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Becslések szerint hazákban
a vizelettartási problémák a
lakosság 6,5 százalékát érin-
tik. Ennek ellenére ezt a té-
mát társadalom még mindig
tabuként kezeli, ennek "kö-
szönhetõen" a betegek több-
sége egyedül próbál meg-
küzdeni a problémával. A
most induló "Cseppnyi Ön-
bizalom" program éppen
ezért a jelenlegi helyzet fel-
mérését és javítását tûzte
zászlajára, mivel megfelelõ
tájékoztatással, a betegség
felismerésével és ellátásával
az érintettek mindenapjai is
sokkal élhetõbbé válhatnak.
A program Vácra is ellátogat.

Magyarországon a lakosság
6,5 százaléka küzd vizelettartá-
si problémával, vagy más néven
inkontinenciával. Ez megegye-
zik a magyar cukorbetegek vagy
szénanáthások arányával, még-
is erről a témáról sokkal keve-
sebb szó esik. A betegség na-
gyobb részben a nőket érinti -
az érintettek 75 százaléka nő -,
akiknél jellemzően a terhesség
alatt, és/vagy 45 év felett jelen-
nek meg a problémák. Azt, hogy
ez nem pusztán az idősek prob-
lémája jól mutatja, hogy majd
minden második kismama küzd
ezzel a problémával.

Az érintettek többsége ellá-
tatlan, aminek oka részben az
információhiány - a beteg nem

ismeri fel a tünetek alapján a be-
tegséget -, részben pedig az,
hogy az érintett egyszerűen nem
tudja, hogy létezik megoldás a

panaszaira.
A problémát tovább tetézi,

hogy a vizelettartási nehézség
még mindig tabu téma a társa-
dalomban. Az érintett betegek
nehezen beszélnek erről orvo-
sukkal, környezetükkel, akár
családtagjaikkal is, mivel kelle-
metlennek érzik problémáikat,
és így sajnos még távolabb ke-
rülnek a megoldástól.

Ezek az okok is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy jelenleg nem
áll rendelkezésre átfogó, a tel-
jes magyar lakosságra vonatko-
zó adat az inkontinencia tekin-

tetében. Nem ismert a betegség-
ben érintett lakosság pontos
nagysága, sem az informáltság
mértéke, holott ezek az adatok

szükségesek lennének a jelenle-
gi helyzet javításához, az érin-
tettek, hozzátartozók megfelelő
tájékoztatásához.

Annak érdekében, hogy a be-
tegek és a veszélyeztetettek
megfelelő tájékoztatásban és
ezen keresztül megfelelő ellá-
tásban részesülhessenek,
"Cseppnyi Önbizalom" -
Kontinencia Betegedukációs
Program elnevezéssel országos
kampány indul útjára 2012.
márciusában. A program az Új
Inkofórum kezdeményezésé-
ben, az Országos Alapellátási

Cseppnyi önbizalom az
élhetõbb életért

Intézet és a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara
szakmai, illetve az SCA
Hygiene Products Kft. anyagi
támogatásával valósul meg.

A kezdeményezés célja,
hogy a potenciálisan érintettek
részletes információkat kaphas-
sanak a betegségről, illetve hogy
képet kapjunk a pontos érintett-
ségről és informáltságról. A
program során személyesen
szólítjuk meg azokat a betege-
ket, akik eddig féltek megosz-
tani panaszaikat orvosukkal, és
lehetőséget kínálunk arra, hogy
nyíltan felvállalhassák problé-
májukat, ezáltal megismerjék a
betegséget és megfelelő ellátás-
ban részesülhessenek.

A "Cseppnyi Önbizalom" -
Kontinencia Betegedukációs
Programban a szervezők ingye-
nes fogadóórákon várják az
érintetteket, érdeklődőket és a
hozzátartozókat a háziorvosi
rendelőkben. A fogadóórákon
megjelenők részletes informáci-
ót kapnak a vizelettartási zavar-
ról, felmérik állapotuk és tájé-
kozottságuk szintjét a betegsé-
get illetően, valamint szükség
esetén megfelelő ellátásban is
részesítik.

A Magyarországon úttörő-
nek számító program során a ter-
vek szerint országos szinten kö-
zel 150 praxisban, mintegy 50
ezer beteg vehet részt
kontinencia tanácsadáson, így a
betegségben érintettek legalább
10 százalékához eljut majd a
kezdeményezés.

Vácon a Vám utca 5. szám
alatti rendelőben várják a bete-
geket három időpontban. Márci-
us 6-án 13-15 óra között, márci-
us 10-én  9-11 óra között és már-
cius 10-én 13-15 óra között. 

Március elsõ hétvégéjén,
március 1-tõl 4-ig, immár
35. alkalommal megrende-
zésre kerül az Utazás Kiál-
lítás a Hungexpo A pavilon-
jában. Jelen lesz városunk
is.

A 2012-es év díszvendégei
Lengyelország, a magyar vá-
rosok közül Debrecen és a
110 éves halasi csipke lesz-

Városunk is megmutatja magát
az idei Utazás Kiállításon

nek. Az Utazás Kiállítással
egy időben kerül megrende-
zésre a PORT.HU Bringa-
expo, a Karaván Szalon, a
Budapest Boat Show és az
Olimpia jegyében Olimpiai
Pavilon is látogatható. A ki-
állítások mellett színvonalas
előadások, bemutatók, fellé-
pők színesítik a programot.

Az előző évekhez hason-
lóan az idei évben is részt

vesz a kiállításon Budapest-
Közép-Dunavidék Regionális
Marketing Igazgatóságának
társkiállítójaként Vác városa,
az A pavilon 212/213 F stand-
ján. Várunk minden kedves
érdeklődőt standunknál, ahol
megismerkedhetnek aktuális
programjainkkal, a város lát-
nivalóival és megvásárolható
lesz Vác dalát és a dal
videóklipjét tartalmazó CD is,
valamint a Vác a Dunakanyar
szíve és a Szeretettel Vár Vác
útikönyveink is.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk a Hungexpo A
pavilonjában! (Váci Tourin-
form Iroda) 


