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Streszczenie:  

Wstęp. Terapia i profilaktyka nietrzymania moczu powinna być 

ukierunkowana na działania edukacyjne realizowane wobec członków 

zespołu terapeutycznego, chorych i ich rodzin oraz całego społeczeństwa. 

Cel. Celem pracy jest analiza wiedzy i opinii kobiet na temat wybranych 

aspektów nietrzymania moczu. 

Materiał i metody. Badanie dotyczyło 100 pacjentek z nietrzymaniem 

moczu. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i technikę 

ankietowania. 

Wyniki. W badaniach własnych respondentki potwierdziły, że epizody 

nietrzymania moczu obserwowane są częściej w starszych grupach 

wiekowych kobiet. Posiadały także  zróżnicowaną wiedzę na temat przyczyn, 

czynników ryzyka, metod diagnostyki i terapii NTM. Większość badanych 

potwierdziła wpływ choroby na sferę życia seksualnego, aktywność 

zawodową oraz życie rodzinne. Najmniejszy odsetek respondentek 

podkreślił wpływ NTM na sferę życia społecznego. Ponad połowa kobiet 

wskazuje, że posiada znikomą wiedzę nt. profilaktyki nietrzymania moczu. 

Żdecydowana większość badanych deklaruje, że chciałaby zdecydowanie 

poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Kobiety zdecydowanie najczęściej 
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podawały, że powszechnym źródłem wiedzy na temat NTM jest informacja 

uzyskana od ginekologa, urologa, lekarza specjalisty oraz dane z Internetu.  

Wnioski. 1. Kobiety z nietrzymaniem moczu wykazują zróżnicowany poziom 

wiedzy na temat wybranych aspektów schorzenia. 2. Kobiety potwierdzają 

niedostatek wiedzy na temat wybranych aspektów nietrzymania moczu 

a zarazem wykazują gotowość do jej uzupełniania.  

 

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, kobieta, wiedza 

 

Abstract: 

Introduction. The therapy and prevention of urinary incontinence NTM 

should be focused on educational activities carried out for members of the 

therapeutic team, patients and their families, and the entire society. 

Aim. The aim of the study is to analyse women's knowledge and opinions on 

selected aspects of urinary incontinence. 

Material and methods. The study involved 100 patients with urinary 

incontinence. A diagnostic survey method and a survey technique were used. 

Results. In their own research, the respondents confirmed that urinary 

incontinence episodes are more often observed in older age groups of 

women. They also had a varied knowledge of the causes, risk factors, 

diagnostic methods and NTM therapy. Most of the respondents confirmed 

the impact of the disease on the sphere of sexual life, professional activity 

and family life. The smallest percentage of respondents emphasized the 

impact of NTM on the sphere of social life. More than half of the women 

indicate that they have little knowledge about the prevention of urinary 

incontinence. The vast majority of respondents declare that they would like 

to definitely expand their knowledge on this subject. Women most often 

stated that the common source of knowledge about NTM is information 

obtained from a gynecologist, urologist, specialist doctor and data from the 

Internet. 

Conclusions. 1. Women with urinary incontinence show a different level of 

knowledge about selected aspects of the disease. 2. Women confirm 

insufficient knowledge about selected aspects of urinary incontinence and at 

the same time show readiness to supplement it. 
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Wstęp  

Nietrzymaniem moczu (NTM) wg Międzynarodowego 

Towarzystwa ds. Kontynencji (ang. International Continence 

Society – ICS) okres la się kaz dy epizod niekontrolowanej utraty 

moczu. Żwraca się na niego uwagę niezalez nie od tego, czy jest 

on przyczyną problemo w higienicznych lub społecznych [1, 2,3]. 

NTM uznawane jest za chorobę społeczną z uwagi na  

powszechnos c  występowania w społeczen stwie (>5%), 

podobnie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, 

nowotwory, alkoholizm, otyłos c  [4,5,6]. 

Terapia i profilaktyka NTM z uwagi na jego 

wieloaspektowe uwarunkowania i konsekwencje, powinna byc  

ukierunkowana na działania edukacyjne adresowane 

do członko w zespołu terapeutycznego, chorych i ich rodzin oraz 

całego społeczen stwa. Niedostatek programo w profilaktycznych 

przekłada się niedostateczne przygotowanie przedstawicieli 

personelu medycznego do wdraz ania odpowiednich działan  

profilaktycznych, adresowanych szczego lnie wobec pacjento w 

z grupy ryzyka NTM. Ż kolei ws ro d chorych nieodpowiedni 

zaso b wiedzy prowadzi do utrwalania się przekonania, z e jest to 

przykra dolegliwos c  towarzysząca fizjologii procesu starzenia, 

z kto rą nalez y się pogodzic  [7,8]. 

 



Cel  

Celem pracy jest analiza wiedzy i opinii kobiet na temat 

wybranych aspekto w nietrzymania moczu. 

 

Materiał i metody 

W badaniu wzięło udział 100 pacjentek Centrum 

Diagnostyczno-Leczniczego „Barska'' we Włocławku 

z potwierdzonym nietrzymaniem moczu. Były to kobiety bez 

zaburzen  poznawczych, z  dobrą sprawnos cią funkcjonalną 

umoz liwiającą samodzielne wypełnienie kwestionariusza. 

Rozpiętos c  wieku respondentek mies ciła się w granicach od 

30 do 81 lat. Największą grupę stanowiły kobiety między 41 - 

50 rokiem z ycia (44%- 44 osoby). Powyz ej 61 roku z ycia  było 

26% badanych (26 oso b) a w wieku 51-60 lat – 17% pacjentek 

(17 oso b). Najmniejszą grupę stanowiły kobiety między 30-40 

rokiem z ycia (13%-13 oso b). Żdecydowana większos c  badanych 

(61%-61 oso b) mieszka w mies cie a 39% (39 oso b) to 

mieszkanki wsi. Najwięcej respondentek posiadało 

wykształcenie wyz sze (46%- 46 oso b). Wykształceniem 

zawodowym legitymowało się 29% pacjentek (29 oso b) 

a podstawowym 21% kobiet (21 oso b). Tylko 4% badanych 

(4 osoby) posiadało wykształcenie s rednie. Żdecydowaną 

większos c  respondentek stanowiły męz atki (68%- 68 oso b). 

W badanej grupie było 18% wdo w (18 oso b), 13% panien 

(13 oso b)a 1 osoba (1%) była rozwiedziona. Większos c  kobiet 

(81%-81 oso b) mieszka wraz z rodziną, opiekunami a 19% 

(19 oso b) samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Ws ro d 

przyczyn aktualnej wizyty w placo wce większos c  respondentek 



(45%- 45 oso b) wskazało zgłoszenie się na badanie 

urodynamiczne a 30% badanych (30 oso b) - przeprowadzenie 

badania ginekologicznego. Najmniej ankietowanych (25% -25 

oso b) przyjęto do oddziału w celu wykonania zabiegu 

operacyjnego. 

W aktualnych badaniach wykorzystano metodę sondaz u 

diagnostycznego, technikę ankietowania oraz kwestionariusz 

ankiety własnego autorstwa.  

Żebrany materiał wprowadzono do specjalnie 

opracowanej na potrzeby badan  bazy danych programu Excel. 

Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą pakietu 

statystycznego SPSS Statistics 21,0. Wyniki poddano je analizie 

opisowej, graficznej oraz statystycznej. Przedstawione 

w opracowaniu dane mają charakter wstępny prezentujący 

wybrane aspekty wiedzy respondentek na temat nietrzymania 

moczu w ujęciu liczbowym i procentowym. 

 

Wyniki 

W tabeli 1 zaprezentowano wiedzę badanych nt. liczby 

kobiet z nietrzymaniem moczu w zalez nos ci od przedziału 

wiekowego. 
Tabela 1.Wiedza badanych nt. wieku kobiet, u których występuje 

nietrzymanie moczu 

Największa liczba kobiet z nietrzymaniem moczu występuje w 

przedziale wiekowym: n % 

Między 35-45 r.ż. 11 11 

Między 45-55 r.ż. 47 47 

Powyżej 55 r.ż. 30 30 

Powyżej 70 r.ż. 12 12 

Źródło: wyniki badań własnych. 



W opinii zdecydowanej większos ci badanych (47% - 47 

oso b) najczęs ciej z problemem nietrzymania moczu zmagają się 

kobiety w przedziale wiekowym 45-55 lat. Natomiast 

30% pacjentek (30 oso b) uwaz a, z e NTM dotyczy kobiet 

powyz ej 55 roku z ycia. Żdaniem 11% badanych (11 oso b) 

problem ten dotyczy oso b między 35-45 rokiem z ycia. 

Natomiast 12% respondentek (12 oso b) twierdzi, z e NTM 

występuje po 70 roku z ycia.  

W tabeli 2 zaprezentowano wiedzę pacjentek 

nt. czynniko w socjodemograficznych i genetycznych, kto re mogą 

wpływac  na NTM.  

 

Tabela 2.Wiedza badanych nt. czynników 

socjodemograficznych i genetycznych, które mogą wpływać 

na NTM.  

 

Czy uważa Pani, że na nietrzymanie moczu wpływa: n % 

Miejsce zamieszkania 23 13,00 

Wykształcenie 21 11,90 

Status związku, w którym pozostaje kobieta 26 14,70 

Aktywność seksualna 63 35,60 

Czynniki genetyczne 44 24,90 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

Żdecydowana większos c  kobiet (35,6%-63 oso b) uwaz a, 

z e wpływ na nietrzymanie moczu ma aktywnos c  seksualna oraz 

czynniki genetyczne (24,9% - 44 osoby). Ż kolei 14,7% 

respondentek (26 oso b) wskazało na status związku, w kto rym 



pozostaje kobieta a 13% (23 osoby) podało jako czynnik NTM 

miejsce zamieszkania. Najmniejsza grupa badanych (11,9% - 21 

oso b) wskazała na wpływ wykształcenia. 

W tabeli 3. zaprezentowano wiedzę kobiet nt. czynników 

wynikających ze stylu życia, pracy, wywiadu położniczego, 

chorób współistniejących, wpływających na nietrzymanie 

moczu. 

 

Tabela 3. Wiedza badanych nt. czynników wynikających 

ze stylu życia, pracy, wywiadu położniczego, chorób 

współistniejących, wpływających na nietrzymanie moczu. 

 

Jakie czynniki wpływają na NTM? n % 

Ilość porodów 70 17,90 

Rodzaj porodów 64 16,40 

Charakter wykonywanej pracy 55 14,10 

Styl życia 54 13,80 

Choroby towarzyszące 46 11,80 

Występowanie infekcji układu moczowego 61 15,60 

Otyłość 41 10,50 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

W grupie czynniko w, kto re najczęs ciej wskazywały 

kobiety jako przyczynę NTM były: ilos c  porodo w (17,9% - 70 

oso b), ich charakter (16,4% - 64 osoby) oraz infekcje układu 

moczowego (15,6% - 61 oso b). Ws ro d kolejnych czynniko w 

respondentki podawały charakter wykonywanej pracy (14,1% -

55 oso b) oraz styl z ycia (13,8% - 54 oso b). W najmniejszym 

zakresie upatrywały przyczyn NTM w obecnos ci choro b 



towarzyszących (11,8% - 46 oso b) oraz otyłos ci (10,5% - 41 

oso b).  

W tabeli 4. zaprezentowano wiedzę kobiet nt. badań 

diagnostycznych stosowanych w NTM.  

 

Tabela 4. Wiedza badanych nt. badań diagnostycznych 

w nietrzymania moczu. 

 

Jakie badania Pani zdaniem potwierdzają występowanie 

nietrzymania moczu oraz są pomocne w określeniu jego 

stopnia? n % 

USG jamy brzusznej 36 16,70 

Urografia 47 21,90 

Badanie urodynamiczne 90 41,90 

Badanie ogólne moczu 31 14,40 

Badanie chemiczne krwi 11 5,10 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

 

Żdecydowana większos c  kobiet (41,9% - 90 oso b) 

wskazało badanie urodynamiczne, jako najbardziej wiarygodne 

badanie w diagnostyce NTM. Ponadto respondentki wskazywały 

takz e na urografię (21,9% - 47 oso b), USG jamy brzusznej 

(16,7% - 36 oso b) oraz badanie ogo lne moczu (14,4% - 31 

oso b). Najmniej wskazan  dotyczyło badan  chemicznych krwi 

(5,1% - 11 oso b).  

W tabeli 5 zaprezentowano wiedzę badanych nt. metod 

leczenia NTM. 



Tabela 5. Wiedza badanych nt. metod terapii nietrzymania 

moczu. 

 

Leczenie nietrzymania moczu obejmuje: n % 

Psychoterapię 23 7,40 

Leczenie farmakologiczne 64 20,60 

Leczenie operacyjne (chirurgiczne) 83 26,80 

Trening pęcherza moczowego 63 20,30 

Ćwiczenie mięśni Kegla 58 18,70 

Stosowanie dopochwowych krążków 19 6,10 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

 

Większos c  kobiet za najskuteczniejszą metodę leczenia 

NTM uwaz a leczenie operacyjne (26,8% - 83 osoby), leczenie 

farmakologiczne (20,6% - 64 oso b), trening pęcherza 

moczowego (20,3% - 63 oso b) oraz c wiczenia mięs ni Kegla 

(18,7% - 58 oso b). Psychoterapię jako metodę leczenia podało 

7,4% respondentek (23 osoby) a 6,1% (19 oso b) - stosowanie 

krąz ko w dopochwowych. 

W tabeli 6 zaprezentowano wiedzę kobiet nt. dostępnych 

źródeł wiedzy na temat NTM.  

 

 

 



Tabela 6. Wiedza badanych nt. źródeł wiedzy 

na temat nietrzymania moczu. 

 

Najbardziej powszechnym źródłem wiedzy na temat 

nietrzymania moczu jest: n % 

Internet 67 20,50 

Telewizja 29 8,90 

Prasa 35 10,70 

Lekarz rodzinny 48 14,70 

Ginekolog, urolog, lekarz specjalista 74 22,60 

Pielęgniarka, położna 54 16,50 

Rodzina, przyjaciele 20 6,10 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

Respondentki zdecydowanie najczęs ciej (22,6% - 74 

osoby) wskazują, z e powszechnym z ro dłem wiedzy nt. NTM jest 

informacja uzyskana od ginekologa, urologa, lekarza specjalisty 

oraz dane z Internetu (20,5% - 67 oso b). Następnie kobiety 

wskazywały na informacje otrzymane od pielęgniarki/połoz nej 

(16,5% - 54 osoby) i lekarza rodzinnego (14,7% - 48 oso b). Jako 

z ro dło wiedzy nt. NTM badane podają takz e prasę (10,7% - 35 

oso b) i  telewizję (8,9% - 29 oso b). Natomiast w najmniejszym 

zakresie respondentki wskazywały na informacje uzyskane od 

rodziny, przyjacio ł (6,1% - 20 oso b). 

W tabeli 7 zaprezentowano opinie badanych nt. sfery 

życia, na które wpływa NTM. 



Tabela 7. Opinia badanych nt. sfer życia, na które 

ma wypływ nietrzymanie moczu. 
 

Na jakie sfery życia Pani zdaniem wpływa nietrzymanie moczu? n % 

Rodzinną 68 24,90 

Społeczną 56 20,50 

Seksualną 77 28,20 

Żawodową 72 26,40 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

Żdaniem większos ci respondentek NTM zdecydowanie 

wpływa na sferę z ycia seksualnego (28,2% - 77 oso b) 

i aktywnos c  zawodową (26,4% - 72 osoby). Kolejne wskazanie 

dotyczyło z ycia rodzinnego (24,9% - 68 oso b). Najmniejszy 

odsetek badanych podkres lił wpływ NTM na sferę z ycia 

społecznego (20,5% - 56 oso b).  

W tabeli 8 zaprezentowano opinię respondentek 

na temat swojej wiedzy w zakresie profilaktyki NTM.   

Tabela 8. Samoocena badanych nt. wiedzy dotyczącej 

profilaktyki nietrzymania moczu.  
Jak ocenia Pani swoją wiedzę na temat profilaktyki 

nietrzymania moczu? n % 

Nie posiadam żadnej wiedzy 10 10 

Posiadam znikomą wiedzę 55 55 

Posiadam dostateczną wiedzę 30 30 

Posiadam dużą wiedzę 5 5 

Ogółem 100 100 

Źródło: wyniki badań własnych. 



Ponad połowa respondentek wskazuje, z e posiada 

znikomą wiedzę nt. profilaktyki nietrzymania moczu (55% - 55 

oso b). Dostateczny zaso b wiedzy w tym zakresie podało 30% 

kobiet (30 oso b) a jego zupełny brak 10% badanych (10 oso b). 

Tylko 5% respondentek (5 oso b)  deklaruje, z e posiada duz ą 

wiedzę nt. profilaktyki nietrzymania moczu. 

W tabeli 9 zaprezentowano opinię kobiet nt. gotowości 

poszerzania wiedzy na temat profilaktyki NTM.  

 

Tabela 9. Opinie badanych nt. gotowości poszerzania 

wiedzy na temat profilaktyki nietrzymania moczu. 

 

Czy planuje Pani poszerzyć swoje wiadomości na temat 

profilaktyki nietrzymania moczu? n % 

Zdecydowanie tak 48 48 

Raczej tak 46 46 

Raczej nie 6 6 

Ogółem 100 100 

Źródło: wyniki badań własnych. 

 

Większos c  respondentek deklaruje, z e chciałaby 

zdecydowanie poszerzyc  swoją wiedzę nt. profilaktyki 

nietrzymania moczu (48% - 48 oso b) lub raczej tak postąpic  

(46% - 46 oso b). Tylko 6% kobiet (6 oso b) podało, z e raczej nie 

będzie podejmowac  takich działan .  

 

Dyskusja 

Jak wynika z przeprowadzonych badan  własnych kobiety 

z NTM prezentują zro z nicowany poziom wiedzy na temat 



wybranych aspekto w schorzenia. Prezentowane przez nich 

opinie potwierdzają niedostatek wiedzy w tym zakresie 

a zarazem respondentki wykazują gotowos c  do jej uzupełniania. 

Nietrzymanie moczu dotyczy zaro wno kobiet, jak 

i męz czyzn niezalez nie od wieku. Niemniej jednak kobiety 

chorują dwa razy częs ciej z uwagi na funkcje biologiczne 

i budowę anatomiczną. Powyz sza sytuacja ulega nasileniu 

w miarę zaawansowania wieku bowiem pierwszy szczyt 

zachorowalnos ci przypada na okres około menopauzalny. 

Natomiast po 65 roku z ycia obserwuje się systematyczny wzrost 

występowania nietrzymania moczu [3,4,9]. W badaniach 

własnych respondentki potwierdziły, z e epizody nietrzymania 

moczu obserwowane są częs ciej w starszych grupach 

wiekowych kobiet. 

W grupie przyczyn i czynniko w ryzyka NTM najczęs ciej 

wyro z nia się: płec , wiek, rasę, przebyte ginekologiczne zabiegi 

operacyjne, nadwagę lub otyłos c , porody siłami natury, masę 

urodzeniową dziecka, liczbę i charakter porodu, elementy stylu 

z ycia, uwarunkowania genetyczne, menopauzę oraz choroby 

przewlekłe takie jak np. cukrzyca, udar mo zgu, POCHP 

[3,10,11,12,13]. Schorzenie częs ciej rozpoznaje się takz e u oso b 

pracujących fizycznie, z niską lub bardzo wysoką aktywnos cią 

fizyczną, z nawracającymi infekcjami układu moczowego, 

z rodzinnym wywiadem NTM [6,14,15,16,17]. W badaniach 

własnych respondentki potwierdziły znajomos c  wybranych 

przyczyn i czynniko w ryzyka schorzenia. 

W większos ci przypadko w nietrzymanie moczu 

niezalez nie od wieku chorych jest uleczalne. Ż uwagi jednak 



na progresję objawo w, bez wczesnej diagnostyki, leczenia 

i profilaktyki dochodzi do pogłębienia zaburzen . Najbardziej 

skuteczna jest terapia, kto ra zostaje wdroz ona w ciągu 

pierwszych czterech lat od wystąpienia pierwszych objawo w 

[8,18]. W grupie metod terapii wymienia się farmakoterapię, 

leczenie operacyjne, metody fizjoterapeutyczne (trening mięs ni 

dna miednicy, elektrostymulację, biofeedback, technikę ETS 

i magnetoterapię) [2,8]. W badaniach własnych respondentki 

potwierdziły zro z nicowaną wiedzę nt. metod diagnostyki 

i terapii NTM. 

NTM z związku  z uciąz liwos cią i długotrwałos cią 

objawo w istotnie przekłada się na obniz enie jakos ci z ycia 

kobiet. Potwierdzają to wyniki badan  Bidzan, kto ra wykazała, 

z e choroba doprowadziła do zmian w sferze rodzinnego 

funkcjonowania kobiet tj. trybie i stylu z ycia rodziny, obniz eniu 

aktywnos ci seksualnej, obciąz eniu budz etu domowego 

dodatkowymi wydatkami. Kobiety podkres lały takz e zmiany 

w sferze funkcjonowania zawodowego w zakresie plano w 

zawodowych czy nawet rezygnacji z pracy oraz w sferze 

społecznej, co wynikało z ograniczenia kontakto w społecznych 

[8,19]. Natomiast w badaniu  Dutkiewicza i Kapusty wykazano 

poza alienacją w z yciu społecznych, redukcję aktywnos ci 

zawodowej oraz skłonnos c  kobiet do zaburzen  emocjonalnych, 

wynikających z lęku i wstydu przed epizodami przemoczenia 

ubran  [8,20]. W badaniach własnych większos c  respondentek 

potwierdziło wpływ NTM na sferę z ycia seksualnego, aktywnos c  

zawodową oraz z ycie rodzinne. Najmniejszy odsetek badanych 

podkres lił wpływ choroby sferę z ycia społecznego. 



Niedostatek wiedzy na temat NTM wpływa na to, 

z e kobiety ignorują objawy i nie dąz ą do wczesnej diagnostyki, 

terapii i profilaktyki zaburzen . W badaniach Połockiej-

Molin skiej i wsp. respondentki najczęs ciej oceniały swoją 

wiedzę na temat profilaktyki nietrzymania moczu jako dobrą 

(39%) i bardzo dobrą (18%). Najmniejszy odsetek kobiet (13%) 

wskazywał na bardzo małą wiedzę [16]. Ż kolei w badaniach 

Cichon skiej i wsp. stwierdzono, z e tylko 18% kobiet posiada 

wysoką s wiadomos c  na temat nietrzymania moczu,  52% nie 

wie, jak moz na leczyc  chorobę a 30% badanych wskazało 

na niewielką wiedzę na temat NTM [16,21]. W badaniach 

własnych ponad połowa respondentek wskazuje, z e posiada 

znikomą wiedzę nt. profilaktyki nietrzymania moczu. 

Dostateczny zaso b wiedzy w tym zakresie podało 30% kobiet 

a jego zupełny brak 10% badanych. Tylko 5% respondentek 

deklaruje, z e posiada duz ą wiedzę nt. profilaktyki nietrzymania 

moczu. Niemniej jednak zdecydowana większos c  badanych 

deklaruje, z e chciałaby zdecydowanie poszerzyc  swoją wiedzę 

na ten temat lub raczej tak postąpic . Tylko 6% podało, z e raczej 

nie będzie podejmowac  takich działan .  

Wiarygodne z ro dła informacji nt. NTM mają zazwyczaj 

charakter naukowy i są one mniej dostępne, w poro wnaniu 

do nieprofesjonalnych z ro deł informacji. Ż kolei uzyskiwanie 

danych w ramach konsultacji z profesjonalistami z systemu 

ochrony zdrowia bywa utrudnione, krępujące a czasami takz e 

niezrozumiałe [3]. W badaniach Dereweckiego i wsp. ponad 

połowa respondento w wskazała, z e w Polsce dostęp 

do informacji o nietrzymaniu moczu jest utrudniony [3,22]. 



Natomiast w badaniach Gugały i wsp. tego zdania było 

90% badanych [3,23]. W badaniach własnych respondentki 

zdecydowanie najczęs ciej podawały, z e powszechnym z ro dłem 

wiedzy nt. NTM jest informacja uzyskana od ginekologa, 

urologa, lekarza specjalisty oraz dane z Internetu. W następnej 

kolejnos ci kobiety wskazywały na dane otrzymane 

od pielęgniarki/połoz nej, lekarza rodzinnego. Ż ro dłem wiedzy 

była takz e prasa i telewizja a w najmniejszym zakresie 

informacje uzyskane od rodziny, przyjacio ł. 

 

Wnioski  

1. Kobiety z nietrzymaniem moczu prezentują zro z nicowany 

poziom wiedzy na temat wybranych aspekto w schorzenia.  

2. Kobiety potwierdzają niedostatek wiedzy na temat 

wybranych aspekto w nietrzymania moczu a zarazem 

wykazują gotowos c  do jej uzupełniania.  

 

Zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej  

Pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentkami 

z nietrzymaniem moczu poza rozpoznaniem ich 

wieloaspektowych problemo w, powinny systematycznie 

doskonalic  zaso b swojej wiedzy i kompetencji w zakresie 

prowadzenia skutecznej edukacji chorych w ramach ich 

przygotowania do samoopieki. 
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