
27/2008 Kwartalnik NTM 9

L E C Z E N I E  N T M

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
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