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Wprowadzenie

Nietrzymanie moczu (ang. urinary in-
continence) stanowi jedną z najczęstszych 
dolegliwości u kobiet występującą we 
wszystkich grupach wiekowych [3]. Może 
występować u 20–60% kobiet i uznane za 

chorobę społeczną [9]. W Stanach Zjed-
noczonych szacuje się, że problem ten 
doświadcza około 20 milionów kobiet i 6 
milionów mężczyzn, a w domach opieki 
77% kobiet, z czego tylko 25% populacji 
szuka pomocy lub otrzymuje leczenie. 
Stwierdzono wyższe wskaźniki depresji 

i izolacji społecznej wśród pacjentów 
z nietrzymaniem moczu [7].

Patogeneza występujących objawów 
nietrzymania moczu w postaci: częstomo-
czu w tym naglącego parcia, niepełnego 
opróżnienia pęcherza moczowego po 
mikcji, trudności z rozpoczęciem mikcji. 
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Nietrzymanie moczu jest w ostatnich latach coraz częściej 
poruszanym zagadnieniem, a z dysfunkcją tą zmagają się głów-
nie kobiety, we wszystkich grupach wiekowych. Nietrzymanie 
moczu w sposób bezpośredni wpływa na obniżenie jakości 
życia, w tym i stany lękowe. Profilaktyka nietrzymania moczu 
opiera się na wdrożeniu celowanej fizjoterapii w postaci: elek-
trostymulacji oraz treningu mięśni dna miednicy, a także 
zmniejszeniu masy ciała. 

Celem pracy była ocena stylu życia kobiet oraz czynników 
determinujących jakość życia kobiet zmagających się z nietrzy-
maniem moczu. W badaniu wzięło udział 70 kobiet z dolegli-
wością dotyczącą nietrzymania moczu. Jako narzędzie 
badawcze użyto kwestionariusza ankiety własnego autorstwa 
oraz kwestionariusza standaryzowanego.

Bardzo dobrą jakość życia deklarowało 85% ankietowanych 
kobiet. O problemie z nietrzymaniem moczu swojemu leka-
rzowi zgłaszało 64% kobiet. Obniżony nastrój występował 
u 60% ankietowanych.

Wnioski: BMI badanych kobiet ma znaczny wpływ na
jakość życia. Poziom wykształcenia badanych nie ma wpływu 
na jakość życia.  Kobiety mieszkające w mieście częściej 
korzystają z porad lekarskich. Kobiety są bardziej zadowolone 
z efektów leczenia wybraną metodą tylko wtedy, gdy stosują 
ją regularnie.

Słowa kluczowe: uroginekologia, nietrzymanie moczu, 
jakość życia, kobieta.

Urinary incontinence in recent years is more and more 
moving, what’s more, with this dysfunction this woman has 
to give up, in all age magazines. Urinary incontinence in the 
way of behavior to the quality of life or depression, and even 
states. Prevention of urinary incontinence based on the pro-
udction, implemented, targeted physiotherapy on the form: 
electristimulation and body muscle training, as well as weight 
reduction. 

The aim of the study was to assess the quality of life of 
women struggling with urinary incontinence. The study invo-
lved 70 women suffering from urinary incontinence. 85% of 
surveyed women declared a very good quality of life. 64% of 
women reported to their doctor about the problem with uri-
nary incontinence. Depressed mood occurred in 60% of re-
spondents. 

Conclusions: The BMI of the examined women has a si-
gnificant impact on the quality of life. The level of education 
of the respondents did not affect the quality of life. Women 
living in the city use medical advice more often. Women are 
only more satisfied with the results of treatment with the 
chosen method if they use it regularly. 

Keywords: eurogynecology, urinary incontinence, 
quality of life, woman.
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W związku z tym leczenie jest ukierun-
kowane na występujące objawy. Pacjentki 
często zgłaszają ból i przewlekłe infekcje 
[6] Dolegliwości bólowe ze strony układu
moczowo-płciowego często współistnieją
z zaburzeniami funkcjonowania układu
pokarmowego [14].

Wyróżnia się dwa typy choroby: 
pierwszy to samoczynne nietrzymanie 
moczu, występujące w sytuacji braku 
skurczu mięśnia wypieracza, a nieprawi-
dłowy mechanizm związany jest z niewy-
dolnym zamykaniem się cewki moczowej 
[8]. Taka sytuacja najczęściej obserwo-
wana jest po porodzie naturalnym lub 
u osób, u których doszło do osłabienia
wytrzymałości struktury łącznotkanko-
wo-mięśniowej, wywołanego zmianami
atroficznymi. Z kolei w drugim typie,
określonym jako wysiłkowe nietrzymanie
moczu, przyczyną może być uszkodzenie
tzw. Hamaka pod-cewkowego lub wię-
zadła łonowo-cewkowego [6].

W nietrzymaniu moczu podejmować 
można zachowania sprzyjające zdrowe-
mu stylowi życia, opierające się m. in. 
na można leczyć za pomocą wpływu na 
styl życia, treningu pęcherza, stymula-
cji elektrycznej, treningu mięśni dna 
miednicy z biofeedbackiem, ewentual-
nie zabiegu chirurgicznego. Dodatkowo 
istnieją dowody na to, że interwencje  
w postaci zmiany stylu życia (np. zmniej-
szenie masy ciała u otyłych kobiet) i tre-
ning pęcherza mogę mieć pozytywny 
wpływ na dolegliwości związane z nie-
trzymaniem moczu [3].

Głównym zadaniem układu moczo-
wego (systema urinaria) jest usuwanie 
z ustroju niepotrzebnych produktów 
przemiany materii, dzięki czemu zosta-
je utrzymana równowaga wodno-elek-
trolitowa wewnątrz organizmu [18]. 
Podstawowym składnikiem moczu jest 
woda, która stanowi 96% składu mo-
czu, pozostałe elementy to: mocznik, 
kwas moczowy, sole mineralne, a także 
niewielkie ilości takich substancji jak: 
barwnik moczowy (urochrom i urobili-

nogen). Ilość wydalonego moczu w ciągu 
doby u zdrowej osoby waha się pomię-
dzy 600–2500 ml. Wpływa na to wiele 
czynników, ale w głównej mierze są to: 
temperatura otoczenia i ilość spożytych 
płynów w ciągu doby [4].

Pęcherz moczowy stanowi część ukła-
du moczowego, w którym dochodzi do 
gromadzenia się moczu. Jest to możli-
we dzięki wytworzonej różnicy ciśnień, 
a dokładniej mówiąc przewadze ciśnienia 
śródcewkowego nad śródpęcherzykowym. 
Praca mięśni pełni kluczową rolę, w pra-
widłowo funkcjonującym układzie mo-
czowym, a mianowicie mięsień wypieracz 
podczas wypełniania pęcherza jest rozluź-
niony, dzięki czemu zapewnione jest stałe 
ciśnienie śród-pęcherzykowe. Przeciwnie 
działają mięśnie: dźwigacz odbytu i zwie-
racz cewki moczowej, które są napięte 
[14]. W warunkach prawidłowych nie 
dopuszcza się do niekontrolowanej utraty 
moczu, dzięki temu, że cewka moczowa 
pozostaje zamknięta [5]. Opisaną regu-
lację pracy mięśni tzw. „rozluźnienie” 
i „zamykanie” światła pęcherza oraz cewki 
moczowej, zawdzięczamy pracy central-
nemu układowi nerwowemu [6].

Jakość życia to „indywidualny sposób 
postrzegania przez jednostkę jej pozy-
cji życiowej w kontekście kulturowym 
i systemu wartości, w którym żyje, oraz 
w odniesieniu do zadań, oczekiwań i stan-
dardów wyznaczonych uwarunkowaniami 
środowiskowymi” [17].

Cel pracy

Celem niniejszej pracy była ocena 
jakości życia kobiet z problemem nie-
trzymania moczu.

Materiał i metoda badań

Badaniami objęto grupę 70 kobiet 
w wieku od 20 do 70 lat, z problemem 
nietrzymania moczu Największą grupą 
badanych były kobiety między 40 a 59 
rokiem życia – 47%. Trzydzieści dwa pro-

cent stanowiły kobiety po 60 roku życia, 
natomiast 21% badanych to kobiety 
do 40 roku życia (Tab. 1). 

Jako narzędzie badawcze został 
użyty kwestionariusz ankiety własnego 
autorstwa. Składał się z 27 pytań po-
dzielonych na trzy kategorie. Pierwsza 
z nich zawierała pytania ogólne takie 
jak: wysokość ciała, masa ciała, miejsce 
zamieszkania czy sytuacja zawodowa. 
Druga kategoria poświęcona została za-
gadnieniom ciąży oraz liczby porodów, 
sposobu odbycia ostatniego porodu. 
W trzeciej części ankiety zamieszczono 
pytania dotyczące czasu pojawienia się 
problemu nietrzymania moczu, sytuacji 
związanych z mimowolnym wypływem 
moczu, wpływu nietrzymania moczu na 
jakość życia seksualnego, podejmowania 
aktywności fizycznej, sfer zaburzonych 
przez chorobę, sposobowi leczenia.

Kolejnym narzędziem badawczym 
był kwestionariusz standaryzowany, który 
składał się z 11 pytań zawierających 36 
stwierdzeń określających ogólną jakość 
życia. Zastosowanie dwóch narzędzi mia-
ło na celu wyciągnięcia dodatkowych 
wniosków z przeprowadzonego badania 
i dalszych analiz dzięki powiązaniom, 
pomiędzy pytaniami merytorycznymi  
i metryczkowymi.

W celu zaprezentowania otrzymanych 
wyników w skali nominalnej oraz porząd-
kowej wykorzystano metody statystyki 
opisowej – liczebność (N) i odsetek (%). 
Do prezentacji skali ilościowej również 
zastosowano metody statystyki opisowej – 
średnia arytmetyczna (x), mediana (Me), 
odchylenie standardowe (SD), minimum 
(Min), maksimum (Max). Zastosowano 
test Shapiro-Wilka w celu oceny normal-
ności rozkładu zmiennych. Przy braku 
rozkładu normalnego zmiennych zasto-
sowano testy nieparametryczne. W ocenie 
istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
wieloma zmiennymi niepowiązanymi 
został zastosowany test ANOVA rang 
Kruskala-Wallisa i testu Dunna, w celu 
oceny różnic statystycznie istotnych. Do 
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analizy statystycznej wykorzystano test 
niezależności χ2 w celu oceny zależności 
pomiędzy badanymi zmiennymi w skali 
nominalnej oraz porządkowej. Przyjęto 
5% błąd wnioskowania i związany z nim 
poziom istotności (α), który wynosił 
0,05 (α=0,05). Na podstawie wyników 
analizy przyjęto reguły prawdopodo-
bieństwa testowego: p < 0,05 – istotność 
statystyczna p < 0,01 – silna istotność 
statystyczna p < 0,001 – bardzo silna 
istotność statystyczna 

Analizę statystyczną wykonano przy 
użyciu programu Statistica v.13.0 (Stat-
Soft). Do zbierania danych oraz wspoma-
gania analiz statystycznych zastosowano 
program MS Excel 2010 (Microsoft).

Wyniki

Ponad połowę ankietowanych stano-
wiły kobiety, których BMI zawierało się 
w granicach normy, a z kolei 34% miało 
nadwagę. Body Mass Index 12% bada-
nych kobiet wskazał otyłość (Tab. 2).

Dwadzieścia siedem procent an-
kietowanych stanowiły osoby z wy-
kształceniem wyższym, 26% to panie 
w wykształceniem zawodowym, nieco 
mniej, bo 24% procent to respondentki  
z podstawowym wykształceniem. Naj-
mniejszą grupę kobiet, stanowiły osoby  
w wykształceniem średnim, (23%). Aż 
59% badanych mieszkało na wsi. Pań 
pracujących czynnie zawodowo było 
73%, natomiast pozostałe 27% nie pra-
cowało w zawodzie. pięćdziesiąt procent 
ankietowanych kobiet wykonywało pracę 
fizyczną. 

Blisko połowa ankietowanych kobiet 
deklarowała istnienie problemu nietrzy-
mania moczu w rodzinie. Dwadzieścia 
osiem procent respondentek nie posiadało 
na ten temat informacji, a u 26% pań 
ten problem wcześniej nie występował 
(Tab. 3).

 Analizując wartości BMI responden-
tek (Tab. 4), można zauważyć, że bardzo 
dobrą jakość życia deklarowało 85% an-
kietowanych mieszczących się w normie, 
z kolei 13% kobiet miało nadwagę. 3% 

respondentek otyłość. Złą jakość życia 
deklarowały kobiety z nadwagą, (79% 
badanych). Z kolei wśród osób z otyło-
ścią 21% ankietowanych kobiet. Żadna 
z kobiet mieszcząca się w normie nie 
deklarowała złej jakości życia. Bardzo złą 
jakość życia określiły wszystkie kobiety 
(100%) z otyłością. W pozostałych gru-
pach BMI żadna kobieta nie deklarowała 
bardzo złej jakości życia (Ryc. 1).

Z analizy przeprowadzonych badań 
wynika, że 58% pań mieszkających 
w mieście korzystało z pomocy lekarskiej, 
natomiast 88% kobiet mieszkających na 
wsi nie zgłaszało się do lekarza. Problem 
nietrzymania moczu do lekarza zgłaszało 
42% ankietowanych kobiet mieszkają-
cych na wsi. Wykazano istotną staty-
stycznie zależność pomiędzy miejscem 

BMI - Kategoria
n

_
X SD Me Min Max

ANOVA  
Kruskala-Wallisa

H p

Jakość życia NORMA 38 43,21 13,10 39,50 29,00 78,00

45,12 <0,001Jakość życia NADWAGA 24 85,75 21,04 93,00 44,00 117,00

Jakość życia OTYŁOŚĆ 8 110,88 25,77 118,50 58,00 136,00

Wiek n %

Do 40 lat 15 21,43

40-59 lat 33 47,14

60 lat 
i powyżej

22 31,43

Czy w rodzinie 
występował 

problem NM?
n %

Nie 18 25,71

Tak 32 45,72

Nie wiem 20 28,57

BMI - 
Kategoria

n %

Norma 38    54,29

Nadwaga         24 34,29

Otyłość 8 11,42

Tab. 1. Wiek kobiet biorących udział w badaniu

Tab. 3. Czy w rodzinie badanych kobiet 
występował problem nietrzymania moczu

Tab. 4. Jakość życia a BMI

Tab. 2. BMI ankietowanych kobiet

Wykazano a statystycznie różnice w ja-
kości życia pomiędzy pacjentami z różną 
kategorią BMI (H (2, N = 70) = 45,12; 
p < 0,001) (Tab. 4). 

Wykazano istotnie statystycznie wyższą jakość życia- wyrażoną niższą wartością punktową w grupie ankietowanych z BMI 
w normie, w porównaniu do badanych z kategorią BMI otyłość (test Dunna, p < 0,001) a także w porównaniu do badanych 
z kategorią BMI nadwaga (test Dunna, p < 0,001). Pomiędzy pozostałymi grupami nie wykazano istotnych statystycznie różnic.
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zamieszkania, a zgłoszeniem do lekarza 
(χ2 (1 N = 70) = 12,06; p < 0,001) (ta-
bela 12, wykres 12). Osiemdziesiąt trzy 
procent ankietowanych kobiet była za-
dowolona z efektów leczenia oraz dekla-
rowała wykonywanie wybranej metody 
regularnie. Siedemnaście procent była 
zadowolona z efektów pomimo braku re-
gularności. Aż 79% kobiet przyznało, że 
nie wykonywało regularnie wybranej me-
tody i było niezadowolonych z efektów 
leczenia. Wykazano istotną statystycznie 
zależność pomiędzy regularnością wy-
branej metody, a zadowoleniem z efek-
tów leczenia (χ2 (1, N = 70) = 24,04;  
p < 0,001) (Ryc. 2).

Najmniejsza liczba badanych kobiet 
- 21% to panie, które rodziły cztery razy
lub więcej. 30% respondentek rodziło
jeden raz, 27% dwa razy. Kobiety, które
miały za sobą trzy porody stanowiły 22%
badanych. U 44% pań ostatni poród
odbył się drogami natury. 43% kobiet

nie otrzymywała pomocy podczas obo-
wiązków domowych, natomiast 57% 
deklarowało wsparcie. 46% badanych 
kobiet zgłaszało problem nietrzymania 
moczu, który pojawił się przy innych 
okolicznościach niż poród (Tab. 5)

  Najczęściej wypływ moczu u ankie-
towanych kobiet wystąpił podczas dźwi-
gania – 36%, podczas kaszlu i kichania 
– 35%. 16% ankietowanych skarżyło się

na gubienie moczu podczas chodzenia, 
a u 13% badanych nietrzymanie moczu 
występowało podczas zmiany pozycji. 
(Tab. 6).

  Sześćdziesiąt procent ankietowanych 
kobiet nie zgłaszało wpływu nietrzyma-
nia moczu na jakość życia seksualnego, 
jednak 40% ankietowanych deklarowało 
znaczny wpływ na tą strefę życia. 

Aktywność fizyczną inna niż praca 
zawodowa deklarowało 57% ankietowa-
nych, pozostałe nie uprawiały aktywności 
fizycznej. Wpływ nietrzymania moczu 
na zawodową strefę życia zgłosiło 29% 
badanych, z kolei 24% kobiet skarży 
się na zaburzoną strefę społeczną. 20% 
pań deklarowało zaburzenia w strefie 
seksualnej. 11% ankietowanych uważało, 
że nietrzymanie moczu nie wpłynęło 
negatywnie na żadną ze stref w ich życiu 
(Tab. 7).

 Obniżony nastrój występował 
u 60% badanych, 43% kobiet skarżyło
się na odczuwanie lęku, a 26% od-
czuwanie dyskomfortu psychicznego.

Z analizy wyników badań, wyni-
ka, iż 64% kobiet zgłaszało problem 
nietrzymania moczu do lekarza, 36% 
pań nie korzystało z porad lekarza. 
Jako najczęstszą metodę leczenia ko-
biety wybierały leczenie zachowaw-
cze – 53%, farmakologiczne – 24%, 
leczenie operacyjne – 23% badanych 
pań (Tab. 8).

Kiedy 
pojawił się 

problem NM?
n %

Po 1 porodzie  13  18,57

 Po 2 porodzie  10  14,29

Po 3 i kolejnym 
porodzie

 15  21,43

Inne  32 45,71

W jakich 
sytuacjach 
występuje 

wypływ moczu

n %

Kaszel/kichanie  25  35,71

Podczas dźwigania  25  35,71

W czasie 
chodzenia

 11  15,71

Zmiana pozycji  9  12,86

Tab. 5. Pojawienie się problemu nietrzymania 
moczu badanych kobiet

Tab. 6. Sytuacje, w których występuje wypływ 
moczu

Ryc. 1. Jakość życia a BMI

Ryc. 2. Miejsce zamieszkania a korzystanie z porad lekarza

Miasto WieŜ

Norma Nadwaga Otyłość



30 Promocja Zdrowia i Ekologia

Sześćdziesiąt procent ankietowanych 
kobiet była zadowolona z rezultatów 
leczenia, natomiast pozostała część nie 
była zadowolona z efektów jakie niesie 
za sobą leczenie.

Najwięcej ankietowanych – 33% sta-
wiało na aktywność fizyczną. Trening 
pęcherza moczowego stosowało 17% 
kobiet, 16% inne metody leczenia. 

Trzynaście procent ankietowanych 
korzystało z elektrostymulacji dna mied-
nicy, z kolei 11% stymulacji magnetycz-
nej. Za stosowaniem stożków, krążków 
dopochwowych czy kulek opowiedziało 
się 10% pań.

Dyskusja

Na podstawie przeprowadzonych 
badań, nie stwierdzono zależności po-
między oceną jakości życia u kobiet 
z nietrzymaniem moczu, a wiekiem re-
spondentek. Do podobnych wniosków 
doszli autorzy innych prac Adamiak [1] 
analizując zależność częstości występo-
wania nietrzymania moczu, a wiekiem 
kobiet, stwierdził, że średnia wieku kobiet 

z dysfunkcją nietrzymania moczu jest 
stosunkowo wyższa, w porównaniu do 
kobiet, które nie zgłaszały problemów 
z nietrzymaniem moczu. 

Interpretując wyniki badań w niniej-
szej pracy z badaniami innych autorów 
prac, można zauważyć wiele wspólnych 
cech, ale także niezgodności. Z badań 
przeprowadzonych przez Połocką-Mo-
lińską [12], wynika, że częstość zgłasza-
nia nietrzymania moczu przez kobiety 
personelowi medycznemu maleje wraz 
z wiekiem kobiet. Natomiast z własnych 
badań wynika, że kobiety mieszkające na 
wsi stosunkowo rzadziej zgłaszają się do 
lekarza niż kobiety w mieście. Z kolei 
wspólną cechą pracy autorek i własnych 
badań jest to, że problem nietrzymania 
moczu bezpośrednio wpływa na jakość 
życia co więcej wpływa na takie sfery jak: 
społeczną, zawodową, seksualną.

Pisarska-Krawczyk [11] po przedsta-
wieniu analizy swoich badań stwierdza, 
że na nietrzymanie moczu mogą mieć 
wpływ głównie infekcje dolnych dróg 
moczowych. Podobny wniosek można 
wyciągnąć po analizie badań niniejszej 
pracy, a mianowicie większa część re-
spondentek wybrała odpowiedź „inne” 
w pytaniu dotyczącym zależności wystą-
pienia nietrzymania moczu z porodem.

Nietrzymanie moczu może być zwią-
zane z gorszą jakością życia m. in. dlatego, 
że, osoby te zwykle wykazują więcej cho-
rób współistniejących. Chociaż istnieje 
kilka czynników ryzyka pogarszających 
jakość życia, to najbardziej powiązane 
uważa się płeć, wiek, demencję, oraz 
zdolność poruszania się [10]. Niektórzy 
autorzy są zdania, że właściwie niewiele 
jest zabiegów i interwencji, które mogą 
w sposób istotny poprawić jakość życia 
pacjentek z nietrzymaniem moczu [15]. 
Wszystkie te wyniki sugeruję, że potrzeb-
ne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć 
farmakologiczne oraz niefarmakologiczne 
leczenie nietrzymania moczu u kobiet, 
mogące mieć ewentualny wpływ na jakość 
życia tych pacjentów.

Natomiast poruszając kwestię jakości 
życia, część autorów określiło niską jakość 
życia ankietowanych kobiet, natomiast 
podejmując analizę odpowiedzi na zadane 
pytania dotyczące jakości życia w niniejszej 
pracy można stwierdzić, że kobiety określiły 
swój poziom życia jako dobry. Co więcej, 
wyniki badań własnych sugerują, że dolegli-
wość nietrzymania moczu nie obniża jakości 
życia w stopniu znacznym. Do podobnych 
wniosków doszli Barnaś i wsp. [2], według 
autorów głównym momentem powodu-
jącym nietrzymanie moczu jest: śmiech, 
kaszel, kichanie. Z kolei respondentki za-
pytane o czynnik powodujący nietrzymanie 
moczu wskazały podnoszenie przedmiotów, 
natomiast w kolejności drugorzędnej wska-
zały wyżej wymienione czynniki.

Wnioski:

1.  BMI badanych kobiet ma znaczny 
wpływ na jakość życia. 

2.  Poziom wykształcenia badanych 
nie ma wpływu na jakość życia. 

3.  Kobiety mieszkające w mieście czę-
ściej korzystają z porad lekarskich 
w odniesieniu do kobiet zamiesz-
kujących wieś. 

4.  Kobiety są bardziej zadowolone 
z efektów leczenia wybraną metodą 
tylko wtedy, gdy stosują ją regu-
larnie.

5.  U większości kobiet występował 
obniżony nastrój. 

6.  Najczęściej wypływ moczu u bada-
nych kobiet wystąpił podczas dźwi-
gania.

7.  Większość ankietowanych kobiet 
nie zgłaszało wpływu nietrzymania 
moczu na jakość życia seksualnego.

8.  Większość ankietowanych kobiet 
była zadowolona z rezultatów le-
czenia.
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Jakie sfery 
zostały 

zaburzone
n %

Społeczna  17  24,29

Seksualna  14  20,00

Zawodowa  20  28,57

Rodzinna  11  15,71

Żadne  8  11,43

Leczenie n %

Zachowawcze  37  52,86

Farmakologiczne  17  24,29

Operacyjne  16  22,85

Tab. 7. Sfery życia codziennego zaburzone przez 
chorobę

Tab. 8. Metody leczenia wybierane przez kobiety
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