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Co Pana sk∏oni∏o do za∏o˝enia Sto-
warzyszenia?

W 1998 roku by∏em trzykrotnie opero-

wany na nowotwór p´cherza moczowe-

go i guza prostaty. Ale zanim do tego

dosz∏o bagatelizowa∏em chorob´. Min´-

∏y trzy lata, zanim odwiedzi∏em specjali-

st´.  Najpierw pojawi∏o si´ nietrzymanie

moczu, póêniej krwotoki z p´cherza mo-

czowego. DziÊ wiem, ˝e 80 procent

m´˝czyzn w Êwiecie nie przywiàzuje

wagi do badaƒ profilaktycznych, wycho-

dzàc z za∏o˝enia, ˝e b´dà si´ leczyç, kie-

dy choroba si´ ujawni. Ja nale˝a∏em do

tej grupy.

Ale w koƒcu zosta∏ Pan zmuszony
pójÊç do specjalisty?

Tak, w∏aÊnie w sytuacji ju˝ zaawanso-

wanej choroby, kiedy pojawi∏ si´ krwo-

tok. To by∏o pi´ç lat temu. W trakcie le-

czenia chcia∏em wiedzieç, jakie ponosz´

ryzyko zastosowanej terapii i co mnie

czeka, w zwiàzku z tym, w przysz∏oÊci.

Chcia∏em znaç prawd´, tym bardziej, ˝e

pierwsza operacja wyci´cia raka z p´-

cherza nie uda∏a si´ do koƒca. Krwawi-

∏em, pojawi∏ si´ stan zapalny. W miesiàc

póêniej operowano mnie po raz drugi.

Tym razem  operacja si´ uda∏a. W czte-

ry miesiàce póêniej podda∏em si´, z ko-

lei, operacji guza prostaty.

Jednym z objawów choroby by∏o
nietrzymanie moczu.  Jak pan sobie
radzi∏ z tà dolegliwoÊcià w ˝yciu co-
dziennym?

Nietrzymanie moczy by∏o pierwszym

objawem mojej choroby. Musia∏em cz´-

sto udawaç si´ do toalety. W przeciw-

nym wypadku traci∏em kontrol´ nad p´-

cherzem. Lekarz pierwszego kontaktu

stwierdzi∏ zapalenie p´cherza i przepisa∏

leki. Powiedzia∏, ˝e po nich nastàpi ra-

dykalna poprawa. Tymczasem to by∏

b∏àd. Nie zastanowi∏ si´ bowiem nad

przyczynami dolegliwoÊci, od razu za∏o-

˝y∏, ˝e cierpi´ na zapalenie. Dlatego leki

niewiele pomog∏y. Po operacjach po raz

drugi nastàpi∏o nietrzymanie moczu. Ale

z biegiem czasu i poprawy stanu zdro-

wia niekontrolowany wyciek ustàpi∏.

Czyli doÊwiadczenia zwiàzane
z w∏asnà chorobà doprowadzi∏y pana
do za∏o˝enia Stowarzyszenia?

G∏ównà przyczynà okaza∏a si´ moja

w∏asna nieust´pliwoÊç. Le˝àc w szpitalu

czyta∏em “Leki wspó∏czesnej terapii”.

Codzienne bowiem za˝ywa∏em porcj´

jakiÊ pastylek. Nie wiedzia∏em, co to za

lekarstwa i czy nie jestem na nie uczulo-

ny. Piel´gniarki nie chcia∏y mi powie-

dzieç. Pomog∏a interwencja u dr Piotra

Jarzemskiego, ordynatora oddzia∏u uro-

logicznego. Okaza∏o si´, ˝e jeden lek

trzeba natychmiast wycofaç, poniewa˝

by∏em na niego uczulony. Ale wczeÊniej

nikt si´ tym nie interesowa∏. Zaczà∏em

si´ wtedy zastanawiaç, w jaki sposób

zmusiç lekarzy do mówienia i lepszej

wspó∏pracy z pacjentem. Postanowi∏em

˝e po wyjÊciu ze szpitala,  za∏o˝´ stowa-

rzyszenia z czterema sekcjami:  sekcjà

chorób prostaty, sekcjà kamicy uk∏ady

moczowego, chorób p´cherza i nietrzy-

mania moczu oraz chorób nerek.  Pierw-

szymi cz∏onkami zostali pacjenci ze

szpitala. Rozmawia∏em z nimi podczas

swoich 6 pobytów. Zainteresowali si´

moim pomys∏em. Dr Jarzemski zgodzi∏

si´ zostaç generalnym konsultantem

Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma swojà siedzib´
w szpitalu, co oznacza  przychylnoÊç
ze strony jego w∏adz. W jaki sposób
organizacja dzia∏a?

W ka˝dy pierwszy poniedzia∏ek mie-

siàca odbywamy dy˝ury. Poza tym or-

ganizujemy w poszczególnych sekcjach

wyk∏ady, które prowadzà lekarze spe-

cjaliÊci ze szpitala. Odbywajà si´ one

równie˝ w szpitalu. Zapraszamy na nie

nie tylko cz∏onków Stowarzyszenia ale

tak˝e mieszkaƒców ca∏ego regionu.

Najwi´cej osób przychodzi na wyk∏ady

dotyczàce chorób prostaty, najmniej zaÊ

na wyjaÊnienia o nietrzymaniu moczu.

Niestety bariera wstydu ciàgle jest du˝a

i ludzie nie chcà si´ przyznawaç do tej

dolegliwoÊci. Z inicjatywy Stowarzy-

szenia odbywajà si´ te˝ “bia∏e niedzie-

le” w regionie, podczas których ka˝dy

ch´tny mo˝e poddaç si´ bezp∏atnemu

badaniu. Ostatnio, na przyk∏ad, uda∏o

si´ przebadaç ponad 100 osób w Âwie-

ciu. 6 z nich musia∏o poddaç si´ natych-

miastowemu leczeniu w szpitalu. Zresz-

tà dzi´ki nam oddzia∏ urologii ma pe∏ne

r´ce roboty. Ludzie przyzwyczaili si´

do akcji profilaktycznych, wyk∏adów.

Majà ÊwiadomoÊç konsekwencji nie le-

czenia choroby.  W efekcie dzia∏ania

Stowarzyszenia szpitalowi przyby∏o pa-

cjentów.

Czy dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia
interesujà si´ chorzy z innych woje-
wództw?

Zg∏aszajà si´ do nas zainteresowani

z Krakowa, Szczecina i Gdaƒska z pyta-

niami, gdzie w ich miejscowoÊci znajdu-

je si´ nasz oddzia∏. Tymczasem nie po-

wo∏aliÊmy do tej pory ˝adnego oddzia∏u.

Ch´tnie natomiast pomo˝emy przy

za∏o˝eniu podobnego stowarzyszenia.

Nie mo˝emy anga˝owaç si´ w rozwój

terytorialny naszej organizacji, ponie-

wa˝ borykamy si´ z trudnoÊciami finan-

sowymi i organizacyjnymi. Nasi cz∏on-

kowie to nie tylko ludzie schorowani ale

najcz´Êciej starsi, którym brakuje i od-

wagi i si∏y do dzia∏ania w stowarzysze-

niu. W dodatku wielu z nich jeszcze pra-

cuje, dlatego w∏aÊciwie  ja ponosz´ naj-

wiekszà odpowiedzialnoÊç za prowadze-

nie organizacji. Borykamy si´ te˝ z wie-

loma problemami finansowymi. Poczàt-

kowo cz∏onkowie p∏acili sk∏adki w wy-

sokoÊci 10 z∏ rocznie. Ostatnio jednak

coraz mniej osób wp∏aca pieniàdze. Na

naszym koncie jest zaledwie 190 z∏.  Po-

moc  obieca∏o nam wiele instytucji:

Urzàd Marsza∏kowski, wydzia∏ zdrowia

Urz´du Miasta, Kasa Chorych, PFRON

ale skoƒczy∏o si´ na obietnicach.

Dzi´kuj´ Panu za rozmow´. 
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Zmusiç lekarza do rozmowy
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