciach
i wyk∏adach w Bydgoszczy prosimy o kontakt
pod numerem telefonu (52) 340 35 99

Zaj´cia gimnastyczne dla kobiet z obni˝e-
niem narzàdów rodnych:

Bydgoszcz
GODZINY ZAJ¢å:
• poniedzia∏ek godz. 13:00
MIEJSCE: 
Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Le-
karska; ul. Rejtana 1

Lublin
GODZINY ZAJ¢å:
• czwartek godz. 10:00
MIEJSCE: 
Klub Osiedlowy RUTA; ul. Ró˝ana 8

Warszawa
GODZINY ZAJ¢å:
• wtorek godz.11:00
MIEJSCE: 
Kompleks sportowy „Warszawianka”;
ul. Merliniego 4

Wroc∏aw
GODZINY ZAJ¢å:
• Êroda godz. 11:00
MIEJSCE: 
NZOZ „Biogenes”; Plac Bzowy 1 

Rejestracja:
Aby zapisaç si´ na zaj´cia fizjoterapeutyczne

nale˝y zadzwoniç pod numer infolinii 0 801
800 038* lub wys∏aç e – mail pod adres
wsparcie@ntm.pl i pozostawiç swoje dane
(imi ,́ nazwisko oraz numer telefonu). W ciàgu
kilku dni nasz konsultant oddzwoni do Paƒ-
stwa i przeka˝e szczegó∏owe informacje.

* Infolinia dzia∏a w dni powszednie od po-
niedzia∏ku do piàtku w godzinach od 9:00 do
18:00. Koszt po∏àczenia (niezale˝nie od d∏u-
goÊci rozmowy) to 0,29z∏ + VAT. Wykonywa-
nie po∏àczeƒ mo˝liwe tylko z telefonu stacjo-
narnego.
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P
rzed przystàpieniem do çwiczeƒ
przygotuj sobie niewielkich roz-
miarów poduszk´ lub r´cznik. Pa-
mi´taj o luênym, wygodnym ubra-
niu. åwiczenia wykonuj na nie-

zbyt mi´kkiej powierzchni: macie lub dy-
wanie. Najlepsze rezultaty osiàgniesz, wy-
konujàc çwiczenia minimum 3 razy dzien-
nie po 8–10 powtórzeƒ.

1. Staƒ w lekkim rozkroku, delikatnie ugnij
kolana, d∏onie oprzyj na poÊladkach, lekko
Êciàgnij ∏opatki. Z wydechem podciàgnij do
góry i do wewnàtrz partie mi´Êni dolnej
cz´Êci brzucha. Wraz z wdechem rozluênij
mi´Ênie.

2. Po∏ó˝ si´ na plecach, opierajàc o Êcian´
nogi ugi´te w kolanach pod kàtem 90°.
Z wydechem wciskaj w Êcian´ raz jednà, raz
drugà nog ,́ a nast´pnie obie naraz, delikat-
nie napinajàc mi´Ênie dna miednicy.

3. Po∏ó˝ si´ na plecach. UmieÊç poduszk´
lub z∏o˝ony r´cznik mi´dzy kolanami. Sto-
py le˝à na pod∏odze rozstawione na szero-
koÊç bioder. R´ce u∏ó˝ wzd∏u˝ tu∏owia. Ro-
biàc wydech, unieÊ biodra w gor´ tak, aby
tu∏ów i uda tworzy∏y jedna lini .́ Unoszàc

biodra, delikatnie ÊciÊnij poduszk´ kolana-
mi, podciàgajàc jednoczeÊnie do góry
w stron´ p´pka i do wewnàtrz mi´Ênie dol-
nej partii brzucha. Robiàc wdech, opuÊç
biodra.

4. Po∏ó˝ si´ na jednym boku. Ugnij nogi
w kolanach. Wsuƒ poduszk´ lub z∏o˝ony
r´cznik mi´dzy kolana. Robiàc wydech, deli-
katnie ÊciÊnij poduszk´ kolanami, jednocze-
Ênie wciàgajàc p´pek do Êrodka, jakby przy-

klejajàc go do kr´gos∏upa. Wraz z wdechem
rozluênij mi´Ênie. Po ukoƒczeniu serii wyko-
naj çwiczenie na drugà stron .́

5. W le˝eniu na boku ugnij górnà nog ,́
k∏adàc kolano na poduszce lub z∏o˝onym
r´czniku le˝àcym przed tobà na wysokoÊci

pasa. Dolna nog´ wyprostuj w dal. U∏ó˝ si´
wygodnie. Z wydechem napinaj mi´Ênie
dna miednicy. Po ukoƒczeniu serii wykonaj
çwiczenie na drugà stron .́

6. Usiàdê wygodnie na krzeÊle. Wyprostuj ple-
cy, Êciàgnij ∏opatki. Ustaw stopy na pod∏odze
w delikatnym rozkroku. Pochyl prosty tu∏ów
do przodu, opierajàc d∏onie lub ∏okcie na
udach. åwicz mí Ênie dolnej partii brzucha,
jakby wciàgajàc je do Êrodka (wydech) i wypy-
chajàc na zewnàtrz (wdech).

Przed rozpocz´ciem çwiczeƒ nale˝y
skonsultowaç si´ z lekarzem.

Opracowa∏a: mgr Agata Frysztak,
doktorantka AWF Warszawa,

instruktor rekreacji ruchowej ze
specjalizacjà fitness, wspó∏za∏o˝ycielka

Stowarzyszenia ESPAR 50+. 
Konsultacja medyczna:

dr med. Piotr Dobroƒski, dr hab.
med. Piotr Radziszewski;

èród∏o: Informator NTM,
II edycja, 2007
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åwiczenia wspomagajàce dla
wszystkich rodzajów NTM
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S
zczególnà formà leczenia zacho-
wawczego nietrzymania moczu
(NTM), sà çwiczenia mi´Êni dna
miednicy, elektrostymulacja, bio-
feedback, a tak˝e stymulacja ma-

gnetyczna oraz trening p´cherza, które
okreÊla si´ mianem fizjoterapii. Dla wielu
osób borykajàcych si´ z problemem nie-
trzymania moczu, fizjoterapia jest szansà na
popraw´ jakoÊci ich ˝ycia, a nawet ca∏kowi-
tego wyleczenia.

Na naszym rynku dost´pne sà urzàdze-
nia, które dzia∏ajà na zasadzie sprz´˝enia
zwrotnego (tzw. biofeedback) i sà wykorzy-
stywane do treningu mi´Êni dna miednicy,
w celu leczenia NTM. Metoda ta polega na
kontrolowanym sprz´˝eniu zwrot-
nym, zarówno przez leka-
rza/fizjoterapeut ,́ jak i pa-
cjenta, który sam mo˝e
obserwowaç si∏´ skurczu
swoich mi´Êni. Biofeed-
back polega na obserwo-
waniu na specjalnym ekra-
nie si∏y skurczu swojego
mi´Ênia i Êwiadomej jego re-
laksacji. Pozwala to na oce-
n´ post´pu leczenia oraz
Êwiadome kurczenie w∏aÊci-
wych grup mi´Êni dna
miednicy. Biofeedback da-
je mo˝liwoÊç uruchomie-
nia odpowiedniej grupy
mi´Êni, nadzorowania na-
silenia i czasu trwania
skurczu, rozluêniania
i obiektywnà obserwacj´ po-
st´pów terapii. 

Dzi´ki rozwojowi elektroniki, dostoso-
wano tà metod´ do potrzeb urologii. Ocena
skurczu mo˝e odbywaç si´ automatycznie
poprzez urzàdzenie, a wzmocnienie skurczu
wywo∏ywane jest przez pràd elektryczny
i dobiera si´ je indywidualnie. Biofeedback
wymaga specjalnej aparatury rejestrujàcej
(w tym przypadku EMG mi´Êni dna mied-
nicy) i umo˝liwiajàcej odbiór wzrokowy lub
s∏uchowy rejestrowanych zmian.

Poprawa w przypadku wysi∏kowego NTM
u kobiet, wyst´puje po 3–6 miesiàcach i zale -̋
na jest od systematycznoÊci w wykonywaniu

çwiczeƒ oraz stopnia nasilenia choroby.
U m´˝czyzn z wysi∏kowym NTM, po przeby-
tych operacjach prostaty, poprawa zauwa˝al-
na jest nawet po 8 miesiàcach od rozpocz´cia
leczenia. Warto pamí taç, ˝e zanim podejmie
sí  decyzj́  o zabiegu operacyjnym, mo˝na za-
stosowaç leczenie zachowawcze.

Z MGR MICHA¸EM KOSZLÑ,
FIZJOTERAPEUTÑ SPECJALIZUJÑCYM
SI¢ W GINEKOLOGII I PO¸O˚NICTWIE,

ROZMAWIA MAGDALENA OWOC 

– Czy biofeedback mo˝e byç stosowany u pa-
cjentów z ka˝dym typem nietrzymania moczu?

– Biofeedback pozwala oceniç, czy
pacjent potrafi napiàç mi´snie

dna miednicy. Niektóre aparaty
pozwalajà oceniç sprawnoÊç
tych mi´Êni – si∏´ oraz czas na-
pi´cia. 

Trening z wykorzystaniem me-
tody biofeedback jest wi´c po-
mocny, jeÊli przyczynà nietrzyma-
nia moczu jest os∏abienie mi´Êni
dna miednicy, a pacjent potrafi sa-
modzielnie je napiàç. Nale˝y jed-
nak zaznaczyç, ˝e sà  sytuacje, gdy
pomimo zaanga˝owania pacjen-
ta, nie udaje si´ uzyskaç ˝adnego
napi´cia mi´Êniowego. Wówczas
warto si´gnàç po metod´ elek-
trostymulacji.

– Tak wi´c biofeedback uczy jak
prawid∏owo çwiczyç. Ale czy tak˝e

sam stymuluje mi´Ênie do pracy?
– Biofeedback zapewnia jedynie wi´k-

szà kontrol´ nad çwiczeniami. Kontrolu-
je on jakoÊç çwiczenia podczas jego wy-
konywania, poniewa˝ polega na pomia-
rze aktywnoÊci kurczàcych si´ mi´Êni.
Dla wi´kszoÊci pacjentów, jest to jednak
bardzo dobra metoda dopingujàca do
dalszej pracy, gdy˝ pozwala widzieç efek-
ty treningu

– Jaka jest skutecznoÊç tej metody?
– Zdaniem ró˝nych badaczy 25–30% pa-

cjentów nie potrafi nauczyç si´ çwiczyç mi´-
Êni dna miednicy. Pozostali mogà çwiczyç,
ale pami´taç trzeba, ˝e çwiczenia wymagajà

wiele wysi∏ku i koncentracji od pacjenta.
Oprócz biofeedbacku potrzebny jest wi´c
trener – czyli osoba motywujàca do regular-
nych çwiczeƒ. Wówczas mo˝na mówiç
o du˝ej skutecznoÊci çwiczeƒ. Natomiast je-
˝eli ubytek si∏y jest znaczny, rzadko udaje si´
uzyskaç efekt samymi çwiczeniami i warto
wtedy si´gnàç po elektrostymulacj .́

– Czy elektrostymulacja i biofeedback mo˝e
wp∏ywaç na popraw´ ˝ycia seksualnego?

– Biofeedback jest metodà sprawdzenia
sprawnoÊci mi´sni dna miednicy (mi´sni
Kegla). Odpowiednie wykonywanie çwi-
czeƒ doskonale wp∏ywa na si∏´ tych mi´Êni,
tym samym ma bardzo korzystne odzwier-
ciedlenie podczas wspó∏˝ycia seksualnego.
Natomiast  elektrostymulacja dodatkowo
zwi´ksza czucie w pochwie i cewce moczo-
wej, co w seksuologii wykorzystuje si´ do
terapii anorgazmii u kobiet. 

– Czy m´˝czyêni tak˝e korzystajà z metody
biologicznego sprz´˝enia zwrotnego?

– Tak. Z tym, ˝e u m´˝czyzn skurcz mi´-
Êni jest widoczny „go∏ym okiem”, podczas
napi´cia mi´Êni widoczny jest ruch pràcia. 

– Gdzie i jak cz´sto powinno si´ stosowaç
biofeedback?

– Profesjonalnie elektrostymulacjà i bio-
feedbackiem zajmujà si´ fizjoterapeuci, po-
niewa˝ lekarze nie majà na to czasu w gabi-
netach. Ponadto, pacjentka docelowo po-
winna stosowaç t´ metod´ samodzielnie.
Kobieta mo˝e çwiczyç, umieszczajàc dwa
palce w pochwie i podczas napinania mi´-
Êni wyczuwaç ucisk na palcach. Tak˝e pod-
czas stosunku p∏ciowego, mo˝na wykony-
waç tzw. „sexercises”, kiedy partner odczu-
wa napi´cie mi´Êni kobiety na swoim prà-
ciu. Fizjoterapeuta stosuje tzw. perine-
ometr, czyli specjalne urzàdzenie, które po-
kazuje jak mocno pacjentka zaciska mi´-
Ênie. Wykorzystuje si´ równie˝ elektromio-
graf, który bada czynnoÊç elektrycznà mi´-
Êni dna miednicy – podczas skurczu mi´Êni
widoczny jest wzrost napi´cia pràdu na
ekranie aparatu. Mo˝na tak˝e wykonywaç
çwiczenia z wk∏adkà dopochwowà.

Nale˝y pami´taç, ˝e biofeedback jest tyl-
ko jednym z elementów terapii NTM. Za-
wsze trzeba patrzeç na ca∏oÊç leczenia.

■
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W
ramach cyklu artyku∏ów na te-
mat placówek specjalizujà-
cych si´ w leczeniu nietrzyma-
nia moczu, w bie˝àcym wyda-
niu Kwartalnika NTM prezen-

tujemy Klinik´ Urologii i Onkologii Uro-
logicznej Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Lekarze
Od 19 lat kierownikiem Kliniki jest prof.

dr hab. Zbigniew Kwias, specjalista w dzie-
dzinie chirurgii i urologii, wieloletni kon-
sultant województwa wielkopolskiego
w dziedzinie urologii, cz∏onek honorowy
Polskiego Towarzystwa Urologicznego,
przez cztery kadencje pe∏niàcy funkcj´ wi-
ceprezesa Zarzàdu G∏ównego PTU. W ra-
mach dzia∏alnoÊci w Zarzàdzie G∏ównym
PTU profesor Zbigniew Kwias by∏ i jest na-
dal cz∏onkiem wielu komisji, a tak˝e Zespo-
∏u Ekspertów ds. Akredytacji Oddzia∏ów
Urologicznych oraz Kapitu∏y Nagrody
prof. Tadeusza Krzeskiego. Ponadto, profe-
sor Zbigniew Kwias od 4 lat przewodniczy
Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii
Klinicznej przy VI Wydziale Nauk Me-
dycznych Polskiej Akademii Nauk. 

W Klinice Urologii i Onkologii Urologicz-
nej Uniwersytetu Medycznego im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu pracuje obecnie 20
lekarzy, w tym pí ciu z tytu∏em doktora nauk
medycznych. Dwóch lekarzy zwiàzanych zKli-
nikà jest laureatami nagrody prof. Tadeusza
Krzeskiego za najlepszà rozpraw  ́doktorskà. 

Leczenie
W klinice leczone sà wszystkie schorzenia

urologiczne, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
chorób nowotworowych. 

– Dwie trzecie przypadków, z jakimi spotykamy
sí  w naszej klinice, stanowià choroby nowotworo-
we. Rocznie leczymy ponad 120 pacjentów ze
stwierdzonym rakiem prostaty oraz 70 chorych z ra-
kiem p´cherza – wyjaÊnia prof. Zbigniew Kwias.
– Nowoczesne metody diagnostyczne pozwalajà
wykryç chorobà nowotworowà we wczesnym sta-
dium rozwoju, co pozwala w wielu przypadkach
na jej pe∏ne wyleczenie. Problem jednak w tym, e̋

pacjenci wcià  ̋nie doceniajà wagi badaƒ profilak-
tycznych. Staramy sí  to zmieniaç. Z inicjatywy na-
szego oddzia∏u oraz Urź du Miasta w Poznaniu
prowadzimy akcj́  „bia∏ych sobót”, dzí ki której
m´ c̋zyêni mogà skorzystaç z bezp∏atnych badaƒ
gruczo∏u krokowego.

Klinika Urologii i Onkologii Urologicz-
nej w Poznaniu, jako jeden z nielicznych
oÊrodków Polsce, stosuje nowatorskà tech-
nik´ leczenia p´cherza nadreaktywnego
przy zastosowaniu toksyny botulinowej.
W Klinice rozwija si´ równie˝ bardzo in-
tensywnie stosowanie metody laparosko-
powej, w przypadku leczenia ró˝nego ro-
dzaju schorzeƒ uk∏adu moczowego, takich
jak, mi´dzy innymi, kamica nerkowa, prze-
rost gruczo∏u krokowego czy nowotwory
nerki. Ponadto, poznaƒska Klinika jako je-
den z trzech oÊrodków w Polsce wykonuje
termoablacje guzów nerek. Metoda ta sto-
sowana jest u pacjentów, którzy ze wzgl´-
dów medycznych nie kwalifikujà si´ do tra-
dycyjnych zabiegów chirurgicznych.

Klinika dysponuje 70 ∏ó˝kami. Do Klini-
ki miesi´cznie przyjmowanych jest ok. 500
pacjentów, z czego oko∏o 10 chorych z po-
wodu NTM. Ze wzgl´du na wzrastajàcà
liczb´ pacjentów z tego rodzaju dolegliwo-
Êciami, kierownictwo wraz z zespo∏em Kli-
niki utworzy∏o w 2001 roku pierwszà
w Polsce poradni´ dla chorych z urosto-
mià. Jednak˝e z powodu problemów zwià-
zanych z jej finansowaniem, poradnia za-
wiesi∏a w tym roku swà dzia∏alnoÊç. Nie
oznacza to jednak, ˝e ta okreÊlona grupa
pacjentów pozosta∏a bez specjalistycznej
opieki. Chorzy mogà z niej korzystaç na
oddziale. – DolegliwoÊci zwiàzane z nietrzy-
maniem moczu, sà leczone w Klinice od mo-
mentu, kiedy ona powsta∏a. Wówczas podsta-
wowym badaniem diagnostycznym by∏a próba
kaszlowa. Obecnie Klinika dysponuje profesjo-
nalnà pracownià urodynamicznà. Badania
w niej wykonywane, sà niezb´dnym etapem dia-
gnostyki NTM, rozstrzygajàcym o dalszym le-
czeniu pacjenta – wyjaÊnia profesor Zbi-

gniew Kwias. – Kolejnym istotnym badaniem
stosowanym w diagnostyce NTM jest cystosko-
pia pozwalajàca na obejrzenie wn´trza p´che-
rza moczowego za pomocà wziernika.

Do inwazyjnych metod leczenia NTM sto-
sowanych w Klinice zalicza si  ́przede wszyst-
kim operacje sposobem Burcha (za∏onowe
podwieszanie szyi p´cherza moczowego) oraz
zabiegi przezpochwowe. –porà grup  ́pacjentek
z NTM, która trafia na nasz oddzia∏ stanowià
panie z powik∏aniami wynikajàcymi z nieodpo-
wiedniego za∏o e̋nia taÊm TVT – dodaje profe-
sor Zbigniew Kwias. – Ze wzgl´du na du˝y od-
setek powik∏aƒ pooperacyjnych stwierdzonych po
stosowaniu taÊm TVT, cź Êciej stosujemy techni-
k  ́wprowadzania taÊmy przez otwór zas∏oniony,
czyli TOT. 

Dzia∏alnoÊç edukacyjna
Pracownicy Kliniki biorà aktywny udzia∏

w konferencjach i kongresach organizowa-
nych przez ró˝ne towarzystwa naukowe,
w tym przede wszystkim Polskie Towarzy-
stwo Urologiczne. Ich publikacje sà wykorzy-
stywane zarówno w podŕ cznikach akade-
mickich, jak równie  ̋ czasopismach specjali-
stycznych. Profesor Zbigniew Kwias jest auto-
rem lub wspó∏autorem ponad 350 prac na-
ukowych i referatów wyg∏oszonych na kon-
gresach naukowych w Polsce i zagranicà. Po-
nadto, dwukrotnie by∏ organizatorem Mí -
dzynarodowych Kongresów Urologicznych
w Poznaniu. Z jego inicjatywy raz do roku
w Klinice sà organizowane warsztaty dla spe-
cjalistów z ca∏ej Polski, z zakresu diagnosty-
ki chorób stercza. W planach jest zorganizo-
wanie podobnych warsztatów, podczas któ-
rych mo˝na b´dzie nabyç praktyczne umiej́ t-
noÊci, niezb´dne do prawid∏owego przepro-
wadzania badaƒ urodynamicznych. Pracow-
nicy Kliniki sà tak˝e nauczycielami akademic-
kimi. Na Uniwersytecie Medycznym w Po-
znaniu szkolà przysz∏ych adeptów sztuki le-
karskiej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 

■
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W
dniach 20–24 paêdziernika br.
odby∏o si ,́ 38. doroczne spo-
tkanie International Continen-
ce Society, mi´dzynarodowego
towarzystwa naukowego, które

wbrew swojej nazwie zrzesza ludzi wielu pro-
fesji zajmujàcych si´ problemami nietrzyma-
nia moczu i stolca. Jak zwykle uczestnikami
spotkania byli fizjoterapeuci, nieznani w Pol-
sce doradcy ds. nietrzymania moczu i stolca
(continence advisers), piel´gniarki i po∏o˝ne
opiekujàce si´ chorymi z niewydolnoÊcià
dna miednicy mniejszej, technicy wykonujà-
cy badania urodynamiczne oraz lekarze wie-
lu specjalnoÊci: urolodzy, ginekolodzy, uro-
ginekolodzy, neurolodzy, geriatrzy i pedia-
trzy. Tegoroczne sympozjum odby∏o si´
w stolicy Egiptu – Kairze, w otoczeniu staro-
˝ytnych piramid i Sfinksa oraz afrykaƒskie-
go zapachu i kurzu.

Przez pierwsze dwa dni, uczestnicy mieli
mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w kursach edu-
kacyjnych i warsztatach tematycznych pro-
wadzonych przez wybitnych specjalistów
w swoich dziedzinach. Tematyka tych spo-
tkaƒ obejmowa∏a mi´dzy innymi: zagadnie-
nia dotyczàce badaƒ urodynamicznych,
chirurgicznego post´powania w leczeniu
wysi∏kowego nietrzymania moczu u m´˝-
czyzn, diagnostyki i post´powania w przy-
padku p´cherza nadreaktywnego, post´po-
wania w p´cherzu neurogennym. Wielkim
zainteresowaniem zebranych cieszy∏y si´
warsztaty dotyczàce obrazowania ultraso-
nograficznego dna miednicy, prowadzone
przez dra Petera Dietza z Australii. 

W ramach „w∏aÊciwych” obrad, dziennie
odbywa∏o si  ́ 6 sesji plenarnych. Ponadto,
codziennie prowadzone by∏y pó∏godzinne
wyk∏ady w ramach cyklu „Stan wiedzy” (Sta-
te of Art). Ich autorzy kompleksowo oma-
wiali problemy zasygnalizowane w tytu∏ach: 
• Tradycyjna medycyna chiƒska a p´cherz
moczowy; 
•  Chirurgia wypadania narzàdu rodnego –
jak sí  ustosunkowaç do innowacji, gdzie
koƒcowym wnioskiem by∏o stwierdzenie, ˝e
w obliczu znacznego rozwoju przemys∏u zwià-
zanego z medycynà, coraz cz´Êciej to nie pa-

cjent i lekarz wybierajà metod  ́leczenia, ale
robi to za nich producent coraz to nowszych
materia∏ów i systemów terapeutycznych;  
• Komórki macierzyste i nietrzymanie mo-
czu, w którym prof. James Yoo ze Stanów
Zjednoczonych przedstawi∏ jakie mo˝liwo-
Êci niesie ze sobà zastosowanie komórek
macierzystych, np. do ca∏kowitej regenera-
cji mi´Ênia zwieracza zewn´trznego cewki
moczowej oraz powrotu jego funkcji; 
• Wrodzone wady uk∏adu moczowo–p∏cio-
wego – od dzieciƒstwa do dojrza∏oÊci, pod-
czas którego dr Mario de Gennaro przed-
stawi∏  skutki wyst´powania wad wrodzo-
nych oraz mo˝liwoÊci diagnostyczne i tera-
peutyczne w zakresie ich leczenia. 

Co nowego?
NowoÊcià spotkania w Kairze by∏y dwie

sesje „Spotkanie z ekspertami” (Meet the
Experts). Organizatorzy stworzyli ca∏kowi-
cie nieformalne warunki tych sesji, które po-
lega∏y na bezpoÊredniej rozmowie kilkuna-
stu uczestników spotkania z prominentnymi
specjalistami, zajmujàcymi si´ problemami
nietrzymania moczu. W czasie pierwszej se-
sji uczestnicy mieli mo˝liwoÊç przekonania
si´ o konserwatywnym podejÊciu Anglików
do diagnostyki i leczenia nietrzymania mo-
czu. Profesor urologii Christopher Chapple,
przekonywa∏ o koniecznoÊci jak najszersze-
go stosowania diagnostyki urodynamicznej,
a prof. Linda Cardozo – ginekolog, doÊç kry-
tycznie wypowiada∏a si´ na temat stosowa-
nia materia∏ów syntetycznych w leczeniu
nietrzymania moczu i wypadaniu narzàdu
rodnego u kobiet. Celem drugiej sesji z tego
cyklu by∏a wymiana doÊwiadczeƒ miedzy jej
uczestnikami a prof. Kari BØ z Norwegii
i prof. Christine Norton z Wielkiej Brytanii,
na temat mo˝liwoÊci fizjoterapii i zastosowa-
nia metod biofeedback w leczeniu nietrzy-
mania moczu i stolca. 

Za najlepsze streszczenie dotyczàce me-
tod diagnostyki i leczenia, prezentowane
podczas spotkania w Kairze, uznano ocen´
wp∏ywu usuwania szyjki macicy podczas
operacji wyci´cia macicy, na jakoÊç ˝ycia.

Obserwacje prowadzono przez 9 lat u 179
kobiet. Autorzy nie stwierdzili zale˝noÊci
pomi´dzy pozostawieniem (lub nie) szyjki
macicy a jakoÊcià ˝ycia w zakresie funkcji
p´cherza i cewki moczowej, funkcji jelita
grubego, ˝ycia p∏ciowego oraz stanu psy-
chicznego. Autorzy wnioskowali, ˝e w ta-
kim razie, sama pacjentka mo˝e wspó∏decy-
dowaç o zakresie operacji.

Wed∏ug Jury ICS jako najlepiej zaprezen-
towanà prac  ́oceniono doniesienie, dotyczà-
ce wp∏ywu operacji wykonywanej z powodu
wypadania narzàdu rodnego, na wspó∏istnie-
jàce nietrzymanie moczu. Poza samà prezen-
tacjà, równie  ̋wyniki tych badaƒ okaza∏y si´
interesujàce. Wskazywa∏y bowiem, nie po
raz pierwszy, ̋ e u prawie jednej trzeciej kobiet
operowanych z powodu wypadania narzàdu
rodnego, funkcja trzymania moczu powraca-
∏a ca∏kowicie lub cz´Êciowo. 

W grupie prac doÊwiadczalnych najwy˝ej
oceniona zosta∏a praca z USA, która wskazy-
wa∏a na powiàzania przyczynowe mí dzy ge-
nem zlokalizowanym w chromosomie dzie-
wiàtym, a zaburzeniami funkcji dna miednicy.

Polskie akcenty 
W spotkaniu w Kairze wzi´∏o udzia∏

dziesi´ç osób z Polski. Doc. Piotr Radzi-
szewski dwukrotnie wspó∏prowadzi∏ warsz-
taty dotyczàce wp∏ywu oÊrodkowego uk∏a-
du nerwowego na czynnoÊç p´cherza mo-
czowego oraz sesje plenarnà na temat ba-
daƒ urodynamicznych. W czasie ca∏ego
kongresu, w formie plakatów zaprezento-
wano 6 streszczeƒ z Polski. 

Pomimo, i˝ frekwencja na spotkaniu by-
∏a jak dotàd najwy˝sza (ponad 2600 uczest-
ników z ca∏ego Êwiata) oraz wys∏ano naj-
wi´kszà, jak dotychczas iloÊç streszczeƒ
(ponad 900, z czego 138 przedstawiano na
sesjach plenarnych i 504 w formie plaka-
tów), na spotkaniu nie przedstawiono no-
woÊci, które diametralnie zmienia∏yby kie-
runki post´powania diagnostycznego ani
te˝ kraƒcowych zmian w leczeniu wszyst-
kich postaci nietrzymania moczu u ludzi.  

■
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W
iele badaƒ pokaza∏o, ˝e nie-
trzymanie moczu wp∏ywa ne-
gatywnie na styl ˝ycia oraz
emocjonalne, spo∏eczne, fi-
zyczne i seksualne aspekty do-

brego samopoczucia pacjenta. Kobiety cier-
piàce na NTM cz´sto unikajà kontaktów
mi´dzyludzkich, co  spowodowane jest po-
czuciem wstydu, który niekorzystnie wa-
runkuje ich jakoÊç ˝ycia. Pacjentki bojà si ,́
˝e nie zdà˝à na czas do toalety, obawiajà si´
nieskutecznoÊci wk∏adek higienicznych,
a tak˝e kr´pujà si´ zapachu moczu, jak˝e
cz´sto towarzyszàcego osobom cierpiàcym
na NTM. Wszystkie te czynniki mogà pro-
wadziç do powstrzymywania si´ od jakich-
kolwiek aktywnoÊci spo∏ecznych, takich
jak wizyty przyjació∏, sport, zakupy, czy
chodzenie do pracy. Ponadto, zosta∏ zaob-
serwowany zwiàzek pomi´dzy wy˝szym po-
ziomem l´ku i objawami depresji u kobiet
z NTM. Pacjentki majà mniejszy kontakt
ze spo∏eczeƒstwem i rzadziej uczestniczà
w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, co mo˝e wzma-
gaç objawy depresji. Naukowcy stwierdzili,
˝e mimowolna utrata moczu mo˝e prowa-
dziç do rozpaczy i poczucia ni˝szoÊci. Pa-
cjenci zg∏aszali tak˝e brak wiary w siebie,
osamotnienie z powodu swojej choroby,
jak równie˝ wstyd i spadek witalnoÊci.

Operowaç, czy çwiczyç?
Autorzy artyku∏u, na podstawie którego

powsta∏ niniejszy tekst, przeprowadzili
nierandomizowane, krótkoterminowe, pro-
spektywne badania. Porównali wp∏yw le-
czenia operacyjnego i treningu mi´Êni dna
miednicy (PFMT, çwiczenia Kegla) z sa-
mym PFMT na jakoÊç ˝ycia. Kryteriami
w∏àczenia by∏o potwierdzone, klinicznie
wysi∏kowe NTM oraz wiek powy˝ej 18 r.˝.
Wykluczajàce kryteria, to obecnoÊç urolo-
gicznego lub ginekologicznego nowotworu
i zaburzenia poznawcze. Badania trwa∏y
rok. Âredni wiek pacjentek wyniós∏ 57 lat,
a czas trwania choroby oscylowa∏ w grani-
cach 7 lat. Wi´kszoÊç pacjentek mia∏a za so-
bà przebyte dwa porody. W projekcie wzi´-
∏o udzia∏ 67 kobiet. 53 z nich ukoƒczy∏y ba-
dania, z czego 32 panie by∏y w grupie inter-
wencyjnej, a 21 w grupie kontrolnej. 6 ty-
godni przed kwalifikacjà wszystkie pro-
bantki w domu trenowa∏y mi´Ênie dna
miednicy za pomocà çwiczeƒ Kegla. Pa-
cjentki zaliczane do grupy interwencyjnej,
odby∏y leczenie operacyjne, 21 z nich wyko-
nano kolposuspensj´ sposobem Burch’a,
a pozosta∏ym 11 chorym – operacj´ TVT.
Grup´ kontrolnà stanowi∏y pacjentki, któ-
re uczestniczy∏y w 8 cotygodniowych se-
sjach treningu mi´Êni dna miednicy pod
nadzorem fizjoterapeuty. 

Kobiety by∏y monitorowane za pomocà
kwestionariuszy jakoÊci ˝ycia (FACT–G,
I–QOL, HADS) przed i osiem tygodni po
leczeniu. FACT–G (Functional Assessment
of Cancer Therapy Scale–General) dotyczy
oceny jakoÊci ˝ycia w chorobach przewle-
k∏ych, jest u˝ywany na ca∏ym Êwiece do
oceny samopoczucia psychicznego, spo-
∏ecznego, emocjonalnego i fizycznego.
I–QOL (Incontinence–Quality of Life–In-
strument) jest testem stworzonym dla oce-
ny jakoÊci ˝ycia pacjentów cierpiàcych na
NTM. Metoda ta uwzgl´dnia zachowania
i ograniczenia wywo∏ane dolegliwoÊciami,
ich wp∏yw na psychospo∏eczny aspekt ̋ ycia
oraz sytuacje k∏opotliwe lub ˝enujàce.

HADS (The Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale) przedstawia wp∏yw choroby na
poziom l´ku, bada wyst´powanie objawów
depresji, a tak˝e innych zaburzeƒ emocjo-
nalnych. Wyniki badaƒ zosta∏y obliczone
na podstawie statystycznego linearnego
modelu ogólnego.

Zabieg chirurgiczny
poprawia jakoÊç ˝ycia

Autorzy we wnioskach stwierdzili, ˝e ró˝-
nice w poziomie l´ku przed i po leczeniu by-
∏y nieznamienne w grupie leczonej zacho-
wawczo, natomiast poziom niepokoju znacz-
nie obni˝y∏ si´ u pacjentek po operacji. Ob-
jawy depresji w obu grupach utrzymywa∏y
si´ na poziomie sprzed leczenia, pomimo za-
stosowania terapii. Znaczàce ró˝nice zaob-
serwowano natomiast w poziomie jakoÊci
˝ycia. Grupa leczona chirurgicznie pokaza∏a
o wiele wi´kszà popraw´ jakoÊci ˝ycia ni˝
grupa trenujàca mi´Ênie dna miednicy.

Wobec powy˝szych doÊwiadczeƒ prze-
prowadzonych przez autorów badania, mo˝-
na stwierdziç, ̋ e zabieg operacyjny poprawia
jakoÊç ˝ycia osób z wysi∏kowym NTM
w du˝o wi´kszym stopniu, ni˝ trening mi´-
Êni dna miednicy. Nie mo˝na jednak zapo-
minaç, ˝e operacja zawsze wià˝e si´ z du˝o
wi´kszym ryzykiem powik∏aƒ oko∏o– i po-
operacyjnych, dlatego dobór leczenia powi-
nien byç zawsze przeprowadzony starannie
i indywidualnie do ka˝dego pacjenta.

■

Na podstawie artyku∏u Improvement of quality of li-
fe, anxiety and depression after surgery in patients

with stress urinary incontinence:
Results of a longitudinal short– term follow up

Petra C Innerkofler, Verena Guenther, Peter Rehder,
Martin Kopp, Dominic P Nguyen–Van–Tam,

Johannes M. Giesinger and Bernhard Holzner

Health and Quality of Life Outcomes 2008,
6:72 doi:10.1186/1477–7525–6–72
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PRZEGLÑD LITERATURY ÂWIATOWEJ DOTYCZÑCEJ PROBLEMU NTM

Poprawa jakoÊc i  ˝yc ia  u pac jentek
z wysi ∏kowym NTM Lek. med. Albert D. Guga∏a 

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i CzynnoÊciowej w Warszawie
wspó∏praca: Sylwia Wierciszewska
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■ Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powo∏a∏o oddzia∏
w Wielkopolsce. Inauguracja odby∏a si´ 11 paêdziernika, w Szpitalu
ZOZ „Poznaƒ – Nowe Miasto“ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Do Zarzàdu Oddzia∏u wybrano:
– Ann´ Sarbak na stanowisko Prezesa Zarzàdu,
– Aleksandr´ y̧sek na stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu,
– El˝biet´ Musia∏ – Andrzejewskà na stanowisko Sekretarza Zarzàdu,
– Aleksandr´ Jagodziƒskà na stanowisko Skarbnika Zarzàdu.
Funkcj´ konsultantów medycznych Oddzia∏u pe∏nià:
– prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kwias (Kierownik Katedry i Kli-

niki Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu),

– dr hab. n. med. Ewa Nowak – Markwitz (Katedra Ginekologii,
Po∏o˝nictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).
Wszystkie osoby, które chcia∏yby zapisaç si´ do Oddzia∏u Wiel-

kopolskiego Stowarzyszenia i dzi´ki temu uczestniczyç w zaj´ciach
gimnastycznych, wyk∏adach lekarskich oraz otrzymywaç informa-
cje o najnowszych trendach w leczeniu i higienie NTM, prosimy
o kontakt pod numerem Infolinii NTM: 0 801 800 038  oraz po-
przez adres mailowy: poznan@uroconti.pl

Wi´cej informacji na stronie internetowej
www.uroconti.pl lub www.ntm.pl

MO
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W Poznaniu  powsta∏  nowy
oddz ia∏  S towar zyszen ia  Osób
z NTM „UroCont i”

1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS    e) CPAP

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

50 20 1009 69 21 dni nb* nb nb** nb nb
65 16 1038 79 do 14 dni nb nb nb nb nb
143 23 3278 456 do 30 dni 7 dni nb 7 dni nb 7 dni
233 9 2098 111 30 dni nb nb nb nb nb
239 5 1194 76 30 dni nb nb nb nb nb
285 5 1426 118 do 30 dni nb nb nb nb nb
291 16 4660 557 nb nb nb nb nb nb
319 4 1277 266 14 dni 3 mc nb nb nb nb
512 5 2559 173 21 dni 1 mc nb nb nb nb
517 4 2066 73 21 dni nb nb nb nb nb
542 4 2168 232 21 dni nb nb nb nb nb
564 6 3386 231 14 dni 1 mc nb nb nb nb
720 4 2880 146 do 14  dni nb nb nb nb nb
846 2 1693 117 do 21 dni nb nb nb nb nb
863 6 5176 231 21 dni nb nb nb nb nb
2204 1 2204 118 do 21 dni nb nb nb nb nb

Lubuskie
Opolskie
Ma∏opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Warmiƒsko–mazurskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie
¸ódzkie
Kujawsko–pomorskie
Lubelskie
Wielkopolskie
DolnoÊlàskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ – organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS – aparat s∏uchowy; PM – pieluchy i pieluchomajtki; PO – przedmioty ortopedyczne; WS – worki stomijne, CPAP – aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego; nb – na bie˝àco, * dzieci
na bie˝àco, doroÊli – 3 mc; ** wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujàce – 1 mc

Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ
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„- Poruszajà si´ wolniej, ale wiedzà dokàd
zmierzajà,

– wolniej podejmujà decyzje, ale sà one mà-
drzejsze, 

– wolniej myÊlà, ale ich myÊli sà bardziej prze-
nikliwe,

– mo˝e gorzej widzà, ale ich wzrok biega g∏´-
biej,

– mo˝e gorzej s∏yszà, ale wiedzà czego s∏uchaç,
– mo˝e gorzej sobie radzà z nowoczesnà techno-

logià, ale wi´cej wiedzà o ˝yciu.“

Zarzàd Oddzia∏u Okr´gowego w Lublinie
– cytat z ankiety za 2006 r.

P
olski Zwiàzek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów (PZERiI) to naj-
wi´ksza, funkcjonujàca od ponad
70 lat, ogólnopolska organizacja
pozarzàdowa. Liczy ona ok. 1 mln

cz∏onków, a dzia∏a we wszystkich miastach
wojewódzkich i powiatowych, w wi´kszoÊci
gmin i coraz liczniej na terenach wiejskich. 

Struktura organizacyjna
i cele dzia∏alnoÊci

Struktura Zwiàzku oparta jest na czte-
rech szczeblach. Ca∏oÊcià zarzàdzajà w∏a-
dze naczelne, tj. Zarzàd G∏ówny. Jednostki
terenowe dzielà si´ kolejno na: oddzia∏y
okr´gowe, oddzia∏y rejonowe oraz ko∏a te-
renowe i Êrodowiskowe. Wszystkie te
ogniwa majà bardzo du˝à, ale nie bez-
wzgl´dnà autonomi .́ Dzia∏ajà one na zasa-
dzie pe∏nomocnictwa otrzymanego od
w∏adz centralnych.

WÊród celów statutowych wymieniane
sà trzy najwa˝niejsze obszary zwiàzane z or-
ganizacjà ˝ycia emerytów, rencistów i inwa-
lidów. Zwiàzek dà˝y do poprawy ich warun-
ków socjalno–bytowych, zapewnia ˝ycie
kulturalne i artystyczne oraz reprezentuje
interesy ca∏ego Êrodowiska, wobec orga-
nów w∏adzy publicznej i samorzàdowej. 

Organizacja ˝ycia
kulturalnego

PZERiI oferuje cz∏onkom szeroki wa-
chlarz mo˝liwoÊci rozwoju kulturalnego
i sp´dzania wolnego czasu. WÊród wielora-
kich dzia∏aƒ mo˝na wymieniç m.in. organi-
zacj´ prelekcji, spotkaƒ towarzyskich i dys-
kusyjnych, wieczorków tanecznych, czy
turniejów szachowych. Du˝à popularno-
Êcià cieszà si´ grupy artystyczne: zespo∏y
muzyczne, twórczoÊç literacka oraz r´ko-
dzielnicza i plastyczna (np. rzeêba, fotogra-

fia, hafciarstwo). W ostatnich latach wzro-
s∏o zainteresowanie naukà j´zyków obcych
oraz obs∏ugà komputera i wykorzystaniem
Internetu. Wiele jednostek posiada w∏asne
kluby lub Êwietlice, wokó∏ których koncen-
truje si´ ˝ycie kulturalne, cz´sto jedyne
w danej miejscowoÊci.

Emeryci, renciÊci i inwalidzi bardzo ch´t-
nie uczestniczà w ró˝nego rodzaju wyciecz-
kach. Najcz´Êciej sà to wyjazdy jednodnio-
we, ∏àczàce elementy turystyczne z pielgrzy-
mowaniem do miejsc kultu religijnego.
Zdarzajà si´ równie˝ d∏u˝sze wycieczki kra-
jowe i zagraniczne. 

Towarzystwa zwiàzkowe aran˝ujà ob-
chody Dnia Inwalidy i Dnia Seniora. Co-
rocznie organizowane sà spotkania wigilij-
ne, noworoczne i wielkanocne, szczególnie
wa˝ne dla samotnych osób w podesz∏ym
wieku. Doskona∏à okazjà do spotkaƒ sà
tak˝e inne Êwi´ta np. Dzieƒ Kobiet, czy an-
drzejki. UroczyÊcie obchodzone sà okràg∏e
rocznice po˝ycia ma∏˝eƒskiego, czy jubile-
usze urodzin najstarszych cz∏onków. Prze-
kazujemy jubilatom pi´knie oprawiony list,
skierowany indywidualnie do danego cz∏owie-
ka, w którym si´ pisze o jego zas∏ugach dla oj-
czyzny, patriotyzmie, o jego pi´knych latach ˝y-
cia. JesteÊmy bardzo czuli na pi´kne s∏owo, któ-
re kierujemy do tych ludzi. – mówi El˝bieta
Arciszewska, Przewodniczàca Zwiàzku.

Jednak najwa˝niejszym elementem ˝ycia
cz∏onków Zwiàzku jest mo˝liwoÊç wspól-
nych dyskusji, bycia komuÊ potrzebnym
i ucieczki przed samotnoÊcià. Oni si´ zbiera-

jà, sà w swoim gronie, cieszà si´ jak mogà byç
ze sobà. Nie tylko wspominajà dawne czasy,
ale oceniajà to, co si´ dzieje. – dodaje pani
Prezes.

Dzia∏alnoÊç
socjalno–bytowa

Wielu cz∏onków PZERiI to osoby majà-
ce bardzo niskie dochody. Zwiàzek, w mia-
r´ mo˝liwoÊci, stara si´ wspieraç ich finan-
sowo, jednak fundusze zwiàzkowe sà bar-
dzo skromne (roczna sk∏adka wynosi 24 z∏).
Zarzàdy jednostek terenowych starajà si´
pozyskaç dla potrzebujàcych wsparcie ma-
terialne z ró˝nych instytucji i organizacji
rzàdowych lub pozarzàdowych. 

Innà formà wsparcia jest, cieszàce si  ́bar-
dzo du˝ym zainteresowaniem, prowadzenie
nieodp∏atnego poradnictwa prawnego. Porad
o zasadach pracy spo∏ecznej osobom star-
szym i niepe∏nosprawnym, które cz´sto gu-
bià si  ́w gàszczu przepisów,  udzielajà emery-
towani lub czynni zawodowo prawnicy. 

Kolejnym, bardzo wa˝nym elementem
dzia∏alnoÊci socjalno–bytowej jest, szeroko
rozumiana, opieka zdrowotna. W∏adze jed-
nostek terenowych u∏atwiajà swoim cz∏on-
kom dost´p do leczenia sanatoryjnego i re-
habilitacji. 

Zwiàzek nie zapomina o tych, którzy sà
samotni i niezdolni do samodzielnej egzy-
stencji. Opiekujà si´ nimi bowiem wolon-
tariusze, którzy robià zakupy, przygotowujà
posi∏ki itp.

Zgodnie z has∏em „Cz∏owiek niepe∏no-
sprawny, ale pe∏noprawny” na pomoc mogà
liczyç tak˝e osoby niepe∏nosprawne. W∏a-
dze Zwiàzku wp∏yn´∏y na rozbudow´ sygna-
lizacji dêwi´kowej dla osób niewidomych
czy zwi´kszeniem liczby autobusów nisko-
pod∏ogowych. Przedstawiciele Towarzystwa
interweniujà u wojewodów w indywidual-
nych sprawach np. zamiany mieszkania
z wysokiego pi´tra, bez windy na parterowe. 

W∏adze lokalne cz´sto wspó∏pracujà ze
Zwiàzkiem. Du˝o gorzej jest natomiast z de-
cydentami centralnymi – Ministerstwem
Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki
Spo∏ecznej, czy Zak∏adem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

■
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POLSKI ZWIÑZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Walka ze  s tar oÊc ià  i samotnoÊc ià
JOANNA KAMI¡SKA

El˝bieta Arciszewska – Prezes Zarzàdu
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N iewiele czasu zosta∏o do zakoƒcze-
nia 2008 roku, a w sprawie Rozpo-
rzàdzenia Ministra Zdrowia doty-

czàcego zaopatrzenia w przedmioty orto-
pedyczne i Êrodki pomocnicze panuje
nadal wyjàtkowy spokój. W tej sprawie
nie ma t∏umaczenia, ˝e opozycja prze-
szkadza, ˝e Pani Minister ma dobrà wol´
tylko inni nie pozwalajà. Przyk∏ad tego
Rozporzàdzenia wyraênie pokazuje, ˝e
Pani Minister ma z∏à wol´ i nie chce po-
zytywnie rozwiàzaç tak bardzo wa˝nego
problemu dotyczàcego ca∏ego Êrodowi-
ska osób niepe∏nosprawnych.

Na potwierdzenie powy˝szego faktu
przedstawi´, co do tej pory zrobiono
w tej sprawie:

W styczniu br. przez Ministerstwo zo-
sta∏ przedstawiony projekt nowego Roz-
porzàdzenia, który – w poprzednim –
zmienia∏ jedyny dobry fragment, a mia-
nowicie klasyfikacj´ oraz nazewnictwo
sprz´tu ortopedycznego. Projekt ten spo-
tka∏ si´ z totalnà krytykà ca∏ego Êrodowi-

ska zajmujàcego si´ zaopatrzeniem orto-
pedycznym – w tym producentów i orga-
nizacji pozarzàdowych. Wprowadzenie
tego projektu spowodowa∏oby chaos
w przyznawaniu zaopatrzenia przez kolej-
ne dziesi´ciolecia. I mo˝e o to chodzi∏o
Pani Minister, abyÊmy zat´sknili do stare-
go, krytykowanego przez wszystkich Roz-
porzàdzenia.

Termin 15 lutego 2008 r., przesuni´ty
nast´pnie do 15 marca br., by∏ terminem
granicznym do sk∏adania opinii w tej
kwestii. Min´∏o ju˝ prawie 10 miesi´cy
i cisza, brak informacji, co dalej z Rozpo-
rzàdzeniem, czy przewidywane sà kon-
sultacje? Sprawa dotyczy kilku procent
wydatków NFZ i mo˝e to dla Minister-
stwa jest ma∏y problem, ale nie dla osób
niepe∏nosprawnych, dla których w∏aÊci-
we zaopatrzenie ortopedyczne jest pod-
stawà godnej egzystencji. 

MyÊl ,́ ˝e czas najwy˝szy rozpoczàç
konsultacje. Czas zaczàç ws∏uchiwaç si´
w opinie Êrodowisk, dla których zaopa-

trzenie ortopedyczne
nie jest bazà do robie-
nia dobrych interesów,
a kwestià „byç albo nie
byç“ w ˝yciu rodzin-
nym, spo∏ecznym i za-
wodowym. Pani Mini-
ster – mo˝e trzeba – so-

bie przypomnieç czas, w którym siedzia-
∏a Pani w ∏awach opozycji sejmowej i
ws∏uchiwa∏a si´ w g∏osy Êrodowisk orga-
nizacji pozarzàdowych. Z tych Êrodowisk
wyp∏ywajà opinie najbardziej obiektyw-
ne, nieprzeliczane na iloÊç zysku, a jedy-
nie na jakoÊç i egzystencj´ ludzi, którzy
bardzo cz´sto potrzebujà pomocy Paƒ-
stwa jak powietrza. 

Brak dobrego Rozporzàdzenia dotyczà-
cego zaopatrzenia ortopedycznego, to dal-
sza degradacja przemys∏u ortopedycznego
w Polsce oraz ciàg∏e cofanie si´ w stosun-
ku do rozwiàzaƒ technicznych sprz´tu,
który jest produkowany w krajach przo-
dujàcych. Brak uaktualnienia cen powo-
duje, ˝e dla coraz wi´kszej grupy osób,
sprz´t ten jest nieosiàgalny. B∏´dem jest
przyj´cie za∏o˝enia majàcego na celu
wprowadzanie kolejnych ograniczeƒ,
utrudnieƒ, niejasnoÊci, poniewa˝ droga ta
prowadzi donikàd i pozostawia problem
nierozwiàzany. Tà myÊl dedykuj´ Pani
Minister Kopacz, ku ROZWADZE…

■
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Wubieg∏ym numerze Kwartalnika
NTM przedstawiliÊmy Paƒstwu hi-
stori´ pana Krzysztofa Kobusa z ¸o-

dzi, który mimo wielu przeciwnoÊci losu nie
podda∏ si´ i postanowi∏ walczyç z niespra-
wiedliwymi przepisami i brakiem zrozumie-
nia ze strony urz´dników. Dzi´ki nieust´pli-
woÊci pana Krzysztofa, uda∏o si´ uzyskaç
z Ministerstwa Zdrowia oficjalnà interpreta-
cj´ kontrowersyjnych przepisów i wielu oso-
bom niedos∏yszàcym daç szans´ na refunda-
cj´ dwóch aparatów s∏uchowych, a nie tylko
jednego. 

Do niedawna, w obowiàzujàcym rozpo-
rzàdzeniu Ministra Zdrowia okreÊlajàcym
zasady przyznawania dofinansowaƒ do apa-
ratów s∏uchowych, osobom na rencie, eme-
ryturze czy te˝ b´dàcych po prostu bez pra-

cy nie przys∏ugiwa∏ zwrot kosztów za drugi
aparat s∏uchowy. Pan Krzysztof, który nie-
dos∏ysza∏ na oboje uszu, przeszed∏ d∏ugà
drog´ administracyjnà, aby w koƒcu udo-
wodniç, ˝e nawet obecnie obowiàzujàce
przepisy wcale nie dyskryminujà osób star-
szych i pozostajàcych bez pracy. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e osoba „czynna zawodowo” to
taka, która wykonuje jakàÊ czynnoÊç i jest
sk∏onna do dzia∏ania, a zatem równie˝ osoba
bezrobotna, która poszukuje pracy. Tak
wi´c, „aktywnym” osobom niepracujàcym
oraz emerytom i rencistom tak˝e przys∏ugu-
je refundacja na drugi aparat s∏uchowy. Tym
samym nasz bohater pomóg∏ nie tylko so-
bie, ale tak˝e wielu niepe∏nosprawnym.

Pan Krzysztof podejmowa∏ wiele dzia∏aƒ
w celu nag∏oÊnienia tej informacji, m. in.

wzià∏ udzia∏ w programie telewizyjnym,
udziela∏ wypowiedzi redakcjom prasowym,
w tym równie˝ naszej redakcji. Niestety, po
publikacji ubieg∏ego numeru Kwartalnika
NTM, dotar∏a do nas tragiczna wiadomoÊç
o Êmierci pana Kobusa. W imieniu ca∏ej re-
dakcji naszego pisma, jak równie˝ wszyst-
kich tych osób, którym pan Krzysztof po-
móg∏ poprzez swoje dzia∏ania, chcielibyÊmy
z∏o˝yç szczere wyrazy wspó∏czucia zarówno
dla rodziny, jak i bliskich zmar∏ego. Mamy
nadziej ,́ ˝e ca∏y trud i starania, które pan
Krzysztof w∏o˝y∏ w walk´ z absurdalnymi
przepisami, mogà pos∏u˝yç za przyk∏ad
i wskazówk´ dla innych osób, prowadzàcych
podobne dzia∏ania. 

MO

Opinia

Co  da le j  z Rozpor zàdzen iem?
JÓZEF GÓRALCZYK

MA¸OPOLSKI SEJMIK ORGANIZACJI OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH
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„Zbyt cz´sto ˝ycie ludzkie rozpoczyna si´ i koƒ-
czy pozbawione radoÊci i pozbawione nadziei”

– Jan Pawe∏ II

N
adzieja jest warunkiem ludzkiego
istnienia. Pojawia si´ ona tam,
gdzie majà miejsce prze˝ycia do-
tkliwe i bardzo bolesne. Dla osób
przewlekle chorych, starszych

i niepe∏nosprawnych nadzieja jest drogo-
wskazem ku lepszemu, jest szansà na zape∏-
nienie pustki, na uÊmiech, na szcz´Êcie.
Cz´sto nadzieja jest jedynym elementem,
który podtrzymuje na duchu w chwilach
s∏aboÊci, bezsilnoÊci i rozpaczy. Ale co zro-
biç, gdy ta nadzieja wygasa?

Na to pytanie codziennie próbujà odna-
leêç odpowiedê ludzie, których los nie
oszcz´dzi∏. Sà to osoby, które nie mogà sa-
modzielnie wykonywaç zwyczajnych, co-
dziennych czynnoÊci i przez ca∏e swoje ˝y-
cie zdane sà na pomoc i ˝yczliwoÊç innych.
Inwalidzi, przewlekle chorzy, osoby starsze
i niesamodzielne – to o nich mowa. Teore-
tycznie, wydawaç by si´ mog∏o, ˝e takim
osobom powinno si´ u∏atwiaç funkcjono-
wanie w spo∏eczeƒstwie, upraszczaç biuro-
kracj´ i usuwaç zb´dne bariery. To jednak
tylko teoria. RzeczywistoÊç niewiele ma
z nià wspólnego.

Krótka historia d∏ugiej
nowelizacji

Nadzieje osób niepe∏nosprawnych, roz-
budzone przez Ministerstwo Zdrowia z po-
czàtkiem 2008 roku, niestety przygas∏y
wraz z jego koƒcem.

15 stycznia 2008 r. na stronie interneto-
wej Ministerstwa Zdrowia zosta∏ opubliko-
wany projekt nowelizacji rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przed-
miotów ortopedycznych i Êrodków pomoc-
niczych finansowanych ze Êrodków publicz-
nych. JednoczeÊnie propozycja nowej regu-
lacji zosta∏a przekazana do konsultacji spo-
∏ecznych. Projekt ten by∏ d∏ugo wyczekiwa-
ny przez Êrodowiska pacjencie, które ˝ywi-
∏y ogromne nadzieje, ale zarazem i obawy
o to, czy zaspokoi on ich potrzeby. Wraz
z pojawieniem si´ regulacji, powsta∏o wiele
kontrowersji, zarówno w Êrodowiskach pa-
cjenckich jak i medycznych. Okaza∏o si´
bowiem, ˝e tak upragniona i potrzebna no-
welizacja nie spe∏nia oczekiwaƒ niepe∏no-
sprawnych. W ramach konsultacji spo∏ecz-
nych wp∏yn´∏o bardzo du˝o opinii, które
niestety w wi´kszoÊci przypadków by∏y ne-
gatywne. Wytykano projektowi, i˝ zawiera
on wiele niejasnoÊci, wàtpliwoÊci i rozwià-

zaƒ budzàcych kontrowersje. Niektóre Êro-
dowiska medyczne zarzuca∏y, ˝e regulacja
jest miejscami niejasna nawet dla lekarzy.
Propozycja nowelizacji zosta∏a ostatecznie
oceniona jako bardzo nieczytelna i niezro-
zumia∏a. W marcu br. zosta∏a poddana dal-
szemu procesowi analizy i uwzgl´dniania
nades∏anych propozycji. Zabra∏o to resor-
towi kolejne 6 miesi´cy. Zamiast trafiç z po-
wrotem do organizacji Êrodowiskowych,
projekt zosta∏ skierowany do Komisji Poli-
tyki Spo∏ecznej i Rodziny, którà resort po-
prosi∏ o wydanie w∏asnej opinii. Komisja
pod przewodnictwem pos∏a S∏awomira Pie-
choty (PO) analizowa∏a projekt ponad
2 miesiàce, zanim przes∏a∏a w∏asne uwagi
Ministerstwu Zdrowia. 

Niestety, ca∏a ta ̋ mudna procedura stoi
w sprzecznoÊci z deklaracjami Minister-
stwa Zdrowia. Pod koniec sierpnia br. re-
dakcja Kwartalnika NTM uzyska∏a nast´-
pujàcà pisemnà informacj´: – Prace nad
projektem rozporzàdzenia nadal trwajà. Sko-
rygowany projekt zostanie ponownie przeka-
zany do akceptacji do Êrodowisk, które zg∏o-
si∏y uwagi, co mo˝e nastàpiç na poczàtku
wrzeÊnia br. (2008). Udzielenie szczegó∏o-
wych informacji mo˝liwe b´dzie po zakoƒ-
czeniu prac. Pod informacjà podpisa∏ si´
Jakub Go∏àb, rzecznik prasowy Minister-
stwa Zdrowia. Jest ju˝ grudzieƒ 2008. Mi-
nisterstwo obiecanych zmian nie przed-
stawi∏o, a projektu do dalszych konsulta-
cji spo∏ecznych nie przekaza∏o. Niestety,
Ministerstwu Zdrowia rok nie wystarczy∏
na wprowadzenie tak istotnych zmian,
nie wystarczy∏y dziesiàtki opinii spo∏ecz-
nych. Projekt pojawi∏ si´ i zniknà∏. Pomi-
mo wszystko, Êrodowiska pacjentów  ma-
jà nadal nadziej ,́ ˝e ten projekt nie zginà∏
gdzieÊ w ministerialnej szufladzie i ferwo-
rze wszystkich innych WA˚NYCH
spraw. Jedynie z nieoficjalnych êróde∏ do-
chodzà sygna∏y, ˝e projekt zosta∏ mocno
zmieniony, uwzgl´dnia wiele oczekiwaƒ
Êrodowiskowych i mo˝e byç du˝ym kro-
kiem naprzód w dziedzinie zaopatrzenia
osób niepe∏nosprawnych i przewlekle
chorych w przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze. 

Szanowni Decydenci powinni pami´taç,
˝e dla wielu osób niepe∏nosprawnych, star-
szych i przewlekle chorych, czas ma znacze-
nie. A zaopatrzenie w przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze stanowi dla
nich podstawowy warunek do normalnego
funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie i nadzie-
j´ na lepsze ̋ ycie. Tak jest – nadziej ,́ bo ona
zawsze umiera ostatnia.

■
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Decydenc i  zawied l i
MAGDALENA OWOC
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Wbie˝àcym numerze Kwartalni-
ka NTM prezentujemy pla-
cówki na terenie województwa

podkarpackiego, w których mo˝na
wykonaç zabieg z u˝yciem taÊm na nie-
trzymanie moczu. 

Z danych statystycznych wynika, ˝e
jest to najbardziej powszechna meto-
da pomocy kobietom, które borykajà
si´ z tym problemem. Cechuje si´ ona
bowiem wysokim odsetkiem skutecz-
noÊci i umo˝liwia szybki powrót do
˝ycia zawodowego u operowanych pa-
cjentek. Nale˝y podkreÊliç, ˝e opera-
cje wykonywane przy schorzeniu, ja-
kim jest nietrzymanie moczu, sà za-
wsze poprzedzane badaniem urodyna-
micznym. 

Na terenie województwa podkar-
packiego, zabiegi z u˝yciem taÊm wy-
konywane sà  g∏ównie na oddzia∏ach
ginekologicznych. Niestety, nie wszy-
scy ordynatorzy oddzia∏ów ginekolo-
gicznych wyrazili zgod´ na ujawnia-
nie danych odnoÊnie zabiegów inwa-

zyjnych, zas∏aniajàc si´ tajemnicà za-
wodu.

Na szczególne wyró˝nienie w tym
zestawieniu, zas∏ugujà szpitale w Miel-
cu, ¸aƒcucie oraz Nisku. Czas oczeki-
wania na zabieg nie przekracza 14 dni.
W niektórych przypadkach pacjentka
po badaniu urodynamicznym, jest
poddawana operacji w ciàgu 48 go-
dzin, w trybie hospitalizacji jedno-
dniowej.

Analizujàc dane statystyczne woje-
wództwa podkarpackiego, którego
liczba ludnoÊci wynosi 2 097 338 tys.
osób, kobiety stanowià 1 072 228.
Niestety, za tak wysokà liczbà ludno-
Êci, nie idzie proporcjonalna liczba
wykonywanych zabiegów operacyj-
nych. W województwie podkarpac-
kim przeprowadzanych jest oko∏o 250
zabiegów w skali roku, czyli nadal bar-
dzo ma∏o. Jednym z czynników, który
ma wp∏yw na obecny stan, jest niedo-
stateczna wiedza pacjentek na temat
leczenia oraz diagnostyki NTM.
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Operacje  z u˝yc iem taÊm na Podkarpac iu
MA¸GORZATA ZAWISTOWSKA

Nazwa szpitala Adres Oddzia∏ L. wykonanych L. wykonanych L. wykonanych Czas oczekiwania Mo˝liwoÊç 
zabiegów w 2006 zabiegów w 2007 zabiegów w 2008 na zabieg refundowany zabiegu p∏atnego

Wojewódzki Szpital ul. Korczyƒska 57 Urol/Gin. 15 16 8 na bie˝àco nie
Podkarpacki Krosno
im. Jana Paw∏a II

Szpital Powiatowy ul. Paderewskiego 5 Gin. 14 22 ok. 50 ok. 14 dni nie
w ¸aƒcucie ¸aƒcut

Szpital Powiatowy ul. ˚eromskiego 22 Urologia 50 50 50 ok. 14 dni tak
im. E. Biernackiego Mielec

Szpital Powiatowy ul. KoÊciuszki 1 Gin. 25 22 26 bezpoÊrednio po badaniu tak
im. PCK Nisko

SP ZOZ ul. Curie–Sk∏odowskiej 1a Gin. ok. 30 ok. 30 ok. 30 brak danych brak danych
w Nowej D´bie Nowa D´ba

Szpital Wojewódzki ul. Lwowska 60 Gin. 6 11 12 na bie˝àco nie
nr 2 Rzeszów

Szpital Rejonowy ul. Szpitalna 16 Gin. 20 20 20 ok. 14 dni nie
w Przeworsku Przeworsk

SP ZOZ Sanok ul. 800–lecia 26 Gin. 40 40 40 ok. 7 dni nie
Sanok

Wojewódzki Szpital ul. Szpitalna 1 Gin. 10 10 brak danych 10–14 dni nie 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnobrzeg
Tarnowskiej

Rzeszów

Krosno

Sanok

Przeworsk

¸aƒcut

Nisko
Nowa D´ba

Mielec

Tarnobrzeg
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P ierwszym pozaeuropejskim krajem,
którego rozwiàzania w zakresie refun-
dacji Êrodków wch∏aniajàcych prezen-

tujemy na ∏amach Kwartalnika NTM, sà
Stany Zjednoczone.

W USA system refundacji Êrodków
wch∏aniajàcych jest zró˝nicowany w poszcze-
gólnych stanach. Nie istniejà „ustandaryzo-
wane” przepisy, które obowiàzywa∏yby we
wszystkich z nich. Jedynym wspólnym roz-
wiàzaniem jest system „Medicaid”, czyli sys-
tem wspierania przez paƒstwo osób najbied-
niejszych. Zarzàdzanie nim le˝y jednak w ge-
stii w∏adz stanowych, dlatego te˝ funkcjono-
wanie systemu wyglàda dosyç ró˝norodnie.
Refundowane produkty absorpcyjne mo˝na
nabyç na terenie czterdziestu z pi´çdziesi´ciu
amerykaƒskich stanów. Inaczej ni˝ w Polsce,
gdzie kryterium, na podstawie którego sà
przyznawane Êwiadczenia, jest nowotwór
i choroby uk∏adu nerwowego, wskazaniem
medycznym uprawniajàcym do ich otrzyma-
nia jest po prostu nietrzymanie moczu.
W wi´kszoÊci stanów, limit iloÊciowy zosta∏

okreÊlony na poziomie 10 szt. dziennie, czyli
pi´ç razy wi´cej ni˝ w naszym kraju. Paƒstwo
ca∏kowicie refunduje cen´ zakupu Êrodków
wch∏aniajàcych w tym limicie, natomiast

w Polsce pacjenci muszà z w∏asnych Êrodków
pokryç 30% kwoty (z wyjàtkiem osób cier-
piàcych na nowotwory, dla których produk-
ty sà refundowane w 100%). 

Wbie˝àcym numerze Kwartalnika
NTM przedstawiamy list´ placó-
wek znajdujàcych si´ na obszarze

województwa podlaskiego, w których mo˝-
na wykonaç pe∏ne badanie urodynamiczne. 

Kompleksowe badanie urodynamiczne
jest wykonywane w czterech pracowniach
regionu podlaskiego. Trzy z nich mieszczà
si´ w Bia∏ymstoku, natomiast czwarta znaj-
duje si´ w ¸om˝y. 

Bioràc pod uwag´ liczb´ mieszkaƒców
woj. podlaskiego, która wynosi 1 192 660

osób, na jednà z pracowni przypada
298.165 pacjentów. To nieznacznie wi´cej,
ni˝ w sàsiadujàcym województwie warmiƒ-
sko–mazurskim, w którym na jednà pla-
cówk´ przypada ponad 285 000 pacjentów. 

Pe∏na lista placówek wykonujàcych ba-
danie urodynamiczne w Polsce, znajduje si´
na stronie internetowej: www.ntm.pl.  

W razie jakichkolwiek sugestii dotyczà-
cych pracowni urodynamicznych w po-
szczególnych województwach, prosimy
o kontakt na adres mailowy: ntm@ntm.pl.
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Badanie  urodynamiczne –
woj .  pod lask ie

MARTYNA MAS¸OWSKA

REFUNDACJA ÂRODKÓW WCH¸ANIAJÑCYCH
W INNYCH KRAJACH

W USA wi´ce j
d la  pac jenta Refundacja Êrodków wch∏aniajàcych: USA vs. Polska

USA POLSKA
Liczba mieszkaƒców 302,5 mln 38  mln
Refundacja Êrodków tak (w 40 z 50 stanów) tak
wch∏aniajàcych

Wskazania medyczne nietrzymanie moczu choroby nowotworowe,
do przyznania upoÊledzenie umys∏owe, 
refundacji zespo∏y ot´pienne,

choroby uk∏adu nerwowego,
wady rozwojowe

Klasyfikacja  w zale˝noÊci od stopnia NTM dla w/w kryteriów
refundacji refundacja chorobowych refundacja 
w oparciu o stopieƒ pieluch anatomicznych, wk∏adów  anatomicznych,
nietrzymania moczu pieluchomajtek pieluch anatomicznych,

i podk∏adów pieluchomajtek i podk∏adów

IloÊç refundowanych 300 szt. do 60 szt.
sztuk / m–c

Limit cenowy / m–c brak w zale˝noÊci od wysokoÊci
refundacji (100% lub 70 %)
odpowiednio: 77 lub 90 z∏

Wspó∏p∏acenie 0% odp∏atnoÊci 0% przy nowotworach
przez pacjenta lub 30% przy pozosta∏ych

wskazaniach medycznych

1. ZOZ MSWIA W BIA∏YMSTOKU, ul. Fabryczna 27, 15–471 Bia∏ystok
2. NZOZ PRZYCHODNIA PO¸O˚NICZO–GINEKOLOGICZNA, ul. NMP Królowej Rodzin 21, 15–684 Bia∏ystok
3. SPZ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. J. ÂNIADECKIEGO W BIA∏YMSTOKU, ul. M. Sk∏odowskiej–Curie 26, 15–950 Bia∏ystok
4. SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNA∏A STEFANA WYSZYƒSKIEGO, Al. Pi∏sudskiego 11, 18–404 ¸om˝a

KC

Bia∏ystok (3)

¸om˝a
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Czy ja z tego wyrosn´?
Mam na imi´ Aneta, lat 20. Z problemem
nietrzymania moczu borykam si´ od oko∏o
2 lat. Niestety musz´ przyznaç, ˝e mo˝e to
byç wynikiem zawiania (krótkie spódniczki
itp. nawet w ch∏odne i mroêne dni). Nie
zdawa∏am sobie z tego sprawy, ˝e mo˝e to
spowodowaç problem, a teraz ˝a∏uj .́

Musz´ chodziç do ∏azienki przynamniej
co pó∏ godziny. Staram si´ chodziç rzadziej,
ale parcie na mocz wyst´puje co 15 minut.
Poza tym, nie czuj´ ca∏kowitego opró˝nie-
nia p´cherza zaraz po wyjÊciu z toalety.
A najgorzej jest przed snem – musz´ iÊç do
toalety przynajmniej 3 razy, bo inaczej nie
mog´ usnàç. 

Odczuwam tak˝e ból w okolicy l´dêwio-
wej. Odkàd mam problemy z p´cherzem
mam ciàgle nie wyleczone gard∏o (nie wiem,
czy to mo˝e mieç jakiÊ zwiàzek?). Posz∏am
wi´c do lekarza rodzinnego. Kilka razy od-
dawa∏am mocz do laboratorium i za ka˝-
dym razem idàc z wynikami do lekarza, nie
móg∏ on mi nic powiedzieç, bo wyniki by∏y
dobre. Robi∏am tak˝e cytologi ,́ USG oraz
urografi´ i okaza∏o si ,́ ˝e wyniki sà w po-
rzàdku. Do naszej przychodni przyjecha∏
niedawno urolog, specjalista z kliniki. By-
∏am u niego i us∏ysza∏am, ˝e skoro wyniki
sà w porzàdku, to ˝e z tego wyrosn´ albo
objawy minà jak zajd´ w cià˝e. Mam za˝y-
waç Furagin na noc i Uro–up. 

Jestem za∏amana, poniewa  ̋ nic mi nie
przechodzi. Czy to znaczy, ̋ e nie ma dla mnie
ratunku? Czy jest jakieÊ lekarstwo lub meto-
da leczenia, którà mog∏abym wypróbowaç? 

Bardzo prosz´ o pomoc,
Aneta

Pani Aneto,
Prezentuje Pani objawy zespo∏u p´cherza nad-
reaktywnego. JeÊli rzeczywiÊcie wszystkie bada-
nia wypad∏y prawid∏owo i nie ma Pani prze-
ciwwskazaƒ do farmakoterapii (o tym ni˝ej),
mo˝e Pani rozpoczàç leczenie. Najcz´Êciej sto-
sowane sposoby leczenia tzw. pierwszego rzutu,
to: farmakoterapia, zalecenia dietetyczne (uni-
kanie nadmiaru kofeiny, owoców cytrusowych
i napojów gazowanych), çwiczenia mi´Êni dna
miednicy (tzw. Kegla) i trening p´cherza (wy-
d∏u˝anie odst´pów pomi´dzy oddawaniem mo-
czu). Metody te mo˝na  ∏àczyç. 

Leki, które Pani przyjmuje, nie sà lekami
dzia∏ajàcymi w tym zespole. Leczenie farmako-
logiczne lekami antymuskarynowymi (antycho-
linergicznymi) mogà rozpoczàç osoby bez prze-
ciwwskazaƒ do ich stosowania, tj.: jaskry z wà-
skim kàtem przesàczania, wrodzonà m´czliwo-
Êcià mi´Êni, powa˝nymi zaburzeniami rytmu
serca, problemami z dro˝noÊcià przewodu po-
karmowego, czy wreszcie du˝ym zaleganiem
moczu w p´cherzu. Wydawane sà z przepisu le-
karza – na recept .́ Sà skuteczne u 70–90%
stosujàcych. Nale˝à do nich oksybutynina
(Driptane, Ditropane) tolterodyna (Detrusitol)
solifenacyna (Vesicare) i darifenacyna (Emse-
lex), a wkrótce tak˝e fesoterodyna (Toviaz). 

Na koniec, ˝eby Panià troch´ pocieszyç,  mo-
g´ dodaç, ˝e zwiàzek Pani objawów z wych∏o-
dzeniem jest wàtpliwy. Powinna Pani jednak
zasi´gnàç porady neurologa, gdy˝ rozwój obja-
wów u m∏odej osoby mo˝e – nie musi – sugero-
waç t∏o neurologiczne. 

Operacja mo˝e pomóc
Moja przypad∏oÊç to udr´ka ciàgnàca si´ 20
lat. Zacz´∏o si´ tak, ˝e dopad∏ mnie po-
tworny kaszel i równolegle upuszczanie
moczu. WczeÊniej tego u mnie nigdy nie
by∏o. Farmakologiczne leczenie nie da∏o
˝adnych rezultatów. Ginekolodzy zalecali
çwiczenia mi´Êni dna miednicy, co robi∏am,
niestety te˝ bez ˝adnego efektu. Na poczàt-
ku 2000 roku podda∏am si´ laserowemu za-
biegowi podniesienia p´cherza. Te˝ nie
ma poprawy.

Mam dzisiaj 57 lat i wszystkie niemi∏e
sytuacje zwiàzane z wysi∏kowym NTM
mam za sobà. Potrafi´ przewidzieç, jak
moje cia∏o si´ b´dzie zachowywaç. Nie
taƒcz ,́ bo nie mog´ kontrolowaç zachowa-
nia zwieracza, kaszl´ na osobnoÊci, jakby
zatykajàc r´kà cewk´ moczowà. Choç i tak
nie zawsze zdà˝ .́ Udr´ka jest paskudna
i teraz jedyne co mog´ zrobiç, to poddaç
si´ operacji wszczepienia pasów podtrzy-
mujàcych cewk .́

Wiem, ˝e z wiekiem b´dzie tylko gorzej,
wiec staram si ,́ aby zminimalizowaç ewen-
tualne starcze, o wiele bardziej ucià˝liwe
nietrzymanie. Gdzie taki rodzaj operacji
mog´ wykonaç? Jestem z Dolnego Âlàska.

Z powa˝aniem, 
Zofia

Pani Zofio, 
Pomys∏ z operacja taÊmowà wydaje si´ byç bar-
dzo dobry, takie post´powanie jest uzasadnione
i rokuje wyleczenie. Zabieg powinno poprzedziç
kompleksowe badanie urodynamiczne m. in. ze
wzgl´du na uprzednie leczenie operacyjne wy-
si∏kowego NTM. Na stronie www.ntm.pl (ar-
chiwum Kwartalnika NTM) znajdzie Pani li-
st´ oÊrodków wykonujàcych zabiegi na Dolnym
Âlàsku z u˝yciem taÊm.

Kilka kropel moczu
Mam 18 lat, jestem m´˝czyznà. Mam k∏o-
poty z moczem – po ka˝dym wydaleniu
moczu popuszcza mi si ,́ lecz nie mam nad
tym kontroli. Popuszcza mi si´ nie tylko
gdy wydal´ mocz, lecz i po godzinie lub
dwóch, ró˝nie to bywa. Mo˝na prosiç o ja-
kàÊ pomoc?

Szanowny Panie,
Wykapywanie kilku kropel moczu po jego odda-
niu (mikcji) zdarza si´ wszystkim m´˝czyznom,
gdy˝ po∏o˝ona poni˝ej  zwieracza cz´Êç cewki
moczowej ma ok. 10ml pojemnoÊci. Nasilone
wykapywanie mo˝e byç oznakà przeszkody pod-
p´cherzowej (np. zw´˝enie cewki, u starszych
m´˝czyzn przerost prostaty, u m∏odszych –  za-
burzeƒ czynnoÊciowych tzw. czynnoÊciowej
przeszkody podp´cherzowej). Popuszczenie mo-
czu z uczuciem parcia, nie jest zjawiskiem pra-
wid∏owym i mo˝e mieç wiele przyczyn. Nieste-
ty przedstawi∏ Pan zbyt ma∏o danych do ofero-
wania jakichkolwiek rozpoznaƒ. Powinien Pan
zostaç zbadany przez lekarza rodzinnego i mieç
wykonane podstawowe badania moczu, a na-
st´pnie powinien Pana zbadaç urolog. 
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L I S T Y

Na listy odpowiada∏ dr Piotr Dobroƒski
z Oddzia∏u Urologii  Szpitala Bielaƒskiego 

Odpowiedzi na Paƒstwa listy publikujemy
równie˝ na stronie internetowej www.ntm.pl

Zach´camy

do konsultacji

telefonicznych:

infolinia 0 801 800 038
(ca∏kowity koszt po∏àczenia 0,29 z∏ + VAT)
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STUDIO PR
nazwa odbiorcy

UL. CIO¸KA 13, 01–445 WARSZAWA
nazwa odbiorcy cd.

2   0   1   1    4   0    2   0    1   7   0   0   0   0    4   9   0    2   0   4   5   1    3   8   4   2

P  L  N 3 8 , 0 0

l.k.

nazwa zleceniodawcy

nazwa zleceniodawcy cd.
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tó
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ko
w

a

tytu∏em cd.

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota s∏ownie (wp∏ata)

krajowa prenumerata roczna „Kwartalnika NTM“ 
tytu∏em

nr rachunku odbiorcy

W P

piecz´ç, data i podpis(y) zleceniodawcy

Op∏ata:

STUDIO PR,
ul. Cio∏ka 13, 01–445 Warszawa

20 1140 2017 0000 4902 0451 3842
Nr rachunku odbiorcy

38.00
kwota

Imi´, nazwisko i adres wp∏acajàcego

Tytu∏em
krajowa prenumerata roczna „Kwartalnika NTM“ 
•Wyra˝am zgod´ na zamieszczenie i przetwarzanie
moich danych w bazie adresowej Studia PR. Dane
podlegajà ochronie zgodnie z Ustawà o Ochronie Da-
nych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
•Upowa˝niam firm´ Studio PR do wystawienia faktury
VAT bez mojego podpisu

STEMPEL
DZIENNY

PODPIS

OP¸ATA
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Kwartalnik
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INFOLINIA 0 801 800 038
Od 3 lutego 2003 r. dzia∏a ogólnopolska infolinia 0 801 800 038,

pod którà wszyscy zainteresowani mogà uzyskaç informacje na temat

problemu nietrzymania moczu. Telefon jest czynny w dni

powszednie w godz. 9.00 – 18.00

Ca∏kowity koszt po∏àczenia wynosi 0,29z∏ plus VAT.

Prof. dr hab. med. 

Andrzej Borkowski

Kierownik Katedry

i Kliniki Urologii

Ogólnej,

Onkologicznej

i CzynnoÊciowej 

Warszawskiego

Uniwersytetu

Medycznego

dr hab. med. 

Piotr Radziszewski 

Katedra i Klinika

Urologii

Ogólnej,

Onkologicznej

i CzynnoÊciowej 

Warszawskiego

Uniwersytetu

Medycznego

KONSULTANT

MEDYCZNY

dr med. 

Piotr Dobroƒski

Oddzia∏ 

Urologii

Szpitala Bielaƒskiego

w Warszawie

Prof. dr hab. med. 

Tomasz Rechberger

Kierownik II Katedry

i Kliniki Ginekologii 

Uniwersytetu

Medycznego

w Lublinie

Prof. dr hab. med. 

Anna Cz∏onkowska 

Kierownik II Kliniki 

Neurologicznej

w Instytucie

Psychiatrii 

i Neurologii 

w Warszawie

Prof. dr hab. med. 

Tadeusz To∏∏oczko

1974 – 1999 Kierownik

II Kliniki Chirurgicznej

I Wydzia∏u Lekarskiego

oraz Kliniki Naczyƒ

i Transplantologii

Akademii Medycznej

w Warszawie

Prof. dr hab. med. 

W∏odzimierz

Baranowski

Kierownik Kliniki

Ginekologii

i Ginekologii

Onkologicznej

Centralnego Szpitala

Klinicznego MON

Wojskowego Instytutu

Medycznego

RADA NAUKOWA DS. PROBLEMU NTM:
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WWW.NTM.PL 
Najlepsze êród∏o informacji o problemie nietrzymania moczu

Na naszej stronie znajdziesz:

* wszystkie archiwalne numery Kwartalnika NTM i Newslettera NTM

* aktualny harmonogram dy˝urów lekarskich na Infolinii 0 801 800 038

* ogólnopolski terminarz zaj´ç gimnastycznych i wyk∏adów prowadzonych przez lekarzy specjalistów

* mapk´ pracowni urodynamicznych w ca∏ej Polsce

* aktualne informacje o metodach leczenia wszystkich typów nietrzymania moczu

Ju˝ w sprzeda˝y!
Najnowszy na rynku poradnik dla pacjentów
z nietrzymaniem moczu

Najwa˝niejsze informacje o:

– przyczynach

– leczeniu

– profilaktyce

Autorzy – lekarze urolodzy, specjalizujàcy si´
w leczeniu nietrzymania moczu w sposób
przyst´pny i przejrzysty przybli˝ajà
Czytelnikowi problematyk´ tego schorzenia.

Szczegó∏y na www.ntm.pl 

ATRAKCYJNA CENA!
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