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W
poprzednim numerze Kwartalnika
NTM rozpocz´liÊmy nowy cykl arty-
ku∏ów przedstawiajàcych najlepsze

w kraju placówki specjalizujàce si´ w lecze-
niu nietrzymania moczu. W bie˝àcym wyda-
niu prezentujemy Klinik´ Urologii Ogólnej,
Onkologicznej i CzynnoÊciowej Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego.

Lekarze
Klinikà kieruje prof. dr hab. Andrzej Borkow-
ski, specjalista w dziedzinie urologii, cz∏onek
honorowy Europejskiego i Polskiego Towa-
rzystwa Urologicznego i kilku innych Euro-
pejskich Towarzystw Urologicznych. Prze-
wodniczàcy Komitetu Naukowego PTU, lau-
reat medalu Felixa Guyona oraz medalu Wil-
ly Gregoira przyznawanych za wybitne osià-
gni´cia w urologii Êwiatowej. Ponadto Prof.
Borkowski jest autorem 5 ksià˝ek z dziedziny
urologii oraz autorem ponad 100 rozdzia∏ów
w ksià˝kach z urologii, chirurgii i ginekologii.

W ramach kliniki funkcjonuje Oddzia∏ Uro-
ginekologii i Urologii CzynnoÊciowej. Jego
ordynatorem  jest dr hab. n. med. Piotr Radzi-
szewski, od ponad 10 lat zwiàzany zawodowo
z Klinikà na Lindleya. Doc. Radziszewski jest
cz∏onkiem Komitetu Wytycznych ds. leczenia
p´cherza neurogennego oraz Komitetu Strate-
gii i Planowania Europejskiego Towarzystwa
Urologicznego, ponadto jest w zarzàdzie Mi´-
dzynarodowego Towarzystwa Trzymania
Moczu (International Continence Society ).

W Klinice pracuje 2 profesorów oraz 1
doktor habilitowany, 12 specjalistów urolo-
gów oraz 8 rezydentów. 

Leczenie
Klinika specjalizuje si´ w leczeniu wszystkich
schorzeƒ urologicznych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem onkologii, leczenia kamicy
i oczywiÊcie urologii rekonstrukcyjnej oraz
czynnoÊciowej. 

NTM leczy si´ w klinice od ponad 30 lat.
W∏aÊnie wtedy urolodzy tworzyli podstawy
leczenia tego schorzenia, wykonujàc operacje
typu sling. Metoda ta stosowana jest do tej po-
ry w przypadku niepowodzenia po implanta-
cji taÊmy.

- Ze wzgl´du na coraz wi´kszà liczb´ pa-
cjentek, które zg∏aszajà si´ do naszej Kliniki
z dolegliwoÊciami nietrzymania moczu, jak
równie˝ nowe, bardziej skuteczne metody le-
czenia tego schorzenia, w klinice zosta∏ utwo-

rzony odr´bny Oddzia∏ Uroginekologii i Uro-
logii - wyjaÊnia prof. dr hab. Andrzej Borkow-
ski. - Aby pacjentki mia∏y dost´p do nowator-
skich sposobów walki z NTM zgodnych ze
Êwiatowymi standardami, nasza kadra regu-
larnie bierze czynny udzia∏ w ró˝nego rodzaju
szkoleniach, konferencjach naukowych. Po-
nadto, klinika szkoli lekarzy z ca∏ej Polski, za-
równo w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
jak i podyplomowego.

Pacjentki z NTM trafiajàce na Oddzia∏,
w zale˝noÊci od rodzaju schorzenia, leczone
sà zarówno tradycyjnymi metodami inwazyj-
nymi (m.in. taÊmy), jak równie˝ nowatorski-
mi metodami farmakologicznymi  i zabiego-
wymi. - Sà one stosowane przede wszystkim
w przypadku leczenia p´cherza nadreaktyw-
nego oraz zapalenia Êródmià˝szowego po-
przez zastosowanie neurotoksyn (toksyny bo-
tulinowej i resiniferatoksyny). Sà to leki dru-
giego rzutu stosowane w terapii p´cherza
nadreaktywnego, opornego na klasyczne le-
czenie antycholinergiczne. Pora˝ajà one
w∏ókna nerwowe w p´cherzu i w ten sposób
modulujà czynnoÊç p´cherza moczowego -
t∏umaczy doc. Piotr Radziszewski. - We
wspó∏pracy z Katedrà Fizjologii w Olsztynie
prowadzone sà ca∏y czas badania nad nowy-
mi neurotoksynami.

W przypadku ci´˝kiego NTM, czy te˝
niepowodzenia po wczeÊniejszym leczeniu
operacyjnym, mo˝liwe jest zastosowanie
tzw. sztucznego zwieracza, który naÊladuje
naturalne funkcje zwieraczowe. Podobne
dzia∏anie majà tzw. mikrobalony. Obie te
metody ju˝ nied∏ugo b´dà stosowane w Kli-
nice. W planach jest tak˝e wprowadzenie
elektrycznych neuromodulatorów oddawa-
nia moczu. Sà one stosowane u pacjentów
po urazie rdzenia kr´gowego, u pacjentów
z bólami p´cherza i trudnoÊciami mikcyjny-
mi. W Klinice prowadzone sà równie˝ bada-
nia nad mo˝liwoÊciami zastosowania komó-
rek macierzystych w leczeniu NTM i niewy-
dolnoÊci wypieracza.

Klinika dysponuje 70 ∏ó˝kami, a oddzia∏
Urologii CzynnoÊciowej 6. Do kliniki mie-
si´cznie przyjmowanych jest ok. 150 pacjen-
tów, a na oddzia∏ 10-15 chorych. Pacjentki
trafiajà do Kliniki z ca∏ej Polski. W ciàgu mie-
siàca na oddziale wykonywanych jest oko∏o
10 zabiegów zwiàzanych z leczeniem NTM.
Czas oczekiwania na tego rodzaju operacje
wynosi oko∏o 3 miesi´cy. Ponadto, na oddzia-
le wykonuje si´ miesi´cznie 8 zabiegów me-
todà BTX (endoskopowe podanie toksyny bu-

tulinowej), na którà czas oczekiwania wynosi
pó∏ roku. Warto podkreÊliç, ˝e jest to jedyny
paƒstwowy oÊrodek w kraju, wykorzystujàcy
tego typu leczenie u pacjentek z NTM. 

Klinika dysponuje 4 salami operacyjnymi
oraz wysokiej jakoÊci sprz´tem m.in. do ba-
daƒ urodynamicznych, operacji prostaty (zie-
lony laser), laparoskopi oraz kruszenia kamie-
ni (ESWL). Do najwi´kszych osiàgni´ç Klini-
ki i Oddzia∏u zalicza si´ opracowanie i wpro-
wadzenie do praktyki klinicznej metody le-
czenia nadreaktywnoÊci p´cherza i zespo∏u
bolesnego p´cherza przy u˝yciu resiniferatok-
syny, toksyny botulinowej (pierwszy na Êwie-
cie) oraz  opracowanie metody leczenia czyn-
noÊciowej przeszkody podp´cherzowej w ze-
spole  Fowler przy u˝yciu toksyny botulino-
wej oraz opracowanie i wdro˝enie metod dia-
gnostyki neurourologicznej pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym

Dzia∏alnoÊç edukacyjna
Niewàtpliwà wartoÊcià Kliniki jest jej zespó∏,
sk∏adajàcy si´ w du˝ej mierze z lekarzy spe-
cjalizujàcych si´ w diagnostyce i leczeniu
NTM. Pracownicy Kliniki i Oddzia∏u wspó∏-
pracujà z Klinikà Ginekologii i Po∏o˝nictwa
ÂlAM w Katowicach-Ligocie, Klinikà Cho-
rób  Kobiecych WIM w Warszawie, a tak˝e
Klinikà Urologii Royal Hallamshire Hospital
w Scheffield, Klinikà Neurourologii UCL
w Londynie oraz Klinikà Urologii Baylors
Colleage w Huston. W ramach tej wspólpracy
realizowane sà projekty badawcze o zasi´gu
krajowym i mi´dzynarodowym.

Docent Radziszewski jest wspó∏autorem
kilku podr´czników dotyczàcych diagnosty-
ki i leczenia NTM (w tym jednego o zasi´gu
Êwiatowym). Jego zainteresowania naukowe
dotyczà zagadnieƒ z dziedziny neurourolo-
gii i uroginekologii. Ponadto, doc. Radzi-
szewski pe∏ni funkcj´ redaktora Sekcji
“Neurourologia” Urologii Polskiej, jest
cz∏onkiem komitetu redakcyjnego “Neuro-
logy and Urodynamics” oraz ICS Newslet-
ter, a tak˝e cz∏onkiem Rady Naukowej Pro-
gramu NTM-Normalnie ˚yç. 

Prof. Andrzej Borkowski, wspólnie z doc.
Piotrem Radziszewskim organizujà od kilku
lat Warszawskie Seminaria Neurourologii,
które skupiajà lekarzy urologów, ginekolo-
gów i neurologów z ca∏ego kraju. Biorà
w nich udzia∏ autorytety z dziedziny urologii
czynnoÊciowej i uroginekologii z ca∏ego Êwia-
ta. Do tej pory zorganizowano 4 takie semina-
ria, ka˝de z nich zgromadzi∏o ok. 400-500
uczestników. 
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