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K a˝dy pacjent ma prawo byç infor-
mowany o mo˝liwoÊci wyboru
sposobu radzenia sobie z proble-

mem nietrzymania moczu - twierdzà jed-
nog∏oÊnie specjaliÊci. Niestety rzeczywi-
stoÊç jest inna. Wiedza na ten temat za-
równo wÊród pracowników ochrony zdro-
wia i pomocy spo∏ecznej, jak i osób z naj-
bli˝szego otoczenia pacjenta jest wcià˝
niewystarczajàca. 

Informacje na temat sposobów radzenia
sobie z problemem nietrzymania moczu sà
istotne nie tylko ze wzgl´dów medycz-
nych, ale równie˝ spo∏ecznych i ekono-
micznych. 

- JeÊli Êrodki pomocnicze dla osób do-
tkni´tych problemem nietrzymania moczu

nie b´dà dla nich dost´pne, nak∏ady na po-
moc spo∏ecznà oka˝à si´ znacznie wy˝sze,
a jakoÊç ˝ycia pacjentów obni˝y si´ -
twierdzi profesor Ian Milson, z Kliniki
Po∏o˝nictwa i Ginekologii Sahlgrenska
Academy w Goeteborgu. - Nietrzymanie
moczu jest schorzeniem, które w wielu
przypadkach jest nierozpoznane. Pacjenci,
którzy nie wiedzà, ˝e nietrzymanie moczu
mo˝na i trzeba leczyç po prostu nie zg∏a-
szajà swojego problemu lekarzowi. Z dru-
giej strony niewielu lekarzy przeprowadza
aktywnà diagnostyk´ w kierunku nietrzy-
mania moczu.

Potrzebna integracja
Niesienie efektywnego wsparcia oso-

bom doÊwiadczajàcym problemu zwiàza-
nego z nietrzymaniem moczu wymaga in-
tegracji Êrodowiska medycznego i pomocy
spo∏ecznej. Ze wzgl´du na nieuchronny
proces starzenia si´ spo∏eczeƒstw, wspo-
mniana integracja powinna dotyczyç
zw∏aszcza tworzenia systemu pomocy
i opieki d∏ugoterminowej.

- Z jednej strony mamy do czynienia
ze znaczàcym wzrostem odsetka osób
starszych, a tym samym potencjalnych
pacjentów, a z drugiej obserwujemy po-
st´p medycyny, która przynosi coraz to
bardziej efektywne mo˝liwoÊci poprawy
jakoÊci ˝ycia - wyjaÊnia Kai Leichsen-
ring, koordynator badaƒ PROCARE. -
Stàd te˝ koniecznoÊç stworzenia w Euro-
pie zintegrowanego systemu opieki d∏u-
goterminowej. 

Zdaniem specjalistów, w krajach euro-
pejskich brakuje jednego konkretnego
podmiotu, który odpowiada∏by za organi-
zacj´, a tak˝e finansowanie opieki d∏ugo-
terminowej. W konsekwencji prowadzi to
do rozproszenia odpowiedzialnoÊci za po-
moc osobom dotkni´tych chorobà.

-  Zwiàzek mi´dzy decydentami a ich
podejÊciem do opieki nad osobami star-
szymi jest bardzo niewielki - twierdzi Kai
Leichsenring. - Powinna istnieÊ lepsza
sieç komunikacyjna mi´dzy g∏ównymi or-
ganizatorami opieki spo∏eczno-medycz-
nej, specjalistami i politykami. Byç mo˝e
warto zastanowiç si´ nad stworzeniem lo-
kalnych i regionalnych forów, które u∏a-
twia∏yby wymian´ koncepcji oraz metod
adaptacji nowych strategicznych celów.

Wsparcie rodziny
Okazuje si´, ˝e oprócz instytucji spo-

∏eczno-medycznych, do najbardziej istot-
nych komponentów tworzàcych zintegro-
wany system opieki d∏ugoterminowej zali-
czana jest równie˝ rodzina. Takà tez´ po-
twierdza mi´dzy innymi profesor Emily
Grundy z Londyƒskiej Szko∏y Higieny
i Medycyny Tropikalnej. Na podstawie
swoich badaƒ na temat zmian demogra-
ficznych pokaza∏a, ˝e wbrew powszechnej
opinii, placówki instytucjonalne opieki
nad osobami starszymi zostanà stopniowo
zast´powane w kolejnych 20-30 latach
przez pomoc ze strony rodziny. 

- Wymaga to jednak zmiany wizerunku
procesu starzenia - t∏umaczy Emily Grundy.
- Pozytywne aspekty starzenia si´ nie sà do-
ceniane, a raczej traktowane jako problem. 

- MyÊlàc o osobach starszych, mamy
przed oczami ludzi, którzy tylko siedzà
i szyde∏kujà, a tak naprawd´ to im za-
wdzi´czamy wszystkie zmiany w spo∏e-
czeƒstwie - dodaje baronowa Sally Green-
gross. - Ludzi starszych powinno si´ wi´c
szanowaç i stawiaç czo∏a wyzwaniom,
a nie mówiç jedynie o ci´˝arze procesu
starzenia si´. 

Warunkiem osiàgni´cia takiego celu
jest rzetelne informowanie i edukowanie
spo∏eczeƒstwa w zakresie mi´dzy innymi
potrzeb, oczekiwaƒ, ale i równie˝ proble-
mów natury spo∏ecznej, ekonomicznej
i przede wszystkim zdrowotnej osób star-
szych. Dzi´ki temu m∏odsze pokolenia b´-
dà z jednej strony w stanie efektywnie po-
magaç osobom starszym, a z drugiej Êwia-
domie siebie przygotowywaç do tego eta-
pu ˝ycia. 

Aby tak si´ sta∏o, konieczne jest prze∏a-
manie pewnych barier w mówieniu o wy-
branych zagadnieniach przypisywanych
osobom starszym. WÊród nich znajduje si´
mi´dzy innymi temat nietrzymania mo-
czu, stanowiàcy wcià˝ w publicznych dys-
kusjach temat tabu.

- Jest to niezwykle istotna kwestia, je˝e-
li chcemy z∏agodziç presj´ wywieranà na
starzejàcà si´ populacj´, jednostki, rodzi-
ny i spo∏eczeƒstwo jako ca∏oÊç - dodaje
baronowa Sally Greengross. - Dlatego
trzeba jak najwi´cej mówiç o tym proble-
mie i pokazywaç sposoby radzenia sobie
z nim.

* Osoby wypowiadajàce si´ w tekÊcie
wzi´∏y udzia∏ w seminarium zorganizowa-
nym w Londynie, w marcu tego roku, pod
has∏em „Barometr starzenia si´“.  Gospo-
darzem spotkania by∏a firma SCA, Êwiato-
wy lider wÊród innowacyjnych produktów
dla osób majàcych problemy z p´cherzem
lub nietrzymaniem moczu. 

■

Wiedzieç jak pomagaç
Marta Banaszak
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