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W zamo˝nej Szwecji powsta∏ znacz-

nie prostszy ni˝ w Polsce system pomocy

ludziom cierpiàcym na nietrzymanie mo-

czu. Umo˝liwi∏a to wprowadzona 30 lat

temu zasada 100 procentowej refundacji

kosztów. Jedynym ograniczeniem jest ko-

niecznoÊç wykazania si´ receptà od leka-

rza podstawowego kontaktu, urologa lub

prze∏o˝onej piel´gniarki danego dystryktu.

Nie ma natomiast ograniczeƒ w codzien-

nym zu˝yciu Êrodków ch∏onnych.

Za dystrybucj´ odpowiedzialnych jest

25 regionalnych samorzàdów. Raz w roku

lub co dwa lata organizujà one przetargi

na dostawców. Wybrani oferenci dowo˝à

produkty do domu. Dlatego w poszcze-

gólnych dystryktach produkty mogà  ró˝-

niç si´ markà. W ca∏ym kraju istniejà je-

dynie 3 firmy, które zajmujà si´ dystrybu-

cjà i dowozem do domu.

Bez wstydu i barier
ÂwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa szwedzkie-

go pozwala ju˝ mówiç o dolegliwoÊciach

nietrzymania moczu bez wstydu. Dlatego

nie stanowi ju˝ problemu ujawnienie cho-

roby i jej zdiagnozowanie. Podstawowym

celem systemu pomocy jest obecnie dotar-

cie z informacjà do jak najszerszego kr´gu

osób. Zajmuje si´ tym przede wszystkim

Szwedzki Instytut Niepe∏nosprawnych

(Hjalpmedelsinstitutet, www.hi.se). Jest to

narodowa organizacja, podlegajàca kon-

troli Ministerstwu Zdrowia i Spraw Spo-

∏ecznych, Federacji Szwedzkich Regio-

nów oraz Stowarzyszeniu Lokalnych

W∏adz Samorzàdowych. Instytut,  poza

edukacjà i popularyzacjà wiedzy na temat

NTM, prowadzi  badania, testuje produk-

ty, organizuje szkolenia. Stara si´, aby nie-

pe∏nosprawni mieli dost´p do nowocze-

snego sprz´tu, który umo˝liwi im normal-

nà egzystencj´ w spo∏eczeƒstwie.

Âladami Pnutte i Klössa
Zainteresowani  mogà zajrzeç na stron´

internetowà Instytutu, gdzie znajdà wszel-

kie informacje na ten temat. Dowiedzà si´

tak˝e, jakie firmy produkujà Êrodki, co je

ró˝ni i dla kogo przeznaczone sà poszcze-

gólne produkty.  Serwis online pomaga te˝

w zorientowaniu si´ w nowoÊciach rynko-

wych. Nale˝y do nich, na przyk∏ad, gra

komputerowa Pnutte&Klöss. Zosta∏a opra-

cowana w klinice dzieci´cej uniwersytec-

kiego szpitala w Linköping, przy wspó∏-

pracy Szwedzkiego Instytutu Niepe∏no-

sprawnych zaÊ sfinansowana przez rzàdo-

wà fundacj´. Gra ma nauczyç dzieci cier-

piàce na NTM korzystaç z toalety tak cz´-

sto, jak to potrzebne. Jej bohaterami sà

dwaj koci detektywi: Pnutte i Klöss, którzy

polujà na z∏odzieja. W trakcie gry dzieci

przekonujà si´, ˝e nawet tacy bohaterowie

jak oni muszà korzystaç z toalety. 

W Szwecji dzia∏a równie˝ organizacja

zrzeszajàca osoby cierpiàce na NTM -

Neurologisk Handikappalens Riksfor-

bund (NHR). Spe∏nia  przede wszystkim

rol´ edukacyjnà, wydajàc foldery, video

oraz prowadzàc programy telewizyjne na

temat nietrzymania moczu.  

Osobom cierpiàcym na nietrzymanie moczu  z trudnoÊcià

przychodzi decyzja o wyjÊciu z domu i za∏atwianiu wa˝nych dla

nich spraw. Ze strachem myÊlà o potrzebie cz´stego oddawania

moczu  w sytuacji, gdy w pobli˝u mo˝e nie byç toalety. Obawa

przed niekontrolowanym wyciekaniem jest dla nich na tyle par-

ali˝ujàca, i˝ rezygnujà w koƒcu z wyjÊcia.

Tymczasem mo˝na i trzeba prze∏amaç w sobie obawy i

spróbowaç prowadziç normalne ˝ycie. Z czasem oka˝e si´, ˝e

dolegliwoÊç da si´ pokonaç, przy odrobinie organizacji wizyty

w urz´dzie, kinie, restauracji czy jakiejkolwiek instytucji. 

JeÊli zamierzamy zrobiç zakupy lub pospacerowaç, trzeba

opracowaç sobie map´ toalet w tych dzielnicach miasta, które

najcz´Êciej odwiedzamy. W domach towarowych, centrach

handlowych sà czynne toalety dla goÊci. Podobnie w kinach,

teatrach czy restauracjach. Du˝e instytucje publiczne, takie jak

ZUS, urz´dy skarbowe, urz´dy gminne, ministerstwa równie˝

udost´pniajà goÊciom toalety. Coraz wi´cej jest tak˝e czynnych

toalet w ÊródmieÊciach du˝ych miast. Warto dowiedzieç si´,

gdzie istniejà i w jakich godzinach sà czynne. Majàc takà map´

znacznie ∏atwiej b´dzie podjàç decyzj´ o wyjÊciu z domu.

Zawsze jednak mo˝e zdarzyç si´ sytuacja, która nas zaskoczy.

Jazda autobusem, tramwajem, spacer po parku, d∏u˝sze

za∏atwianie spraw, na przyk∏ad na poczcie czy po prostu reakcja

organizmu na spo˝ycie w domu p∏ynów. Dlatego nale˝y

pami´taç nie tylko o “mapie toalet” lecz równie˝ o ograniczeniu

p∏ynów na 1-2 godziny przed wyjÊciem. Warto te˝ ograniczyç

do minimum spo˝ycie napojów dra˝niàcych: kawy i mocnej

herbaty, natomiast podczas wizyty u lekarza zapytaç o leki

zmniejszajàce diurez´, czyli produkcj´ moczu.

Lepsze samopoczucie osiàgniemy te˝ noszàc z sobà wk∏adki,

pieluchy oraz kieszonki dla panów. Do pe∏nej ochrony przyda

si´ zapasowa zmiana bielizny. 

Zdaj´ sobie spraw´, i˝ wszelkie te zabezpieczenia sà na

poczàtku ucià˝liwe. Póêniej jednak  nie b´dziemy mogli si´ bez

nich obejÊç. Co wi´cej, poprawià one nasz komfort psychiczny

i ju˝ bardziej odwa˝nie zmierzymy si´ z otaczajàcà rzeczywis-

toÊcià.
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