
sobie do serca i spotykam si´ z nim od czterech tygodni.

Dostrzegam, ˝e nasza znajomoÊç staje si´ coraz bardziej

za˝y∏a, pojawià si´ elementy seksu, ale z powodu mojego

schorzenia czuj´ si´ pozbawiona swojej kobiecoÊci. Na-

prawd´ nie wiem co robiç. Musz´ ca∏y czas nosiç wk∏adk´

ochronnà, poniewa˝ podczas kaszlu, kichania lub w trakcie

pogoni za autobusem popuszczam krople moczu. Jestem

przera˝ona na samà myÊl, ˝e podobna rzecz mog∏aby si´

zdarzyç podczas stosunku. Czy powinnam przestaç spoty-

kaç si´ ze znajomym, poniewa˝ czuj´, ˝e nie potrafi´ opo-

wiedzieç mu o moim problemie?

Zofia K.

Tarnów

Red. Czytelniczka niepotrzebnie zamartwia si´ pro-

blemem. Wiele kobiet ma podobne problemy. Na szcz´-

Êcie w wi´kszoÊci przypadków do uzyskania Êwietnych

rezultatów w zwalczaniu choroby wystarcza stosowanie

programu çwiczeƒ mi´Êni dna miednicy. Proponujemy

z∏o˝yç wizyt´ u lekarza i omówiç z nim ten problem. Ist-

nieje te˝ wiele sposobów, które pomagajà kobietom

i m´˝czyznom z mniej lub bardziej zaawansowanym

schorzeniem cieszyç si´ udanym ˝yciem seksualnym.

W wieku 32 lat pod ˝adnym pozorem nie powinnaÊ my-

Êleç o seksie jak o czymÊ, co na zawsze odesz∏o w prze-

sz∏oÊç, poniewa˝ absolutnie nie jest to prawdà! Wiele

par, w których jedna ze stron cierpi na dolegliwoÊci po-

wa˝nego nietrzymania moczu, kocha si´ pod prysznicem

lub w wannie, poniewa˝ w ten sposób mogà unikaç zbyt-

niego zak∏opotania. Na podstawie Twojego listu mo˝na

jednak dojÊç do wniosku, ˝e w tym przypadku mamy do

czynienia z wysi∏kowym nietrzymaniem moczu, które

mo˝na ca∏kowicie przezwyci´˝yç. Wystarczy poddaç si´

leczeniu. Nie rozstawaj si´ te˝ ze znajomym.

Objaw powa˝nej choroby
Bardzo si´ ciesz´, ˝e ktoÊ w koƒcu odwa˝y∏ si´ poru-

szyç ten temat, który do tej pory stanowi∏ jakby tabu. Wy-

daje mi si´, ˝e problem ten mo˝e dotyczyç naprawd´ wie-

lu ludzi. Dopóki nie zachorowa∏am nawet nie zdawa∏am

sobie sprawy, ˝e taka dolegliwoÊç mo˝e byç chorobà,

a co gorsza zwiastunem czegoÊ znacznie powa˝niejszego.

Tak by∏o w∏aÊnie w moim przypadku. Par´ lat temu ule-

g∏am wypadkowi samochodowemu i przez kilka miesi´-

cy le˝a∏am opuchni´ta w ∏ó˝ku. Gdy ju˝ w miar´ wyzdro-

wia∏am, zacz´∏y si´ problemy z popuszczaniem moczu.

Kilka razy przydarzy∏o mi si´ to niespodziewanie, kiedy

nie by∏am na to w ogóle przygotowana. Co gorsza zdarza-

∏o si´ to w miejscach publicznych, i jak ∏atwo si´ domy-

Êliç, by∏o to dla mnie niezwykle kr´pujàce i stresujàce.

Nie mog∏am siedzieç, ograniczy∏am picie p∏ynów, nawet

ktoÊ mi poleci∏ jakieÊ specjalne kompresy, ale nie przy-

nios∏y rezultatów. W koƒcu zdecydowa∏am si´ pójÊç do

lekarza. Ten zbagatelizowa∏ objawy i stwierdzi∏, ˝e po-

puszczanie moczu mo˝e byç spowodowane wiekiem, co

mnie zdziwi∏o, poniewa˝ mam dopiero 45 lat. Dosta∏am

specjalne tabletki i odpowiednie zalecenia. Tak przetrwa-

∏am rok i podczas zupe∏nie nie planowanej wizyty u gine-

kologa, wykryto u mnie raka szyjki macicy. Jestem ju˝

pó∏ roku po operacji, ale nadal zastanawiam si´, czy mo˝-

na to by∏o go wczeÊniej wykryç, gdybym zosta∏a od razu

skierowana do odpowiedniego lekarza. Teraz chodz´ na

badania kontrolne i wszystko na szcz´Êcie jest w porzàd-

ku. Moje problemy z nietrzymaniem moczu skoƒczy∏y

si´, dlatego radz´ innym - nie wstydêcie si´ o tym mówiç,

bo to nie jest po prostu “jakaÊ” dolegliwoÊç, ale mo˝e sta-

nowiç objaw powa˝nej choroby.

Anna G.

Warszawa
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Pijmy sok ˝urawinowy
W przypadku sk∏onnoÊci do zaka˝eƒ p´cherza moczowego wielu

lekarzy zaleca picie soku ˝urawinowego. ˚urawiny zawierajà

substancje pomagajàce oczyszczaç uk∏ad moczowy z bakterii.

Sà one wch∏aniane podczas trawienia i nie zmienione prze-

chodzà do moczu. Tam otaczajà komórki Êcian moczowo-

dów i nie pozwalajà drobnoustrojom przylegaç do b∏ony

Êluzowej. W ten sposób bakterie nie pozostajà w uk∏adzie

moczowym lecz z niego sp∏ywajà.

Sok ˝urawinowy zapobiega nie tylko zaka˝eniom

uk∏adu moczowego ale tak˝e neutralizuje zapach

moczu i pomaga w utrzymaniu moczu. Zapobiega te˝

kamicy moczowej. 

Radzimy


