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Wstęp

Gubienie moczu, problemy z jego częstym oddawaniem albo przeciwnie
– trudności z załatwieniem tej naturalnej potrzeby fizjologicznej to na
pierwszy rzut oka krępująca sprawa. To dolegliwość, z której raczej
niechętnie się zwierzamy, bo wydaje nam się, że najlepiej będzie, jeśli nikt
się nie dowie, z jak mało eleganckim kłopotem się zmagamy. Nic bardziej
mylnego – nie tylko nie powinniśmy się wstydzić, ale jak najszybciej udać się
do lekarza i poddać leczeniu! Problemy z oddawaniem moczu są bowiem
sygnałem alarmowym. Zwłaszcza mężczyźni nie powinni go ukrywać ani
bagatelizować – często jest to objaw poważnej, a nierzadko śmiertelnej
choroby, jaką jest rak prostaty (stercza).
Panowie lubią konkrety, zacznijmy więc od liczb. Z danych Krajowego
Rejestru Nowotworów wynika, że w latach 2014–2018 w Polsce nastąpił
wzrost zachorowań na złośliwy nowotwór gruczołu krokowego o 25%.
W tym okresie liczba zgonów z powodu tej choroby zwiększyła się o 20%.
Dodajmy, że taka tendencja ma miejsce tylko w naszym kraju. W innych
państwach Unii Europejskiej spada umieralność z powodu raka gruczołu
krokowego. W kwietniu 2021 roku w „Annals of Oncology”, czasopiśmie
wydawanym przez European Society for Medical Oncology, ukazały się
wyniki analizy wskaźników śmiertelności z powodu kilku nowotworów,
w tym raka stercza. Od 2015 roku umieralność spowodowana tą chorobą
spadła w Unii Europejskiej o 7%. Z jednym wyjątkiem – w Polsce wzrosła
ona w tym czasie o 18%. Sytuacji z pewnością nie poprawia pandemia
COVID-19.
Statystyki nie pozostawiają złudzeń – zwlekanie z podjęciem leczenia
ma przeważnie tragiczny finał. Dzieje się tak prawie zawsze, gdy pacjent
trafia do lekarza zbyt późno. Co znaczy: „zbyt późno”? Kiedy nowotwór jest
już mocno zaawansowany. Dlaczego więc tak wiele osób postanawia się
przebadać, gdy szanse na wyleczenie są już minimalne, albo wcale ich nie
ma? Jednym z powodów jest wstyd. Ale znacznie częściej przyczynia się do
tego brak niepokojących objawów lub nietraktowanie jako sygnał ostrzegawczy niektórych, początkowo drobnych, problemów. Takim sygnałem
mogą być pierwsze kłopoty z utrzymaniem albo z oddaniem moczu. Nigdy
nie należy ich ignorować.
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Nawet jeśli trudności z oddaniem moczu albo z jego utrzymaniem nie są
sygnałem raka gruczołu krokowego, z czasem mogą skutecznie utrudnić
normalne funkcjonowanie. Zaczyna się od częstszych wizyt w toalecie,
wstawania w nocy czy brudzenia bielizny, a kończy rezygnacją z pracy,
aktywności seksualnej, wychodzenia z domu, kontaktów towarzyskich,
depresją i niską samooceną. Bo jak normalnie funkcjonować, kiedy co
chwilę trzeba szukać toalety?
Dobra wiadomość jest taka, że ten scenariusz nie musi, a wręcz nie
powinien tak wyglądać. Współczesna medycyna oferuje bowiem wiele
form skutecznego leczenia. Jest jednak jeden warunek – trzeba po nie
sięgnąć. Po pierwsze, warto zadbać o zdrowy tryb życia – rakowi prostaty
sprzyja wielogodzinne siedzenie, jedzenie przetworzonej żywności, picie
alkoholu czy palenie papierosów. To jednak dopiero początek. Nowotwór
gruczołu krokowego potrafi rozwijać się latami, nie dając żadnych objawów,
dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Po 50. roku życia należy
regularnie badać stężenie PSA (antygenu sterczowego), ale także pojawiać
się na wizytach kontrolnych u urologa. Zdarza się bowiem, że wynik PSA nie
budzi niepokoju, a choroba już się rozwija.
Rak wcześnie wykryty jest wyleczalny. Niby większość z nas słyszała to
zdanie mnóstwo razy, ale wciąż wielu ignoruje pierwsze objawy. Załóżmy
jednak, że podeszliśmy odpowiedzialnie do sprawy i zgłosiliśmy się do
lekarza po sygnale, jakim jest problem z oddawaniem lub utrzymaniem
moczu. Co dalej?
Następny krok to oczywiście leczenie dobrane do charakteru
schorzenia. W przypadku raka prostaty jedną ze stosowanych metod
terapeutycznych jest zabieg chirurgiczny (radykalna prostatektomia).
Kłopoty ze strony układu moczowego mają różne przyczyny. U mężczyzn te
zaburzenia najczęściej objawiają się utrudnionym oddawaniem moczu, co
jest związane z przeszkodą podpęcherzową, którą stanowi powiększony
wraz z wiekiem gruczoł krokowy. Natomiast zaburzenia o charakterze
nietrzymania moczu, u mężczyzn najczęściej są związane z przebytymi
operacjami, urazami miednicy; nierzadko bywają też efektem ubocznym
radioterapii. Odsetek powikłań o typie nietrzymania moczu waha się (w
zależności od ośrodka leczącego i metodologii oceny tego zjawiska) od
kilkunastu do nawet ponad 40%.
Z tym problemem boryka się także wiele kobiet. U nich zwykle spotyka
się wysiłkowe nietrzymanie moczu. Jest to jedna z najczęściej występują-
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cych przewlekłych chorób kobiecych. Bywa też powikłaniem po porodzie.
Szacowana częstość występowania wynosi od 17% do 46%, a nawet 70%
światowej populacji żeńskiej. Tylko około od 16 do 20% kobiet z jego
objawami zgłasza się do lekarza. Tak więc częstość występowania tego
schorzenia prawdopodobnie jest niedoszacowana z uwagi na jego
ukrywanie przez większość kobiet.
Jedną z form leczenia nietrzymania moczu jest rehabilitacja
urologiczna. Należy podkreślić, że wskazane dolegliwości można usunąć lub
przynajmniej istotnie zmniejszyć metodami rehabilitacji; większość
schorzeń udaje się też skutecznie leczyć farmakologicznie, niektóre
wymagają operacji urologicznych. Jednak podstawą skutecznej terapii jest
właściwe i szybkie postawienie prawidłowego rozpoznania.
Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie poradnika poświęconego
fizjoterapii stosowanej w leczeniu schorzeń układu moczowego, mając
świadomość, że w Polsce niestety wciąż brakuje nowoczesnego systemu
kompleksowej rehabilitacji urologicznej, dostępnej w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego. Zdajemy sobie sprawę, że dopóki nie będzie
ona świadczeniem dotowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pacjenci
będą mieli do niej ograniczony dostęp. Tak naprawdę, chcąc skorzystać z tej
formy terapii, muszą sięgnąć po komercyjne usługi. Liczymy jednak, że
wkrótce to się zmieni. Obserwujemy inicjatywy i działania podejmowane
przez stowarzyszenia medyczne, branżowe fundacje i Krajową Izbę Fizjoterapii, które zabiegają o to, by rehabilitacja urologiczna znalazła się
w koszyku świadczeń gwarantowanych. Czekamy na to z równie wielką
nadzieją jak Państwo.
Rolą tego wydawnictwa jest przekazanie informacji, które pozwolą
pacjentowi zauważyć jego dolegliwości. Poradnik powstał po to, by zwracać
uwagę na problem nietrzymania moczu, a także uświadamiać, że szybka
i właściwa diagnoza dają możliwości skutecznego leczenia we wczesnym
okresie choroby, gdy nie pojawiły się jeszcze powikłania na tle zmian
anatomicznych. Należy także zdać sobie sprawę, że dysfunkcje dolnych dróg
moczowych nie są rzadkie. Szacuje się, że w Polsce z tego powodu cierpi ok.
4 mln osób. Częstość występowania tych schorzeń rośnie wraz z wiekiem;
trzeba się więc spodziewać, że wraz ze wzrostem długości życia wzrośnie
także skala problemu.
Jestem przekonany, że kolejne wydanie poradnika, które teraz Państwo
otrzymują, wyjaśni wiele problemów, ale przede wszystkim zwróci uwagę
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na zagadnienia, które do tej pory były bagatelizowane. Dzięki ich wcześniejszemu rozpoznaniu i szybkiemu leczeniu uzyskamy dużo lepszy efekt
terapeutyczny. Warto więc pokonać wstyd i sięgnąć po pomoc, by nie tylko
ocalić życie, ale także zapewnić sobie jak najlepszą jego jakość.
Prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
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Rozdział 1

Rehabilitacja urologiczna kobiet i mężczyzn
Fizjoterapia urologiczna lub szerzej rozumiana rehabilitacja urologiczna
staje się dziedziną, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem
społecznym. Wiąże się to z większą świadomością dotyczącą fizjoterapii, jak
również schorzeń takich, jak nietrzymanie moczu lub inne dysfunkcje
układu moczowo-płciowego. Rehabilitacja urologiczna powinna być przeprowadzona przez doświadczony zespół wielodyscyplinarny, składający się
z lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki (lub pielęgniarza) oraz
dietetyka.

Lekarz urolog,
ginekolog

Psycholog,
dietetyk

Zespół
interdyscyplinarny

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka,
położnik

Rycina 1. Zespół interdyscyplinarny w rehabilitacji urologicznej
Źródło: opracowanie własne.

W urologii fizjoterapia jest związana z postępowaniem przedi pooperacyjnym. W skład tego wchodzą: ćwiczenia zapobiegające występowaniu dolegliwości układu moczowego, ćwiczenia przeciwzakrzepowe,
oddechowe czy postępowanie z blizną pooperacyjną. Fizjoterapia ma
również duże znaczenie w leczeniu nietrzymania moczu oraz innych
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dysfunkcji dna miednicy. Programy usprawniania w tych dolegliwościach
pozwalają dostrzec pewien sposób postępowania, który powinien być
realizowany przez doświadczony zespół terapeutyczny. W niniejszym
opracowaniu zostanie przedstawiona krótka charakterystyka wspomnianych zagadnień. Omówione zostaną też różnego rodzaju formy działań
i zabiegów wykorzystywanych w terapii nietrzymania moczu oraz innych
zaburzeń w obrębie miednicy (rycina 2).
Tabela 1. Rehabilitacja urologiczna kobiet i mężczyzn – leczone schorzenia

Rehabilitacja urologiczna kobiet i mężczyzn
§ Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych, urologicznych
i ginekologicznych oraz powrót do sprawności po nich
§ Nietrzymanie moczu
§ Kompleksowa rehabilitacja po usunięciu prostaty
§ Obniżenie narządów miednicy
§ Rehabilitacja okołoporodowa
§ Przewlekły ból miednicy
§ Zaburzenia seksualne
Źródło: opracowanie własne.
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1.1. Schorzenia urologiczne jako współczesne choroby
cywilizacyjne
Schorzenia urologiczne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej
medycyny i rehabilitacji. Pacjenci z takimi dolegliwościami podkreślają
pogorszającą się jakość życia oraz liczne ograniczenia w aktywności zawodowej i prywatnej. Siedzący tryb życia, błędne nawyki żywieniowe i stres
przyczyniają się do bardzo szybkiego narastania problemów z układem
moczowym.
U mężczyzn mogą się pojawić pierwsze objawy związane z dolegliwościami ze strony tego układu, które nie muszą być nasilone. Powinny
jednak być sygnałem ostrzegawczym i sprawiać, że pacjenci częściej będą
odwiedzać lekarza urologa. Pośród tych objawów wyróżnia się częste
uczucie parcia, ból w podbrzuszu, przerywany i słaby strumień moczu,
wrażenie niezupełnego opróżnienia pęcherza czy w końcu kropelkowe
gubienie moczu. Wszystkie te objawy mogą świadczyć o łagodniejszych
schorzeniach, takich jak stan zapalny dróg moczowych lub łagodny przerost
gruczołu krokowego. Mogą jednak również oznaczać poważną chorobę, jak
nowotwór prostaty czy pęcherza moczowego. Niestety, wiele tych schorzeń
w początkowej fazie przebiega bezobjawowo, w związku z tym bardzo
ważna jest odpowiednia profilaktyka i częsta specjalistyczna diagnostyka.
U kobiet objawy świadczące o występowaniu nietrzymania moczu czy
obniżeniu narządów miednicy mniejszej przyczyniają się znacząco do
spadku poziomu codziennej aktywności i jakości ich życia. Opieka
ginekologiczna (uroginekologiczna) powinna być ukierunkowana również
na te dolegliwości. Musi też być zapewniony dostęp do powszechnej
rehabilitacji.
Należy zdać sobie sprawę, że problemy układu moczowo-płciowego
u kobiet w różnym wieku sięgają nawet 70% populacji, a u mężczyzn –
nawet do 50% (w zależności od wieku pacjenta i historii jego choroby). Skala
jest ogromna, więc – co za tym idzie – rośnie zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną, szeroko dostępną opiekę, szczególnie tę refundowaną.
Wiele wymienionych dolegliwości na danym etapie terapii wymaga
wprowadzenia nowoczesnej rehabilitacji. Jest to składowa procesu
terapeutycznego, w Polsce coraz bardziej doceniana, do której wciąż wielu
pacjentów ma utrudniony dostęp ze względu na koszty czy brak
specjalistycznych pracowni. Staje się to więc dużym wyzwaniem dla
współczesnej medycyny i systemu opieki zdrowotnej.
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1.2. Wyzwania diagnostyczne w schorzeniach urologicznych
Etap diagnostyki (szczególnie wczesna diagnostyka) stanowi kluczową
rolę w procesie rozpoznania i terapii pacjentów z chorobami układu
moczowego. Ze względu na szereg czynników medycznych i społecznych
wykrywalność takich chorób u polskich pacjentów jest stosunkowo mała,
zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej. Wskazane
czynniki mogą być związane z niedostateczną wiedzą personelu
medycznego czy pacjentów i ich rodzin na temat potrzeby oraz możliwości
rozpoznania schorzenia i jego leczenia. Bardzo często przyczyną braku
postawienia szybkiej diagnozy jest strach pacjenta przed pójściem do
lekarza, szczególnie jeśli problem dotyczy tak wrażliwych i intymnych
spraw, jakimi są dolegliwości układu moczowego.
Niezmiernie ważna jest więc stała mobilizacja pacjentów do korzystania
z usług specjalistów w celu pełnej i skutecznej diagnostyki. Ważne są
kampanie informacyjne, różnego rodzaju dni otwarte i happeningi, które
będą zachęcać do kontroli własnego zdrowia.
Ważne jest wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie dostępności
do leczenia i rehabilitacji osób z dolegliwościami układu moczowego, które
powinny się pojawić w polskim systemie opieki zdrowotnej. Jednym z tych
rozwiązań mógłby być szerszy, bezpłatny dostęp do specjalistów oraz do
spersonalizowanej rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej.

1.3. Kierunki rozwoju rehabilitacji w urologii i uroginekologii
Lawinowo rosnąca liczba pacjentów z dolegliwościami związanymi
z nieprawidłowym trzymaniem moczu czy innymi dysfunkcjami dolnych
dróg moczowych wymaga od personelu medycznego i zespołów naukowców poszukiwania i opracowania nowatorskich, efektywnych metod
terapeutycznych. Bardzo ważne jest zindywidualizowane podejście do
pacjenta – terapia powinna uwzględniać jego subiektywne odczucia.
Według European Association of Urology leczenie dysfunkcji dna miednicy
w pierwszej kolejności powinno być leczeniem zachowawczym, bardzo
ważnym elementem jest skoordynowana rehabilitacja. Szeroko pojęta
rehabilitacja dna miednicy obejmuje m.in.: zmianę zachowań zdrowotnych, wykorzystanie fizykoterapii, biofeedbacku (biologiczne sprzężenie
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zwrotne), terapii manualnej czy ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna
miednicy.
Stosowanie zabiegów fizykalnych w leczeniu dolegliwości, takich jak
nietrzymanie moczu czy osłabienie mięśni dna miednicy w głównej mierze
dotyczy zastosowania elektroterapii. Należy jednak szukać nowych,
skuteczniejszych metod, które pozwalałyby zmniejszać występowanie tych
objawów. Spośród innych metod fizykoterapeutycznych stosowanych
w rehabilitacji urologicznej wymieniane są laseroterapia oraz magnetoterapia. Obecnie coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie stymulacji
wysoko indukcyjnym polem elektromagnetycznym. Producenci specjalistycznej aparatury medycznej rekomendują wykorzystanie tego typu
zabiegu jako skutecznej, kompleksowej, nieinwazyjnej i bezpiecznej
metody również w leczeniu objawów nietrzymania moczu czy dolegliwości
bólowych dna miednicy. Podkreślany jest wpływ takiej metody na
stymulację nerwów obwodowych, pobudzenie mięśni, poprawę budowy
struktur kolagenowych czy usprawnienie krążenia.
Prowadzona przez lekarzy i fizjoterapeutów rehabilitacja urologiczna
oraz uroginekologiczna skupia się na kompleksowym, zindywidualizowanym podejściu do pacjenta, poprzedzonym odpowiednią diagnostyką.
Istotne jest, by zastosowane postępowanie terapeutyczne uwzględniało
charakter problemu i zapewniało profesjonalne podejście zespołu interdyscyplinarnego, z uwzględnieniem godności i intymności pacjenta.

1.4. Rozwój systemu opieki zdrowotnej w sferze
rehabilitacji urologicznej
Zapewnienie polskim pacjentom powszechnego dostępu do leczenia
schorzeń urologicznych jest niezmiernie ważne. Wiąże się to artykułowanymi oczekiwanymi społeczeństwa, rosnącą świadomością pacjentów
czy potrzebą dążenia do poprawy jakości ich życia. Aby dostęp do tych usług
był powszechny i równy dla wszystkich, konieczne jest wsparcie systemowe
w postaci refundacji leczenia, szczególnie gdy chodzi o rehabilitację.
W 2021 roku Krajowa Izba Fizjoterapeutyczna rozpoczęła bardziej
zdecydowane kroki związane z koniecznością wprowadzenia do koszyka
świadczeń refundowanych fizjoterapii uroginekologicznej. Jak podkreślają
przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów, dostęp do świadczeń
fizjoterapii uroginekologicznej jest bardzo ograniczony. Wynika to z braku
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systemowego rozwiązania wprowadzającego kompleksowe postępowanie
diagnostyczno-terapeutyczne w niektórych schorzeniach urologicznych
i uroginekologicznych w ramach świadczeń gwarantowanych. Ograniczony
dostęp do rehabilitacji urologicznej wiąże się również z brakiem świadomości wśród pacjentów, ale także wśród przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy, położnych, fizjoterapeutów) na temat znaczenia fizjoterapii
w leczeniu tego typu schorzeń. Aktualnie opieka fizjoterapeutyczna
w ramach takiej rehabilitacji jest niewystarczająca i koncentruje się głównie
na usługach świadczonych komercyjnie w placówkach prywatnych.
W związku z tym pilne wprowadzenie świadczeń refundowanych dotyczących rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej jest bardzo aktualnym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Będzie ono
odpowiedzią na potrzebę chwili.
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Rozdział 2

Nietrzymanie moczu
Nietrzymanie moczu jest dolegliwością, która w negatywny sposób wpływa
na wszystkie aspekty życia, ograniczając codzienne funkcjonowanie.
Zarówno większa świadomość pacjentów na temat tej dolegliwości, jak
również lepszy dostęp do diagnostyki oraz leczenia pozwalają w dużej
mierze podnosić jakość życia osób cierpiących na to schorzenie. Fizjoterapia jest bardzo ważnym elementem leczenia zachowawczego, powinna
więc stanowić terapię pierwszego rzutu. W kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej bardzo dużą rolę odgrywają trening mięśni dna miednicy,
terapia behawioralna oraz elektrostymulacja. Warto podkreślić, że skuteczność fizjoterapii, a w szczególności ćwiczeń mięśni dna miednicy, u pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu obserwuje się niezależnie od
wieku osób poddawanych rehabilitacji.

Rycina 2. Nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn
Źródło: Shutterstock Inc.
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2.1. Definicja nietrzymania moczu
Nietrzymanie moczu jest to mimowolne oddawanie moczu,
stwierdzane obiektywnie, stanowiące problem higieniczny oraz znacznie
pogarszające jakość życia pacjenta. Definicja ta została zaproponowana
przez International Continence Society – Międzynarodowe Towarzystwo
Kontynencji, które zajmuje się m.in. określaniem standardów rozpoznawania, klasyfikacją i leczeniem omawianej tu dysfunkcji. Według Towarzystwa możemy wyróżnić następujące rodzaje nietrzymania moczu
(podział ogólny):
§ wysiłkowe (oraz postać mieszana),
§ naglące,
§ wynikające z przepełnienia,
§ pozazwieraczowe (np. przetoka).

2.2. Wysiłkowe nietrzymanie moczu
Najczęstszą postacią jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, w którym
stosuje się podział według zaawansowania objawów (tabela 1).
Tabela 2. Stopnie wysiłkowego nietrzymania moczu

1. Występuje niewielkie gubienie moczu w czasie dużego wysiłku
fizycznego w pozycji stojącej.
2. Gubienie moczu zdarza się podczas wykonywania codziennych zajęć,
a także w przypadku uruchamiania tłoczni brzusznej w czasie kaszlu,
kichania, śmiechu, głównie w pozycji stojącej oraz przy zmianie
pozycji ciała.
3. Gubienie moczu występuje zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej,
stale, przy bardzo małym wysiłku lub bez wysiłku.
Źródło: opracowane na podstawie publikacji Stamey
(Surg Gynecol Obstet. 1973 Apr; 136(4):547-54.)

Wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje wtedy, gdy ciśnienie
wewnątrz wypełniającego się moczem pęcherza staje się większe niż siła
zamkniętej cewki moczowej. Każdy nagły dodatkowy nacisk na pęcherz
(na przykład podczas śmiechu lub kichania) może spowodować wyciek
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moczu z cewki moczowej. Ta bowiem może nie być w stanie pozostać
zamknięta, jeśli mięśnie dna miednicy są słabe lub uszkodzone albo jeśli
zwieracz cewki moczowej (pierścień mięśni), który utrzymuje zamkniętą
cewkę, jest uszkodzony.
Dolegliwości te mogą wynikać z uszkodzenia struktur podczas porodu
naturalnego, ze zwiększonego nacisku na pęcherz moczowy (np. podczas
ciąży lub u osób z otyłością), z uszkodzenia pęcherza lub pobliskiego
obszaru podczas operacji (takiej jak na przykład usunięcie macicy lub
usunięcie gruczołu krokowego), z powodu występujących chorobowych
stanów neurologicznych, które wpływają na ośrodki odpowiadające za
kontrolę moczu (choroba Parkinsona lub stwardnienie rozsiane). Jeszcze
inną przyczyną może być stosowanie niektórych leków.

2.3. Nietrzymanie moczu z parcia
Ten rodzaj dolegliwości charakteryzuje się potrzebą pilnego i częstego
oddawania moczu. Może to być spowodowane problemami z mięśniem
wypieraczem, współtworzącym ściany pęcherza moczowego. Wypieracz
rozluźnia się, umożliwiając wypełnienie pęcherza moczem, a następnie
kurczy się, gdy oddajesz mocz. Czasami mięsień ten kurczy się zbyt często,
powodując potrzebę pilnego pójścia do toalety. Nazywa się to nadreaktywnym pęcherzem. Powód, dla którego wypieracz kurczy się zbyt często,
może nie być oczywisty. Możliwymi przyczynami takiego stanu są:
§ picie zbyt dużej ilości alkoholu lub kofeiny,
§ picie niewystarczającej ilości płynów (co może powodować gromadzenie się silnie skoncentrowanego moczu w pęcherzu, a w efekcie
podrażniać pęcherz i powodować objawy jego nadpobudliwości),
§ zaparcia,
§ stany wpływające na dolne drogi moczowe (takie jak infekcje dróg
moczowych lub guzy pęcherza),
§ śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego,
§ stan po przebytych zabiegach na pęcherzu moczowym i sterczu,
§ stany neurologiczne,
§ niektóre leki.
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2.4. Nietrzymanie moczu z przepełnienia
Nietrzymanie moczu z przepełnienia, zwane również przewlekłym
zatrzymaniem moczu, jest często spowodowane blokadą lub niedrożnością
pęcherza moczowego bądź cewki moczowej. Pęcherz może się wypełnić
normalnie, ale z powodu niedrożności nie będzie w stanie całkowicie się
opróżnić, nawet przy wzmożonych próbach. W tym samym czasie ciśnienie
w pęcherzu wzrasta, co może powodować częste, niekontrolowane wycieki
moczu. Odpływ moczu bywa utrudniony przez: powiększony gruczoł
krokowy (u mężczyzn), zwężenie cewki moczowej po zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych dróg moczowych, cewnikowanie, występowanie
nowotworów miednicy, cewki moczowej, pęcherza moczowego, kamienie
pęcherza moczowego, zaparcia.
Ten rodzaj nietrzymania moczu może być również spowodowany
niepełnym skurczem wypieracza, co oznacza, że pęcherz nie opróżnia się
całkowicie podczas oddawania moczu. Mięsień ten nie może się skurczyć
w pełni, jeśli dochodzi do uszkodzenia nerwów (na przykład w wyniku
operacji części jelita lub urazu rdzenia kręgowego) oraz podczas zażywania
określonych leków.

2.5. Czynniki ryzyka
Nietrzymanie moczu to problem społeczny – według różnych
szacunków, może dotyczyć od 20 do 60% kobiet i około 10% mężczyzn.
Do czynników ryzyka zaliczamy:
§ porody drogami naturalnymi,
§ niedobory hormonalne w okresie okołomenopauzalnym,
§ przebyte zabiegi operacyjne w obrębie miednicy mniejszej,
§ radioterapię na obszar miednicy mniejszej,
§ wady wrodzone,
§ uszkodzenie zwieraczy (chirurgiczne zabiegi gruczołu krokowego),
§ stany łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
§ zabiegi operacyjne w obrębie odbytnicy.
Oprócz typowych przyczyn obserwowane są czynniki mogące zwiększać
ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu, ale niebędące przyczyną problemu. Wśród nich wymieniane są:
§ wywiad rodzinny – może istnieć genetyczny związek z nietrzymaniem moczu,

Rehabilitacja urologiczna

21

§ postępujący wiek – nietrzymanie moczu staje się częstsze

w średnim wieku, a bardzo częste – u osób w wieku 80 lat lub
starszych,
§ występujące objawy schorzeń dolnych dróg moczowych – szereg
z nich wpływa na pęcherz i cewkę moczową.
Niektóre leki mogą zakłócać normalny proces magazynowania
i oddawania moczu lub zwiększać jego ilość. W tej grupie należy wyróżnić:
§ inhibitory konwertazy angiotensyny,
§ leki moczopędne (diuretyki),
§ niektóre leki przeciwdepresyjne,
§ hormonalną terapię zastępczą,
§ środki uspokajające,
§ leki stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

2.6. Leczenie zachowawcze
Spośród terapii nieinwazyjnych (niewymagających interwencji farmakologicznej lub chirurgicznej) stosowanych u osób z nietrzymaniem moczu
wymieniane są metody fizjoterapeutyczne, takie jak:
§ terapia behawioralna,
§ trening mięśni dna miednicy (ćwiczenia mięśni Kegla),
§ ćwiczenia mięśni dna miednicy z biofeedbackiem,
§ trening pęcherza moczowego,
§ fizykoterapia (np. elektrostymulacja).

Rycina 3. Mięśnie dna miednicy
Źródło: Shutterstock Inc.
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Fizjoterapia powinna być wykorzystywana w prewencji chorób takich
jak nietrzymanie moczu, ale może również być metodą z wyboru w leczeniu
zachowawczym. Zarówno w tym przypadku, jak i w profilaktyce powinniśmy pamiętać o kompleksowym wykorzystaniu fizjoterapii, uwzględniając:
kinezyterapię, fizykoterapię i terapię behawioralną.
W początkowej fazie procesu leczenia bardzo istotne są wywiad oraz
diagnostyka lekarska i fizjoterapeutyczna. Zbieranie informacji o pacjencie
powinno uwzględniać zapoznanie się z diagnozą lekarską i wynikami badań
(np. urodynamicznego, ultrasonograficznego czy analizy moczu).
Tabela 3. Nietrzymanie moczu – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Jak nietrzymanie moczu ma się do wieku?
Odpowiedź 1
Nietrzymania moczu nie należy uważać za normalny efekt starzenia się. Pacjenci
w podeszłym wieku powinni być oceniani zasadniczo w taki sam sposób jak
wszyscy inni. Ta dolegliwość z pewnością pojawia się częściej wraz ze starszym
wiekiem pacjentów, ale zdarza się także u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Pytanie 2
Czy nietrzymanie moczu jest problemem występującym w cukrzycy?
Odpowiedź 2
Z pewnością można je zaobserwować u osób z cukrzycą. Nieprawidłowo kontrolowana i wieloletnia cukrzyca może przyczynić się do występowania takich
objawów. Diabetycy mają tendencję do opróżniania pęcherza w mniejszym
stopniu i są nieco podatni na nietrzymanie moczu z przepełnienia. Mogą jednak
cierpieć również na wysiłkowe nietrzymanie moczu, dlatego wymagają pełnej
oceny przed leczeniem.
Pytanie 3
Jakie są główne przyczyny nietrzymania moczu u mężczyzn i kobiet?
Odpowiedź 3
U mężczyzn problemy z prostatą są prawdopodobnie najczęstszą przyczyną
nietrzymania moczu. Natomiast w przypadku kobiet ciąża i poród drogami natury
prawdopodobnie najczęściej przyczyniają się do wystąpienia tej dolegliwości.
Pytanie 4
Czy nietrzymanie moczu może pojawiać się i zanikać?
Odpowiedź 4
Tak, może się tak dziać w zależności od przyczyny. Na przykład niektórzy pacjenci
narzekają na wysiłkowe nietrzymanie moczu tylko wtedy, gdy są przeziębieni
i kaszlą lub w okresach nadmiernej aktywności. Pacjenci z nietrzymaniem moczu
z parcia na mocz często zgłaszają zwiększone wycieki podczas zimna. Czasami jest
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to związane z czynnikami dietetycznymi, takimi jak nadmierne spożycie płynów,
szczególnie produktów zawierających kofeinę.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 3

Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych
urologicznych i ginekologicznych oraz powrót
do sprawności po nich
Celem rehabilitacji towarzyszącej zabiegom chirurgicznym jest jak
najszybsze przywrócenie pacjentowi sprawności do stanu sprzed zabiegu
oraz leczenie pooperacyjnych powikłań i zaburzeń czynnościowych.
Równie ważne jest zapobieganie takim powikłaniom i zaburzeniom. Cele te
realizowane są przez utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc, zapewnienie
prawidłowego odpływu żylnego z kończyn dolnych, wczesne uruchamianie
i pionizację oraz ćwiczenia ogólnej sprawności. W leczeniu chirurgicznym
wyodrębniamy: okres przedoperacyjny, zbieg chirurgiczny i okres
pooperacyjny.

Rycina 4. Rehabilitacja przed- i pooperacyjna
Źródło: Shutterstock Inc.
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3.1. Okres przedoperacyjny
To bardzo ważny okres z punktu widzenia rehabilitacji i powrotu do
sprawności po zabiegu chirurgicznym. Przed operacją warto się
skonsultować z doświadczonym fizjoterapeutą, by we właściwy sposób
przygotować się do zabiegu. Okres przedoperacyjny powinien uwzględniać
działania takie, jak:
§ zapobieganie zjawisku braku ruchu (bezczynności ruchowej),
§ nauka ćwiczeń stosowanych po operacji,
§ normalizacja zaburzeń czynnościowych układu oddechowokrążeniowego.
W tym czasie pacjenci powinni się nauczyć, w jaki sposób prawidłowo
funkcjonować po zabiegu. W okresie przedoperacyjnym zaleca się, by
poznali, w jaki sposób wykonywać:
§ ćwiczenia oddechowe (nauka oddychania kompensacyjnego ze
zwróceniem uwagi na prawidłową długość wdechu i wydechu),
§ ćwiczenia efektywnego kaszlu (pozycja zmniejszająca napięcie rany,
stabilizacja rany),
§ ćwiczenia przeciwzakrzepowe,
§ ćwiczenia obracania się na boki, wstawania z łóżka,
§ ćwiczenia ogólnousprawniające (szczególnie te zwiększające zakres
ruchu stawów istotnych ze względu na proces oddychania oraz
powodujących wzrost siły mięśni oddechowych),
§ ćwiczenia specjalne, związane ze specyfiką zabiegu operacyjnego.

3.2. Okres pooperacyjny
W tym okresie celem postępowania fizjoterapeutycznego jest
doprowadzenie do możliwie najszybszego i najskuteczniejszego powrotu
pacjenta do codziennej aktywności, przy zachowaniu maksymalnego
bezpieczeństwa terapii.
Do zadań rehabilitacji we wczesnym okresie pooperacyjnym należą:
§ zmniejszenie dolegliwości bólowych,
§ redukcja występujących obrzęków,
§ zapobieganie osłabieniu mięśni,
§ minimalizowanie ryzyka powstania zakrzepów,
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§ zapobieganie procesom przerostów blizn lub powstawaniu zrostów,
§ poprawa zakresu i jakości ruchu,
§ edukowanie pacjenta w zakresie poprawnych nawyków ruchowych
i właściwego wykonywania codziennych czynności.

3.3. Zabiegi z zakresu urologii i ginekologii
Rehabilitacja przed- i pooperacyjna w przypadku urologii i ginekologii
powinna być skierowana do osób, które mają planowany któryś z następujących zabiegów:
§ usunięcie nerki lub pęcherza moczowego, lub prostaty (nefrektomia,
cystektomia, prostatektomia) z powodu zmian nowotworowych,
§ zabiegi na prostacie i pęcherzu (np. TURB i TURP),
§ usunięcie macicy (histerektomia),
§ usunięcie jajników, mięśniaków,
§ chirurgiczne leczenie endometriozy,
§ chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu lub obniżenia
narządów rodnych,
§ cięcie cesarskie.
Tabela 4. Okres przed- i pooperacyjny – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Czy moja aktywność fizyczna będzie ograniczona po operacji?
Odpowiedź 1
Niezwykle ważne jest, aby pozostać aktywnym nawet podczas rekonwalescencji
po operacji. Codzienny spacer przyspieszy proces gojenia, zmniejszy depresję
i zwiększy siłę mięśni. Całkowite zagojenie rany pooperacyjnej trwa około
6 tygodni. W tym czasie nie należy wykonywać żadnych ciężkich, forsownych
ćwiczeń. Trzeba też unikać nadmiernego wchodzenia po schodach.
Pytanie 2
Co się dzieje przed operacją?
Odpowiedź 2
Z reguły zostaniesz przyjęty do szpitala w przeddzień operacji. Zespół anestezjologów omówi z Tobą rodzaj znieczulenia. Zwykle pobyt w szpitalu trwa od 6 do
8 dni. Wykonanie samej operacji może zająć od kikudziesięciu minut do kilku godzin.
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Pytanie 3
Czym jest histerektomia?
Odpowiedź 3
To zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu macicy. Istnieją 3 główne rodzaje
histerektomii:
§całkowita – lekarz wyjmie razem szyjkę macicy i trzon macicy,
§częściowa – usuwana jest tylko macica, ale nie szyjka macicy,
§radykalna – usuwa się macicę i sąsiednie tkanki, zwykle z powodu raka.
Pytanie 4
Jakie inne narządy można usunąć podczas histerektomii?
Odpowiedź 4
Można usunąć jajowody i/lub jajniki oraz tkanki przyległe, górną część pochwy,
a także sąsiadujące węzły chłonne.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 4

Kompleksowa rehabilitacja po usunięciu
prostaty
Rak prostaty (rak gruczołu krokowego, rak stercza) to nowotwór złośliwy
gruczołu krokowego (pochodzenia nabłonkowego). Wskazywane są
czynniki ryzyka, które mogą wpływać na rozwój tej choroby, takie jak wiek,
obciążenia genetyczne, rasa. Wczesne stadium nowotworu prostaty nie
daje żadnych znaczących objawów. Jeśli jednak występują, są zbliżone do
objawów łagodnego rozrostu prostaty: bolesne oddawanie moczu, uczucie
stałego parcia na pęcherz, trudności w rozpoczęciu mikcji (czyli oddawania
moczu), wąski strumień moczu, częste, nocne wizyty w toalecie, bóle
w kroczu i w podbrzuszu, a niekiedy zatrzymanie moczu. Objawem wczesnym raka stercza może być także krew w moczu lub spermie (krwiomocz,
hematospermia). W związku z powszechnie stosowaną diagnostyką oznaczenia stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) większość przypadków choroby jest rozpoznawana w stadium bezobjawowym. Często wskazanym leczeniem jest zabieg chirurgiczny usunięcia prostaty (prostatektomia radykalna). Powikłaniami po nim mogą być nietrzymanie moczu
i zaburzenia erekcji. Są to schorzenia w dużej mierze negatywnie wpływające na jakość życia, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia diagnostyka
oraz klasyfikacja pacjenta pod względem nasilenia objawów.

Rycina 5. Prostata
Źródło: Shutterstock Inc.
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4.1. Częstość występowania i czynniki ryzyka
Nowotwór prostaty znajduje się na piątym miejscu pod względem
zachorowalności na świecie wśród wszystkich nowotworów. Należy do
najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn w państwach
Europy i Ameryki Północnej. Według Krajowego Rejestru Nowotworów
w 2018 roku rak gruczołu krokowego był pierwszym pod względem
zachorowalności (19,6%) oraz drugim pod względem umieralności (10,1%)
nowotworem złośliwym w Polsce. Najczęściej jest wykrywany u mężczyzn
w przedziale wiekowym od 65 do 74 lat. Natomiast średni wiek pacjentów,
u których jest rozpoznany, wynosi 72,3 lata.
Zapadalność jest uzależniona od wieku mężczyzn, ale jednym z istotnych czynników ryzyka są predyspozycje genetyczne. Ryzyko wystąpienia
raka prostaty u mężczyzny wzrasta 2–3-krotnie, jeżeli jego krewny
pierwszego stopnia (brat lub ojciec) zachorował na ten nowotwór. Wśród
znaczących czynników zwiększających niebezpieczeństwo wyróżnia się też
dietę bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe oraz palenie papierosów.
Natomiast dieta wegetariańska, a zwłaszcza składniki soi (takie jak lignany,
izoflawonoidy, flawonoidy oraz likopen) będą pełniły rolę ochronną.
Pozytywny wpływ ma również spożywanie większej ilości warzyw i owoców, bogatych w pektyny, witaminy E, D, selen i β-karoten.

4.2. Prostatektomia radykalna
Chorzy z nowotworem w stadium ograniczonym do narządu mają
szansę na całkowite wyleczenie. Obejmuje ono w tym przypadku metody
radykalne, w których skład wchodzą zabieg chirurgiczny i radioterapia.
Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego jako
chirurgiczne postępowanie standardowe, gdy rak jest ograniczony do
jednego narządu, stosuje się prostatektomię radykalną. W tym chirurgicznym sposobie leczenia nowotworu prostaty usuwa się cały gruczoł
krokowy pomiędzy cewką moczową i pęcherzem moczowym. Zabieg taki
może być całkowicie skuteczny, jeżeli usunie się całą masę nowotworu.
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4.3. Powikłania po zabiegu – nietrzymanie moczu
(inkontynencja) i zaburzenia erekcji
Nietrzymanie moczu (inkontynencja) po radykalnej prostatektomii to
jedno z częstszych i przykrych powikłań po tym zabiegu. Mimo że niektórzy
pacjenci wracają do stanu kontynencji (czyli zdolności trzymania moczu), to
wielu innych jednak zmaga się z tym problemem przez bardzo długi czas.
Staje się to przyczyną ograniczeń w codziennej aktywności, powoduje
poczucie bezsilności, skrępowania i często prowadzi do wycofania się
z aktywnego życia.
Podstawowym sposobem niechirurgicznego leczenia nietrzymania
moczu po radykalnej prostatektomii jest leczenie zachowawcze. Opiera się
ono na ćwiczeniach mięśni dna miednicy, stosowaniu technik biofeedbacku
oraz stymulacji elektrycznej. Niektóre źródła podają, że bezpośrednio po
zabiegu usunięcia prostaty dochodzi do nietrzymania moczu u prawie
100% operowanych. Z kolei European Association of Urology donosi, że
występowanie wczesnego pooperacyjnego wysiłkowego nietrzymania
moczu waha się od 0,8 do 87%, a inkontynencja (brak kontroli nad
wydalaniem moczu), która trwa dłużej niż jeden rok po operacji, może
występować u mniej niż 10% pacjentów.
Nietrzymanie moczu po prostatektomii radykalnej według fachowej
literatury obserwowano u 6–87% chorych. W pierwszej dobie po tym
zabiegu (po usunięciu cewnika) 10% pacjentów prawidłowo trzyma mocz,
w 14. dobie – 35% oraz kolejno po 30 dniach, 2 miesiącach, 4 miesiącach
i po roku – 47%, 65%, 81% i 94%.
Terapia nietrzymania moczu po zabiegu usunięcia prostaty powinna
uwzględniać:
§ trening siły mięśni dna miednicy (połączony z biofeedbackiem),
§ elektrostymulację,
§ terapię behawioralną.
Metody leczenia zachowawczego we wczesnych objawach nietrzymania moczu po zabiegu prostatektomii radykalnej są postępowaniem
pierwszoliniowym.
Kolejnym częstym powikłaniem związanym z usunięciem prostaty są
zaburzenia erekcji. Po wprowadzeniu techniki oszczędzającej pęczki
naczyniowo-nerwowe po 3 miesiącach prawidłowa erekcja występowała
u 30% mężczyzn, po 6 miesiącach – u około 40%, a po roku – u 90%.
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Gdy nastąpiło jednostronne uszkodzenie dróg nerwowych, erekcja wracała
tylko u około 40% pacjentów. Ankieta przeprowadzona wśród osób po
takim zabiegu wykazała, że tylko 9% z nich ma całkowitą erekcję, a 38%
– częściową. Proponowane formy diagnostyki i leczenia zostały omówione
w rozdziale Zaburzenia seksualne (s. 40).
Tabela 5. Chirurgiczne usunięcie prostaty – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Czy to normalne, że pacjent odczuwa niepokój lub cierpi na depresję po operacji
raka prostaty?
Odpowiedź 1
Tak, to naturalne stany w takiej sytuacji. Jednak te uczucia mijają z czasem, gdy
mężczyźni wracają do swoich normalnych zajęć i trybu życia.
Pytanie 2
Jakie są skutki uboczne usunięcia gruczołu krokowego?
Odpowiedź 2
Dwa najbardziej częste to utrata erekcji i nietrzymanie moczu.
Pytanie 3
Czy po wypisaniu ze szpitala nadal będę mógł ćwiczyć?
Odpowiedź 3
W ciągu miesiąca lub dwóch po operacji organizm naprawia uraz fizyczny
spowodowany interwencją chirurgiczną, a nacięcie (nacięcia) goi się. Powinieneś
powstrzymać się od ćwiczeń fizycznych, które powodują wzrost ciśnienia
wewnątrzbrzusznego lub obciążenie obszarów brzucha i miednicy. Twój lekarz
poinstruuje Cię, kiedy można bezpiecznie powrócić do normalnych rutynowych
ćwiczeń.
Pytanie 4
Czy są jakieś ćwiczenia, które można wykonać przed i po operacji prostaty?
Odpowiedź 4
Oprócz ćwiczeń mięśni dna miednicy to: chodzenie, jazda na rowerze i pływanie.
Wszystkie one są korzystne dla układu krążenia i ogólnego stanu zdrowia. Dobra
kondycja fizyczna jest pomocna w rekonwalescencji po operacji raka prostaty.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 5

Obniżenie narządów miednicy
U kobiet w okresie menopauzalnym, ale także po porodach drogami
naturalnymi czy zabiegach operacyjnych, może być obserwowane obniżenie macicy, pęcherza moczowego i odbytnicy, wynikające z niewydolności i osłabienia mięśni dna miednicy. Powoduje to szereg nieprzyjemnych dla pacjentki dolegliwości, między innymi wysiłkowe nietrzymanie
moczu, zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej czy przewlekły ból
miednicy. Wzmocnienie mięśni dna miednicy poprzez standardowe
ćwiczenia jest uznanym sposobem zapobiegania i leczenia zachowawczego
wyżej wymienionych objawów.
W czasie okołomenopauzalnym i wczesnym postmenopauzalnym
kobiety doświadczają szeregu zmian ogólnoustrojowych i psychologicznych. Uważa się, że u około 50% kobiet w tym okresie występują
symptomy związane z układem moczowo-płciowym. Najczęściej notowanymi objawami są:
§ dyspareunia (ból podczas stosunku),
§ suchość pochwy,
§ trudności w oddawaniu moczu,
§ nietrzymanie moczu,
§ częste oddawanie moczu,
§ nawracające infekcje.
Osłabienie poszczególnych komponentów miednicy mniejszej i dna
miednicy może prowadzić do występowania patologicznych objawów
związanych z zaburzeniami czynności tych narządów. Dlatego odpowiednia
diagnostyka i postępowanie terapeutyczne odgrywają zasadniczą rolę
w zapobieganiu lub ograniczaniu stopnia omawianych dysfunkcji, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy.

5.1. Objawy i czynniki ryzyka
Obniżenie i wypadanie narządów miednicy charakteryzuje się
„zejściem” narządów miednicy z ich normalnej pozycji. U kobiet ten stan
występuje najczęściej wskutek zabiegów ginekologicznych (np. leczenia
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nowotworu), porodów czy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Znaczne
obniżenie i wypadanie narządów występuje u około 10% wszystkich pań.
Wśród czynników ryzyka wymienia się histerektomię (zabieg usunięcia
macicy), otyłość, przewlekły, długo trwający kaszel, częste zaparcia, nowotwory narządów miednicy czy wiek.
Podczas wywiadu zgłaszane są takie objawy, jak: uczucie ciała obcego
w pochwie, wrażenie obniżenia narządów rodnych, utrudnione oddawanie
moczu lub kału przez obniżony narząd.

5.2. Diagnostyka
Diagnostyka powinna rozpocząć się od ogólnego wywiadu – należy
dokładnie wypytać o liczbę i przebieg porodów, dolegliwości podczas
opróżniania pęcherza moczowego i jelita, dotychczasowe terapie, przyjmowane leki oraz problemy w pożyciu intymnym. Niezmiernie ważne jest
badanie uroginekologiczne, polegające na badaniu wewnętrznym
wziernikiem oraz badaniu palpacyjnym łącznie z palpacją dna miednicy
w celu określenia ułożenia narządu rodnego, pęcherza i odbytnicy w spoczynku oraz podczas parcia. Ponadto wykonuje się badanie ultrasonograficzne, oceniające kierunki przemieszczania się narządów czy zaleganie
moczu. Warto też przeprowadzić test pessariowy (test wykonany
ze specjalnym „krążkiem”, w celu dalszej diagnostyki przy poprawionym
ułożeniu obniżonych narządów) i test kaszlowy, podczas którego możemy
sprawdzić ruchomość cewki moczowej.

Rycina 6. Przykładowe pessary
Źródło: Shutterstock Inc.
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5.3. Leczenie
Leczenie obniżenia narządu rodnego i/lub pęcherza i/lub odbytnicy
należy przeprowadzać w zależności od stopnia zaawansowania choroby,
a także konkretnych dolegliwości. Zawsze należy brać pod uwagę wiek
pacjentki. U młodych kobiet po porodach siłami i drogami natury, u pacjentek przedmenopauzalnych (niezależnie od stopnia obniżenia narządów
miednicy mniejszej) i pomenopauzalnych z niewielkim stopniem obniżenia
narządów rodnych i pęcherza moczowego lub jelita zaleca się leczenie
zachowawcze, uwzględniające fizjoterapię i terapię pessariami (wyjaśnienie znajdziesz w tabeli 6). Zawsze należy kierować pacjentki na ćwiczenia
mięśni dna miednicy u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Przy dużym
stopniu nasilenia objawów obniżenia narządu rodnego, pęcherza lub
odbytnicy stosowane są różne metody operacyjne (z dostępu pochwowego, laparoskopowego lub brzusznego).
Tabela 6. Obniżenie narządów miednicy mniejszej – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Czy obniżenie narządów to coś poważnego?
Odpowiedź 1
Może to być niekomfortowa dolegliwość, zwłaszcza jeśli po chodzeniu lub staniu
przez dłuższy czas czujesz nacisk na dno miednicy lub uwypuklenie się narządów
przez pochwę. Dobra wiadomość jest taka, że wypadanie narządów na ogół nie
zagraża życiu i są dostępne różne opcje leczenia. W przypadku większości kobiet
wybrany sposób leczenia zależy od tego, jak bardzo objawy są dotkliwe. Dobiera
się go spośród wielu metod leczenia zachowawczego, takich jak zmiana diety,
fizjoterapia oraz ćwiczenia mięśni dna miednicy. Niekiedy wypadanie narządów
może być tak uciążliwe, że kobiety decydują się na operację.
Pytanie 2
Co to jest pessar (pessarium)?
Odpowiedź 2
Pessary (pessaria) to plastikowe przedmioty, które mogą pomóc w leczeniu
wypadania narządów. Są stosowane u kobiet, które nie chcą operacji. Pessaria
mają różne kształty i rozmiary. Można je dopasować tak, by pomóc kobietom
z różnymi stopniami i typami wypadania. Pessaria są bezpieczne w użyciu i nie
zawierają lateksu. Gdy zdecydujesz, że chcesz wypróbować pessar, zostanie on
dopasowany pod względem odpowiedniego rozmiaru i kształtu, aby ograniczyć
wypadanie, nie powodując przy tym dyskomfortu ani bólu. Najlepiej dopasowany
pessar będzie w stanie ograniczyć wypadanie, zapewni komfort i umożliwi bezproblemowe oddawanie moczu i wypróżnianie.
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Pytanie 3
Czego nie robić z wypadnięciem?
Odpowiedź 3
Jeśli dolega Ci wypadanie narządów miednicy, unikaj rzeczy, które mogą to pogorszyć:
nie podnoś, nie naprężaj ani nie ciągnij. Jeśli to możliwe, staraj się nie stać przez
dłuższy czas. Niektóre kobiety odczuwają większą presję, gdy długo stoją.
Pytanie 4
Czy można wyleczyć obniżenie/wypadanie narządów miednicy bez operacji?
Odpowiedź 4
Możesz być w stanie samodzielnie złagodzić niektóre objawy bez operacji poprzez
wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, które wzmacniają mięśnie miednicy.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 6

Rehabilitacja okołoporodowa
Okres ciąży, kiedy w życiu kobiety następuje wiele zmian, jest dla niej
bardzo ważnym czasem. Zmiany fizjologiczne i anatomiczne, które zachodzą w organizmie przyszłej matki w ciągu tych dziewięciu miesięcy, w połączeniu z innymi czynnikami mogą wpływać na poziom jakości życia kobiety
w czasie trwania połogu. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do nauczania
prawidłowego dbania o siebie i dziecko w przebiegu ciąży, natomiast
niewiele czasu poświęca się aspektom związanym z połogiem.
Połóg to okres po narodzeniu dziecka, trwający 6–8 tygodni, podczas
którego stopniowo ustępują zmiany powstałe w ciele kobiety podczas ciąży
i porodu – zarówno te dotyczące całego organizmu, jak i samych narządów
płciowych. Najczęstsze problemy zdrowotne, jakie mogą się pojawić
w czasie połogu, to zakrzepica żylna, wysiłkowe nietrzymanie moczu,
rozejście kresy białej (rozstęp mięśnia prostego brzucha), zmniejszenie
napięcia mięśni brzucha czy mięśni dna miednicy. Może to sprzyjać
obniżeniu narządów jamy brzusznej i miednicy, jeśli mięśnie nie odzyskają
właściwego napięcia. Żeby temu zapobiec, należy odpowiednio dobrać
terapię. Pierwsze ćwiczenia powinny rozpocząć się już 12 godzin po
porodzie. W leczeniu ambulatoryjnym po porodzie najczęściej poświęca się
uwagę: wysiłkowemu nietrzymaniu moczu, rozstępom mięśnia prostego
brzucha, obniżeniu narządów miednicy mniejszej, pracy z blizną pooperacyjną oraz pracy nad prawidłową postawą ciała.

6.1. Rozstęp mięśni prostych brzucha
Rozstęp (rozejście się) mięśni prostych brzucha jest to nadmierne
rozsunięcie na boki mięśni prostych brzucha z jednoczesnym poszerzeniem
i osłabieniem kresy białej. Jest to konsekwencją zaburzeń mechanicznych
oraz funkcjonalnych, występujących w obrębie przedniej ściany brzucha
i całego organizmu. Ze względu na indywidualną budowę kresy białej,
rozstęp może się różnić u poszczególnych osób oraz być różny na jej
poszczególnych odcinkach. Za patologię uznaje się sytuację, w której
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separacja głów mięśni prostych brzucha wynosi > 2 cm. Rozstęp może
dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku. Najczęściej
jednak jest rozpoznawany u kobiet w ciąży i po porodzie, co ściśle wiąże się
ze zmianami zachodzącymi w organizmie ciężarnej.

Rycina 7. Rozstęp mięśni prostych brzucha
Źródło: Shutterstock Inc.

Rozstęp mięśni prostych brzucha zaburza prawidłową pracę mięśni
przedniej ściany brzucha, co niesie ze sobą szereg konsekwencji nie tylko
w tym obrębie, ale i całym ciele. Mięśnie brzucha pełnią wiele istotnych
funkcji, np. utrzymują prawidłową postawę, odpowiadają za oddychanie
oraz zginanie tułowia, zapewniają zdolność utrzymania moczu. Defekt estetyczny w postaci „ciążowego brzuszka” i możliwość powstania przepukliny
to niejedyne problemy związane z rozstępem mięśni prostych brzucha.
Dolegliwość ta najczęściej dotyczy kobiet w ciąży – nawet do 100% zaraz
po porodzie, około 60% po zakończeniu połogu oraz około 30% po 12
miesiącach po porodzie. Statystycznie ponad 50% pań wymaga rehabilitacji
z powodu rozstępu mięśni prostych brzucha. Najbardziej popularną rehabilitacją są ćwiczenia wzmacniające te mięśnie, jednak wykonywane w złej
kolejności mogą przyczyniać się do pogłębiania problemu.
Głównym celem fizjoterapii jest przywrócenie optymalnego funkcjonowania organizmu, ruchomości oraz elastyczności takich struktur, jak:
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przepona, klatka piersiowa, miednica, przykurczone mięśnie, a dopiero
w kolejnym etapie wzmacnianie osłabionych mięśni. Nie ma uniwersalnego
treningu, ponieważ każde rozejście mięśni prostych jest inne, ma różne
przyczyny i konsekwencje. Część pacjentek rozpocznie ćwiczenia od osłabionych mięśni brzucha (powierzchownych i głębokich), inne od nadreaktywnych mięśni prostych, a jeszcze kolejne – od terapii mięśni dna
miednicy. Jednak każda z nich powinna dążyć do wyrównania napięć
mięśniowych. Oprócz odpowiednio dobranej fizjoterapii należy nauczyć się
i dbać o właściwe codzienne nawyki. Należą do nich:
§ prawidłowa technika wstawania z łóżka,
§ prawidłowa technika kichania, kasłania oraz korzystania z toalety,
§ prawidłowa technika podnoszenia i noszenia dziecka,
§ przyjmowanie prawidłowej postawy ciała,
§ unikanie dźwigania ciężkich przedmiotów,
§ rozpoczęcie ćwiczeń od wzmocnienia mięśnia poprzecznego
brzucha.
Postępowanie fizjoterapeutyczne najlepiej rozpocząć już w okresie
połogu.

6.2. Wzmocnienie dna miednicy
Szacuje się, iż nietrzymanie moczu po porodzie może występować u od
15% (jeden poród drogami naturalnymi) do 33% (dla rodzących więcej niż
3 razy) rodzących drogami naturalnymi. W przypadku cięcia cesarskiego ten
odsetek wynosi 3%. Mięśnie, więzadła i struktury łącznotkankowe
w obrębie kanału rodnego i miednicy mniejszej po porodzie drogami
naturalnymi są nacięte lub pęknięte, rozciągnięte, zgniecione, a po cięciu
cesarskim mogą być rozluźnione.
Zaobserwowano, że po upływie tygodnia mięśnie dna miednicy i krocza
są w miarę napięte w odciążeniu. Po około 2 tygodniach wraca funkcja
podtrzymująco-nośna dna miednicy. Zdarza się, że struktury dna miednicy
są uszkodzone w większym stopniu, co może powodować występowanie
wysiłkowego nietrzymania moczu (patrz: Nietrzymanie moczu, s. 9) czy
obniżenie narządów miednicy mniejszej (patrz: Obniżenie narządów
miednicy, s. 26).
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6.3. Praca z blizną i zrostami
Blizny, zazwyczaj rozumiane tylko w aspekcie estetycznym, mogą nie
stanowić problemu wpływającego na funkcję organizmu. Jednak
komplikacje zaczynają się, gdy rana była na tyle głęboka, że uszkodziła
powięź oraz struktury tkankowe leżące pod nią. Blizna jest zmianą skórną,
będącą najczęściej następstwem uszkodzenia skóry właściwej i zastąpieniem ubytku przez tkankę łączną włóknistą. Zarówno blizna, jak i głębiej
położone zrosty przede wszystkim mogą powodować zaburzenia
ruchomości, wzajemnych ślizgów tkanek w warstwach podskórnych, które
także podlegają procesowi bliznowacenia. Celem terapii jest eliminacja
wrażliwości bólowej, uelastycznienie blizny, niedopuszczenie do powstania
lub likwidacja już powstałych zrostów, działanie wokół blizny. Przed terapią
należy wziąć pod uwagę między innymi: przyczyny urazu i rodzaj powstałej
rany, obszar ciała, w którym nastąpiło uszkodzenie tkanek, czas gojenia,
czynniki występujące podczas gojenia się rany (infekcja rany, zaburzenia
odżywiania). Terapię tkanek związanych z blizną należy rozpocząć po
całkowitym wygojeniu się rany. Zazwyczaj może to trwać od 4 do 8 tygodni.
Tabela 7. Okres okołoporodowy – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Czy ciąża pozostawia trwały problem z nietrzymaniem moczu?
Odpowiedź 1
Z pewnością nie u wszystkich ciężarnych występuje nietrzymanie moczu po
porodzie. Ciąża jednak może predysponować do tego, zwłaszcza w przypadku
porodu drogami natury.
Pytanie 2
Jaka jest przyczyna rozstępu mięśni prostych brzucha?
Odpowiedź 2
Jest to spowodowane długotrwającym, silnym naciskiem na przednią część brzucha
– kresę białą (tkankę łączną, która biegnie w dół przez środek ściany brzucha). Może to
być spowodowane ciążą, przewlekłymi zaparciami lub niewłaściwie wykonywanymi
tradycyjnymi ćwiczeniami brzucha.
Pytanie 3
Jak długo powinnam odpoczywać po porodzie?
Odpowiedź 3
Twój powrót do zdrowia po porodzie nie potrwa tylko kilka dni. Pełne wyzdro-
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wienie po ciąży i porodzie może zająć miesiące. Podczas gdy wiele kobiet czuje się
zdrowymi już po 6–8 tygodniach, innym może zająć więcej czasu, zanim znów
poczują się sobą.
Pytanie 4
Czy to normalne, że moja blizna po cięciu cesarskim swędzi?
Odpowiedź 4
Swędzenie podczas procesu gojenia jest normalnym zjawiskiem. Może ono być
również spowodowane odrastaniem włosów łonowych.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 7

Przewlekły ból miednicy
Przewlekły ból miednicy to ból w okolicy miednicy, który utrzymuje się przez
6 miesięcy lub dłużej. Przewlekły ból może się pojawiać i zanikać lub może
być stały. Czasami występuje w regularnym cyklu. Na przykład może pojawiać
się podczas menstruacji. Bywa również odczuwalny tylko w określonych
momentach, na przykład przed jedzeniem lub po nim, podczas oddawania
moczu lub podczas stosunku seksualnego.

Rycina 8. Przewlekły ból miednicy
Źródło: Shutterstock Inc.

7.1. Objawy
Często dolegliwości bólowe opisywane są jako:
§ silny i stały ból,
§ ból, który przychodzi i odchodzi (przerywany),
§ tępy ból,
§ ostre bóle lub skurcze,
§ ucisk lub ciężkość głęboko w miednicy.
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Ponadto zgłaszane są takie objawy, jak:
§ ból podczas stosunku,
§ ból podczas wypróżniania lub oddawania moczu,
§ ból, gdy siedzisz przez dłuższy czas.
Dyskomfort może się nasilać po dłuższym staniu i może łagodnieć, gdy
się położysz. Ból może być łagodny lub może być tak silny, że utrudnia pracę
zawodową, spanie czy aktywność fizyczną.

7.2. Przyczyny
Przewlekły ból miednicy to stan złożony, który może mieć wiele
przyczyn. Czasami jest powodowany przez pojedyncze zaburzenie. Jednak
w innych przypadkach może być wynikiem kilku schorzeń. Na przykład
u kobiet jego występowanie może być związane z endometriozą,
a u mężczyzn – z rozrostem prostaty.
Niektóre przyczyny przewlekłego bólu miednicy obejmują:
§ endometriozę – jest to stan, w którym tkanka wyściółki macicy
rozrasta się poza macicę (może to powodować dolegliwości bólowe
i powstawanie zrostów),
§ problemy mięśniowo-szkieletowe, takie jak wzmożone napięcie
mięśni dna miednicy, stan zapalny w obrębie spojenia łonowego
lub przepuklina,
§ zapalenie prostaty,
§ przewlekłą chorobę zapalną miednicy mniejszej, będącą wynikiem
długotrwałej infekcji,
§ mięśniaki i torbiele,
§ zespół jelita drażliwego,
§ zespół bolesnego pęcherza moczowego (przewlekłe stany zapalne),
§ czynniki psychologiczne (depresja, chroniczny stres).

7.3. Leczenie fizjoterapeutyczne
Fizjoterapię zaleca się pacjentom, u których dolegliwości bólowe są
związane z układem mięśniowo-więzadłowo-powięziowym. U tych osób
bolesne mięśniowo-powięziowe punkty spustowe można znaleźć w dnie
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miednicy, jak również w mięśniach ściany brzucha, pleców, pośladków czy
ud. Uważa się, że fizjoterapia ma korzystny wpływ na poziom funkcjonalny,
ale także na poprawę jakości życia pacjentów. Postępowanie to powinno
mieć charakter systematyczny i cykliczny, a proces terapeutyczny powinien
składać się z oceny, diagnozy i rokowania, interwencji oraz ponownej oceny.
Tabela 8. Przewlekły ból miednicy – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Co powoduje przewlekły ból miednicy?
Odpowiedź 1
Może on być spowodowany różnymi schorzeniami. Niektóre z nich nie są związane
z narządami rozrodczymi, ale także z drogami moczowymi lub jelitami.
Pytanie 2
Jakie testy można wykonać, aby zdiagnozować przewlekły ból miednicy?
Odpowiedź 2
Można wykonać niektóre z następujących testów obrazowania: badanie ultrasonograficzne, laparoskopię, cystoskopię lub kolonoskopię.
Pytanie 3
Kiedy należy się szczególnie martwić bólem miednicy?
Odpowiedź 3
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 24 godziny i obejmują gorączkę, dreszcze, ból
pleców, nudności lub wymioty. W takich sytuacjach należy natychmiast zgłosić się
do lekarza.
Pytanie 4
Jaki jest przewlekły ból miednicy?
Odpowiedź 4
Jest to ból w okolicy miednicy (obszar poniżej pępka i powyżej bioder). Uważa się,
że jest przewlekły, jeśli trwa co najmniej 6 miesięcy. Ból może być stały lub może
pojawiać się i znikać, bywa tępy lub ostry.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 8

Zaburzenia seksualne
8.1. Zaburzenia seksualne u mężczyzn – zaburzenia erekcji
Zaburzenie wzwodu – tym terminem określa się utrzymującą się
niezdolność do osiągnięcia i/lub utrzymania erekcji, umożliwiającej prowadzenie satysfakcjonującego współżycia płciowego. Przed podjęciem terapii
należy określić przyczynę zaburzeń erekcji. Najogólniej rzecz ujmując, przyczyny dzielą się na psychologiczne, neurologiczne, naczyniowe, hormonalne, związane z budową i funkcjonowaniem ciał jamistych. Mogą również
występować jako powikłanie chorób ogólnoustrojowych lub skutek uboczny
farmakoterapii. Należy zwrócić również uwagę na inne przyczyny związane
z siedzącym trybem życia, nieodpowiednią dietą i nieunikaniem wszelkiego
rodzaju używek.
Rozpoznanie zaburzeń erekcji powinno obejmować dokładny wywiad,
w którym trzeba poruszyć kwestie somatyczne oraz psychoseksualne,
związane z dotychczasowym i obecnym życiem seksualnym. Niezbędne są
informacje na temat czasu trwania choroby, schorzeń współistniejących,
stosowanych leków, używek, przebytych zabiegów. Należy brać również
pod uwagę objawy ze strony układu nerwowego i dolnych dróg moczowych, a także rodzaj zażywanych leków, ponieważ mogą one stanowić
przyczynę zaburzeń erekcji.
Leczenie zaburzeń erekcji po usunięciu gruczołu krokowego powinno
się rozpocząć po dokładnym określeniu przyczyny tej dolegliwości. W dużej
mierze zmienia się życie seksualne osób po prostatektomii. Jednak często
zachowane pozostają ich potrzeby seksualne oraz libido, dlatego powinno
się umieć wskazać rozmaite możliwości leczenia.
W zależności od przyczyny wymienia się następujące możliwości
terapeutyczne:
§ leczenie hormonalne,
§ leczenie farmakologiczne,
§ fizjoterapię,
§ iniekcje lub autoiniekcje do ciał jamistych (środki wazoaktywne),
§ aparaty próżniowe,
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§ protezowanie ciał jamistych,
§ operacje naczyniowe.

W rehabilitacji osób z zaburzeniami erekcji można wyróżnić metody
kinezyterapeutyczne (wykorzystujące elementy aktywności fizycznej),
metody fizykoterapeutyczne (wykorzystujące elementy medycyny
fizykalnej) i zachowania behawioralne (redukcja masy ciała, dieta).
Program terapii obejmującej ćwiczenia fizyczne w zaburzeniach erekcji
powinien obejmować:
§ wzrost siły mięśni przepony moczowo-płciowej,
§ poprawę ukrwienia i napływu krwi do prącia,
§ redukcję masy ciała.
Poprawę można zauważyć przy braku poważnych uszkodzeń nerwów,
naczyń krwionośnych i ciał jamistych. W treningu ważny jest wzrost siły
mięśni przepony moczowo-płciowej, ponieważ wzmacniają one działanie
mięśnia opuszkowo-gąbczastego i mięśnia kulszowo-jamistego (pełnią
funkcję pomocniczą przy wzwodzie). W praktycznych ćwiczeniach należy
wytłumaczyć pacjentowi, jak powinien napinać te mięśnie. Najlepiej
polecić wyobrażenie wciągania penisa w głąb ciała lub napinania mięśni
tak, jakby się chciało zatrzymać strumień oddawanego moczu.
Rola fizjoterapeutów (jako integralnych członków zespołu medycznego) w podnoszeniu zdrowia seksualnego mężczyzn z zaburzeniami erekcji
polega na wykorzystaniu terapii manualnej, ćwiczeń leczniczych, magnetostymulacji oraz elektrostymulacji połączonej z biofeedbackiem.

8.2. Zaburzenia seksualne u kobiet – wulwodynia
Wulwodynia jest to chroniczny ból lub dyskomfort, charakteryzujący się
uczuciem palenia, kłucia albo podrażnienia w genitaliach żeńskich
w przypadkach, kiedy nie występuje żadna infekcja czy choroba skóry
sromu bądź pochwy, powodująca te objawy. Najczęściej występuje
odczucie palącego bólu, jednak rodzaj i nasilenie objawów są bardzo
zindywidualizowane. Ból może być stały lub nie, zlokalizowany albo
rozprzestrzeniony.
W wyniku chronicznego bólu u wielu pacjentek cierpiących na
wulwodynię powstają zmiany w mięśniach dna miednicy – następuje
wzrost tzw. napięcia podstawowego (mięśnie są cały czas napięte) oraz
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obniżenie kontroli wolicjonalnej (kobiety mają mniejszą kontrolę nad tym,
czy napinają, czy też rozluźniają mięśnie).
Do przyczyn tego zaburzenia zalicza się: uszkodzenie nerwów, stany
zapalne, ucisk na nerwy wywierany przez krążek międzykręgowy, efekt
przebytych operacji, problemy z kręgosłupem, stan po przebytej kontuzji
czy po porodzie.
Wywiad powinien obejmować pytania dotyczące aktywności seksualnej, odczuć podczas stosunku (zbyt luźnej, zbyt ciasnej albo napiętej
pochwy), bólu podczas stosunku oraz nietrzymania moczu w jego trakcie.
Leczenie obejmuje farmakoterapię (np. leki miejscowo znieczulające,
leki przeciwdepresyjne, miejscowe stosowanie hormonoterapii), fizjoterapię (pozwalającą przywrócić prawidłową pracę mięśni dna miednicy),
blokady nerwów, modyfikacje diety lub pomoc psychologiczną.
Tabela 9. Zaburzenia seksualne u kobiet (wulwodynia) i mężczyzn
(zaburzenia erekcji) – pytania i odpowiedzi
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie 1
Jakie są typowe oznaki i objawy zaburzeń erekcji?
Odpowiedź 1
Typowe oznaki i objawy zaburzeń erekcji obejmują:
§ niemożność uzyskania mocnej erekcji,
§ niezdolność do utrzymania stabilnej erekcji,
§ zmniejszenie pożądania seksualnego.
Pytanie 2
Jakie są dodatkowe metody leczenia zaburzeń erekcji?
Odpowiedź 2
Sposób leczenia zaburzeń erekcji będzie zależał od przyczyny tej dolegliwości.
Dodatkowe metody leczenia obejmują:
§ zmianę stylu życia,
§ zmniejszenie masy ciała,
§ ćwiczenia, rzucenie alkoholu, narkotyków i palenia.
Pytanie 3
Czy stres i niepokój mogą powodować wulwodynię?
Odpowiedź 3
Tak, mogą wpływać na rozwój niewyjaśnionego bólu sromu – przewlekłej choroby, która
dotyka miliony kobiet. Co więcej, rozwój wulwodynii może prowadzić do nowych lub
nawracających zaburzeń nastroju lub lęku.
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Pytanie 4
Czy ćwiczenia pomagają w leczeniu wulwodynii?
Odpowiedź 4
Ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą pomóc wzmocnić dno miednicy, a także pomóc Ci
nauczyć się rozluźniać te mięśnie, gdy zajdzie taka potrzeba.
Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 9

Współczesne metody i nowoczesne urządzenia
w rehabilitacji urologicznej
Rosnąca liczba pacjentów z dolegliwościami związanymi z nieprawidłowym
trzymaniem moczu wymaga od personelu medycznego i zespołów
naukowców poszukiwania oraz opracowania nowatorskich, efektywnych
metod terapeutycznych.
Wśród nowoczesnych metod, które coraz częściej mają zastosowanie
w rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej, są te wykorzystujące
techniki telemedycyny. Wskazuje się na metody monitorowania postępów
rehabilitacji u pacjentów przy wykorzystaniu zdalnych urządzeń i aplikacji
podnoszących efektywność procesu. Należy jednak pamiętać, że praca
indywidualna z takim pacjentem również się zmienia i stale pojawiają się
nowe sposoby rehabilitacji, które obejmują metody z zakresu terapii
manualnej czy osteopatii (metoda diagnozowania oraz leczenia dysfunkcji
układu ruchu w celu przywrócenia równowagi homeostatycznej i funkcjonalnej organizmu).
Do najnowszych i innowacyjnych metod diagnostyki fizjoterapeutycznej, obejmującej ocenę mięśni dna miednicy, należy elektromiografia
powierzchniowa. Elektromiografia (ang. electromyography, EMG) jest
metodą elektrodiagnostyczną stosowaną w naukach medycznych do
rejestracji i oceny zapisu aktywności bioelektrycznej wytwarzanej przez
mięśnie szkieletowe. Powierzchniowe EMG powszechnie wykorzystuje się
w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej jako narzędzie do dostarczania
informacji zwrotnej z mięśni pacjenta (biologiczne sprzężenie zwrotne,
ang. biofeedback). W publikacjach naukowych można odnaleźć liczne
doniesienia i dowody potwierdzające skuteczność tego sposobu w leczeniu
dysfunkcji dna miednicy. W ocenie dna miednicy najczęściej wykorzystuje
się informację zwrotną rejestrowaną za pomocą elektrod wewnątrz-
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pochwowych (endowaginalnych) lub wewnątrzodbytniczych (endorektalnych). Obecnie dostępnych jest wiele modeli urządzeń do pomiarów
EMG wraz z elektrodami o różnej wielkości, kształcie czy liczbie powierzchni
do rejestracji potencjałów mioelektrycznych (Rycina 9 i 10).

Rycina 9. Przykładowa aplikacja elektrod w elektromiograficznej ocenie mięśni
Źródło: opracowanie własne.

Rycina 10. Przykładowa elektroda endorektalna i endowaginalna wraz z aparatem EMG
Źródło: opracowanie własne.
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W leczeniu schorzeń dna miednicy jest także postulowane
wykorzystywanie stymulacji głębokim polem elektromagnetycznym
wysokiej indukcyjności (ang. deep electromagnetic field – DEMF; wysoko
indukcyjna, głęboko penetrująca, pulsacyjna stymulacja elektromagnetyczna). Producenci aparatury medycznej rekomendują stosowanie
stymulacji DEMF jako skutecznej, kompleksowej, nieinwazyjnej,
bezpiecznej metody również w leczeniu np. objawów nietrzymania moczu.
Podkreślany jest jej wpływ na stymulację nerwów obwodowych,
pobudzenie mięśni, poprawę budowy struktur kolagenowych czy usprawnienie krążenia.
Urządzenia do DEMF wytwarzają indukcję do 2,5 tesli przy
częstotliwości do 50 Hz, co pozwala na penetrację tkanek pacjenta do
głębokości 10 cm. Taki czynnik oddziaływania urządzenia powoduje
subiektywne odczuwanie drgań mechanicznych lub wibracji oraz
zauważalne skurcze mięśni u pacjentów, a zabieg jest przeprowadzany
bezinwazyjnie i bezboleśnie. Ruchoma, okrągła głowica o średnicy 16 cm
zapewnia precyzyjne działanie urządzenia i ukierunkowanie strumienia
pola indukcji. Aparat wyposażony jest w specjalny fotel uroginekologiczny
(Rycina 11), dzięki czemu wskazane urządzenie może być zastosowane
w terapii nietrzymania moczu, ostrych i przewlekłych bólów uroginekologicznych, dysfunkcji seksualnych, przewlekłych zapaleń gruczołu krokowego oraz innych schorzeń uroginekologicznych, takich jak pęcherz nadreaktywny i chroniczny ból miednicy.

Rycina 11. Przykładowy aparat do DEMF
Źródło: www.btlnet.pl
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Przy stosowaniu urządzenia do DEMF należy przede wszystkim zwrócić
uwagę na przeciwwskazania, którymi są: wysoka gorączka, ciąża, wkładka
domaciczna, stany nowotworowe, zaawansowany wiek, choroby serca
(w szczególności wszczepiony stymulator serca), metalowe implanty (tj.
endoprotezy, stymulatory rdzenia kręgowego oraz pęcherza moczowego),
stany po operacjach mózgu, urazy mózgu.
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Streszczenie
Fizjoterapia urologiczna lub szerzej rozumiana rehabilitacja urologiczna
staje się dziedziną, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem
społecznym. Wiąże się to ze wzrostem świadomości na temat fizjoterapii,
jak również schorzeń takich, jak nietrzymanie moczu lub inne dysfunkcje
układu moczowo-płciowego. Rehabilitacja urologiczna powinna być
przeprowadzona przez doświadczony zespół wielodyscyplinarny,
składający się z lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki (lub pielęgniarza) oraz dietetyka.
W urologii rehabilitacja jest związana z postępowaniem przedi pooperacyjnym oraz ma duże znaczenie w leczeniu nietrzymania moczu
i innych dysfunkcji dna miednicy, takich jak: dolegliwości po usunięciu
prostaty, obniżenie narządów miednicy, dolegliwości okołoporodowe (np.:
rozstęp mięśni prostych brzucha, osłabienie mięśni dna miednicy), zaburzenia seksualne (np.: wulwodynia, zaburzenia erekcji) czy przewlekły ból
miednicy.
Największy odsetek pacjentów stanowią osoby z problemami nietrzymania moczu (wysiłkowego, naglącego, okołoporodowego, po zabiegach
operacyjnych, w tym po usunięciu prostaty czy macicy). Nietrzymanie
moczu jest dolegliwością, która w negatywny sposób wpływa na wszystkie
aspekty życia, ograniczając codzienne funkcjonowanie. Zarówno większa
świadomość pacjentów na temat tej dolegliwości, jak również lepszy
dostęp do diagnostyki oraz leczenia pozwalają w dużej mierze podnosić
jakość życia osób cierpiących na to schorzenie. Fizjoterapia jest bardzo
ważnym elementem leczenia zachowawczego, powinna więc stanowić
terapię pierwszego rzutu. W kompleksowej terapii fizjoterapeutycznej
bardzo dużą rolę odgrywają trening mięśni dna miednicy, terapia
behawioralna oraz elektrostymulacja. Należy podkreślić, że skuteczność
fizjoterapii, a w szczególności ćwiczeń mięśni dna miednicy, u pacjentów
z wysiłkowym nietrzymaniem moczu obserwuje się niezależnie od wieku
osób poddawanych rehabilitacji.
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Warto również zwrócić uwagę na dużą rolę fizjoterapii w przygotowaniu pacjentów do zabiegów chirurgicznych urologicznych i ginekologicznych oraz powrót do sprawności po nich. Celem rehabilitacji
towarzyszącej zabiegom chirurgicznym jest jak najszybsze przywrócenie
pacjentowi sprawności do stanu sprzed zabiegu oraz leczenie
pooperacyjnych powikłań i zaburzeń czynnościowych. Równie ważne jest
zapobieganie takim powikłaniom i zaburzeniom. Cele te realizowane są
przez utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc, zapewnienie prawidłowego
odpływu żylnego z kończyn dolnych, wczesne uruchamianie i pionizację
oraz ćwiczenia ogólnej sprawności.
Dużą część pacjentów stanowią także kobiety z dolegliwościami
obniżenia narządów miednicy. U kobiet w okresie menopauzalnym, ale
także po porodach drogami naturalnymi czy zabiegach operacyjnych, może
być obserwowane obniżenie macicy, pęcherza moczowego i odbytnicy,
wynikające z niewydolności i osłabienia mięśni dna miednicy. Powoduje to
szereg nieprzyjemnych dla pacjentki dolegliwości, między innymi wysiłkowe nietrzymanie moczu, zaburzenia statyki narządów miednicy
mniejszej czy przewlekły ból miednicy.
Okres okołoporodowy, w szczególności połóg, stanowi czas zmian
fizjologicznych i anatomicznych, które zachodzą w organizmie kobiety.
Najczęstsze problemy zdrowotne, jakie mogą się pojawić w czasie połogu,
to: zakrzepica żylna, wysiłkowe nietrzymanie moczu, rozejście kresy białej
(rozstęp mięśnia prostego brzucha), zmniejszenie napięcia mięśni brzucha
czy mięśni dna miednicy. Może to sprzyjać obniżeniu narządów jamy
brzusznej i miednicy, jeśli mięśnie nie odzyskają właściwego napięcia. Żeby
temu zapobiec, należy odpowiednio dobrać terapię.
Podsumowując, rehabilitacja urologiczna mężczyzn i kobiet (uroginekologiczna) staje się coraz bardziej powszechną usługą medyczną ze
względu na dużą potrzebę pomocy osobom z dysfunkcjami układu
moczowo-płciowego. Nowatorskie, bezpieczne i skuteczne metody
leczenia fizjoterapeutycznego pozwalają na zmniejszenie dolegliwości oraz
poprawę jakości życia.
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Abstract
Urological physiotherapy or, more broadly, urological rehabilitation, is
becoming a field that enjoys increasing social interest. This is linked to
greater awareness of physiotherapy as well as medical conditions such as
urinary incontinence or other urogenital dysfunctions. Urological
rehabilitation should be carried out by an experienced multidisciplinary
team, consisting of a doctor, psychologist, physiotherapist, nurse and
a dietitian.
In urology, rehabilitation is associated with pre- and postoperative
management and is of great importance in the treatment of urinary
incontinence and other pelvic floor dysfunctions, such as: ailments after
prostate removal, lowering of the pelvic organs, perinatal ailments (e.g.
rectal abdominal muscles stretch, muscle weakness pelvic floor), sexual
disorders (e.g. vulvodynia, erectile dysfunction) or chronic pelvic pain.
The largest percentage of patients are people with urinary incontinence problems (stress, urgent, after surgery, including removal of the
prostate or uterus, perinatal). Urinary incontinence is a condition that
negatively affects all aspects of life, limiting everyday functioning. Both the
greater awareness of patients about this ailment, as well as better access to
diagnostics and treatment, allow to largely improve the quality of life of
people suffering from this disease. Physiotherapy is a very important
element of conservative treatment, so it should be the first-line therapy.
Pelvic floor muscle training, behavioral therapy and electrostimulation play
a very important role in complex physiotherapy. It is worth emphasizing
that the effectiveness of physical therapy, and in particular of pelvic floor
muscle training, in patients with stress urinary incontinence is observed
regardless of the age of the people undergoing rehabilitation.
It is also worth paying attention to the great role of physiotherapy in
preparing patients for urological and gynecological surgeries and recovery
after them. The aim of rehabilitation accompanying surgical procedures is
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to restore the patient’s fitness to the state before surgery as soon as
possible and to treat postoperative complications and functional disorders.
It is equally important to prevent such complications and disorders. These
goals are achieved by maintaining proper lung ventilation, ensuring proper
venous outflow from the lower limbs, early mobilization and upright
standing, and general fitness exercises.
A large proportion of patients are also women with ailments of
lowering pelvic organs. In menopausal women, but also after natural
childbirth or surgery, a decrease in the uterus, bladder and rectum may be
observed, resulting from insufficient and weakened pelvic floor muscles.
This causes a number of unpleasant ailments for the patient, including
stress urinary incontinence, disturbances in the statics of the pelvic organs
or chronic pelvic pain.
The perinatal period, especially puerperium, is the time of physiological
and anatomical changes that take place in the woman’s body. The most
common health problems that may arise during the puerperium are venous
thrombosis, stress urinary incontinence, white line divergence (rectus
abdominal muscle stretch), reduction of abdominal muscle tone or pelvic
floor muscles. This can help lower the abdominal and pelvic organs if the
muscles do not regain proper tone. In order to prevent this, the therapy
should be properly selected.
To sum up, urological rehabilitation of men and women (urogynecological) is becoming a more and more common medical service due to
the great need to help people with dysfunctions of the genitourinary
system. Innovative, safe and effective methods of physiotherapeutic
treatment help to reduce symptoms and improve the quality of life.
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Pracownia rehabilitacji urologicznej Creator Sp. z o.o.
Fot. Jakub Wieczorek

Pracownia rehabilitacji urologicznej z kącikiem sanitarnym
Fot. Jakub Wieczorek
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Rehabilitacja urologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i terapią
dysfunkcji zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
Leczone dysfunkcje oraz dolegliwości u Pacjentek i Pacjentów:
< nietrzymanie moczu oraz inne dysfunkcje układu moczowego
(pęcherz nadreaktywny, parcia naglące, zaburzenia oddawania
moczu),
< przygotowanie do operacji urologicznych i ginekologicznych oraz
powrót do sprawności po nich,
< kompleksowa rehabilitacja po usunięciu prostaty,
< obniżenie narządów okolicy miednicy mniejszej,
< rehabilitacja okołoporodowa (osłabione mięśnie dna miednicy,
rozstęp mięśnia prostego brzucha, bóle odcinka lędźwiowego),
< dolegliwości bólowe miednicy mniejszej (ból krocza, nadmierne
napięcie mięśni dna miednicy, przewlekłe dolegliwości bólowe,
po urazach krocza),
< zaburzenia seksualne (u kobiet: wulwodynia, pochwica, ból podczas
stosunku; u mężczyzn: zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk).
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 37, 54-154 WROCŁAW
tel.: 71 362 02 20, 537 224 352, e-mial: aos@creator.wroc.pl
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR Sp. z o.o.
ul. Kopernika 55a, 90-553 ŁÓDŹ
tel.: 42 230 10 00, e-mail: lodz@creator.wroc.pl
www.creator.wroc.pl
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Oferta Ośrodka CREATOR dla Pacjentek i Pacjentów:
Diagnostyka:
< wywiad i badanie fizykalne,
< badanie ultrasonograficzne,
< uroflowmetria,
< badanie elektromiograficzne.
Terapia:
< ćwiczenia mięśni dna miednicy, wzmacniające, rozluźniające,
korygujące postawę ciała,
< biofeedback EMG,
< terapia manualna (również praca z blizną pooperacyjną),
< terapia z wykorzystaniem USG,
< elektrostymulacja,
< pessaroterapia,
< kinesiotaping,
< masaż,
< terapia behawioralna i edukacja.
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 37, 54-154 WROCŁAW
tel.: 71 362 02 20, 537 224 352, e-mial: aos@creator.wroc.pl
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji CREATOR Sp. z o.o.
ul. Kopernika 55a, 90-553 ŁÓDŹ
tel.: 42 230 10 00, e-mail: lodz@creator.wroc.pl
www.creator.wroc.pl
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Oblicza
rehabilitacji
Aktywna terapia kręgosłupa (DBC)
Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa
Tlenoterapia hiperbaryczna
Centrum Intensywnej Rehabilitacji
Opieka specjalistyczna
Rehabilitacja układu ruchu
Rehabilitacja urologiczna
Rehabilitacja kardiologiczna
Rehabilitacja dzieci
Rehabilitacja domowa
Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności
CREATOR Sp. z o.o.
54-154 Wrocław, Lotnicza 37, tel. 713 620 200, fax 713 620 201
e-mail: creator@creator.wroc.pl, www.creator.wroc.pl
NIP: 9250012902; REGON: 930271489

Rehabilitacja urologiczna, stanowiąc nowoczesną i jakże potrzebną formę
leczenia, staje się ważną dziedziną ze względu na ogromny wymiar społeczny
i ekonomiczny. Zapotrzebowanie na rehabilitację w szeroko opisanych w niniejszej
publikacji schorzeniach układu moczowo-płciowego, związane także ze starzeniem się społeczeństwa, ciągle rośnie, będąc niewątpliwie dużym wyzwaniem dla
współczesnej, kompleksowej fizjoterapii. Toteż oddany do rąk czytelnika poradnik
wpisuje się w aktualną konieczność pewnej standaryzacji interdyscyplinarnego
postępowania przed- i pooperacyjnego dotyczącego układu moczowo-płciowego,
usprawniania w nietrzymaniu moczu czy dysfunkcjach dna miednicy. Jest to więc
poradnik wpisujący się w potrzeby zarówno środowiska fizjoterapeutów, jak
i pacjentów z rosnącą świadomością dotyczącą konieczności wczesnej i skutecznej
fizjoterapii. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie przyczyni się do ugruntowania form postępowania usprawniającego w szeroko rozumianej rehabilitacji
urologicznej.

Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii
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