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JAK SKUTECZnIE LECZYĆ
NIETRZYMANIE MOCZU

Problem wstydliwy, coraz bardziej rozPowszechniony i, niestety, często Pozostawiony sam sobie.  
nie musi tak być. są sPosoby skutecznego leczenia, o których mało kto wie.

Kogo dotyczy 
ten problem?
Nie tylko małych dzieci i pa-
nów z przerostem prostaty, ale 
głównie kobiet. W zależności 
od grupy wiekowej, od 25-55% 
kobiet. Dane mogą być zaniżo-
ne – wiele kobiet nie przyzna-
je się bądź bagatelizuje pro-
blem, myśląc, że to naturalny 
element procesu starzenia. 
TAK NIE JEST! U młodych 
kobiet wysiłkowe nietrzy-
manie moczu może wystąpić 
bezpośrednio po porodzie – 
zwykle ustępuje samoistnie, 
z czasem lub po fizjoterapii. 
I tu możliwości mamy wie-
le. U kobiet po menopauzie 
zmiany hormonalne prowa-
dzą do pogorszenia objawów 
wysiłkowego nietrzymania 
moczu i częstszego występo-
wania nadreaktywności pę-
cherza moczowego.

dlaczego nie należy 
go leKceważyć?
Nietrzymanie moczu może 
prowadzić do nieodwracal-
nych, poważnych zmian fizjo-
logicznych. Będzie wymagało 
leczenia farmakologicznego, 
a nawet operacyjnego. Spowo-
duje trwałą utratę komfortu 
życia. Zwykle rozwija się po-
woli. Sygnałem ostrzegawczym 
może być niewielkie, okazjo-
nalne ulewanie moczu przy sil-
nym kaszlu lub częstsza potrze-
ba odwiedzania toalety – nawet 
wtedy, gdy pęcherz nie jest 
do końca wypełniony. Objawy 
różnią się w zależności od ro-
dzaju i stopnia zaawansowania 
choroby.

przyczyny:
•	nadreaktywność	pęcherza	mo-

czowego, czego skutkiem jest 
nagłe parcie na pęcherz i czę-
ste oddawanie moczu (naglące 
nietrzymanie moczu);

•	osłabienie	mięśni	dna	miedni-
cy, powodujące nietrzymanie 
moczu przy kaszlu, kichaniu, 
śmiechu czy aktywności fi-
zycznej (wysiłkowe nietrzyma-
nie moczu); większość przy-

•	badanie	 jamy	 brzusznej,	 ba-
danie ginekologiczne, badanie 
per rectum, badanie neurolo-
giczne, badanie USG, badanie 
ogólne moczu i posiew moczu, 
ocena ilości moczu zalegające-
go po mikcji, cystouretrosko-
pia, badanie urodynamiczne;

•	analiza	 kwestionariusza	
do oceny nietrzymania mo-
czu i dzienniczka mikcji (jak 
często zdarza się nietrzymanie 
moczu, jak duże są ilości mo-
czu, jakich sytuacji dotyczy 
nietrzymanie, czy towarzyszy 
mu ból, czy moczenie wystę-
puje w nocy, jak często w cią-
gu dnia jest oddawany mocz, 
ilość mikcji dziennie, często-
tliwość epizodów niekontro-
lowanego oddawania moczu, 
ilość bezwiednie oddawanego 
moczu, ilość epizodów nocne-
go oddawania moczu).

JaK zapobiegać?
•	dbać	o	mięśnie	dna	miednicy:	

w zależności od przyczyny – 
relaksacja lub wzmacnianie; 
najlepiej zacząć ćwiczyć mię-
śnie dna miednicy zanim zo-
staną uszkodzone, np. w wyni-
ku porodu;

•	wyeliminować	 czynniki	 nie-
korzystnie wpływające na dno 
miednicy (np. przestać palić);

•	stale	 stosować	 prawidłową	
dietę, która pomoże znorma-
lizować wagę ciała i uniknąć 
przewlekłych zaparć; dieta po-
winna być zbilansowana i bo-
gata w błonnik;

•	przyjmować	 prawidłową	 ilość	
płynów o odpowiedniej jako-
ści; zrezygnować z płynów ga-
zowanych i ograniczyć kofeinę;ElEktrostymulator pomaga  

w lEczEniu niEtrzymania moczu

padków nietrzymanie moczu 
to problemem izolowany, nie-
związany z innymi chorobami;

•	może	 to	 być	 też	 manifestacja	
innych schorzeń, np. mię-
śniaków macicy uciskających 
na pęcherz, stwardnienia roz-
sianego, cukrzycy, nawracają-
cych infekcji dróg moczowych, 
powodujących nadreaktyw-
ność pęcherza moczowego 
bądź schorzenie polekowe.

diagnoza:
•	ogólna	ocena	stanu	zdrowia;
•	wywiad	 ginekologiczno-po-

łożniczy lub urologiczny, wy-
wiad neurologiczny;
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•	zadbać	 o	 prawidłową	 posta-
wę ciała podczas wykonywa-
nia wielu codziennych czyn-
ności;

•	podnosić	 ciężkie	 przedmioty	
na wydechu, w celu zmniej-
szenia ciśnienia śródbrzusz-
nego;

•	nauczyć	 się	 prawidłowego	
wstawania z łóżka, kichania 
i kaszlu.

•	podczas	 oddawania	 moczu	
i defekacji przyjąć prawidło-
wą postawę; w trakcie mikcji 
należy trzymać plecy prosto, 
ponieważ przodopochylenie 
wpływa negatywnie na pozy-
cję pęcherza; mikcja powinna 
odbywać się bez parcia;

•	nie	 należy	 oddawać	 moczu	
„na zapas”; nie należy prze-
trzymywać moczu, ponieważ 
nadmierna ilość doprowadza 
do przepełnienia i rozciąga-
nia ścian pęcherza moczowe-
go; nie należy wstrzymywać 
strumienia moczu podczas 
mikcji.

leczenie  
zachowawcze:
•	modyfikacja	stylu	życia;
•	zmiana	 diety,	 rodzaju	 i	 ilości	

przyjmowanych płynów;
•	ćwiczenia	mięśni	dna	miedni-

cy;
•	farmakoterapia;
•	ostrzyknięcie	 pęcherza	 toksy-

ną botulinową.

leczenie inwazyJne:
•	zabieg	 wszczepienia	 pod	

cewkę moczową syntetycz-
nej, polipropylenowej taśmy, 
która stymuluje miejscową 
produkcję kolagenu (zabieg 
małoinwazyjny, wykonywa-
ny drogą przezpochwową, 
bez naruszenia powłok brzu-
cha);

•	zabieg	 przeprowadzany	 przez	
powłoki brzusznej, gdy nie-
trzymaniu moczu towarzyszy 
inna przyczyna.

centrum medyczne 
medea w mazańco-
wicach Koło biel-
sKa-białeJ proponuJe 
KompleKsową pomoc 
opartą na współpracy 
specJalistów ginekologii, 
urologii i chorób wewnętrznych 
(opracowanie planu diagnosty-
ki i schematu leczenia), dietety-
ka, położnej (opieka wdrożona 
już w trakcie ciąży oraz przy-
gotowania do porodu i połogu) 
i fizjoterapeuty.

w ramach centrum 
fizyKoterapii  
centrum medyczne 
medea oferuJe:
1) naukę prawidłowego wyko-
nywania czynności codzien-
nych;
2) ćwiczenie mięśni dna mied-
nicy	oparte	na:

urządzEniE mEdycznE indiBa®actiV jEst skutEcznE  
w tErapii mięśni dna miEdnicy

stożki dopochwowE

•	nauce	 odpowiednich	 ćwiczeń	
wzmacniających mięśnie Ke-
gla przy użyciu stożków dopo-
chwowych;

•	elektrostymulacji	 dopochwo-
wej bądź doodbytniczej za-
równo w centrum, jak i w wa-
runkach domowych;

•	metodę	biofeedback’u;
•	terapię	 z	 wykorzystaniem	

urządzenia INDIBA.

to, co naprawdĘ waż-
ne: mimo że nietrzymanie 
moczu może stanowić wstydli-
wy problem, należy zgłosić się 
wcześnie do specjalistów. Nie-
trzymaniu moczu da się sku-
tecznie zapobiegać i je leczyć 
– nie musi być automatyczną 
konsekwencją ciąży, porodu i 
menopauzy, nie musi uprzy-
krzać i ograniczać życia.

Centrum Medyczne MEDEA w Mazańcowicach koło Bielska
-Białej powstało w marcu 2016. Właścicielami są dr n. med. 
magdalena firlej-pruś, specjalista chorób wewnętrznych, i lek. 
med. grzegorz pruś, specjalista neurochirurg.


