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GOOD BLADDER HABITS FOR
EVERYONE
DOBRE ZWYCZAJE DBAŁOŚCI
O PĘCHERZ DLA KAŻDEGO

GOOD BLADDER HABITS CAN HELP IMPROVE
BLADDER CONTROL

DOBRE ZWYCZAJE DBAŁOŚCI O PĘCHERZ
MOGĄ POMÓC W JEGO KONTROLOWANIU

You need good bladder habits for a healthy life.

Należy wypracować dobre zwyczaje dbałości
o pęcherz, by móc prowadzić zdrowy tryb życia.

Poor bladder habits can lead to poor bladder control,
and even wetting yourself. Here are some easy steps
that everyone can take to keep a healthy bladder.

HINTS TO KEEP YOUR BLADDER HEALTHY
Step 1 – Use good toilet habits
	It is normal to go to the toilet 4 to 8 times a
day and no more than twice a night.
	Don’t get into the habit of going to the toilet
“just in case.” Try to go to the toilet only
when your bladder is full and you need to go.
(Going to the toilet before you go to bed is fine).
	Take your time so that your bladder can
empty. If you rush, and do not empty your
bladder fully, over time, you could get a
bladder infection.
	Women should sit to go to the toilet. Do not hover
over the toilet seat.
Step 2 – Keep good bowel habits

	Eat lots of fruits and vegetables and stay active to
keep your bowels regular.
	Do not strain when using your bowels as
this can weaken your pelvic floor muscles
(the muscles that help your bladder and
bowel control).

WSKAZÓWKI DLA ZACHOWANIA
ZDROWEGO PĘCHERZA
1 krok – korzystaj z toalety w odpowiedni sposób
	Jest rzeczą normalną chodzić do toalety 4 do 8
razy dziennie i nie więcej niż dwa razy w nocy.
	Unikaj nabrania nawyku chodzenia do toalety
„na wszelki wypadek”. Próbuj chodzić do toalety
tylko wtedy, gdy twój pęcherz jest pełny i musisz
iść. (Chodzenie do toalety przed pójściem spać
jest w porządku).
	Nie śpiesz się i doprowadź do opróżnienia
pęcherza. Jeśli będziesz się śpieszyć i nie
opróżnisz całkowicie pęcherza, z czasem
możesz dostać zapalenia pęcherza.
	Kobiety powinny siadać na toalecie, a nie
kucać nad deską klozetową.
2 krok – korzystaj z toalety w odpowiedni sposób
	Jedz dużo owoców i jarzyn i zachowuj aktywność,
by regularnie się wypróżniać.
	Nie natężaj się przy wypróżnianiu, ponieważ
może to osłabić twoje mięśnie dna miednicy
(mięśnie, które utrzymują kontrolę opróżniania
pęcherza i jelit).

Step 3 – Drink plenty of water
	Drink 1.5 - 2 litres of fluid each day unless
your doctor says this is not okay.
	Cut down on how much caffeine and alcohol
you drink. These may upset your bladder.
Do not drink too much coffee, tea or cola.
Instant coffee has less caffeine than brewed
coffee. Tea has less caffeine than coffee.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

Złe zwyczaje dbałości o pęcherz mogą doprowadzić
do słabej kontroli nad oddawaniem moczu,
a nawet do moczenia się. Oto kilka prostych
kroków, które każdy może podjąć, by zachować
zdrowy pęcherz.

3 krok – pij dużo wody

	Pij codziennie 1,5 – 2 litrów płynu, chyba, że twój
lekarz uważa inaczej.
	Ogranicz ilość kofeiny i alkoholu. Mogą ci
rozregulować pęcherz. Nie pij zbyt dużo kawy,
herbaty lub koli. Kawa rozpuszczalna zawiera
mniej kofeiny niż kawa parzona. Herbata ma
mniej kofeiny niż kawa.
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Step 4 – Look after your pelvic floor muscles
	Keep your pelvic floor muscles strong with pelvic
floor muscle training.
	You can get a Pelvic Floor Muscle Training leaflet
for Men, or for Women.
	See your doctor, physiotherapist or continence
nurse to check that you are training your muscles
the right way.
Step 5 – Seek help from your doctor,
physiotherapist or continence nurse if you:
	wet yourself, even a few drops, when you
cough, sneeze, laugh, stand, lift or do sports
or other activity;
	have an urgent need to pass urine, have a strong
feeling of not being able to hold on, or often don’t
get to the toilet in time;
	pass small amounts of urine, often and
regularly. That is more than 8 times per day
in small amounts (less than about what a
tea cup holds);
	have to get up more than twice in the night
to pass urine;
	wet the bed over the age of five years;
	have trouble starting your stream of urine, or have
a stream that stops and starts instead of a smooth
flow;
	strain to pass urine;
	feel that your bladder is not empty when you have
passed urine;
	have burning or pain while passing urine;
	have to give up things you enjoy like walking,
aerobics or dancing because of poor bladder
or bowel control; or
	have any change in your regular bladder habits
that you are worried about.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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4 krok – dbaj o swoje mięśnie dna miednicy
	Zachowaj siłę swoich mięśni dna miednicy przy
pomocy ćwiczeń na mięśnie dna miednicy.
	Możesz otrzymać broszurę Ćwiczenia Mięśni
Dna Miednicy dla mężczyzn albo dla kobiet.
	Odwiedź swojego lekarza, fizjoterapeutę lub
pielęgniarkę wyspecjalizowaną w zagadnieniach
kontrolowania czynności fizjologicznych,
by upewnić się, że ćwiczysz swoje mięśnie
we właściwy sposób.
5 krok – Szukaj pomocy u swojego lekarza,
fizjoterapeuty lub pielęgniarki wyspecjalizowanej
w zagadnieniach kontrolowania czynności
fizjologicznych, jeśli:
	moczysz się – nawet w przypadku kilku kropli, –
kiedy kaszlesz, kichasz, śmiejesz się, stoisz,
podnosisz, lub uprawiasz sport albo wykonujesz
inne zajęcia;
	masz pilną potrzebę oddania moczu, masz silne
poczucie niemożności utrzymania moczu albo
często nie zdążasz na czas do toalety;
	oddajesz małe ilości moczu, często i regularnie,
to znaczy częściej niż 8 razy dziennie w małych  
ilościach (mniejszych niż około filiżanki herbaty);
	musisz wstawać częściej niż dwa razy w nocy,
by oddać mocz;
	moczysz łóżko po ukończeniu pięciu lat;
	masz trudności z rozpoczęciem oddawania
moczu lub oddajesz mocz strumieniem
przerywanym, z przerwami, zamiast w
sposób ciągły;
 oddajesz mocz z wysiłkiem;
	czujesz po oddaniu moczu, że twój pęcherz nie
jest pusty;
	masz wrażenie pieczenia lub odczuwasz ból w
czasie oddawania moczu;
	musisz rezygnować z rzeczy, które ci sprawiają
przyjemność, jak spacery, aerobik lub tańce, ze
względu na trudności kontrolowania opróżniania
pęcherza lub jelit; albo
	dostrzegasz zmiany w swoich regularnych
zwyczajach dbałości o pęcherz, które cię
niepokoją.
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SEEK HELP

SZUKAJ POMOCY

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.

Dostępne są wykwalifikowane pielęgniarki,
kiedy zadzwonisz do Krajowej Infolinii ds.
Kontrolowania Czynności Fizjologicznych pod
numer 1800 33 00 66* (od poniedziałku do piątku od
godziny 8.00 do 20.00 Australian Eastern Standard
Time) bezpłatnie:
 Informacja;
 Porada; i
 Ulotki.

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/otherlanguages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Jeżeli masz trudności z mówieniem lub rozumieniem
w języku angielskim, możesz zwrócić się o pomoc
do telefonicznej służby tłumaczy dzwoniąc pod
numer 13 14 50. Telefon zostanie odebrany w języku
angielskim, więc prosimy podać język, w którym
rozmawiasz i nie odkładać słuchawki. Zostaniesz
połączony z tłumaczem ustnym, który rozmawia
w twoim języku. Powiedz tłumaczowi, że chcesz
zadzwonić do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania
Czynności Fizjologicznych (National Continence
Helpline) pod numer 1800 33 00 66. Zaczekaj
przy telefonie na połączenie, a tłumacz pomoże
ci porozmawiać z pielęgniarką wyspecjalizowaną
w zagadnieniach kontrolowania czynności
fizjologicznych. Wszystkie rozmowy są poufne.
Odwiedź stronę bladderbowel.gov.au lub
continence.org.au/other-languages
* Rozmowy z telefonów komórkowych naliczane są po stosowanych
stawkach.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066
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