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SURGERY FOR BLADDER
CONTROL PROBLEMS IN WOMEN
NŐK ESETÉBEN OPERÁCIÓ
VIZELETVISSZATARTÁSRA

Many women leak urine or wet themselves when
they cough, sneeze or exercise (this is called
stress incontinence). While there are many
treatments to try first, some women need to
have surgery for this problem.
WHAT CAUSES BLADDER CONTROL
PROBLEMS?

MI OKOZ VIZELETVISSZATARTÁSI
PROBLÉMÁT?

Bladder control problems are mainly caused
by damage to pelvic floor muscles and the
tissues that support them.

Vizeletvisszatartási problémát főként a
medencealapizmokban éz az azt alátámasztó
szövetben történt sérülés okozza.

The floor of the pelvis is made up of layers of
muscle and other tissues. These layers stretch
like a hammock around the bladder and vagina
from the tailbone at the back to the pubic bone
in front. The pelvic floor muscles do a number
of things, such as:
	help to close off the bladder, the
vagina (front passage) and the rectum
(back passage); and
	help to hold the bladder, the uterus
(womb) and bowel in their proper place.

A medencealap izom és egyéb szövetrétegekből
áll. Ezek a rétegek függőágyként húzódnak a
húgyhólyag és a hüvely körül hátul a farokcsonttól
elöl a szeméremcsontig. A medencealapizmoknak
több feladatuk van például:
	segítenek lezárni a húgyhólyagot, a vaginát
(elülső nyílást és a bélnyílást; (hátulsó nyílás) és
	segítenek a rendes helyükön tartani a
húgyhólyagot, az anyaméhet és a beleket.
További tájékoztatás található a medencealapizmokról a szórólapban: “Minden három asszony
közül egy, aki szült bepisil”. Vizeletvisszatartási
problémák akkor kezdődnek, amikor
meggyengülnek a medencealapizmok, mert:
	nem használja aktívan az izmait;
	állapotos és szül;
	székrekedése van;
	túlsúlyos;
 nehezet emel;
	sokáig tartó köhögése van (mint a dohányos
köhögése, vagy az asztma); vagy
	öregszik.

You can find out more about the pelvic floor
muscles in the leaflet ”One in Three Women
Who Ever Had a Baby Wet Themselves”.
Bladder control problems can start when the
pelvic floor muscles are made weaker by:
	not keeping the muscles active;
	being pregnant and giving birth;
	constipation;
	being overweight;
	heavy lifting;
	coughing that goes on for a long time
(such as smoker’s cough or asthma); or
	growing older.

HOGY LEHET A VIZELETVISSZATARTÁSI
PROBLÉMÁKAT KEZELNI?

HOW CAN BLADDER CONTROL PROBLEMS
BE TREATED?
The good news is that most women can control
their bladder better by making their pelvic floor
muscles stronger through training. The leaflet
“Pelvic Floor Muscle Training for Women”
tells you how. Your doctor, physiotherapist, or
continence nurse advisor will also be able to help.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

Sok asszonynak csöpög a vizelete vagy
bepisil, amikor köhög, tüsszent vagy tornázik.
(Ezt stress-incontenciának hívják). Bár erre
van többfajta kezelés, amit meg lehet probálni,
sok nőnek azonban operációra van szüksége erre
a problémára.
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A jó hír az, hogy a legtöbb asszony jobban vissza
tudja tartani a vizeletét, ha edzéssel megerősíti a
medencealapizmait. A “Medencealapizomedzés nők
számára” című szórólap leírja azt, hogy hogyan.
Az orvosa, fizioterapeutája vagy a kontinencia ápoló
tanácsadója is fog tudni Önnek segíteni.

www.bladderbowel.gov.au
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WHEN IS SURGERY NEEDED?

MIKOR VAN SZÜKSÉG OPERÁCIÓRA?

For a small number of women the more simple
methods can fail to help with bladder control,
and leaking urine can make day to day life difficult.
In these cases surgery may be needed. Surgery
should never be a first choice. All surgery has
risks. You must discuss these risks with
your surgeon.

Az asszonyok közül néhánynak nem segítenek az
egyszerűbb módszerek a vizeletvisszatartással
kapcsolatosan, és a vizeletszivárgás megnehezítheti
a mindennapi életet. Ilyen esetekben operációra
lehet szükség. Az operáció soha ne legyen az első
választás!. Minden operációnak vannak veszélyei.
Ezeket meg kell beszélnie a sebészével.

WHAT SHOULD YOU ASK YOUR
SURGEON?

MIT KÉRDEZZEN MEG A SEBÉSZÉTŐL?

Before agreeing to surgery, you should talk about
it fully with your surgeon. Make a list of questions
that you want to ask. These could cover:
	why this type of surgery has been chosen
for you;
	how well will it work;
	what are the details of the surgery;
	what are the problems that could occur,
both short and long term;
	what sort of scar will be left, what sort of
pain will you have;
	how much time off work will you need to take;
	how much will it cost; and
	how long will the effects last?

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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Mielőtt a műtétbe beleegyezik, sebészével beszélje
azt alaposan meg. Írja fel a kérdéseket, amiket meg
akar kérdezni. Ezek lehetnek:
	milért választották ezt a fajta műtétet az Ön
számára;
	mennyire lesz hatékony;
	mik a műtét részletei;
	mik azok a problémák, amik rövidtávon vagy
hosszútávon előfordulhatnak;
	milyen heg marad meg, milyen fájdalmat fog
érezni;
 mennyi ideig kell távolmaradnia a munkából;
	mennyibe fog kerülni; és
	meddig tart a hatása?

www.bladderbowel.gov.au
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SEEK HELP

KÉRJEN SEGITSÉGET

Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66*
(Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm
Australian Eastern Standard Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

Szakképzett ápolók állnak rendelkezésére ha
felhivja az Országos Kontinencia Telefonos
Segélyszolgálatot a 1800 33 00 66* számon
(hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 8-ig az ausztrál
keleti időzónában) ingyenesen:
 Információ;
 Tanács; és
 Szórólapok.

If you have difficulty speaking or understanding
English you can access the Helpline through the
free Telephone Interpreter Service on 13 14 50.
The phone will be answered in English, so please
name the language you speak and wait on the
phone. You will be connected to an interpreter
who speaks your language. Tell the interpreter you
wish to call the National Continence Helpline on
1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected
and the interpreter will assist you to speak with a
continence nurse advisor. All calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/
other-languages

Ha problémái vannak az angol nyelvvel, kapcsolatba
léphet a Telefonos Tolmács Szolgálattal a 13 14 50
számon. Először valaki válaszol a hivásra angolul,
mondja be, hogy milyen nyelven beszél és várjon a
telefonon. Kapcsolatba fog kerülni egy tolmáccsal
aki beszéli az Ön nyelvét, mondja meg neki, hogy az
Országos Kontinencia Telefonos Segélyszolgálattal
akar beszélni a 1800 33 00 66 számon. Várjon a
telefonon, hogy kapcsolják és a tolmács segiteni
fogja a kontinencia ápolójával való beszélgetésben.
Minden beszélgetés bizalmas.
Látogassa meg a bladderbowel.gov.au vagy
continence.org.au/other-languages weboldalakat

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

* A mobil telefonról történő hívás az annak megfelelő díjba kerül.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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