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K
a˝dy Polak wie, ˝e z dniem 1-go
maja 2004 roku Polska przystàpi∏a
do Unii Europejskiej (UE), ale

prawdopodobnie niewielu zdaje sobie spra-
w´, ˝e wraz z poszerzeniem Wspólnoty
o kolejnych 10 paƒstw cz∏onkowskich, licz-
ba niepe∏nosprawnych obywateli UE
zwi´kszy∏a si´ z 37 do oko∏o 50 milionów.
Mimo i˝ UE jest porozumieniem g∏ównie
w sferze wspólnej polityki gospodarczej, to
jednak jej dzia∏ania sà znacznie
szersze i obejmujà swoim zakre-
sem tak˝e tworzenie wspólnej
polityki wobec niepe∏nospraw-
nych obywateli Europy. Rodzi
si´ wi´c nadzieja, ˝e i nasz kraj
nie tylko b´dzie kontynuowa∏
rozpocz´te ju˝ wczeÊniej inicja-
tywy wobec Êrodowiska osób
niepe∏nosprawnych, lecz tak˝e
zmierzaç b´dzie do wyrównywa-
nia ró˝nic w zakresie jakoÊci ˝y-
cia osób niepe∏nosprawnych za-
mieszkujàcych Polsk´ a tymi,
którzy cz∏onkami UE sà ju˝ od
d∏u˝szego czasu. Mo˝na by za-
pewne wymieniç szereg ró˝nic
w zakresie dost´pu do rynku pracy, oferty
edukacyjnej, dost´pnoÊci budynków u˝y-
tecznoÊci publicznej, ale kwestie te schodzà
na dalszy plan w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z podstawowymi brakami w za-
opatrzeniu osób niepe∏nosprawnych w -
niezb´dny na co dzieƒ - sprz´t rehabilitacyj-
ny i pomocniczy. 

Za przyk∏ad takich braków niech pos∏u˝y
sytuacja osób po urazach rdzenia kr´gowe-
go (URK) w Polsce. Ca∏kowite URK nale-
˝à do jednych z najci´˝szych schorzeƒ na-
rzàdu ruchu i, poza uzale˝nieniem w co-
dziennym ˝yciu od wózka inwalidzkiego,
powodujà ca∏y szereg wczesnych i póênych
powik∏aƒ pourazowych, z których najbar-
dziej k∏opotliwe i wstydliwe na co dzieƒ
jest nietrzymanie moczu i stolca. O ile jed-
nak zaburzenia wypró˝niania udaje si´
zwykle opanowaç i regulowaç farmakolo-
gicznie, o tyle nietrzymanie moczu kontro-
li takiej si´ nie poddaje i zazwyczaj osoba
cierpiàca na to zaburzenie nie mo˝e opu-
Êciç domu bez specjalnego zaopatrzenia

pomocniczego (tzw. cewników zewn´trz-
nych i worków do zbiórki moczu dla m´˝-
czyzn po URK). Gdy nie mo˝na opuÊciç
domu trudno jest oczywiÊcie myÊleç o ja-
kiejkolwiek aktywnoÊci spo∏ecznej, konty-
nuowaniu nauki czy podejmowaniu pracy
zarobkowej. Cewniki i worki, o których
wspomniano, sà w Polsce dost´pne, jed-
nak˝e przy ich zakupie wymagany jest
wk∏ad w∏asny osoby niepe∏nosprawnej
w wysokoÊci 30% ceny detalicznej. Powo-
duje to sytuacj´, w której cz´Êç osób z nie-
trzymaniem moczu zaopatrzenia takiego
nie wykupuje w ogóle i pozostaje uwi´zio-
nych w swoich „czterech Êcianach“, inni

zaÊ oszcz´dzajàc nie wykupujà zalecanej
przez lekarzy liczby cewników i worków,
naruszajàc podstawowe zasady higieny.
Efekty takiego post´powania zazwyczaj sà
zgubne - zbyt rzadka zmiana cewnika ze-
wn´trznego prowadzi w konsekwencji do
zaka˝eƒ uk∏adu moczowego (p´cherza mo-
czowego lub nerek), a rzadka zmiana wor-
ków na mocz powoduje, ˝e stajà si´ one
êród∏em przykrego zapachu otaczajàcego
u˝ytkownika (worek po prostu zaczyna
Êmierdzieç!). Konsekwencje takiej sytuacji
sà jednak znacznie szersze. Nawracajàce
zaka˝enia uk∏adu moczowego przek∏adajà
si´ na zwi´kszone koszty opieki medycznej
(hospitalizacji). Z drugiej strony, niemi∏a
woƒ zbyt d∏ugo u˝ywanych worków do
zbiórki moczu powodowaç mo˝e odrzuce-
nie spo∏eczne osób nietrzymajàcych mocz.

Na takie wybory (zaopatrzenie urolo-
giczne czy inne ˝yciowe potrzeby?) nara-
˝one sà osoby po URK w Polsce, kraju
cz∏onkowskim UE. Tymczasem UE,
w swoich postanowieniach wobec osób

niepe∏nosprawnych pisze o „uwra˝liwieniu
spo∏eczeƒstwa oraz w∏adz na prawa i po-
trzeby osób z niepe∏nosprawnoÊcià“ (No-
wa Strategia Wspólnoty Europejskiej wo-
bec Osób Niepe∏nosprawnych, 1996),
„zwalczaniu dyskryminacji z powodu nie-
pe∏nej sprawnoÊci“ (Traktat Amsterdam-
ski, 1997), „równych szansach dla osób
z niepe∏nosprawnoÊcià“ (Deklaracja Ma-
drycka, 2002), czy wreszcie „wysokich do-
datkowych kosztach ponoszonych
w zwiàzku z niepe∏nosprawnoÊcià“
(Wspólnotowy Program Dzia∏ania a rzecz
Zwalczania Wykluczenia Spo∏ecznego,
2002-2006). Wydaje si´, ˝e w Êwietle po-

wy˝szych postanowieƒ prawa osób
niepe∏nosprawnych z nietrzymaniem
moczu nie sà w Polsce nale˝ycie re-
spektowane.

W zwiàzku z moimi wieloletnimi
doÊwiadczeniami zawodowymi na
stanowisku pracownika naukowego
Instytutu Rehabilitacji AWF w Po-
znaniu, jako wspó∏pracownika krajo-
wych i zagranicznych stowarzyszeƒ
osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e na
podstawie doÊwiadczeƒ osobistych -
jako osoba niepe∏nosprawna po
URK, czuj´ si´ uprawniony do przed-
stawienia swojej opinii w sprawie za-
opatrzenia osób po URK w Êrodki
pomocnicze w Polsce. Sàdz´, ˝e

w sytuacji, w której najni˝sze nawet renty
obcià˝one sà podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, mo˝na by oczekiwaç od
Ministerstwa Zdrowia zwolnienia z op∏at
za Êrodki pomocnicze majàce podstawowe
znaczenia dla codziennego niezale˝nego
funkcjonowania. Zaopatrzenie osób po
URK w Êrodki pomocnicze, takie jak za-
opatrzenie urologiczne, powinno byç bez-
p∏atne, tak jak to ma miejsce w innych kra-
jach UE, do której Polska ju˝ nale˝y. 

W Polsce, w odró˝nieniu od innych kra-
jów Unii Europejskiej szeroko poj´ta inte-
gracja spo∏eczna czy aktywizacja zawodo-
wa osób niepe∏nosprawnych nietrzymajà-
cych mocz nie jest mo˝liwa, dopóki oso-
bom tym nie zaoferuje si´ mo˝liwoÊci bez-
p∏atnego otrzymywania niezb´dnej iloÊci
Êrodków pomocniczych, które pozwalajà na
zwyk∏e, codzienne ˝ycie.

W nast´pnym numerze uka˝e si´ artyku∏ o
leczeniu NTM u pacjentów po urazie
rdzenia kr´gowego.
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