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Na 33 doroczne spotkanie International
Continence Society, przyjecha∏o ponad
1500 osób z ca∏ego Êwiata. Polsk´ repre-
zentowa∏a liczna grupa lekarzy urologów
i ginekologów z ró˝nych oÊrodków na-
ukowych. W gronie tym znalaz∏ si´ tak˝e
Krajowy konsultant po∏o˝nictwa i gineko-
logii prof. dr Stanis∏aw Radowicki. Po raz
pierwszy te˝ zaproszono przedstawiciela
Programu Prospo∏ecznego “NTM - Nor-
malnie ˚yç” który, nawiàza∏ kontakty
z podobnymi organizacjami m.in. w Ho-
landii, Australii i Wielkiej Brytanii.
W Biuletynie kongresu ukaza∏a si´
tak˝e notatka dotyczàca dzia∏alno-
Êci Programu Prospo∏ecznego....

Florenckie spotkanie by∏o oka-
zjà, aby wymieniç opinie o post´-
pie w dziedzinie nauk medycz-
nych zajmujàcych si´ nietrzyma-
niem moczu oraz doÊwiadczenia
w zakresie popularyzacji wiedzy
na ten temat wÊród spo∏eczeƒstwa. 

Odkrywajàc prawd´
Jednym z najwa˝niejszych pa-

neli by∏a sesja satelitarna poÊwi´-
cona wysi∏kowemu nietrzymaniu
moczu u kobiet.  Kilka oÊrodków
naukowych (Wirthlin Worldwide
oraz Boehringer Ingelheim i Eli
Lilly), pod egidà ICS,  przedstawi∏o raport
na ten temat pod nazwà “Stress Urinary
Inconticence and Women: Discovering
the Truth” (Wysi∏kowe nietrzymanie
moczu i kobiety: odkrywajàc prawd´).
Badania przeprowadzono  u 4500 kobiet
z 9 krajów, z trzech kontynentów. ICS,
doceniajàc wag´ problemu i firmujàc ba-
dania, zdaje sobie spraw´ z trudnoÊci roz-
poznania skali zjawiska, o czym zresztà
piszà autorzy raportu. “Wi´kszoÊç kobiet
nie chcia∏a mówiç o swoich symptomach
nietrzymania moczu. Te zaÊ, które zgo-
dzi∏y si´ poddaç badaniu, pozosta∏y ano-
nimowe”, piszà Angela Sekston, Judith
von Gordon oraz Katy Compton-Bishop
w raporcie. Wyniki raportu przedstawio-
no dziennikarzom podczas “szczytu me-
dialnego”.  Jego autorom oraz ICS zale˝a-
∏o tak˝e, aby przedstawiciele mediów
zdali sobie spraw´ z problemów ekono-
micznych, socjalnych i medycznych, ja-
kie sà udzia∏em wielu kobiet z ca∏ego
Êwiata dotkni´tych NTM. (Wi´cej  na  te-
mat raportu napiszemy w nast´pnym nu-
merze Kwartalnika NTM).

Wysi∏kowe NTM u kobiet nie by∏o je-
dynym tematem we Florencji. W ciàgu
kilku dni odby∏o si´ wiele innych wyk∏a-
dów, paneli i dyskusji. Cz∏onkowie omó-
wili najnowsze trendy w tej dziedzinie.
Zorganizowano równie˝ szkolenia.

Continent Club
International Continence Society, zna-

ne jako Continent Club, jest najwi´kszà
na Êwiecie multidyscyplinarnà organiza-
cjà zajmujàcà si´ problematykà zwiàzanà

z zaburzeniami czynnoÊci dolnych dróg
moczowych. Zrzesza ono ponad 1600
cz∏onków pochodzàcych z ponad 70 kra-
jów Êwiata. Reprezentujà oni ró˝ne zawo-
dy, m.in.: ginekologów, urologów, neu-
rologów, chirurgów, piel´gniarki, fizyko-
terapeutów, bioin˝ynierów. Nazw´ orga-
nizacji mo˝na przet∏umaczyç jako “sto-
warzyszenie trzymania moczu”. Czyni
ono bowiem wszystko, aby zminimalizo-
waç skutki tej dolegliwoÊci lub wyleczyç
z nich pacjentów.

ICS powsta∏o  w 1971 roku z inicjaty-
wy Erica Glena. Pierwsze spotkanie od-
by∏o si´  jeszcze tego samego roku w Exe-
ter, w Wielkiej Brytanii. Uczestniczy∏o
w nim ju˝ ponad 60 osób z kilku krajów.
Na prezydenta stowarzyszenia powo∏ano
wówczas Petera Caldwella, natomiast na
sekretarza generalnego - Erica Glena.

Podczas pierwszego spotkania dr Sme-
eden z Hagi zauwa˝y∏ potrzeb´ standary-
zacji nomenklatury u˝ywanej w urodyna-
mice. W dwa lata póêniej, podczas  III
konferencji w Kopenhadze, zgromadzeni
powo∏ali Komitet Standaryzacji, który  za-

jà∏ si´ opracowaniem terminologii w dzie-
dzinie czynnoÊci dolnych dróg moczo-
wych.  Na jego czele stanà∏ Tage Held. 

Obecnie w ramach stowarzyszenia dzia∏a
wiele komitetów i podkomitetów. Do jed-
nych z nich nale˝y Continence Promotion,
zajmujàcy sí  wymianà informacji i pomy-
s∏ów dotyczàcych edukowania i budowania
ÊwiadomoÊci zdrowotnej w spo∏eczeƒstwie.
Komitet ten obchodzi∏ we Florencji 10 -le-
cie swej  dzia∏alnoÊci. - Nietrzymanie mo-
czu jest dziÊ powszechnym schorzeniem,
dotykajàcym miliony osób na ca∏ym Êwie-

cie. Niestety w niektórych
krajach nawet 70 procent
z nich nie szuka pomocy - po-
wiedzia∏ Dawid Fonda, ust́ -
pujàcy we Florencji przewod-
niczàcy Continence Promo-
tion. Jego miejsce zaj́ ∏a Dia-
ne Newman. Dawid Fonda
doda∏ , ˝e programy promocji
zdrowia powinny byç kiero-
wane nie tylko do osób z pro-
blemem nietrzymania moczu
lecz tak˝e do ich rodzin i ca∏e-
go spo∏eczeƒstwa, lekarzy
i pieĺ gniarek oraz przedsta-
wicieli przemys∏u farmaceu-
tycznego.

Podstawowym celem ICS
jest pog∏´bienie wiedzy w za-

kresie czynnoÊci dolnych dróg moczo-
wych oraz inicjowanie badaƒ w zakresie
patofizjologii, technik diagnostycznych
i leczenia. ICS wydaje dla swoich cz∏on-
ków dwumiesi´cznik “Neurourology and
Urodynamics”.

Cz∏onkowie stowarzyszenia spotykajà
si´ co roku. W 2002 roku obradowali
w Heilderbergu, w tym - we Florencji.
Nast´pne kongresy zaplanowano w Pary-
˝u (sierpieƒ 2004), Montrealu (wrzesieƒ
2005) i Christchurch (listopad 2006).

We Florencji ustàpi∏ z funkcji znany
i ceniony za swe osiàgni´cia w dziedzinie
standaryzacji wieloletni sekretarz general-
ny prof. Paul Abrams. Jego miejsce zajà∏
prof. Walter Artibani z wydzia∏u urologii
Uniwersytetu w Weronie.

Prof.  Paul Adams by∏ goÊciem I War-
szawskiego Seminarium Neurourologii.
Zapozna∏ wówczas polskich lekarzy z no-
wà terminologi´ czynnoÊci dolnych dróg
moczowych, stanowiàcà efekt prac Ko-
mitetu Standaryzacji ICS. W tym roku or-
ganizatorzy seminarium równie˝ zaprosi-
li sekretarza generalnego ICS.
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Jak pomóc kobietom z NTM?
Maria Weber

O 10-letniej dzia∏alnoÊci Continence Promotion Committe
mówi∏ ust´pujàcy przewodniczàcy David Fonda


