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- Czy leki wspomagajàce erekcj´ sà
potrzebne w procesie terapeutycznym
prowadzonym przez lekarza urologa?

-  Zdecydowanie tak. To grupa leków,
z których korzysta wielu chorych, tak˝e
pacjentów urologicznych.
Leki z tej grupy wymagajà
szczególnego nadzoru ogól-
nomedycznego. M´˝czyzna
w Êrednim lub starszym wie-
ku, cierpiàcy na zaburzenia
wzwodu, mo˝e mieç wiele in-
nych dolegliwoÊci, a wi´c
stosujàc na przyk∏ad Viagr´
czy Levitr´  ryzykuje czasem
wydolnoÊcià swojego organizmu. Dla-
tego tak szybko po wprowadzeniu na
rynek tych leków pojawi∏ si´ wàtek ich
bezpieczeƒstwa dla niektórych pacjen-
tów. 

- Czy nietrzymanie moczu jest prze-
ciwwskazaniem do korzystania z le-
ków wspomagajàcych erekcj´?

- Wspó∏istnienie tych schorzeƒ rzadko
wyst´puje u m´˝czyzn, ale bywajà i tacy
pacjenci. Grup´, którà tu bym tu wyró˝-

ni∏, stanowià chorzy poddani leczeniu
radykalnemu z powodu raka gruczo∏u
krokowego. Takie leczenie to najcz´-
Êciej radykalna prostatektomia, która
polega na usuni´ciu ca∏ego gruczo∏u

krokowego z p´cherzy-
kami nasiennymi, frag-
mentem cewki moczo-
wej, fragmentem nasie-
niowodów. Wp∏ywa to
na stan m´skoÊci, m´˝-
czyzna nie ma wytry-
sków nasienia i mo˝e nie
mieç wzwodu. Jest to
konsekwencja takiej ope-

racji.  Niestety granica wieku chorych,
u których dokonujemy takich operacji
stale si´ obni˝a i wtedy dla stosunkowo
m∏odego pacjenta fakt, ˝e staje si´ on
impotentem, jest powa˝nym proble-
mem. JednoczeÊnie operacja, o której
mówimy,  cz´sto uszkadza mechanizm
trzymania moczu. Nazywamy to wysi∏-
kowym nietrzymaniem moczu. JeÊli
wi´c mamy pacjenta po takiej operacji,
ale bez innych dolegliwoÊci, to mo˝emy

z ca∏ym przekonaniem powiedzieç, ˝e
jest on dobrym kandydatem do leczenia
specyfikami wspomagajàcymi erekcj´.
Jemu medycyna mo˝e pomóc. To jest
moim zdaniem kwintesencjà wspó∏dzia-
∏ania dobrego lekarza urologa z pacjen-
tem. Nie tylko m´˝czyznà, który chcia∏-
by byç „lepszy w ∏ó˝ku”, lecz z pacjen-
tem, któremu mo˝na w sposób istotny
pomóc, chocia˝ jego problemem by∏ no-
wotwór gruczo∏u krokowego, a wi´c
choroba zagra˝ajàca ˝yciu chorego.

Sprostowanie

W numerze 6/2003 Kwartalnika NTM

w rubryce „Radzimy„ poÊwi´conej w∏aÊci-

wemu doborowi Êrodków pomocniczych na-

stàpi∏o przek∏amanie w zdaniu: „Pacjentom

zmuszonym do noszenia na sobie sprz´tu sto-

mijnego doradzam zdejmowanie go na noc

i stosowanie wk∏adek anatomicznych lub

podk∏adów”. OczywiÊcie nie chodzi o sprz´t

stomijny, lecz Êrodki pomocnicze. Autorka,

Anna Kubiak, nie zaleca zdejmowania sprz´-

tu stomijnego. Za nieporozumienie serdecz-

nie Czytelników przepraszamy. 

W rubryce „Radzimy”
chcemy dziÊ zainteresowaç
czytelników produktami,
które pomogà zapewniç
komfort w codziennym ˝y-
ciu osoby cierpiàcej na nie-
trzymanie moczu i z∏ago-
dzà przede wszystkim do-
datkowe nieprzyjemne ob-
jawy zwiàzane z tà dolegli-
woÊcià. Przeciwdzia∏ajà
one przede wszystkim
przykremu zapachowi mo-
czu oraz sprzyjajà piel´gnacji skóry, wy-
stawionej na dzia∏anie dra˝niàcych
sk∏adników zawartych w moczu.  

Wiele osób cierpiàcych na NTM boi
si´ z powodu wspomnianych objawów
odrzucenia lub posàdzenia o zaniedba-
nie higieny.  Odczuwajà te˝ zadra˝nie-
nia na skórze, które mogà przerodziç
si´ w stan zapalny albo odparzenia.
Tymczasem mo˝na temu zaradziç.

W krajach Unii Europejskiej od
d∏u˝szego czasu dost´pne sà kosmety-

ki dla osób z problemem
NTM. Na przyk∏ad w Wiel-
kiej Brytanii firma Osto-
mart oferuje spray, który
neutralizuje brzydki za-
pach moczu oraz kremy
i balsamy, chroniàce
przed kontaktem z dra˝-
niàcymi substancjami.
Niestety produktów tych
nie ma tam w wolnej
sprzeda˝y. W razie po-
trzeby trzeba odwiedziç

lekarza rodzinnego lub piel´gniark´
Êrodowiskowà, aby uzyskaç na kosme-
tyki recept´.

˚ele i kremy
Podobne kosmetyki pojawi∏y si´ od

pewnego czasu równie˝  na polskim
rynku. Pozornie sà to podobne ko-
smetyki do u˝ywanych przez osoby
zdrowe ale zawierajà one sk∏adniki,

które bardziej aktywnie dzia∏ajà na
skór´. Sà to ró˝ne kremy, mleczka,
˝ele do masa˝u, p∏yny do kàpieli czy
pianki do oczyszczania skóry.  Ko-
smetyki te sà dost´pne w wolnej
sprzeda˝y.

Najwi´kszy wybór kosmetyków ofe-
ruje niemiecka firma Paul Hartmann.
Seria produktów o nazwie Menalid
professional zawiera mi´dzy innymi
piank´ do oczyszczania genitalnych
partii skóry i krem ochronny piel´gnu-
jàcy te okolice, myd∏o do suchej, po-
dra˝nionej skóry, ˝el do masa˝u. Seria
zawiera te˝  wilgotne chusteczki do
oczyszczania skóry przy niewielkich
zabrudzeniach oraz dajàcy maksimum
ochrony protektor w postaci pianki.

Na rynku dost´pne sà tak˝e kosme-
tyki innych firm, mi´dzy innymi
Schuelke&Mayr i TZMO. 

Kosmetyki dla osób z dolegliwoÊcià
NTM opracowano specjalnie z myÊlà
o skórze suchej, wymagajàcej regene-
racji i nawil˝enia. Ich systematyczne
stosowanie ∏agodzi nieprzyjemne ob-
jawy. Mo˝na je kupiç w wi´kszych
aptekach.
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Leki dla wszystkich, ale nie dla ka˝dego
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Z urologiem, dr med. Arturem Antoniewiczem, zast´pcà ordynatora Oddzia∏u Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego rozmawia El˝bieta Mamos

Komfort dla skóry


