
W
dniach 20–24 paêdziernika br.
odby∏o si ,́ 38. doroczne spo-
tkanie International Continen-
ce Society, mi´dzynarodowego
towarzystwa naukowego, które

wbrew swojej nazwie zrzesza ludzi wielu pro-
fesji zajmujàcych si´ problemami nietrzyma-
nia moczu i stolca. Jak zwykle uczestnikami
spotkania byli fizjoterapeuci, nieznani w Pol-
sce doradcy ds. nietrzymania moczu i stolca
(continence advisers), piel´gniarki i po∏o˝ne
opiekujàce si´ chorymi z niewydolnoÊcià
dna miednicy mniejszej, technicy wykonujà-
cy badania urodynamiczne oraz lekarze wie-
lu specjalnoÊci: urolodzy, ginekolodzy, uro-
ginekolodzy, neurolodzy, geriatrzy i pedia-
trzy. Tegoroczne sympozjum odby∏o si´
w stolicy Egiptu – Kairze, w otoczeniu staro-
˝ytnych piramid i Sfinksa oraz afrykaƒskie-
go zapachu i kurzu.

Przez pierwsze dwa dni, uczestnicy mieli
mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w kursach edu-
kacyjnych i warsztatach tematycznych pro-
wadzonych przez wybitnych specjalistów
w swoich dziedzinach. Tematyka tych spo-
tkaƒ obejmowa∏a mi´dzy innymi: zagadnie-
nia dotyczàce badaƒ urodynamicznych,
chirurgicznego post´powania w leczeniu
wysi∏kowego nietrzymania moczu u m´˝-
czyzn, diagnostyki i post´powania w przy-
padku p´cherza nadreaktywnego, post´po-
wania w p´cherzu neurogennym. Wielkim
zainteresowaniem zebranych cieszy∏y si´
warsztaty dotyczàce obrazowania ultraso-
nograficznego dna miednicy, prowadzone
przez dra Petera Dietza z Australii. 

W ramach „w∏aÊciwych” obrad, dziennie
odbywa∏o si  ́ 6 sesji plenarnych. Ponadto,
codziennie prowadzone by∏y pó∏godzinne
wyk∏ady w ramach cyklu „Stan wiedzy” (Sta-
te of Art). Ich autorzy kompleksowo oma-
wiali problemy zasygnalizowane w tytu∏ach: 
• Tradycyjna medycyna chiƒska a p´cherz
moczowy; 
•  Chirurgia wypadania narzàdu rodnego –
jak sí  ustosunkowaç do innowacji, gdzie
koƒcowym wnioskiem by∏o stwierdzenie, ˝e
w obliczu znacznego rozwoju przemys∏u zwià-
zanego z medycynà, coraz cz´Êciej to nie pa-

cjent i lekarz wybierajà metod  ́leczenia, ale
robi to za nich producent coraz to nowszych
materia∏ów i systemów terapeutycznych;  
• Komórki macierzyste i nietrzymanie mo-
czu, w którym prof. James Yoo ze Stanów
Zjednoczonych przedstawi∏ jakie mo˝liwo-
Êci niesie ze sobà zastosowanie komórek
macierzystych, np. do ca∏kowitej regenera-
cji mi´Ênia zwieracza zewn´trznego cewki
moczowej oraz powrotu jego funkcji; 
• Wrodzone wady uk∏adu moczowo–p∏cio-
wego – od dzieciƒstwa do dojrza∏oÊci, pod-
czas którego dr Mario de Gennaro przed-
stawi∏  skutki wyst´powania wad wrodzo-
nych oraz mo˝liwoÊci diagnostyczne i tera-
peutyczne w zakresie ich leczenia. 

Co nowego?
NowoÊcià spotkania w Kairze by∏y dwie

sesje „Spotkanie z ekspertami” (Meet the
Experts). Organizatorzy stworzyli ca∏kowi-
cie nieformalne warunki tych sesji, które po-
lega∏y na bezpoÊredniej rozmowie kilkuna-
stu uczestników spotkania z prominentnymi
specjalistami, zajmujàcymi si´ problemami
nietrzymania moczu. W czasie pierwszej se-
sji uczestnicy mieli mo˝liwoÊç przekonania
si´ o konserwatywnym podejÊciu Anglików
do diagnostyki i leczenia nietrzymania mo-
czu. Profesor urologii Christopher Chapple,
przekonywa∏ o koniecznoÊci jak najszersze-
go stosowania diagnostyki urodynamicznej,
a prof. Linda Cardozo – ginekolog, doÊç kry-
tycznie wypowiada∏a si´ na temat stosowa-
nia materia∏ów syntetycznych w leczeniu
nietrzymania moczu i wypadaniu narzàdu
rodnego u kobiet. Celem drugiej sesji z tego
cyklu by∏a wymiana doÊwiadczeƒ miedzy jej
uczestnikami a prof. Kari BØ z Norwegii
i prof. Christine Norton z Wielkiej Brytanii,
na temat mo˝liwoÊci fizjoterapii i zastosowa-
nia metod biofeedback w leczeniu nietrzy-
mania moczu i stolca. 

Za najlepsze streszczenie dotyczàce me-
tod diagnostyki i leczenia, prezentowane
podczas spotkania w Kairze, uznano ocen´
wp∏ywu usuwania szyjki macicy podczas
operacji wyci´cia macicy, na jakoÊç ˝ycia.

Obserwacje prowadzono przez 9 lat u 179
kobiet. Autorzy nie stwierdzili zale˝noÊci
pomi´dzy pozostawieniem (lub nie) szyjki
macicy a jakoÊcià ˝ycia w zakresie funkcji
p´cherza i cewki moczowej, funkcji jelita
grubego, ˝ycia p∏ciowego oraz stanu psy-
chicznego. Autorzy wnioskowali, ˝e w ta-
kim razie, sama pacjentka mo˝e wspó∏decy-
dowaç o zakresie operacji.

Wed∏ug Jury ICS jako najlepiej zaprezen-
towanà prac  ́oceniono doniesienie, dotyczà-
ce wp∏ywu operacji wykonywanej z powodu
wypadania narzàdu rodnego, na wspó∏istnie-
jàce nietrzymanie moczu. Poza samà prezen-
tacjà, równie  ̋wyniki tych badaƒ okaza∏y si´
interesujàce. Wskazywa∏y bowiem, nie po
raz pierwszy, ̋ e u prawie jednej trzeciej kobiet
operowanych z powodu wypadania narzàdu
rodnego, funkcja trzymania moczu powraca-
∏a ca∏kowicie lub cz´Êciowo. 

W grupie prac doÊwiadczalnych najwy˝ej
oceniona zosta∏a praca z USA, która wskazy-
wa∏a na powiàzania przyczynowe mí dzy ge-
nem zlokalizowanym w chromosomie dzie-
wiàtym, a zaburzeniami funkcji dna miednicy.

Polskie akcenty 
W spotkaniu w Kairze wzi´∏o udzia∏

dziesi´ç osób z Polski. Doc. Piotr Radzi-
szewski dwukrotnie wspó∏prowadzi∏ warsz-
taty dotyczàce wp∏ywu oÊrodkowego uk∏a-
du nerwowego na czynnoÊç p´cherza mo-
czowego oraz sesje plenarnà na temat ba-
daƒ urodynamicznych. W czasie ca∏ego
kongresu, w formie plakatów zaprezento-
wano 6 streszczeƒ z Polski. 

Pomimo, i˝ frekwencja na spotkaniu by-
∏a jak dotàd najwy˝sza (ponad 2600 uczest-
ników z ca∏ego Êwiata) oraz wys∏ano naj-
wi´kszà, jak dotychczas iloÊç streszczeƒ
(ponad 900, z czego 138 przedstawiano na
sesjach plenarnych i 504 w formie plaka-
tów), na spotkaniu nie przedstawiono no-
woÊci, które diametralnie zmienia∏yby kie-
runki post´powania diagnostycznego ani
te˝ kraƒcowych zmian w leczeniu wszyst-
kich postaci nietrzymania moczu u ludzi.  
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