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Na spotkanie sekcji chorób p´cherza i nietrzymania moczu Sto-

warzyszenia Osób Przewlekle Chorych na Choroby Uk∏adu Moczo-

wego „UROSTO” 17 wrzeÊnia br. przyby∏ t∏um ludzi. Sala konfe-

rencyjna Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgosz-

czy wype∏ni∏a si´ nie tylko cz∏onkami Stowarzyszenia ale równie˝

innymi mieszkaƒcami miasta i regionu.

Tak du˝e zainteresowanie problematykà NTM Êwiadczy∏o

o skali zjawiska spo∏ecznego i zapotrzebowania na porad´, wyja-

Ênienie wàtpliwoÊci czy chocia˝by potrzebie identyfikacji z inny-

mi cierpiàcymi. Uczestnicy byli w ró˝nym wieku, choç dominowa-

li starsi, po 60-tce. Niektórzy wjechali na wózkach inwalidzkich.

Inicjatywy spotkaƒ z mieszkaƒcami majà ju˝ swojà tradycj´

w bydgoskim szpitalu. Od 1996 roku prowadzi si´ na oddziale

urologii badania m´˝czyzn pod kàtem rozpoznania chorób gru-

czo∏u krokowego. „Akcja prostata” sprawi∏a, ˝e przesta∏ to byç

temat wstydliwy zaÊ pacjenci nie czujà ju˝ oporów o swoich

k∏opotach. Podobnej bariery nie uda∏o si´ jeszcze pokonaç

w przypadku NTM. Wielu pacjentów uwa˝a, ˝e jest to sprawa

wieku i nie ma na to lekarstwa. Dlatego Stowarzyszenie

UROSTO organizuje co pó∏ roku spotkania sekcji cz∏onków,

którym dokucza NTM z ordynatorem oddzia∏u urologicznego

szpitala dr Piotrem Jarzemskim. Jest on jednoczeÊnie konsul-

tantem Stowarzyszenia.

Wiedzieç to zrozumieç

Dr Jarzemski wyjaÊni∏ przyczyny powstawania objawów

nietrzymania moczu, sposoby leczenia i mo˝liwoÊci pomocy

ze strony szpitala. Poinformowa∏ zebranych o otwarciu po-

radni urostomijnej, g∏ównie dla ludzi po operacjach, którym

„wyprowadzono” uk∏ad moczowy na zewnàtrz i wymagajà-

cych pomocy przy wymianie sprz´tu. Zach´ca∏ te˝ do ujaw-

nienia dolegliwoÊci. - Im szybciej rozpoczniemy leczenie,

tym wi´ksza szansa na powrót do normalnego ˝ycia - mówi∏

dr P. Jarzemski. 

Uczestnicy chcieli si´ dowiedzieç mi´dzy innymi, jak cz´-

sto zdrowy cz∏owiek powinien oddawaç mocz. - Zale˝y to od

iloÊci przyj´tych p∏ynów. Zdrowy cz∏owiek przeci´tnie wypi-

ja od 2 do 2,5 litra dziennie. 3/4 tej iloÊci oddaje w moczu, co

oznacza od 3 do 5 wizyt w toalecie. - wyjaÊni∏ lekarz. Inny

problem ujawni∏ Andrzej K., który jest po operacji ale co pó∏

godziny musi chodziç do toalety. Jedynym sprz´tem, jakiego

u˝ywa jest zu˝yta ju˝ klamra. Dowiedzia∏ si´, ˝e poradnia

urostomijna b´dzie mog∏a mu zaproponowaç optymalny

sprz´t. Dr P. Jarzemski zaproponowa∏ te˝ wizyt´ w poradni

pani Zofii L., która zosta∏a zoperowana z powodu nietrzyma-

nia moczu i wprawdzie objawy uleg∏y zmniejszeniu ale czu-

je parcie naglàce. - Trzeba si´ zastanowiç, dlaczego p´cherz

zbyt cz´sto si´ kurczy - mówi∏ ordynator.

Trudno pomóc

W trakcie spotkania okaza∏o si´, ˝e niektórym cierpiàcym

trudno pomóc. Zygmunt K. choruje na Parkinsona i ma objawy

NTM; nie rusza si´ z domu. Jak mu pomóc? - Jest to problem,

który trudno rozwiàzaç. Kto ma bowiem przyjechaç do chorego,

wymieniç mu cewnik, leczyç odparzenia? - zasta–

nawia∏ si´ dr P. Jarzemski. Podobnych spraw by∏o wiele. Obec-

ny na spotkaniu dyr. Zygmunt KoÊcia∏kowski w Pomorsko-Ku-

jawskiej Kasy Chorych powiedzia∏ nam, ˝e byç mo˝e w 2003

roku zostanà zakontraktowane us∏ugi piel´gniarskie w domu.

Czy tak si´ stanie? Zamie-

rzamy go o to zapytaç w naj-

bli˝szym czasie.

W drugiej cz´Êci spotkania

Anna Kubiak, piel´gniarka,

która b´dzie chorym poma-

gaç w poradni urostomijnej,

omówi∏a dost´pne na rynku

produkty stomijne i ∏agodzà-

ce objawy NTM. Chorzy py-

tali o mo˝liwoÊç ich zakupu,

refundacj´ ze strony kasy

chorych i wyboru optymal-

nego dla siebie produktu.

DziÊ, po kilku tygodniach

dzia∏ania poradni urostomij-

nej wiadomo, ˝e s∏u˝y ona

nie tylko chorym po opera-

cjach ale wszystkim cierpià-

cym na NTM. 
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