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C zy i jakie problemy z dost´pnoÊcià
Êrodków wch∏aniajàcych majà oso-
by cierpiàce na NTM? Opowiadajà

o tym cz∏onkowie ró˝nych oddzia∏ów Sto-
warzyszenia Urosto.

Problem pierwszy to stan ÊwiadomoÊci na
temat NTM u lekarzy pierwszego kontaktu.
Wiedza, a raczej brak wiedzy medycznej
i lekcewa˝enie problemu.

- Kiedy pierwszy raz zg∏osi∏am si´ do le-
karza rodzinnego i opowiedzia∏am mu
o swojej przypad∏oÊci, jedyne co zrobi∏ to
skierowa∏ mnie do ginekologa - mówi Tere-
sa Bodzak, wiceprezes oddzia∏u w Lublinie
stowarzyszenia Urosto. - Mój lekarz gine-
kolog - potwierdza Marianna Zacheja

z Wo∏omina, odes∏a∏ mnie do lekarza ro-
dzinnego. Ten te˝ nie bardzo wiedzia∏ jak
mnie leczyç. 

Antoni Bielecki z warszawskiego od-
dzia∏u Urosto równie˝ mia∏ problemy z nie-
trzymaniem moczu. Na razie nie korzysta ze
Êrodków wch∏aniajàcych, poniewa˝ jest po
skutecznym zabiegu, który poprawi∏ stan je-
go zdrowia. Bierze leki, gimnastykuje si´.
Zdaniem pana Antoniego ujawnione przy-
padki NTM to wierzcho∏ek góry lodowej,
bo chorzy stosujà wobec siebie samooszuki-
wanie. T∏umaczà sobie, ˝e k∏opoty z po-
puszczaniem spowodowane sà przezi´bie-
niem p´cherza, kichaniem, ale nie NTM. 

WÊród ludzi wiedza na temat NTM jest
ciàgle ma∏a, uwa˝a pani Bodzak: - Kiedy ja-
ko lubelski oddzia∏ Urosto dawaliÊmy
og∏oszenia do mediów, by pozyskaç no-
wych cz∏onków, ten temat by∏ spychany na
dalszy plan. Ludzie si´ wstydzà, ˝e majà
problemy z nietrzymaniem moczu, a nie
wstydzà si´ swojego alkoholizmu, chocia˝
jest to choroba z wyboru. Przecie˝ NTM
jest chorobà w ˝adnym stopniu przez nich
niezawinionà. Chorzy nie wiedzà tak˝e,
˝e jeÊli si´ çwiczy i wspomaga organizm le-
kami, to bardzo d∏ugo nie trzeba podejmo-
waç leczenia operacyjnego. åwiczenia bar-
dzo pomagajà, tylko trzeba byÊ konse-
kwentnym, doÊwiadczy∏am tego na swoim
przyk∏adzie. Poprawia si´ samopoczucie fi-
zyczne i psychiczne.

- Z moich osobistych doÊwiadczeƒ, ale
tak˝e osób zrzeszonych w ∏ódzkim oddziale
Urosto - mówi Danuta Jankowska, prezes
oddzia∏u ∏ódzkiego - wiem, ˝e niestety leka-
rze POZ bardzo cz´sto lekcewa˝à ten pro-
blem, a niektórzy zwyczajnie nie majà
o nim poj´cia. Na ogó∏ lekarz rzadko kiedy
pyta pacjentk´ o problemy z NTM, gineko-
lodzy te˝ rzadko informujà m∏ode kobiety
o mo˝liwoÊci çwiczeƒ gimnastycznych ju˝
po porodzie. Pacjentki nie sà informowane
gdzie i na jakich warunkach mogà kupowaç
wk∏adki urologiczne, czy pieluchomajtki.
Nie wiedzà te˝, kiedy mogà domagaç si´ od
lekarza wystawienia zlecenia umo˝liwia-
jàcego uzyskanie refundacji na Êrodki
wch∏aniajàce.

I tu pojawia si´ nast´pny bardzo powa˝ny
problem - koszty ponoszone przez ludzi
cierpiàcych na NTM. Wed∏ug Krystyny
Urbaniak, prezes oddzia∏u warszawskiego
Urosto, najwi´kszy k∏opot to zlecenia: - Le-
karze POZ nie chcà, czy nie mogà wypisy-
waç zleceƒ na Êrodki wch∏aniajàce. A po-
niewa˝ sà one doÊç kosztowne wszystkie

osoby skazane na sta∏e korzystanie z tych
Êrodków bezskutecznie zwracajà si´ do nas
o pomoc. Bezskutecznie dlatego, ˝e to czy
ktoÊ dostanie zlecenie czy nie, mam
wra˝enie, ˝e zale˝y przede wszystkim od
dobrej woli lekarza. 

Potwierdza to Teresa Bodzak: - Ceny
Êrodków wch∏aniajàcych sà ró˝ne, zaczy-
najà si´ od 1,60 z∏ za jednà podpask´. Ale
przecie˝ nikt chory na NTM nie zu˝ywa
jednej dziennie! Mo˝na oczywiÊcie stoso-
waç wy∏àcznie wk∏ady higieniczne, ale one
nie sà refundowane. To bardzo powa˝na ba-
riera. Przepisy stanowià, ˝e takie „zwyk∏e“
wysi∏kowe nietrzymanie moczu nie jest
podstawà do refundacji. Refundowane Êrod-
ki higieny maja osoby cierpiàce NTM
o pod∏o˝u nowotworowym, neurologicz-
nym oraz demencje starcze. Brak jedno-
znacznie ustalonych przepisów powoduje,
˝e chorzy z NTM nigdy tak naprawd´ nie
wiedzà czy uda im si´ uzyskaÊ refundacj´
czy nie. 

- Lekarze niech´tnie wypisujà takie re-
cepty - mówi Danuta Jankowska. To sy-
gna∏y dochodzàce do nas od pacjentek. Dla
wielu paƒ przyznanie refundacji na Êrodki
wch∏aniajàce to ogromna ulga w ich
bud˝ecie. Problem w znacznym stopniu do-
tyka osoby starsze, ju˝ na emeryturze,
a wiadomo jakie sà nasze emerytury. Ko-
rzystanie ze zwyk∏ych podpasek nie roz-
wiàzuje problemu, bo one nie neutralizujà
zapachu moczu.  Ucià˝liwe jest tak˝e samo
kupowanie Êrodków wch∏aniajàcych. Nie
wszystkie apteki w ¸odzi prowadzà sprze-
da˝ tych Êrodków, bywa, ˝e farmaceuta nie
wie o jakie wk∏adki pyta pacjentka. 

Tak˝e w ocenie Teresy Bodzak zaopa-
trzenie w Êrodki wch∏aniajàce nie jest wy-
starczajàce: - W wielu lubelskich aptekach
trzeba d∏ugo farmaceutom t∏umaczyç o co
chodzi. Cz´sto odsy∏ajà do sklepów me-
dycznych, specjalistycznych lub do hurtow-
ni, do których zwyk∏y klient nie ma przecie˝
dost´pu. Nie ma wzorników, pe∏nej palety
rozmiarów. JeÊli si´ upr´ to farmaceuta
mo˝e te wk∏adki zamówiç, ale to trwa,
poch∏ania czas, nerwy i nara˝a osob´ chorà
na dodatkowy dyskomfort. 

- W Warszawie i jej okolicach jest podob-
nie jak w Lublinie - mówi Marianna Zache-
ja. - Powinny byç wydzielone apteki majàce
pe∏en asortyment tych Êrodków,
a klientów na pewno im nie zabraknie. 

W rozmowach z chorymi powraca
tak˝e temat braku rzetelnej informacji
o NTM. - Jak wiele kobiet si´ nie leczy
z tych które potrzebujà leczenia? - zastana-
wia si´ Krystyna Urbaniak. - Ja myÊl´,
˝e leczy si´ co 50 kobieta z tych które majà
NTM. Konieczne jest prze∏amanie tematu
tabu, NTM jest chorobà, która si´ daje le-
czyç i wcale nie musimy si´ z tym m´czyç.

■

Niewiedza, wstyd i pieniàdze
El˝bieta Mamos
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