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Z prof. dr. hab. Markiem Spaczyƒskim,
prezesem Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego, rozmawia Marta Banaszak

Problem nietrzymania moczu jest na-
dal w Polsce tematem wstydliwym. Czy
mimo tego Polki zaczynajà mówiç o tym
schorzeniu z wi´kszà otwartoÊcià?

Niestety nie. W rozmowach z pacjentka-
mi widoczny jest wcià˝ opór przed podej-
mowaniem przez nie tematów zwiàzanych
z wybranymi schorzeniami. Nie dotyczy to
jednak wy∏àcznie problemu nietrzymania
moczu. Podobnie jest z innymi chorobami
uk∏adu moczowo-p∏ciowego. Oprócz jed-
nak problemu nieÊmia∏oÊci, mamy wcià˝ do
czynienia z niskim stopniem ÊwiadomoÊci.

Czyli pacjentki nie tylko wstydzà si´
mówiç o swoich problemach, ale równie˝
nie potrafià ich traktowaç w kategoriach
choroby.

Dok∏adnie tak. Potwierdzeniem tego jest
sam fakt, jak niewielki procent kobiet zg∏a-
sza si´ do gabinetów lekarskich, w tym

równie˝ ginekologicznych, na
kontrolne badania i jak nie-
wielki procent Polek bierze
udzia∏ w ró˝nego rodzaju ak-
cjach profilaktycznych. Nieste-
ty, pacjentki nie uÊwiadomi∏y
sobie jeszcze, ˝e zdrowie jest
najbardziej wartoÊciowym ka-
pita∏em. Dlatego te˝ potrzebna
jest ciàg∏a edukacja Polek,
podnoszenia ich ÊwiadomoÊci.

Czy win´ w tym wzgl´dzie
ponoszà wy∏àcznie pacjent-
ki? Zdarza si´ cz´sto, ˝e ze
swoim problemem pozostajà
same ze sobà, nie wiedzàc do
kogo si´ zg∏osiç, gdzie szukaç
pomocy. Taki los cz´sto doty-
czy w∏aÊnie kobiet cierpià-
cych z powodu nietrzymania
moczu.

Problem nietrzymania moczu
jest stosunkowo m∏odym za-
gadnieniem w polskiej medycy-
nie. DwadzieÊcia lat temu nikt
nie uznawa∏ tego schorzenia za
problem medyczny, wymagajà-
cy podj´cia odpowiedniej dia-
gnostyki i leczenia. A przecie˝
cz´Êç kobiet i m´˝czyzn z tym

problemem ˝y∏a, tak jak obecnie. Gdziekol-
wiek osoby te wychodzi∏y z domu, by∏y ska-
zane poruszaç si´ szlakiem toalet. Lekarze
stajà si´ coraz bardziej Êwiadomi problemu
nietrzymania moczu, a zw∏aszcza sposobu
leczenia. Prawdà jest, ˝e w Polsce brakuje
poradni, które kompleksowo zajmowa∏yby
si´ nietrzymaniem moczu. Musi si´ to jednak
zmieniç. Spo∏eczeƒstwo starzeje si´, a my ja-
ko lekarze powinniÊmy przygotowywaç si´
do nast´pstw tego procesu.

Oznacza to, ˝e problem nietrzymania
moczu dotyczy wy∏àcznie osób starszych?

Nie. Problem nietrzymania moczu spoty-
kany jest niekiedy u m∏odych kobiet po po-
rodach, operacjach ginekologicznych.
Z wiekiem jednak zwi´ksza si´ ryzyko wy-
stàpienia objawów schorzenia. Wynika to
mi´dzy innymi z tego, ˝e w organizmie
ubywa kolagenu, a tym samym zmniejsza
si´ zdolnoÊç tkanek do obkurczania si´.
Proces ten zachodzi we wszystkich uk∏a-
dach, w tym równie˝ moczowo-p∏ciowym.
Zmiany czynnoÊciowe prowadzà do uczu-
cia ciàg∏ego parcia lub zalegania moczu

w p´cherzu. To z kolei stanowi bardzo do-
brà po˝ywk´ dla bakterii, a w konsekwencji
rozwoju infekcji, najpierw górnych dróg
moczowych, a póêniej nawet i nerek. 

Czy objawy nietrzymania moczu trze-
ba wi´c traktowaç jako wyrok?

Niezale˝nie od wieku, ka˝de pokolenie
chce podnosiç jakoÊç swojego ˝ycia. Nie
mo˝na si´ temu dziwiç, zw∏aszcza b´dàc
Êwiadkiem ogromnego post´pu jaki obser-
wujemy obecnie w medycynie. OczywiÊcie
nie oznacza to, ˝e z ka˝dym problemem
zdrowotnym jesteÊmy w stanie stoczyç wy-
granà bitw´. Tam gdzie jest to jednak mo˝-
liwe - trzeba próbowaç i si´ nie poddawaç.
Dlatego te˝ jeÊli pojawià si´ pierwsze niepo-
kojàce objawy nieprawid∏owego oddawania
moczu, trzeba zg∏osiç si´ do specjalisty. Nie
nale˝y ich jednak traktowaç jako wyroku.

Jakie objawy powinny zaniepokoiç?
Zbyt cz´ste oddawanie moczu, nieodpo-

wiednia jego iloÊç, koniecznoÊç przerywa-
nia snu w nocy, czy te˝ popuszczanie, uczu-
cia parcia. Proces diagnostyczny nale˝y
rozpoczàç od badania ginekologicznego
z wymazem, a nast´pnie, jeÊli b´dzie to ko-
nieczne - przeprowadziç badanie urodyna-
miczne. Pozwoli ono ustaliç przyczyn´ za-
burzeƒ oddawania moczu i okreÊliç dalsze
post´powanie terapeutyczne. Wybór meto-
dy leczenia musi byç poparty dok∏adnà dia-
gnostykà. Bez niej mo˝na bardziej zaszko-
dziç ni˝ pomóc pacjentce i trudno wówczas
mówiç o skutecznoÊci leczenia nietrzyma-
nia moczu. Dotyczy to przede wszystkim
leczenia operacyjnego.

Czy ka˝dy ginekolog jest przygotowa-
ny do tego, aby pomóc pacjentce zg∏asza-
jàcej si´ do niego z problemem nietrzy-
mania moczu?

Na pewno nie ka˝dy. Pocieszajàcym jest
jednak fakt, ˝e coraz wi´cej ginekologów
interesuje si´ tym tematem i potrafi mu za-
radziç. Z jednej strony wi´cej mówi si´ na
temat nietrzymania moczu, z drugiej leka-
rze majà ÊwiadomoÊç, ˝e b´dà zg∏aszaç si´
do nich coraz starsze osoby. D∏ugoÊç ˝ycia
Polek osiàga obecnie Êrednio od 78 do 80
lat. SpecjaliÊci muszà wi´c byç przygoto-
wani do podejmowania leczenia, w tym tak-
˝e operacyjnego, ró˝nych schorzeƒ, które
dotàd nie by∏y tak powszechne. 

Dzi´kuj´ za rozmow´.

Potrzebna ciàg∏a edukacja
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