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- W grudniu odb´dzie si´  II War-
szawskie Seminarium Neurourologii.
Obj´∏y nad nim patronat trzy towa-
rzystwa: Polskie Towarzystwo Uro-
logiczne, Polskie Towarzystwo Neu-
rologiczne i Polskie Towarzystwo Gi-
nekologiczne. Czego oczekujà gine-
kolodzy po kolejnym spotkaniu?

- II Warszawskie Seminarium Neuro-
logiczne jest imprezà wa˝nà równie˝
dla ginekologów, chocia˝ nasza rola
w neurourologii wydaje si´ doÊç ogra-
niczona.  Jako ginekolodzy musimy
przede wszystkim wiedzieç,  w którym
momencie koƒczy si´ mo˝liwoÊç tera-
pii ginekologicznej, polegajàcej na
operowaniu lub na leczeniu zachowaw-
czym, a kiedy nadchodzi czas na lecze-
nie neurologiczne lub urologiczne.
Zwykle jednak jesteÊmy lekarzami
pierwszego kontaktu dla wielu kobiet
zg∏aszajàcych si´ z problemem nietrzy-
mania moczu i z obni˝eniem narzàdu
rodnego. Ju˝ w momencie pojawienia
si´ pacjentki powinniÊmy zleciç ukie-
runkowane badania, które pozwolà na
wybranie optymalnej metody leczenia.
Nie zawsze niestety jest to proste. Cz´-
sto przyczyny nietrzymania moczu by-
wajà z∏o˝one. Wyst´pujà zaburzenia
anatomiczne albo neurologiczne. Zda-
rza si´, ˝e pacjentka uwa˝a, i˝ jedynie
skuteczne b´dzie leczenie operacyjne.
Naszà rolà, lekarzy ginekologów,  jest
wtedy uÊwiadomienie jej, ˝e operacja
nie zawsze musi byç dobrà metodà te-
rapii, zw∏aszcza gdy przyczynà choro-
by sà uszkodzenia neurologiczne. My-
Êl´, ˝e wiedza na ten temat wÊród gine-
kologów jest ciàgle jeszcze doÊç ogra-
niczona. Moim zdaniem to jeden z po-
wa˝niejszych powodów, abyÊmy
uczestniczyli w takich seminariach.
Zresztà podczas grudniowego spotka-
nia nie zabraknie równie˝ problemów
ginekologicznych. Profesor Walter Ar-
tibani b´dzie mówi∏ o diagnostyce i le-
czeniu wypadania narzàdu rodnego.
Zwykle podczas tego typu spotkaƒ pre-
zentuje si´ referaty i mówi o metodach
badawczych niedost´pnych dla lekarzy
pierwszego kontaktu, ale jednoczeÊnie
nale˝y je wykorzystaç, aby uÊwiadomiç
lekarzy, jakie mogà byç przyczyny ró˝-
nych dolegliwoÊci ich pacjentów. Wa˝-
ne jest tak˝e to, ˝eby lekarz ginekolog

wiedzia∏, dokàd powinien skierowaç
swojego pacjenta w razie wàtpliwoÊci
lub jakie badania zleciç aby je rozwiaç.
Brak tego typu wiedzy powodowa∏, ˝e
pacjentki kilkakrotnie operowano bez
pozytywnych skutków, poniewa˝ nie
brano pod uwag´ przyczyn neurolo-
gicznych nietrzymania moczu.

- Czy urolodzy i neurolodzy mogà
równie˝ skorzystaç z obecnoÊci na
sali ginekologów?

- W mniejszym stopniu, ale równie˝
mogà skorzystaç z uczestnictwa gine-
kologów podczas takiego seminarium,
choçby dlatego, i˝  majà oni inne do-
Êwiadczenia je˝eli chodzi o leczenie
operacyjne i zwiàzane z nim bariery.
Warto tak˝e poruszyç podczas war-
szawskiego spotkania temat wypraco-
wania modelu diagnostycznego. Pomi-
mo,  ˝e istniejà ró˝ne kwestionariusze
i schematy, to w tej dziedzinie nie ma
ustalonych torów diagnostycznych,
Êcie˝ek dajàcych porównywalne wyni-
ki i pewne odpowiedzi.

- Dlaczego do tej pory nikt nie pod-
jà∏ tego problemu?

- Luki metodologiczne sà spowodo-
wane cz´Êciowo tym, ˝e przyczyny nie-
trzymania moczu majà niejednorodne
pod∏o˝e. Komponenta anatomiczno-
neurologiczna mo˝e byç bardzo ró˝na.
Poza tym w Polsce dost´pnoÊç do pew-
nych badaƒ, takich jak badania urody-
namiczne, jest stosunkowo niewielka.
Zresztà nie u ka˝dej pacjentki nawet te-
go typu badania pozwalajà na posta-
wienie dobrej diagnozy.

- Czy mo˝liwe jest zatem wypraco-
wanie wspólnego modelu diagno-
stycznego?

- Jest to seminarium trzech dyscyplin
medycznych,  choç zdominujà je na pew-
no urolodzy i neurolodzy. Jednak ka˝dego
pacjenta trzeba traktowaç holistycznie,
dlatego obecnoÊç ginekologów wydaje
si´ wr´cz obowiàzkowa.  Ka˝da wiedza
medyczna jest niezb´dna lekarzom i ko-
rzystna dla pacjentów.  Zg∏´bianie tej dy-
namicznie rozwijajàcej si´ nauki jest po-
trzebne, równie˝ dlatego, aby ka˝da
z trzech zainteresowanych grup lekarzy
mog∏a dobrze wykonywaç swój zawód. 

- Dzi´kuj´ Panu za rozmow´.
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