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Z baronowà Sally Greengross
o trudnoÊciach w mówieniu o problemie
nietrzymania moczu,
rozmawia Marta Banaszak

Pewne dolegliwoÊci zdrowotne wcià˝
stanowià dla pacjentów tabu. O ile coraz
odwa˝niej chorzy mówià o walce z ra-
kiem, o tyle problem nietrzymania mo-
czu w rozmowie wywo∏uje nadal zak∏o-
potanie. Dlaczego?

Kwestia ukrywania pewnych problemów
zdrowotnych ma swoje uzasadnienie
w mentalnoÊci pacjentów, zw∏aszcza gdy sà
nimi ludzie starsi.  Nietrzymanie moczu po-

woduje, ˝e takie osoby czujà si´ jak dzieci.
One równie˝ przez pewien okres ˝ycia do-
Êwiadczajà podobnych objawów i majà ne-
gatywne doúwiadczenia z nimi zwiàzane. 

Ka˝dy z nas by∏ kiedyÊ dzieckiem,
wi´c tym bardziej nasza wyrozumia∏oÊç
do wspomnianych objawów powinna
byç wi´ksza.

Niestety tak nie jest. Dlatego te˝ tak istot-
na jest edukacja spo∏eczeƒstwa. Bra∏am
udzia∏ w wielu spotkaniach z osobami star-
szymi organizowanymi na temat w∏aÊnie
problemów zwiàzanych z nietrzymaniem
moczu. Po ka˝dym z nich mnóstwo uczest-
ników twierdzi∏o, ˝e ma przyjaciela, sàsia-
da, siostr´, kuzyna, który zmaga si´ z tym
problemem. PójÊcie wi´c do nich, porozma-
wianie i zaoferowanie pomocy, wsparcia
jest jednym ze sposobów na z∏amanie tabu.
To wymaga po prostu g∏oÊnego mówienia
o tym problemie. Przed laty podobnym tabu
by∏o mówienie o seksie czy tamponach,
które nagle zacz´to reklamowaç na billbo-
ardach, w magazynach. Teraz jest to dla nas
coÊ zupe∏nie naturalnego. Podobnà rewolu-
cj´ muszà przejÊç Êrodki pomocnicze dla
osób z problemem nietrzymania moczu. Po-
trzebne jest równie˝ otwarte mówienie na
temat zapobiegania temu problemowi.
W tym wzgl´dzie wiele do zrobienia majà
Êrodki masowego przekazu, nie tylko po-
przez reklam´, ale tak˝e na przyk∏ad przez
tak zwane mydlane opery, z wielkà ch´cià
oglàdane przez ludzi w ró˝nym wieku. Sko-
ro pojawiajà si´ w nich ró˝nego rodzaju
problemy, zwiàzane z wybranymi dolegli-
woÊciami, to powinno si´ w nich równie˝
znaleêç miejsce na problem nietrzymania
moczu, który jest przecie˝ tak powszechny.  

Powinny byç one oglàdane nie tylko
przez osoby dotkni´te problemem, ale
równie˝ organizatorów s∏u˝by zdrowia
i pomocy spo∏ecznej. Dla nich potrzeby
osób z nietrzymaniem moczu sà zupe∏nie
nieznane.

To prawda. Dlatego te˝ nale˝y jak naj-
szybciej wpisaç nietrzymanie moczu w ka-
lendarz europejskich organizacji zdrowia.
To pomog∏oby zmobilizowaç rzàdy i krajo-
we organizacje zdrowotne do przeprowa-
dzenia du˝ych kampanii na rzecz Êwiado-

moÊci i zrozumienia spo∏ecznego kwestii
zwiàzanych z nietrzymaniem moczu. Po-
nadto, mo˝e w ten sposób uda∏oby si´ wy-
eliminowaç powszechnà oboj´tnoÊç wobec
tego problemu. W przekazach informacyj-
nych, oprócz edukacji prozdrowotnej, nale-
˝a∏oby poÊwi´ciç troch´ uwagi na wzgl´dy
ekonomiczne. Ludzie z problemem nietrzy-
mania moczu przestajà braç udzia∏ w nor-
malnym ˝yciu, stajà si´ niewolnikami we
w∏asnych domach, a - co wa˝ne - potrzebu-
jà pomocy osób trzecich. Cz´sto nie zwra-
camy uwagi na konsekwencje jakie mogà
wywo∏aç z pozoru ma∏o istotne problemy
ludzi, zw∏aszcza starszych. Przyk∏adem jest
na pozór banalne wrastanie paznokci. Takie
osoby zaczynajà mieÊ problemy ze stopami,
a to oznacza, ˝e równie˝ z dopasowaniem
obuwia. Ratunkiem sà kapcie. Chodzenie
w nich ogranicza jednak wyjÊcie z domu.
Dlatego te˝ stajà si´ ich wi´êniami. Nie-
wielki problem mo˝e wi´c wywo∏aç bardzo
dotkliwe konsekwencje nie tylko medycz-
ne, ale równie˝ ekonomiczne - taka osoba
potrzebuje bowiem opieki w domu. Do tego
dochodzi znaczny spadek jakoÊci i zadowo-
lenia z ˝ycia. Dlaczego? Tylko ze wzgl´du
na to, ˝e wstydzili si´ na poczàtku pojawie-
nia si´ problemu o nim g∏oÊno mówiç. 

Czy odpowiedzialnoÊci za to, ˝e osoby
majàce problem z nietrzymaniem moczu
wstydzà si´ mówiç o swoim problemie
otwarcie, nie ponoszà równie˝ lekarze?
Zazwyczaj nie sà oni odpowiednio przy-
gotowani do udzielenia fachowej porady,
okazania wyrozumienia dla takiej osoby.

Dok∏adnie tak. Nie wiem, jak wyglàda
system podstawowej opieki zdrowotnej
w Polsce, ale w Wielkiej Brytanii lekarz na
ka˝dego przyjmowanego pacjenta mo˝e
przeznaczyç zaledwie siedem minut. To
zdecydowanie za ma∏o. Dodatkowo,
zw∏aszcza dla m∏odych lekarzy problemy
osób starszych sà dla nich nieznane i cz´-
sto przez to bagatelizowane. To wymaga
wi´c lepszego przygotowania i wyeduko-
wania nie tylko lekarzy, ale równie˝ piel´-
gniarek, które mogà w kwestii opieki nad
osobami z nietrzymaniem moczu pe∏niç
kluczowà rol´.

Dzi´kuj´ za rozmow´.

Prze∏amaç tabu

Baronowa Sally Greengross jest prze-
wodniczàcà Mi´dzynarodowego Cen-
trum D∏ugowiecznoÊci (International
Longevity Centre), wspó∏przewodni-
czàcà Brytyjskiej Ligii dla Zdrowia (UK
Alliance for Health), przewodniczàcà
Grupy Parlamentarnej na Rzecz Spo-
∏ecznej OdpowiedzialnoÊci Przedsi´-
biorstw (All Party Parliamentary Group
on Corporate Social Responsibility), do-
radcà w Merck Instytucie Starzenia si´
i Zdrowia (Merck Institute of Ageing
and Health), wiceprezesem Age Con-
cern England, cz∏onkiem Zarzàdu
HelpAge International.
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