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Wstyd i upokorzenie. Nie potrafimy o tym mówić nawet z najbliższymi. Nietrzymanie moczu może 
zupełnie zmienić nasz sposób życia, zamknąć w domu, odciąć od przyjaciół. 

Agacie wcześniej nawet przez myśl nie przeszło, że może mieć ten problem. 

Miała 46 lat, właśnie zaczęła na nowo korzystać z życia, bo dzieci się 

usamodzielniły. 

 

Zaczęło się dość niewinnie - podczas ostatniej infekcji dopadł ją ostry kaszel. 

Kiedy ją męczył, poczuła, że traci kontrolę nad pęcherzem. Choroba minęła, ale 

problem z popuszczaniem moczu nie zniknął zupełnie. Pojawiał się, kiedy 

kichała, śmiała się, a potem nawet wtedy, gdy podniosła ciężką torbę z 

zakupami. 

 

Było coraz gorzej. Zaczęła unikać spotkań towarzyskich, mąż coraz częściej 

zasypiał sam na kanapie. 

 

Agata chodziła do ginekologa i dotychczas nie miała problemu z mówieniem 

lekarzowi o innych problemach zdrowotnych. Nawet o hemoroidach, których 

nabawiła się wiele lat temu po ostatniej ciąży. Ale powiedzieć o nietrzymaniu 

moczu? 

 

Miała szczęście, bo lekarz sam ją o to spytał podczas kolejnej wizyty 

(wymuszonej koniecznością zrobienia kontrolnej cytologii). 

 

Po pokonaniu wstydu czuła ulgę, że ktoś wreszcie poznał jej sekret i mogła o 

nim mówić otwarcie. 

 

To fakt, że wiele się w tym zakresie zmieniło. Jeszcze kilkanaście lat temu był 

to temat tabu, nawet dla lekarzy. Teraz coraz więcej osób dowiaduje się, że tę 

chorobę można skutecznie leczyć, a nie tylko maskować jej objawy. 



Dlaczego pęcherz się buntuje  

 

Powszechnie się uważa, że nietrzymanie moczu to schorzenie rzadkie i 

dotyczące starszych osób. Coś, czym będziemy się przejmować dopiero wtedy, 

gdy się zdarzy. Tymczasem choroba ta "zdarza się" około 20 proc. dorosłych 

Polaków, czyli zmagają się z nią 2-3 mln osób w kraju. Dotyczy kobiet i 

mężczyzn, najczęściej po 45. roku życia, ale bywa, że chorują osoby młodsze. 

 

W proces oddawania moczu zaangażowanych jest wiele struktur naszego 

ciała: mózg, rdzeń kręgowy, włókna nerwowe - zarówno współczulne, jak i 

przywspółczulne - receptory czuciowe, mięsień wypierający mocz z pęcherza i 

wreszcie mięśnie zwieracze pęcherza i cewki. O popsucie któregoś z 

elementów nietrudno. 

 

Mimowolny wyciek moczu to skutek kilku często niezwiązanych ze sobą 

czynników. Wymienia się dwa rodzaje nietrzymania moczu - wysiłkowe oraz 

naglące (istnieje jeszcze forma mieszana). W przypadku wysiłkowego 

nietrzymania moczu do wycieku dochodzi z powodu słabych zwieraczy cewki 

moczowej, jak również w wyniku osłabienia mięśni dna miednicy, które są 

podporą dla pęcherza. Nawet niewielki wzrost ciśnienia w jamie brzusznej 

powoduje wyciek moczu. Może go wywołać kichnięcie, śmiech, kaszel, 

podniesienie czegoś, nawet wchodzenie po schodach czy pochylenie się. U 40 

proc. chorujących kobiet taki incydent zdarza się co najmniej raz w miesiącu. 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest najczęstszą formą tej choroby. 

 

Naglące nietrzymanie moczu spowodowane jest niezależnymi od naszej woli 

skurczami pęcherza (cierpi na nie jedna trzecia pacjentów). Wyściełające go 

mięśnie gładkie z nie do końca poznanych przyczyn nadmiernie się kurczą. 

Chory czuje wtedy silną i niepohamowaną potrzebę oddania moczu. Taka 

nadaktywność może być objawem towarzyszącym innym schorzeniom, jak 

kamica czy infekcje. Może też wynikać z chorób układu nerwowego, który 



zarządza skurczami pęcherza. Nagląca potrzeba siusiania pojawia się też w 

cukrzycy, przy zaburzeniach hormonalnych oraz jako uboczny efekt działania 

niektórych leków (np. preparatów moczopędnych, opiatów). 

 

U części chorych trudno jednak ustalić przyczynę dolegliwości. Wiadomo, że 

czynnikami ryzyka są także: wiek (pęcherz nadreaktywny, zwłaszcza z 

towarzyszącym tej dolegliwości nietrzymaniem moczu, występuje zwykle u 

pacjentek w wieku okołomenopauzalnym i starszych), płeć (dwa-pięć razy 

częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn), ciąże, porody, operacje w obrębie 

miednicy mniejszej (mogą prowadzić do uszkodzenia nerwów sterujących 

pęcherzem moczowym), choroby neurologiczne (udar mózgu, choroba 

Alzheimera, choroba Parkinsona). 

 

Nietrzymanie moczu prowadzi do zmiany stylu życia. Chorzy ograniczają ilość 

przyjmowanych płynów, niechętnie wychodzą z domu (poruszają się tylko po 

okolicy), starają się pozostawać w pobliżu toalet. Izolują się z życia 

społecznego, rezygnują z hobby, tracą pracę, unikają seksu i spotkań 

towarzyskich. Zespół pęcherza nadreaktywnego bardzo obniża komfort życia, 

prowadzi do depresji, lęków, a nawet do prób samobójczych! 

 

Życie intymne też jest stresujące. Zdarza się, że nagle podczas stosunku osoby 

te oddają bezwiednie mocz do łóżka. 

 

Co może medycyna  

 

Jeśli lekarz zdiagnozuje u pacjenta nietrzymanie moczu (czy to wysiłkowe, czy 

to naglące) może zastosować różne rodzaje terapii (w zależności od 

schorzenia i tolerancji leczenia). Bez uciekania się do leków pomóc mogą 

techniki relaksacyjne, elektrostymulacja, a niekiedy terapia behawioralna. 

Oczywiście bardzo ważne jest też porzucenie nałogów, zmniejszenie wagi, 

zdrowa dieta, odpowiednia aktywność fizyczna. 



 

Czasami pomocne jest podawanie estrogenów dopochwowo. Odżywią tkanki i 

zwiększą ich elastyczność, a to może zmniejszać ryzyko nietrzymania moczu. 

 

Można też skorzystać z silniejszego arsenału. 

 

Na rynku są dostępne zarówno leki antycholinergiczne starej generacji, jak i 

nowoczesne terapie - solifenacyna, tolterodyna czy mirabegron. Leczenie 

pacjenta jest bardzo indywidualne. Lekarz powinien mieć możliwość wyboru 

środka najlepszego dla danej osoby. Czasami pacjent nie toleruje jednego leku, 

podczas gdy drugi doskonale na niego działa. 

 

Leki antycholinergiczne blokują skurcze pęcherza moczowego. Kilka lat temu 

głośno było o solifenacynie. Wydłuża ona czas między kolejnymi wizytami w 

toalecie, zmniejsza częstość korzystania z niej w nocy, a także liczbę nagłych 

parć na pęcherz. Prawie trzykrotnie w porównaniu z placebo wydłuża czas od 

sygnału "muszę iść do toalety" do zrobienia siusiu. 

 

Problemem przy stosowaniu tego typu leków są skutki uboczne, np. suchość w 

ustach, zaparcia, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, senność. 

Solifenacyna może zwiększać ryzyko zakażeń układu moczowego i 

przyspieszenie akcji serca. Jednak nasilenie takich objawów jest z reguły 

niewielkie. 

 

Nowsze leki to np. mirabegron. Powoduje on rozkurczenie się pęcherza 

moczowego, przez co m.in. zmniejsza się częstość parć naglących, a więc liczba 

wizyt w toalecie. 

 

Można też skorzystać z metod operacyjnych. Jedną z nich jest neuromodulacja 

nerwów krzyżowych. Zabieg polega na wszczepieniu pod skórę, w pobliżu 

nerwów w dolnej części pleców cienkiej elektrody, która odpowiada za 



stymulację i prawidłową pracę nerwów kontrolujących pęcherz moczowy. 

Zabieg jest zarezerwowany dla najcięższych przypadków. Ale nie u nas! 

 

Na szczęście niedługo może się to zmienić. Podczas zakończonego kilka dni 

temu Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego 

przedstawiono wytyczne dotyczące stosowania neuromodulacji krzyżowego 

odcinka rdzenia kręgowego w leczeniu chorych z zaburzeniami czynności 

pęcherza moczowego. 

 

Rekomendacje urologów zbiegły się z rekomendacją Rady Przejrzystości 

działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych, która uznała za 

zasadne finansowanie neuromodulacji w leczeniu nadreaktywności pęcherza 

moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów 

po niepowodzeniu terapii pierwszego i drugiego rzutu. 

 

Małgorzata Kalicińska: Pomogła mi operacja  

 

Pisarka w 2014 r. opowiadała w "Tylko Zdrowie":  

 

- Bardzo dużo mówi się o zmarszczkach, wypełniaczach, botoksie, chudnięciu, 

a tak mało o przypadłości, która naprawdę utrudnia kobietom życie. 

 

Nietrzymanie moczu (zwykłe albo wysiłkowe) to dolegliwość kłopotliwa ze 

względów towarzyskich i higienicznych. Walczyłam z tym bardzo długo, 

praktycznie od dziecka. Najpierw to nie było jakoś szczególnie dokuczliwe, 

przy skokach, śmiechu, podczas kichania, podnoszenia cięższych przedmiotów 

popuszczałam. Musiałam zmieniać bieliznę. 

 

Z wiekiem problem zaczął się nasilać. Urodziłam dwoje dzieci, więc zwieracze 

pęcherza były coraz słabsze, bo ciąże i poród je osłabiają. Tymczasem 

chciałam być fajną mamą, a teraz i babcią, z którą chętnie spędza się czas, a nie 



osobą kojarzącą się moim bliskim z przykrym zapachem. Z perfumami tak, z 

zapachem pieczonego ciasta, ale nie moczem! Wyobraźnia wyolbrzymia, 

straszy 

 

Postanowiłam coś z tym zrobić. 

 

Pierwszy krok to rozmowa z kimś zaufanym. W moim przypadku to była pani 

Zosia z Mazur. Ona sobie z tym poradziła. Poszła do świetnego ginekologa w 

Szczytnie dr. Marka Kasprowicza, który skierował ją na operację. 

 

- No i teraz jest sucho, wspaniale! - opowiadała mi podekscytowana. 

 

Rozmowa zawsze pomaga, czasami przed bliskimi nie jesteśmy w stanie tak 

się otworzyć jak przed kimś obcym. Tutaj to była po prostu rozmowa kobiet, 

które mają ten sam problem. Jestem bardzo wdzięczna pani Zosi, bo po tym 

spotkaniu pomyślałam sobie, że przecież nie będę gorsza. Jak wróciłam z 

Mazur, poszłam do swojego ginekologa, wyjaśniłam, w czym problem, 

porobiłam badania i dostałam skierowanie na operację, do kliniki jednego 

dnia, w ramach NFZ! 

 

To było cztery lata temu. No i jest super! Zdarza się czasami drobny 

dyskomfort, ale to niestety moja wina - nie jestem zbyt systematyczna, nie 

ćwiczę mięśni Kegla. A to naprawdę kapitalna sprawa, nie tylko pomaga na 

dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu, ale też znacznie poprawia 

jakość seksu. W każdym wieku, nawet po pięćdziesiątce! Chyba się jednak 

wdrożę, bo ćwiczyć można nawet w samochodzie, samolocie, przy zmywaniu...  

 


