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M
azowiecki Oddzia∏ UROSTO zo-
sta∏ za∏o˝ony w listopadzie 2003
roku, z siedzibà w Klinice Urolo-

gii Szpitala Klinicznego Dzieciàtka Jezus
przy ulicy Lindley’a 4 w Warszawie. Po-
czàtek dzia∏alnoÊci zainaugurowa∏ wyk∏ad
prof. Andrzeja Borkowskiego, Kierownika
Kliniki Urologicznej i zarazem Konsultanta
Medycznego stowarzyszenia. Obecnie, po
pierwszych spotkaniach organizacyjnych,
Stowarzyszenie mo˝e skupiç swoje wysi∏ki
na dotarciu do jak najszerszej liczby osób
z problemem NTM w województwie mazo-
wieckim.

Stowarzyszenie przyj´∏o dwa sposoby in-
formowania o swojej dzia∏alnoÊci: poprzez
rozpowszechnianie materia∏ów informacyj-
nych (plakaty i ulotki) oraz poprzez publi-
kowane w prasie zaproszenia na organizo-
wane przez siebie spotkania i wyk∏ady.
Dystrybucjà materia∏ów informacyjnych,
w ramach oszcz´dnoÊci, zaj´li si´ sami
cz∏onkowie Stowarzyszenia roznoszàc je po
przychodniach, szpitalach i aptekach. Z pu-
blikacjà prasowà zaproszeƒ na spotkania
jest niestety gorzej. 

Dziennikarze niech´tnie zamieszczajà za-
proszenia na wyk∏ady i zaj´cia organizowa-

ne przez Urosto. Temat poruszajàcy pro-
blem nietrzymania moczu uwa˝any jest za
nieatrakcyjny. Cz´sto przegrywa z p∏atnà
reklamà. Najprawdopodobniej to efekt bra-
ku wiedzy o skali zjawiska. Dziennikarze
cz´sto nawet nie podejrzewajà jak wielu
osób ta dolegliwoÊç dotyczy i jak rujnujàcy
ma wp∏yw na ich ˝ycie. Tymczasem lu-
dziom z NTM brakuje podstawowych infor-
macji, a niska ÊwiadomoÊç problemu w spo-
∏eczeƒstwie i wstydliwe traktowanie tematu
wzmaga tylko poczucie bezradnoÊci i osa-
motnienia w zmaganiu si´ z tà dolegliwo-
Êcià. Dlatego szczególnie przykre jest, kie-
dy wy∏àcznie z powodu braku informacji
wiele osób nie mo˝e skorzystaç z bezp∏at-
nych wyk∏adów. Jakie zainteresowanie wy-
wo∏uje temat NTM widaç po ka˝dej audycji
radiowej czy informacji w prasie. Olbrzy-
mia iloÊç telefonów z proÊbà o rad´, pytania
o stowarzyszenie, zapisywanie si´ na wy-
k∏ady - to pewny wynik ka˝dej upublicznio-
nej informacji na temat NTM. A przecie˝
wiadomo, ˝e to tylko niewielki procent
osób z NTM, ˝e nie ka˝dy ma jeszcze od-
wag´ zadzwoniç. 

Jakie sà oczekiwania ludzi zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia Urosto?

Przede wszystkim mo˝liwoÊç ∏atwiejszego
dost´pu do informacji o samej dolegliwoÊci.
Chcà zrozumieç jaka jest przyczyna wyst´-
powania NTM, jakie sà metody leczenia
i profilaktyki. Opinia wszystkich jest zgod-
na, ˝e brakuje informacji na ten temat i naj-
ch´tniej otrzymaliby jà w formie wyk∏adu,
prowadzonego przez lekarza. Ta potrzeba
konsultacji z lekarzem specjalistà, spowo-
dowana jest przede wszystkim bardzo d∏u-
gim okresem oczekiwania na wizyt´,
w Warszawie nawet do pó∏ roku. 

Wiele osób oczekuje równie˝ innych
dzia∏aƒ pomocnych w radzeniu sobie z do-
legliwoÊcià, np. organizacji çwiczeƒ gimna-
stycznych zalecanych przy NTM, informa-
cji na temat Êrodków wch∏aniajàcych do-
st´pnych na rynku, ale tak˝e zwyk∏ej wy-
miany doÊwiadczeƒ i mo˝liwoÊci porozma-
wiania z drugà osobà. 

Spotkania Urosto
Na poczàtku maja odby∏y si´ pierwsze

zaj´cia gimnastyczne dla osób z wysi∏ko-
wym i mieszanym typem nietrzymania mo-
czu - “Moja gimnastyka”. åwiczenia pro-
wadzone sà przez doÊwiadczonych instruk-
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torów w nowoczesnej sali jednego z war-
szawskich fitness klubów. Celem takich
spotkaƒ jest, aby zapoznaç si´ z çwiczenia-
mi zalecanymi w przypadku nietrzymania
moczu i nauczyç si´ wykonywaç je prawi-
d∏owo. Na zakoƒczenie, dla ka˝dego
uczestnika przygotowany jest zestaw çwi-
czeƒ na kartkach, aby móg∏ samodzielnie
çwiczyç w domu. Gimnastyka w wysi∏ko-
wym NTM jest bardzo wa˝na, poniewa˝
w wielu wypadkach odpowiednie çwiczenia
mogà pomóc w powrocie do normalnego
˝ycia. Wymaga to tylko systematycznoÊci
i dok∏adnoÊci. “Moja gimnastyka” jest dla
wszystkich uczestników bezp∏atna dzi´ki
wsparciu finansowemu firm, które funkcjo-
nujà ze swoimi produktami na rynku NTM. 

Zaj´cia gimnastyczne spodoba∏y si´ tak
bardzo, ˝e wiele osób w miar´ wolnych
miejsc zapisa∏o si´ ju˝ na nast´pny termin
i ch´tnie chodzi∏oby na takie zaj´cia co ty-
dzieƒ. Rozwiàzaniem idealnym by∏oby, aby
grupy by∏y sta∏e i çwiczy∏y kilka razy
w miesiàcu, poniewa˝ w rzeczywistoÊci
çwiczenia NTM sà doÊç trudne. Poruszajà
one mi´Ênie po∏o˝one g∏´boko, które trudno
jest wyczuç. Dlatego czasami dopiero po
dwóch - trzech zaj´ciach çwiczàcy czujà, ˝e
te mi´Ênie pracujà. Zaj´cia gimnastyczne to
tak˝e budowanie wi´zi w grupie. Dla wielu
osób to mo˝e prze∏amanie samotnoÊci
w walce z tà dolegliwoÊcià. Takie niefor-
malne spotkanie, gdzie ka˝dy w podkoszul-
ce z zapa∏em çwiczy, daje poczucie przyna-
le˝noÊci do grupy, pomaga prze∏amaç nie-
Êmia∏oÊç. Wspólne çwiczenia to terapia dla
duszy, bo mo˝na coÊ zrobiç dla siebie,
w grupie, gdzie nie trzeba robiç wstydliwej
tajemnicy ze swojej dolegliwoÊci i ka˝dy
traktuje to normalnie. 

Niestety, ze wzgl´du na brak funduszy na
razie nie ma mo˝liwoÊci organizowania za-
j´ç z wi´kszà cz´stotliwoÊcià. Zaanga˝owa-
nie finansowe instytucji rzàdowych i samo-
rzàdowych w tego typu dzia∏alnoÊç dziwnie
omija Stowarzyszenie UROSTO. Po sze-
Êciu latach dzia∏alnoÊci Stowarzyszenie
UROSTO w Bydgoszczy, dopiero w tym
roku otrzyma∏o ono od jednej tylko instytu-
cji lokalnej wsparcie finansowe w wysoko-
Êci 500 z∏ na ca∏y rok. Okazuje si´, ˝e nie
skala problemu, ale przede wszystkim zna-
jomoÊci decydujà, gdzie idà powa˝ne sumy
pochodzàce z naszych podatków.

Równie interesujàcy okaza∏ si´ wyk∏ad
dr. Leszka Marka KrzeÊniaka o zastosowa-
niu zió∏ w profilaktyce i leczeniu nietrzy-
mania moczu. S∏uchacze otrzymali wiele
cennych wskazówek na temat dzia∏ania
zió∏, ale tak˝e kompleksowe uj´cie proce-
sów zachodzàcych w organizmie warunku-
jàcych wyst´powanie NTM. Ogromnà zale-
tà wyk∏adu by∏a jego bardzo przyst´pna for-
ma i wiele praktycznych rad pokazujàcych
jak du˝o mo˝liwoÊci znajduje si´ w zasi´gu

r´ki. Wyk∏ad dr. KrzeÊniaka by∏ doskona-
∏ym przypomnieniem, ˝e pomimo ogrom-
nego rozwoju medycyny i stosowania coraz
nowoczeÊniejszych metod leczenia, nie na-
le˝y zapominaç o Êrodkach naturalnych, do-
st´pnych dla ka˝dego i cz´sto równie sku-
tecznych. 

Urosto w Koalicji
na Rzecz Pacjenta

Stowarzyszenie UROSTO uczestniczy
równie˝ w dzia∏aniach skierowanych do
szerszej grupy spo∏eczeƒstwa. W kwietniu
tego roku zawiàza∏a si´ Koalicja na Rzecz
Pacjentów zrzeszajàca ró˝ne organizacje pa-
cjenckie (o Koalicji na Rzecz Pacjentów pi-
saliÊmy w poprzednim numerze). W maju
odby∏o si´ drugie spotkanie Koalicji poÊwi´-
cone podsumowaniu zg∏oszonych przez ko-
alicjantów wniosków oraz dyskusji o projek-
cie ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze Êrodków publicznych. 

Bioràc pod uwag´ jakie sà realia, postula-
ty Koalicji dotyczà przede wszystkim dzie-
dzin, w których wprowadzone zmiany nie
pociàgajà za sobà kosztów, ale mogà przy-
nieÊç oszcz´dnoÊci, a przede wszystkim
lepszà obs∏ug´ pacjenta. Mowa tu np. o ra-
cjonalizacji polityki lekowej, przejrzystoÊci
kolejek oczekujàcych na Êwiadczenia me-
dyczne, konsolidacji zakupów leków i ma-
teria∏ów medycznych w lecznictwie za-
mkni´tym, zwi´kszeniu roli lekarza rodzin-
nego. Bardzo wa˝nym postulatem jest rów-
nie˝ propozycja powo∏ania Rzeczników
praw pacjenta. Finansowani przez wojewo-
d´, a nie jak obecnie przez  Ministerstwo
Zdrowia, dzia∏aliby w imieniu i na rzecz pa-
cjentów, w∏àcznie z reprezentowaniem ich
w sàdzie, dochodzeniem praw i ewentual-
nych roszczeƒ. 

W okresie, gdy w Sejmie trwa∏a dyskusja
o kszta∏cie ustawy o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej, Program Prospo∏eczny “NTM -
Normalnie ˚yç” w porozumieniu z URO-
STO, przygotowa∏ swoje uwagi, które przez
Koalicj´ zosta∏y zg∏oszone do sejmowej
Komisji Zdrowia.

Zgodnie z uwagami Programu, ustawa
powinna gwarantowaç:
• otwarty system zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i Êrodki pomocnicze, oparty
na prawie pacjenta do swobodnego wybo-
ru przedmiotu ortopedycznego i Êrodka
pomocniczego,

• pe∏nà dost´pnoÊç do istniejàcych na rynku
przedmiotów ortopedycznych i Êrodków
pomocniczych,

• sprawne zaopatrzenie ubezpieczonych
w przedmioty ortopedyczne i Êrodki po-
mocnicze przy jednoczesnym zapewnieniu
kontroli nad wydatkowanymi sk∏adkami
na ubezpieczenia zdrowotne. 
Zaanga˝owanie Stowarzyszenia URO-

STO i Programu Prospo∏ecznego “NTM -
Normalnie ˚yç” w dzia∏ania Koalicji wyni-
ka z przekonania, ˝e tylko wo∏ajàc jednym
silnym g∏osem mo˝na coÊ osiàgnàç, mo˝na
byç us∏yszanym. Sytuacja wielu grup pa-
cjentów jest naprawd´ trudna i tylko wspól-
ne dzia∏ania mogà zbli˝yç do celu. Wyniki
przeprowadzonych przez Program NTM ba-
daƒ ankietowych, wykonanych na grupie
328 Domów Opieki Spo∏ecznej, mówià sa-
me za siebie:
• 95 % badanych uwa˝a, ˝e powinni mieç

dost´p do refundowanych pieluch, 
• 53 % ankietowanych uwa˝a, ˝e limit 3-4

pieluch dziennie zapewni im utrzymanie
higieny osobistej,

• 77 % ankietowanych uwa˝a, ˝e refundacja
paƒstwa w wysokoÊci 70% jest niewystar-
czajàca.
Obecna refundacja higienicznych Êrod-

ków wch∏aniajàcych okreÊla limit na pozio-
mie 60 sztuk miesi´cznie i jest to najni˝szy
limit obowiàzujàcy w krajach ju˝ poszerzo-
nej Unii Europejskiej. 

Informacje o Mazowieckim Oddziale
Stowarzyszenia UROSTO mo˝na otrzymaç
pod numerem telefonu: 22 - 877 87 47.
W biurze Stowarzyszenia, które mieÊci
si´ przy ul. Cio∏ka 10 w Warszawie, mo˝-
na zapoznaç si´ ze statutem UROSTO
i otrzymaç deklaracj´ cz∏onkowskà do
wype∏nienia.

■
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Walczymy z „Parkinsonem”
W kwietniu br. w Katowicach odby∏a si´ konferencja pt. „Fizjoterapia i niefarmakolo-
giczne leczenie objawów choroby Parkinsona“ zorganizowana przez Âlàskie Stowarzy-
szenie Osób Dotkni´tych Chorobà Parkinsona. Celem spotkania by∏a dyskusja na temat
sytuacji chorych na Parkinsona w województwie Êlàskim, proponowanych zmianach,
wskazaniu roli lekarza. W drugiej cz´Êci spotkania zosta∏y pokazane çwiczenia oraz me-
tody stosowane w fizjoterapii choroby Parkinsona. GoÊçmi spotkania byli m.in. prof.
Grzegorz Opala, Jerzy Kurkowski - Dyrektor Szpitala i Lechos∏aw Jarz´bski - Wojewo-
da Âlàski.


