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UROSTO, pierwsze w Polsce Stowarzy-
szenie Osób Przewlekle Chorych z Choro-
bami Uk∏adu Moczowego powsta∏o inicja-
tywy pacjentów oddzia∏u urologii w 1998
r. Jego siedzibà jest Wojewódzki Szpital
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Obecnie skupia ponad 600 cz∏onków
dzia∏ajàcych w czterech sekcjach: 

1. sekcja chorób prostaty
2. sekcja kamicy uk∏adu moczowego
3. sekcja chorób p´cherza i nietrzyma-

nia moczu
4. sekcja chorób nerek

Stowarzyszenie prowadzi akcje informujà-
ce spo∏eczeƒstwo o wszystkich chorobach
uk∏adu moczowego. Raz na kwarta∏ organizo-
wane sà spotkania w poszczególnych sek-
cjach, podczas których zaproszeni lekarze
specjaliÊci urolodzy spotykajà si´ z chorymi
i wyg∏aszajà prelekcje na temat chorób uk∏a-
du moczowego. Terminy wyk∏adów podajà lo-
kalne media. W ten sposób ze spotkaƒ korzy-
stajà nie tylko cz∏onkowie Stowarzyszenia ale
równie˝ mieszkaƒcy Bydgoszczy i regionu.
Celem Stowarzyszenia jest tak˝e  troska o do-
st´pnoÊç leków i artyku∏ów sanitarnych, uzy-
skiwanie informacji o êród∏ach ich nabywa-
nia oraz wspieranie osób ci´˝ko chorych.

Szczególnà opiekà obejmuje Stowarzysze-
nie osoby zamieszka∏e na wsi i w ma∏ych
miastach, gdzie dost´p do lekarza specjalisty
jest znacznie trudniejszy. We wspó∏pracy z le-
karzami oddzia∏u urologii prowadzone sà ak-
cje profilaktyczne tzw. bia∏e niedziele, majà-
ce na celu wczesne wykrywanie groênych cho-
rób uk∏adu moczowego, tzw. bia∏e niedziele.
W tym dniu wszystkie osoby mogà zg∏aszaç
swoje problemy, sà badani przez lekarza
i otrzymujà specjalistyczna porad´.

Niedawno Stowarzyszenie zwróci∏o si´ do
rzàdu z proÊbà o umo˝liwienie dost´pu do
zakupu produktów wch∏aniajàcych w ka˝dej
aptece. W Bydgoszczy, na przyk∏ad, tylko
dwie apteki rozprowadzajà pieluchy. Poza
tym zaproponowa∏o wprowadzenie na list´
refundacji ca∏ego asortymentu materia∏ów
ch∏onnych, które pozwolà dobraç indywidu-
alnie odpowiedni produkt dla siebie. Suge-
ruje równie˝ zwi´kszenie limitu do 90 sztuk
miesi´cznie.

Z dr Piotrem Jarzemskim,
ordynatorem oddzia∏u
urologii Wojewódzkiego
Szpitala im. dr J. Biziela
w Bydgoszczy rozmawia
Maria Weber

Czy NTM jest problemem spo∏ecznym?
Tak. Zdecydowanie jest to problem

spo∏eczny, obejmujàcy swym zasi´giem

ponad 10 procent ludzi. JednoczeÊnie na-

le˝y on do tematów wstydliwych, o któ-

rych mówi si´ z niech´cià. Dlatego sàdz´,

˝e inicjatywa wydawania kwartalnika, po-

Êwi´conego tej dolegliwoÊci, wydaje si´

ze wszech miar s∏uszna. Otwarta dyskusja

na temat mo˝liwoÊci leczenia leczenia

NTM pomo˝e w prze∏amaniu pewnego

rodzaju tabu. Mamy ju˝ doÊwiadczenie

w tej dziedzinie. Od kilku lat prowadzimy

w Bydgoszczy badania m´˝czyzn w kie-

runku rozpoznania chorób gruczo∏u kro-

kowego, pod nazwà “Akcja prostata”.

W 1996 roku, kiedy rozpoczynaliÊmy

program, by∏ to temat wstydliwy; wielu

m´˝czyzn nie potrafi∏o mówiç o swej cho-

robie. Ale prelekcje, publiczna dyskusja

czy artyku∏y w prasie spowodowa∏y, ˝e

uda∏o si´ prze∏amaç zmow´ milczenia.

DziÊ panowie nie czujà ju˝ oporów z g∏o-

Ênym mówieniem, w tym o k∏opotach

w oddawaniu moczu. Rozumiejà, ˝e jest

to pierwszy objaw choroby, którà mo˝na

i nale˝y leczyç. MyÊl´, ze tak samo b´dzie

z NTM. Dok∏adne omówienie przyczyn

i objawów przypad∏oÊci, êróde∏ jej pocho-

dzenia i sposobów leczenia  b´dzie stano-

wiç najlepsze “lekarstwo” na wstyd. NTM

cz´sto dotyczy ludzi m∏odych, którzy

chcà robiç karier´ zawodowà. Przykre ob-

jawy zmuszajà ich do wstrzemi´êliwoÊci

w ka˝dej dziedzinie ˝ycia a czasem rezy-

gnacji z pracy. Ci natomiast, którzy nie re-

zygnujà, stajà si´ nerwowi i dra˝liwi.

Kiedy pacjenci po raz pierwszy przy-
chodzà do Pana?

Na ogó∏ pacjenci nie przychodzà z tym

problemem. Najcz´Êciej uwa˝ajà, ˝e jest

to sprawa wieku i nie ma na to lekarstwa.

Zg∏aszajà si´, gdy objawy ulegajà znacz-

nemu nasileniu. Kobiety poczàtkowo le-

czà si´ same, stosujàc wk∏adki lub pielu-

chomajtki. Po pewnym jednak czasie dole-

gliwoÊç staje si´ nie do zniesienia, zabu-

rzajàc lub wr´cz dyktujàc sposób ˝ycia.

Wtedy zjawiajà si´ u urologa. U m´˝czyzn

problem pojawia si´ zwykle przy okazji

prostaty. Ale, jak wspomnia∏em, ∏atwiej

si´ dziÊ o niej mówi, szybciej te˝ ujawnia

si´ jej objawy, w tym NTM.

Czy nie uwa˝a Pan, ˝e pacjenci po-
winni najpierw skorzystaç z wizyty u le-
karza domowego?

Pacjent powinien skierowaç najpierw

kroki do lekarza domowego, który wyjaÊni

mu na czym polega dolegliwoÊç i jakie by-

wajà konsekwencje nie leczenia. W po-

czàtkowym okresie lekarz pierwszego

kontaktu powinien Êledziç przebieg lecze-

nia, zaleciç podstawowe leki i zestaw çwi-

czeƒ. W razie braku poprawy lub wàtpli-

woÊci, co do przyczyny zaburzeƒ w odda-

waniu moczu, skierowaç do lekarza spe-

cjalisty urologa. Lekarz domowy powi-

nien znaç problematyk´ NTM i samemu

zapytaç o pojawienie si´ zwiàzanych

z tym dolegliwoÊci.

Czy chorzy majà k∏opoty z leczeniem
i lekami?

Leczenie NTM zale˝y od rodzaju i stop-

nia zaawansowania choroby. Niestety le-

czenie farmakologiczne jest drogie, barier´

stanowi cena. W krajach Unii Europejskiej

problem NTM traktuje si´ priorytetowo.

Moim zdaniem niektóre leki powinny zna-

leêç si´ na liÊcie leków refundowanych.

Czy w leczeniu chorych pomaga Pa-
nu wspó∏praca ze Stowarzyszeniem
UROSTO?

Wspó∏praca ze Stowarzyszeniem pa-

cjentów jest niezwykle pomocna, ponie-

wa˝ nam jest potrzebny pacjent wyeduko-

wany, który wie na co choruje i ˝e musi si´

leczyç. Poza tym wyleczony pacjent jest

wiarygodnym partnerem dla innego chore-

go. Dlatego wspólnie ze Stowarzyszeniem

organizujemy spotkania i prelekcje. My-

Êl´, ˝e ugruntowa∏o ju˝ ono swojà pozycj´

w mieÊcie i w naszym Êrodowisku.

Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.

Partner dla lekarza


