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C
horoby prostaty, nie-
trzymanie moczu, zabu-
rzenia erekcji - to scho-
rzenia wstydliwe i cz´-

sto wspó∏istniejàce. Poniewa˝
zazwyczaj sà lekcewa˝one, wie-
lu m´˝czyzn nie zg∏asza si´ po
fachowà pomoc medycznà. 

Ka˝dego roku w Europie
zostaje wykrywanych ponad
300 tys. przypadków raka
prostaty. 1 na 10 m´˝czyzn
oko∏o 65 roku ˝ycia dotyka
problem nietrzymania mo-
czu, a w 2025 roku na dys-
funkcj´ erekcji b´dzie w Eu-
ropie cierpia∏o ju˝ ponad 40
milionów osób tej p∏ci!

Europejskie Towarzystwo
Urologiczne (EAU) postano-
wi∏o przeciwstawiç si´ rosnà-
cym statystykom i przy
wspó∏pracy ruchu „Europa
UOMO“ dzia∏ajàcego prze-
ciw rakowi prostaty, organi-
zuje Europejski Tydzieƒ Uro-
logiczny.

Wydarzenie odb´dzie si´
w dniach 15 - 19 wrzeÊnia
i obejmie trzy zagadnienia:
• 15 wrzeÊnia b´dzie poÊwi´-

cony przeciwdzia∏aniu
chorobom prostaty,

• 17 wrzeÊnia poruszony zo-
stanie temat nietrzyma-
nia moczu,

• 19 wrzeÊnia poÊwi´cony b´-
dzie zaburzeniom erekcji.

EAU wykorzystujàc Ty-
dzieƒ Urologiczny jako narz´-
dzie promocyjne, chce uÊwia-
domiç spo∏eczeƒstwo i zach´-
ciç cierpiàcych na te wstydli-
we dla wielu dolegliwoÊci do
odwiedzania lekarzy - specja-
listów. Organizatorzy majà
nadziej ,́ ˝e zdo∏ajà dotrzeç
z tym przes∏aniem zw∏aszcza
do osób po 50 roku ˝ycia,
których schorzenia urologicz-
ne dotykajà najcz´Êciej.

W∏aÊnie na t´ okazj´ zosta∏a
uruchomiona strona interneto-

wa www.urologyweek.org ,na
której znaleêç mo˝na wi´cej
szczegó∏owych informacji za-
równo o samym Tygodniu
Urologicznym, jak i trzech za-
gadnieniach podczas niego po-
ruszanych.

Polska tak˝e w∏àczy∏a si´
w organizacj´ Tygodnia Uro-
logicznego w naszym kraju.
Zarzàd G∏ówny Polskiego To-
warzystwa Urologicznego
(PTU) zaanga˝owa∏ si´ w pro-
mocj´ wydarzenia na skal´

ogólnopolskà, natomiast od-
dzia∏y regionalne Towarzystwa
majà propagowaç akcj´ w swo-
ich regionach. Powstanie spe-
cjalna strona internetowa, któ-
ra b´dzie zach´caç i informo-
waç pacjentów o tematach po-
ruszanych podczas Tygodnia
Urologicznego oraz o dzia∏a-
niach PTU. Pojawià si´ infor-
macje w prasie, Internecie oraz
programy w telewizji.

■

N T M  N A Â W I E C I E

Nietrzymanie moczu - utrata kontroli nad p´cherzem - jest cz´stym i zazwyczaj wstydliwym problemem.
Chocia˝ nietrzymanie moczu dotyka milionów ludzi, to nie jest ono normalnym elementem starzenia si´,
czy nieuchronnà konsekwencjà porodu i zmian po menopauzie u kobiet.
Nietrzymanie moczu jest bowiem schorzeniem natury medycznej, które mo˝e mieç ró˝ne przyczyny.
W wielu sytuacjach nietrzymanie moczu mo˝na i trzeba wyleczyç.
JeÊli masz k∏opoty z kontrolà swojego p´cherza, co utrudnia Ci wykonywanie codziennych czynnoÊci,
nie zwlekaj z wizytà u specjalisty urologa.
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