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Co Panià zaniepokoi∏o? 
Wszystko si´ zacz´∏o zimà.

Zauwa˝y∏am, ˝e przy kas∏aniu,

kichaniu, czy podnoszeniu ja-

kiegoÊ ci´˝aru bezwiednie od-

daj´ mocz. Na poczàtku to nie

by∏y wielkie iloÊci ot, krople na

bieliênie. Uzna∏am, ˝e ich przy-

czynà  jest katar towarzyszàcy

silnemu przezi´bieniu. Niestety

nie od razu zorientowa∏am si´,

w czym rzecz. W∏aÊciwie za-

niepokoi∏am si´ dopiero, gdy

podnios∏am 4-letniego wnuka.

Nagle  coÊ polecia∏o. Nie by∏am

zazi´biona, nie mia∏am kataru.

Przekona∏am si´ wtedy, ˝e coÊ

z∏ego dzieje si´ z moim p´che-

rzem. W kilka miesi´cy póê-

niej, by∏am u lekarza ginekolo-

ga w przychodni rejonowej,

który da∏ mi skierowanie na

konsultacj´ do przychodni kli-

nicznej w szpitalu przy Karo-

wej w Warszawie. Tam pani

doktor stwierdzi∏a, ˝e jest to wysi∏kowe

nietrzymanie moczu spowodowane

opuszczeniem p´cherza. Dosta∏am skie-

rowanie na badania specjalistyczne. Po

ich wykonaniu zosta∏am przyj´ta w li-

stopadzie 2001 roku na oddzia∏ gineko-

logii operacyjnej tego szpitala. Wyko-

nano udany zabieg operacyjny metodà

polegajàcà na wprowadzeniu taÊmy

podtrzymujàcej p´cherz. Jak mi wyt∏u-

maczono, polega on na podniesieniu

cewki moczowej za pomocà specjalnej

taÊmy elastycznej. Po tygodniu zosta-

∏am wypisana ze szpitala. 

Od operacji up∏ynà∏ rok. Jak si´
Pani teraz czuje?

W tej chwili cz´Êciej ni˝ 20 lat temu

korzystam z toalety, ale nie zdarza si´

aby p´cherz funkcjonowa∏ bez mojej

woli. Zresztà w okresie, jaki up∏ynà∏ od

wystàpienia pierwszych dolegliwoÊci

do operacji,  k∏opoty z p´cherzem mia-

∏am sporadycznie. Ale wiem od innych

pacjentek, ˝e bywa znacznie gorzej.

Rozmawia∏am w szpitalu z chorymi,

które by∏y ju˝ w takim stanie, ˝e musia-

∏y nosiç pieluchy dla doros∏ych na co

dzieƒ, a w nocy po kilka razy wstawaç

do toalety. Ja takich problemów jeszcze

nie mia∏am. Wydaje mi si´, ˝e choroba

zosta∏a uchwycona w stadium poczàt-

kowym. Z natury jestem bardzo do-

k∏adna, wi´c gdy zauwa˝y∏am, ˝e jest

coÊ nie tak z moim zdrowiem, natych-

miast zacz´∏am szukaç pomocy.

Czy od razu zaproponowano Pani
operacj´? Czy nie by∏o próby lecze-
nia lekami?

Nie. Gdy si´ znalaz∏am w szpitalu

przy Karowej, by∏o wiadomo, ˝e bada-

nia specjalistyczne sà potrzebne do

operacji.

Czy nie ba∏a si´ Pani tej operacji?
Nie! To nawet nie by∏a operacja, ale

zabieg w znieczuleniu dol´dêwiowym,

polegajàcy na przek∏uciu wzgórka ∏ono-

wego w dwóch miejscach

i wprowadzeniu taÊmy podtrzy-

mujàcej p´cherz. WczeÊniej

przeczyta∏am troch´ publikacji

na temat tej metody. Lekarze po-

wiedzieli mi, ˝e skutecznoÊç tej

metody wynosi ponad 75 proc.,

wi´c uzna∏am, ˝e ryzyko jest

niewielkie. Dla mnie by∏o wa˝-

ne, ˝e mog´ znaleêç si´ w tej

grupie  skutecznie wyleczonych

stanowiàcej 75 proc. pacjentek.

Od razu po operacji skoƒczy∏y

si´ k∏opoty z p´cherzem. W dwa

tygodnie po zabiegu zosta∏y

zdj´te dwa szwy. Na badanie

kontrolne posz∏am w miesiàc po

zabiegu i póêniej na poczàtku

lipca 2002, w pó∏ roku po zabie-

gu. W rok po operacji dolegli-

woÊci ustàpi∏y. Wszystko jest

w porzàdku. Mo˝e cz´Êciej cho-

dz´ do toalety ni˝ w m∏odoÊci,

czyli 5-6 razy w ciàgu dnia, ale

nie wstaj´ w nocy, nie potrzebu-

j´ ˝adnych wk∏adek i ca∏kowicie

panuj´ nad sytuacjà.

Czy w rok po operacji ma Pani ja-
kieÊ zalecenia, ˝e czegoÊ nie wolno
robiç?

W ulotce na temat zabiegu napisano,

˝e w ciàgu 6 tygodni po operacji nie

powinnam prowadziç samochodu

a w ciàgu 8 tygodni nic dêwigaç.

W okresie rekonwalescencji trzeba pro-

wadziç tak zwany oszcz´dzajàcy tryb

˝ycia. Ten okres minà∏. Wróci∏am do

normalnego ˝ycia. Kiedy by∏am w lip-

cu na kontroli, spotka∏am  pacjentki,

z którymi le˝a∏am w szpitalu i które

równie˝ przesz∏y ten zabieg. Ich choro-

ba by∏a znacznie bardziej zaawansowa-

na, dolegliwoÊci p´cherza bardziej da-

wa∏y si´ we znaki ni˝ mnie. One ju˝ nie

panowa∏y nad p´cherzem i musia∏y re-

gularnie u˝ywaç pieluch. Powiedzia∏y

mi, ˝e po operacji czujà si´ tak, jak by

si´ drugi raz narodzi∏y.

Dzi´kuj´ Pani za rozmow´.

Po operacji - jak nowo narodzona
Z panià Barbarà,

która zg∏osi∏a si´ do lekarza, gdy tylko pojawi∏y si´ u niej, w wieku 62 lat, dolegliwoÊci z p´cherzem, rozmawia Wanda Jelonkiewicz


