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Musz´ wstawaç w nocy
Przeglàdajàc strony internetowe zwià-

zane z chorobami p´cherza odnalaz∏am

stron´ NTM. Mieszkam w Szczecinie,

mam 24 lata, zaÊ od 5 lat cierpi´ na cz´-

stomocz. Odczuwam równie˝ podra˝nie-

nie cewki moczowej. W nocy wstaj´ kil-

ka razy, chocia˝ przed zaÊni´ciem oddaj´

mocz. Powoduje to k∏opoty z zasypia-

niem. Zosta∏am zbadana przez neurolo-

gów i ginekologów. Niestety nie stwier-

dzili nic konkretnego. Wykona∏am tak˝e

cystoskopi´ oraz badania urodynamiczne.

Przez 9 miesi´cy za˝ywa∏am Ditropan,

lecz bez wi´kszych rezultatów. JeÊli to

mo˝liwe, prosz´ o porad´ lub kontakt z le-

karzem, który b´dzie w stanie mi pomóc. 

Karolina K.

Szczecin

Red. DolegliwoÊci na które Pani cierpi

mogà byç spowodowane ró˝nymi choro-

bami. Nie zawsze leczenie preparatami

antycholinergicznymi, takimi jak Ditro-

pan pomaga. Niekiedy trzeba przepro-

wadziç bardziej szczegó∏owà diagnosty-

k´, dlatego powinna si´ Pani zg∏osiç do

wyspecjalizowanego oÊrodka zajmujàce-

go si´ problemami zaburzeƒ czynnoÊci

dolnych dróg moczowych na przyk∏ad

Kliniki Urologii Akademii Medycznej.

Mam wstydliwy problem
CzeÊç, nazywam si´ Wiktoria i mam

18 lat. Od pewnego czasu n´ka mnie

bardzo wstydliwa dolegliwoÊç. Czuj´

cz´ste parcie na p´cherz i popuszczam

mocz. Zdarzy∏o mi si´ to par´ razy

w mieÊcie. Gdzie powinnam si´ zg∏osiç?

Wiktoria M.

P∏ock

Red. Parcie na p´cherz i popuszczanie

moczu mogà byç objawem wielu cho-

rób poczàwszy od infekcji dróg mo-

czowych czy narzàdu rodnego, na bar-

dziej powa˝nych schorzeniach uro-gi-

nekologicznych koƒczàc. Powinna Pa-

ni zg∏osiç si´ z tym problem do swoje-

go lekarza ginekologa, który zleci ko-

nieczne badania, a nast´pnie rozpocz-

nie odpowiednie leczenie lub skieruje

Panià do urologa.

Mimowolny wyciek
Niedawno mój mà˝ zauwa˝y∏, ˝e po

oddaniu moczu mimowolnie wycieka

mu jeszcze par´ kropel. Powoduje to

oczywiÊcie zabrudzenie bielizny i dys-

komfort psychiczny. Mà˝ ma 31 lat

i nie przechodzi∏ ˝adnych operacji.

Oprócz wyciekania nie ma innych do-

legliwoÊci: bólu, pieczenia czy innych

problemów z oddawaniem moczu. Nie

wiemy, co mo˝e byç przyczynà, nie

wiemy te˝ jak sobie radziç z tà przypa-

d∏oÊcià?

Kinga F.

Olecko 

Red. Powodem dolegliwoÊci Pani m´˝a

mo˝e byç choroba prostaty (np. zapale-

nie), infekcja dróg moczowych lub inne

schorzenie uk∏adu moczowego. Schorze-

nia gruczo∏u krokowego sà nie tylko do-

menà ludzi starszych, ale równie˝ doty-

kajà m´˝czyzn w m∏odszym wieku.

Nie mo˝na tego bagatelizowaç,

wszystkie schorzenia ∏atwiej jest leczyç

w ich poczàtkowym stadium. Mà˝ po-

winien zg∏osiç si´ do urologa, który

rozpocznie diagnostyk´ i leczenie.

Ps. Na listy odpowiada∏ nasz konsul-

tant medyczny dr med. Piotr Radzi-

szewski z Kliniki i Katedry Urologii

Akademii Medycznej w Warszawie.

Wobec licznych pytaƒ informujemy, ˝e

odpowiedzi b´dziemy publikowaç wy-

∏àcznie na ∏amach Kwartalnika NTM

oraz na stronach www.ntm.pl. Zach´-

camy do korzystania z naszej infolinii

0-801 800 038 oraz poczty elektronicz-

nej ntm@ntm.pl

0801 800 038*

Kto dzwoni na infolini´
Infolinia Programu Prospo∏ecznego “NTM - Normalnie

˚yç” powsta∏a, aby udzieliç pierwszej porady ludziom z

problemem nietrzymania moczu. Ludziom zdezorien-

towanym i cierpiàcym najcz´Êciej w milczeniu.

W ciàgu 3 pierwszych miesi´cy (luty, marzec i

kwiecieƒ) dzia∏ania infolinii nasi informatorzy odebrali

ponad 200 telefonów. Dzwonili ludzie z ca∏ego kraju,

przede wszystkim mieszkaƒcy du˝ych miast: Warszawy

(35 telefonów), Wroc∏awia (16) czy Krakowa (11). Ale

znaczna cz´Êç telefonów pochodzi∏a z ma∏ych miejs-

cowoÊci, na przyk∏ad Policzna, D´bicy, Polic, Z∏otego

Stoku czy Szkaradowa. W nast´pnych miesiàcach tele-

fonów systematycznie przybywa∏o.  Wi´kszoÊç rozmów-

ców ujawni∏a nie tylko skal´ potrzeb ale te˝  niewiedz´,

dezinformacj´ i fa∏szywy wstyd w zakresie problemu

nietrzymania moczu.

Co to sà pieluchomajtki
Ludzie pytali przede wszystkim (90 procent dzwonià-

cych), do jakiego lekarza specjalisty powinni si´ zg∏osiç.

Niewiele mniej osób dowiadywa∏o si´ o metody leczenia

i o ofert´ rynkowà w zakresie Êrodków ch∏onàcych.

Pewien pan, dzwoniàcy w imieniu mamy zapyta∏ wr´cz,

co to sà pieluchomajtki?  Pad∏y te˝ pytania dotyczàce

bezpieczeƒstwa leczenia nietrzymania moczu metodà

operacyjnà lub jakie badania mo˝e zleciç lekarz. Kilka

osób zg∏osi∏o dolegliwoÊç u swoich dzieci. Poczuli si´

bezradni, nie wiedzàc co si´ z nimi dzieje i jaki specjal-
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Jak dobraç Êrodki?
W oddziale urologii bydgoskiego

szpitala pracuj´ ju˝ pi´tnaÊcie lat. Cz´-

sto mam do czynienia z pacjentami nie-

pe∏nosprawnymi. WÊród wielu proble-

mów, z którymi borykajà si´ na co

dzieƒ, jest brak samodzielnej obs∏ugi

w zakresie tak intymnych czynnoÊci fi-

zjologicznych jak oddawanie moczu.

“Trzymanie” i oddawanie moczu, za-

chowanie w∏aÊciwej higieny, odpo-

wiedniego zabezpieczenia przed zamo-

czeniem i ogólnie rozumianej rehabili-

tacji p´cherza moczowego sprawia tym

osobom sporo problemów i wymaga

wi´kszej uwagi, zarówno samych pa-

cjentów jak i personelu medycznego. 

Od samego poczàtku usprawniania

pacjenta nale˝y mieç na uwadze nie tyl-

ko problemy lecznicze, ale równie˝

dalsze jego losy. Do jednych z najwa˝-

niejszych zadaƒ nale˝y nauczenie pa-

cjenta jak najwi´kszej samodzielnoÊci

i mo˝liwie maksymalnego uniezale˝-

nienia si´ od potrzeby korzystania z po-

mocy drugiej osoby przy za∏atwianiu

codziennych czynnoÊci fizjologicznych

i higienicznych. Dlatego proponuj´ mu

“swoiste” szkolenie, podczas którego

przedstawiam dost´pne na rynku Êrodki

pomocnicze i sprz´t stomijny. Znajo-

moÊç tego sprz´tu pozwala na szybsze

przekonanie pacjenta do jego u˝ywania

oraz eliminacji pope∏nianych przez nie-

go b∏´dów. Zdarza si´ bowiem dosyç

cz´sto, i˝ osoby niepe∏nosprawne wy-

bierajà niew∏aÊciwe dla siebie Êrodki

z uwagi na brak rozeznania w asorty-

mencie lub brak znajomoÊci fizjologii

w∏asnego organizmu. Upierajà si´ na

przyk∏ad przy stosowaniu pieluch

o maksymalnej ch∏onnoÊci, poniewa˝

cz´stsza zmiana produktu jest dla nich

k∏opotliwa. UÊwiadamiam im, ˝e Êrod-

ki ch∏onne nale˝y dobieraç nie tylko

pod kàtem stopnia nietrzymania moczu

ale równie˝ wagi cia∏a. W przypadku

osób niepe∏nosprawnych, pos∏ugujà-

cych si´ na co dzieƒ laskà czy chodzi-

kiem ma to istotne znaczenie. Poza tym

przetrzymywanie takiej pieluchy na so-

bie zamienia Êrodek poch∏aniajàcy

w “˝el” co mo˝e prowadziç do zaka˝eƒ

czy chorób skóry. Nawet, jeÊli dana

osoba jeêdzi na wózku, te˝ powinna pa-

mi´taç o w∏aÊciwym doborze Êrodka

pomocniczego.

Dla m´˝czyzn z problemami moczo-

wymi dost´pny jest na rynku system,

który ca∏kowicie eliminuje wyciek mo-

czu i nieprzyjemny zapach. Jest niewi-

doczny pod codziennym ubraniem i za-

pewnia swobod´ poruszania si´. System

ten jest ∏agodny dla skóry i wygodny

w u˝yciu. Mo˝e byç noszony przez 24

godziny. Tym samym koniecznoÊç cz´-

stej wymiany cewników przestaje byç

problemem. W sk∏ad systemu wchodzà

koszulki do zbiórki moczu i trzy rodza-

je worków do zbiórki moczu z drenem.

Dla osób z niewielkim popuszcza-

niem istniejà zewn´trzne cewniki ab-

sorbcyjne (tzw. kieszonki).

Pacjentom zmuszonym do noszenia

na sobie sprz´tu stomijnego doradzam

zdejmowanie go na noc i stosowanie

wówczas wk∏adek anatomicznych lub

podk∏adów. Ta rada przydaje si´ zresztà

wszystkim osobom cierpiàcym na nie-

trzymanie moczu. W nocy powinniÊmy

daç cia∏u odpoczàç, dlatego lepiej przed

pójÊciem spaç dobrze opró˝niç p´cherz

i nast´pnie za∏o˝yç l˝ejsze Êrodki po-

mocnicze lub jedynie podk∏ady. 

Dynamiczny rozwój metod diagno-

stycznych i nowych sposobów leczenia

zaburzeƒ oddawania moczu spowodo-

wa∏, ˝e mo˝na zaoferowaç pacjentom

znacznie wi´cej, ni˝ przed kilku laty

i w ten sposób poprawiç jakoÊç ich ̋ ycia.

Anna Kubiak 
Starsza piel´gniarka zabiegowa

Oddzia∏u Urologii w Wojewódzkim Szpitalu

im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy

ista mo˝e im pomóc. Pytano te˝ o adresy specjalisty-

cznych przychodni. Cz´Êç osób dzwoni∏a w imieniu

najbli˝szych - syna, matki, babki lub ciotki. KilkanaÊcie

osób zrezygnowa∏o z dalszej rozmowy, kiedy

dowiedzia∏o si´, ˝e telefonów nie odbierajà lekarze. Nie

wszystkich wi´c potrafiliÊmy zadowoliç. Z czasem,

miejmy nadziej´, informatorów zastàpià lekarze, którzy

ju˝ na wst´pie b´dà potrafili udzieliç fachowej porady.

Wkrótce te˝ informatorzy b´dà dysponowali listà specjal-

istycznych przychodni.

To sprawa prywatna
Nasi informatorzy nie tylko odbierali telefony ale starali

si´ tak˝e dowiedzieç od zainteresowanych,  co wiedzà na

temat mo˝liwoÊci zakupu refundowanych Êrodków ch∏onà-

cych i ich stosowania. 50 procent pytanych oÊwiadczy∏o, i˝

powinna obowiàzywaç cz´Êciowa refundacja kosztu zakupu

Êrodków, ale na pytanie czy limit refundacji w wysokoÊci 70

procent jest wystarczajàcy pozytywnie odpowiedzia∏a tylko

cz´Êç z nich.  Nie znaczy to, i˝ reszta jest sk∏onna zap∏aciç

wi´cej lub w wysokoÊci obowiàzujàcego limitu 30 procent.

Najcz´Êciej przyznawano si´ po prostu do niewiedzy na ten

temat. Pozosta∏a po∏owa nie umia∏a odpowiedzieç na

powy˝sze dwa pytania lub nie kontynuowa∏a rozmowy.

Niektórzy rozmówcy nie wyrazili zgody na przeprowadzenie

ankiety.

Niespe∏na 1,5 procent zg∏aszajàcych si´ zna i u˝ywa Êrodki

pomocnicze. Jedna z nich oÊwiadczy∏a, i˝ jest to jej prywat-

na sprawa i nie odpowiedzia∏a na pytanie. 

Liczba telefonów i skala ich zasi´gu Êwiadczy o potrzebie

dalszego dzia∏ania infolinii. B´dziemy te˝ stale informowaç

o jej nowych mo˝liwoÊciach.

MAW

*ca∏kowity koszt po∏àczenia wynosi 0.29 z∏ plus VAT

Kwartalnik NTM 19


