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Ten mokry problem
Komu to powiedzieç, komu? To pytanie
Weronika zadawa∏a sobie w kó∏ko. I to
jako pierwsze, gdy tylko dostrzeg∏a, ˝e
spokojny i us∏u˝ny do tej pory p´cherz,
ba, ca∏y system “odwadniania” zaczyna
wypowiadaç swojà s∏u˝b´. 
Có˝? Precyzji ca∏ego systemu nie do-
strzega si´ tak d∏ugo, jak d∏ugo pracuje
on sprawnie. Ale niech no tylko zacznie
w nim coÊ niedomagaç! Na przyk∏ad, na-
gle okazuje si´, ˝e p´cherz moczowy za-
czyna wymykaç si´ spod naszej kontroli.
Staje si´ to odczuwalne i ni stàd, ni zo-
wàd, przy gwa∏townym ruchu, kaszlni´-
ciu podskoku, przy Êmiechu, biegu... Je-
˝eli zdarzy si´ nam raz dwa - pó∏ biedy,
ale jeÊli zaczyna si´ to niepokojàco cz´-
sto powtarzaç? 
Pan W∏adys∏aw, owszem, sporo s∏ysza∏
(i niema∏o widzia∏ dowcipów rysunko-
wych, reklam leków) o tym, ˝e z biegiem
lat, m´˝czyzna przestaje oddawaç mocz
z „si∏à wodospadu”, ˝e robi to owszem
cz´sto, ale bardziej niemrawo. Tote˝ kie-
dy zaobserwowa∏ u siebie potrzeb´ cz´-
stego i dodajmy nag∏ego odwiedzania
ubikacji, pomyÊla∏: „zaczyna si´”. Zanie-
pokoi∏o go jednak, ˝e czasem ten mocz
zupe∏nie niezale˝nie wyp∏ywa z cewki
i dopiero, gdy na spodniach pojawia si´
plama, widaç co si´ dzieje. Wpad∏ w po-
p∏och. Co robiç? Komu o tym powie-
dzieç? 

“Oczka” na drodze 
Tak to zazwyczaj bywa. U innych te˝.
Najpierw rodzi si´ skr´powanie, potem
wr´cz strach, cz∏owiek zaczyna planowaç
swoje ˝ycie tak, by jego trasy przebiega∏y
zawsze w pobli˝u “oczka”. Sprawa staje
si´ coraz powa˝niejsza. 
Domownicy pierwsi zaczynajà coÊ prze-
czuwaç, a raczej wyczuwaç nosem, bo co
tu kryç, nie zawsze uda si´ wszystkie te
przekl´te krople „wy∏apaç“, wywietrzyç.
A szersze otoczenie? A w pracy? A co
zrobiç, jeÊli trzeba wyjÊç, pojechaç auto-
busem. Nigdy nie wiesz czy gwa∏towny
podskok ko∏a, zahamowanie nie spowo-
duje „wycieku“. Co zrobiç, gdy podczas
rozmowy z pracownikiem, z szefem to
znów si´ pojawi?

-Tym bardziej, ˝e - mówi dr hab Magda-
lena Pisarska-Krawczyk ze Szpitala Kli-
nicznego AM w Poznaniu przy ulicy Po-
lnej - nietrzymanie moczu uznawane u nas
wcià˝ jeszcze jest za swoiÊcie wstydliwe.
Na nie si´ cz´sto cierpi, a o nim nie cz´sto
si´ mówi. Problem jednak jest szeroki. 

Kiedy, do kogo

Jednego specjalisty tu brak, bo jest to
schorzenie mo˝na powiedzieç interdyscy-
plinarne.
Wypada∏oby wi´c pójÊç do lekarza, który
zechce potraktowaç nas holistycznie, ca∏o-
Êciowo, a nie tylko jako przypadek prze-
ciekajàcego p´cherza. JeÊli du˝o o nas b´-
dzie wiedzia∏ poszuka w∏aÊciwej przyczy-
ny. Bo mo˝e ich byç - i jest - wiele. Tak
wi´c dobrze by∏oby najpierw porozmawiaç
z lekarzem pierwszego kontaktu. Tyle, ˝e
niestety nie zawsze znaczy to wejÊcie na
w∏aÊciwà terapeutycznà drog´. 
Nie ma co kryç - lekarz ten nierzadko nie
jest stosownie przygotowany. A w Êlad za
pierwszà rozmowà potrzebna jest w∏aÊci-
wa diagnostyka, mo˝liwa dzi´ki odpo-
wiedniej aparaturze, porada specjalistycz-
na urologa, ginekologa, neurologa... 
Co zrobiç, zw∏aszcza jeÊli si´ mieszka
z dala od miasta, a tym bardziej od specja-
listycznych centrów. 
Kobietom dr Pisarska zaleca wizyt´
u ginekologa, panom u urologa. Oni
muszà najpierw wykluczyç schorzenia
narzàdowe, mo˝liwoÊç nowotworu,

okreÊliç stan gruczo∏u krokowego.
W ka˝dym razie konieczne jest w∏aÊci-
wa diagnostyka.

Bez zw∏oki
I nie ma co zwlekaç. Lepiej wczeÊniej,
ni˝ póêniej. Trzeba poczuç si´ zaniepo-
kojonym na tyle, by odrzuciç proste t∏u-
maczenie typu „na pewno jest to od na-
zi´bni´cia, mokrych nóg, siedzeniu na
ziemi bez bawe∏nianych majtek...“ 
- Trzeba koniecznie zrobiç to wtedy -
podkreÊla dr Pisarska - gdy odczuwamy
pewien dyskomfort w tej dziedzinie,
przykre parcie na mocz, a przy gwa∏tow-
nych ruchach nie panujemy nad mikcjà,
je˝eli wyst´pujà infekcje. Sprawa jest
o tyle skomplikowana, ˝e w zale˝noÊci
od przyczyny leczenie jest zdecydowanie
ró˝ne. ˚eby dobraç je poprawnie, trzeba
wiedzieç.
Bo przecie˝ przyczynà dolegliwoÊci mo-
gà byç najogólniej bioràc zmiany w uk∏a-
dzie nerwowym, u kobiet zaburzenia sta-
tyki (po nieprawid∏owo prowadzonym
porodzie, po zbyt intensywnie uprawia-
nym sporcie, przetrzymywaniu moczu),
po∏àczenie tych czynników. Na to, ˝eby
uk∏ad moczowy funkcjonowa∏ jak nale˝y,
sk∏ada si´ kilka elementów: prawid∏owa
droga moczowa, zdrowe i w∏aÊciwie usy-
tuowane narzàdy p∏ciowe, i to co je
utrzymuje w odpowiedniej pozycji,
a mianowicie wiàzad∏a i mi´Ênie. 
Tak dok∏adnà diagnoz´ funkcjonowania
systemu, jego poszczególnych elementów
- mówi dr Magdalena Pisarska - postawiç
mo˝na przy pomocy badaƒ urodynamicz-
nych, one dajà w∏aÊciwie przeprowadzone
i zinterpretowane mo˝liwoÊci dobrania
w∏aÊciwej terapii. W zale˝noÊci od stanu,
warunków i potrzeb mo˝e to byç leczenie
farmakologiczne (pojawiajà si´ nowocze-
sne leki, fizykoterapeutyczne, psychotera-
peutyczne), a w niektórych sytuacjach
chirurgiczne. 
W znacznej, coraz wi´kszej cz´Êci przy-
padków medycyna zna sposoby przeciw-
stawienia si´ chorobie, lub przynajmniej
z∏agodzenia jej skutków. Niestety, sama,
bez udzia∏u zamkni´tego w swoich czte-
rech Êcianach, cierpiàcego pacjenta nic
nie zrobi. 
A im interwencja lekarza zacznie si´
wczeÊniej - tym lepiej. U nas w Polsce,
niestety, od wystàpienia pierwszych ob-
jawów do uzyskania stosownej pomocy
up∏ywa po kilka lat. D∏ugich, pe∏nych za-
˝enowania i poczucia gorszoÊci. 
Choroba pog∏´bia si´, wywo∏uje dalsze
komplikacje, stany zapalne, odparzenia,
otarcia, o ranach psychicznych nie mó-
wiàc. „Nicnierobienie“ jest tu wyjÊciem
najgorszym.

Pod dyktando...
p´cherza 
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