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Wstêp: Jednym z wa¿nych problemów u pacjentów rehabilitowanych po
urazach czaszkowo-mózgowych s¹
powik³ania dotycz¹ce uk³adu moczowego. Najczêstsz¹ przyczyn¹ s¹ zaka¿enia dróg moczowych. Mimo w³aciwej pielêgnacji pacjenta, jak najszybszego usuniêcia cewnika wewnêtrznego i wytwarzania automatyzmu pêcherza, obserwujemy czêsto kolonizacje
drobnoustrojami chorobotwórczymi
oraz wywo³ywane przez nie infekcje.
Cel: Celem pracy jest ocena czêstoci
wystêpowania zaka¿eñ oraz najczêstszych patogenów i ich lekowra¿liwoci u pacjentów leczonych w Klinice
Rehabilitacji w latach 2003-2005 z powodu przebytego urazu czaszkowomózgowego w tym tak¿e wielonarz¹dowego.Materia³ i metoda: Retrospektywnej ocenie poddano proces leczenia 379 pacjentów z Kliniki Rehabilitacji w latach 2003-2005, w wieku od 2
do 72 lat (rednia wieku 27,4), w tym
222 mê¿czyzn (55,8%), 110 kobiet
(27,7%) oraz 66 dzieci (16,6%). U ka¿dego pacjenta po przyjêciu do Kliniki
wykonywano posiew moczu (ja³owym
cewnikiem w godzinach rannych pobierano porcje moczu). W przypadku
dodatniego wyniku i objawów klinicznych lub laboratoryjnych wyk³adników
stanu zapalnego w³¹czano leczenie
celowane. Wyniki: U 216 osób leczonych z powodu urazu g³owy wyst¹pi³y
powik³ania infekcyjne (54,3%), w tym
zaka¿enia dróg moczowych (g³ównie
zapalenie cewki moczowej, pêcherza
moczowego) dotyczy³y 133 chorych
(33,4%). Rzadziej obserwowanym powik³aniem by³a kamica uk³adu moczowego, która dotyczy³a 11 chorych (3%).
W jednym przypadku obserwowano
powstanie ropnia moszny i wytworzenie przetoki cewkowo-mosznowej. U
niektórych chorych mimo w³aciwego
leczenia diagnozowano kolejn¹ infekcje dróg moczowych podczas pobytu.
Rozpoznano ³¹cznie 157 infekcji dotycz¹cych uk³adu moczowego, u niektórych pacjentów kilkakrotnie dochodzi³o do zaka¿enia ró¿nymi patogenami.
Najczêciej stwierdzanymi patogenami by³y: bakterie z rodzaju Proteus w
49 przypadkach - 31,2% (w tym 2 szczePrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

Intruduction: One of the most important problems in treating patients
after head injury is urinary complication. The first place take urinary infections, which disturb rehabilitation
process. Clean intermittent catherization, bladder training and good care
do not preserve infection. The purpose
of our study was to present the frequency of urinary infections and main
pathogens involved in these infections
among patients treated in The Department of Rehabilitation after head injury.
Material and Methods: We gathered
microbiological tests and observations
from 398 patients ( from 2 to 73 years
old) after head injury treated in years
2003-2005. Some of them survived
head injury and some of them had also
multiorgan injury. Results: In 133 of
them we found bladder and urethra
infections, vesical calculus in 11
cases. In one case we found prostatic
abscessus and in one case urethroscrotal fistula. Each patient had microbiological test of urine after he was
admitted to the Department. If the test
was positive he had pharmacological
treatment. In 157 urinary infections we
selected Proteus sp., Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterococcus sp.,
Acinetobacter sp. Serratia marcescens, Morganella morganii, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Streptococcus agalactiae
and Candida albicans was represented not so often. Conclusions: The
most frequent pathogens were: Proteus
mirabilis,
Pseudomonas
aeruginosa, E. coli. Most of patients
had positive microbiological tests at
the admittance to our Department.
These complications extend the rehabilitation process and generate high
costs. It is necessary to create standards of care of neuropathic bladder in
patients after head injury.

M. £ukowicz i wsp.

py ESBL), Pseudomonas 35 przypadków - 22,3% (P. aeruginosa), Escherichia
33 przypadki - 21% (E coli), Enterococcus 29 przypadków - 18,5% (E. faecalis
16, E. spp. 8, E. faecium 5), Klebsiella 9 przypadków - 5,8% (K. pneumoniae - 8
w tym 2 szczepy ESBL), Enterobacter 9 przypadków - 5,8% (Enterobacter cloacae), Citrobacter 6 przypadków - 3,8% (C. freundii), Acinetobacter 6 przypadków - 3,8% (A. baumanii, A. lwofii). Rzadziej hodowanymi drobnoustrojami by³y:
w 1,9% Serratia marcescens (w tym 1 szczep ESBL), Morganella morganii w
1,3%, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae oraz Candida albicans. Wnioski: U wiêkszoci pacjentów, u których
przy przyjêciu do Kliniki pobrano posiew moczu stwierdzono obecnoæ patogenów chorobotwórczych. Najczêciej wyhodowane patogeny z posiewów
moczu to Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, E coli. Konieczne jest
ustalenie standardów postêpowania celem zmniejszenia czêstoci zaka¿eñ u
pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, przejcia na cewnik zewnêtrzny u mê¿czyzn i wk³adki urologiczne u kobiet, zastosowania rodków uroseptycznych.
Wstêp
Zaka¿enia szpitalne s¹ powa¿nym powik³aniem hospitalizacji. Wystêpuj¹ we
wszystkich oddzia³ach, jednak¿e z najwiêksz¹ czêstoci¹ na oddzia³ach intensywnej
opieki medycznej (OIOM) i oddzia³ach zabiegowych, w których inwazyjnoæ postêpowania jest najwiêksza, a stan chorych zazwyczaj bardzo ciê¿ki. Na takich w³anie
oddzia³ach przebywaj¹ pacjenci po urazach
czaszkowo-mózgowych. Leczenie ich stanowi powa¿ny problem terapeutyczny. D³ugotrwa³e unieruchomienie, czêstoæ zabiegów pielêgnacyjnych oraz koniecznoæ stosowania inwazyjnych metod diagnostycznych i leczenia predysponuj¹ tê grupê pacjentów do wystêpowania zaka¿eñ. Ogólna czêstoæ zaka¿eñ szpitalnych waha siê
od 3-21 proc. [8] - przewa¿nie w granicach
6,9-10 proc. [13]. Najczêstsz¹ postaci¹ zaka¿enia nabytego w szpitalu s¹ zaka¿enia
uk³adu moczowego (29-44 proc.), ran pooperacyjnych (27-34proc.), uk³adu oddechowego (11-32 proc.) i skóry (7 proc.) [2].
Zaka¿enie uk³adu moczowego to potwierdzona obecnoæ drobnoustrojów w obrêbie dróg moczowych. W prawid³owych
warunkach - oprócz koñcowego odcinka
cewki moczowej - mocz jest ja³owy. Obecnoæ i rodzaj drobnoustroju warunkuje wiele
czynników. W obrêbie dróg moczowych najczêstszymi patogenami bakteryjnymi s¹:
Escherichia coli (nawet do 80% zaka¿eñ),
Klebsiella spp., Enterococcus faecalis i Staphylococcus saprophyticus. W grupie zaka¿eñ szpitalnych równie¿ dominuje Escherichia coli oraz Acinetobacter, Pseudomonas
areuginosa, Serratia, Providencia [6, 10].
Podobne bakterie izoluje siê z moczu
chorych z cewnikiem umieszczonym na sta³e w drogach moczowych. Gdy czas cewnikowania wyd³u¿a siê, zwiêksza siê wystêpowanie w moczu bakterii Gram-ujemnych
- Proteus, Pseudomonas, Serratia, zmniejsza siê natomiast udzia³ bakterii Gram-dodatnich, np. gronkowców.
U chorych na cukrzycê czêsto izoluje
siê grzyby z rodzaju Candida oraz Aspergillus i Cryptoccocus. Wród kobiet aktywnych seksualnie stwierdza siê tak¿e Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealythicum, Neisseria gonorrhoeae oraz wirusy
Herpes simplex [9,19].
Celem przeciwdzia³ania najczêstszym
zaka¿eniom nabytym w szpitalu - zaka¿e-
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niom uk³adu moczowego, w tym równie¿ u
pacjentów cewnikowanych, istotne jest [11,
18,20]:
1. przestrzeganie higieny osobistej,
2. czêste i ca³kowite opró¿nianie
pêcherza,
3. leczenie zaburzeñ sprzyjaj¹cych
zaka¿eniom - chorób gruczo³u
krokowego, nietrzymania moczu,
kamicy uk³adu moczowego,
4. ograniczenie wskazañ do
cewnikowania do sytuacji, w których
jest to niezbêdne
5. utrzymywanie cewnika krócej
ni¿ przez 2 tyg.,
6. aseptyczne warunki zak³adania
i zmiany cewnika oraz w³aciwa
pielêgnacja,
7. u¿ywanie sterylnych systemów
zamkniêtych ze rodkiem
odka¿aj¹cym,
8. u¿ywanie sterylnych narzêdzi,
maci, ¿eli, p³ynów do p³ukania oraz
cewników o odpowiednim
przekroju zewnêtrznym,
co zmniejsza ryzyko urazu lub
stanu zapalnego,
9. stosowanie systemów z zastawk¹
oraz utrzymywanie zbiornika
na mocz zawsze poni¿ej pêcherza,
aby zapobiegaæ cofaniu siê moczu,
10. prawid³owe nawodnienie
i utrzymywanie diurezy godzinnej
- ok. 100 ml/godz.,
11. podanie po za³o¿eniu cewnika
3 dawek leku przeciwbakteryjnego.
Niekiedy, pomimo leczenia, dochodzi do
powik³añ zaka¿eñ uk³adu moczowego, z których warto wymieniæ te najpowa¿niejsze:
1. ropieñ korowo-rdzeniowy nerki,
2. ropnie mnogie kory nerki,
3. ropieñ oko³onerkowy,
4. zgorzelinowe, odmiedniczkowe
zapalenie nerki,
5. martwica brodawek nerkowych,
6. przewlek³e odmiedniczkowe
zapalenie nerek,
7. niewydolnoæ nerek,
8. urosepsa [11].
Pacjenci po ciê¿kich urazach czaszkowo-mózgowych nale¿¹ do grupy szczególnie nara¿onej na wystêpowanie powik³añ ze
strony uk³adu moczowego, poniewa¿ najczêciej wymagaj¹ odbarczania dolnych
dróg moczowych samocewnikowaniem, sta-

³ym cewnikiem lub przetok¹ nad³onow¹ albo
zbiornikami na mocz. Dlatego konieczne jest
ustalenie standardów postêpowania celem
zmniejszenia czêstoci zaka¿eñ w tej grupie pacjentów.
Materia³ i metody

Retrospektywnej ocenie poddano proces leczenia
379 pacjentów z Kliniki Rehabilitacji w latach 2003-2005,
w wieku od 2 do 72 lat (rednia wieku 27,4), w tym 222
mê¿czyzn (55,8%), 110 kobiet (27,7%) oraz 66 dzieci
(16,6%). W tej grupie stwierdzono izolowany uraz czaszkowo-mózgowy u 149 osób (37,4%), a u 249 osób
(62,6%) wystêpowa³y towarzysz¹ce urazy wielonarz¹dowe.
U ka¿dego pacjenta po przyjêciu do Kliniki wykonywano posiew moczu (ja³owym cewnikiem w godzinach
rannych pobierano porcje moczu). W przypadku obecnoci
gronych patogenów w posiewie moczu oraz objawów klinicznych takich jak: podwy¿szona temperatura, bolesnoæ, mêtny
mocz lub laboratoryjnych wyk³adników stanu zapalnego (leukocytoza, podwy¿szone OB., podwy¿szony poziom CRP) w³¹czano leczenie celowane.

Wyniki
Najczêstsze infekcje u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych leczonych w
Klinice Rehabilitacji to zaka¿enia dróg moczowych, co pokrywa siê z danymi epidemiologicznymi (rycina 1).
W trakcie hospitalizacji rozpoznano ³¹cznie 157 zaka¿eñ dotycz¹cych uk³adu moczowego.
U niektórych pacjentów kilkakrotnie dochodzi³o do zaka¿enia ró¿nymi patogenami. Najczêciej stwierdzanymi patogenami
by³y: bakterie z rodzaju Proteus w 49 przypadkach - 31,2% (w tym 2 szczepy ESBL),
Pseudomonas 35 przypadków - 22,3% (P.
aeruginosa), Escherichia 33 przypadki 21% (E. coli), Enterococcus 29 przypadków
- 18,5% (E. faecalis 16, E. spp. 8, E. faecium
5), Klebsiella 9 przypadków - 5,8% (K. pneumoniae - 8 w tym 2 szczepy ESBL), Enterobacter 9 przypadków - 5,8% (Enterobacter
cloacae), Citrobacter 6 przypadków - 3,8%
(C. freundii), Acinetobacter 6 przypadków 3,8% (A. baumanii, A. lwofii). Rzadziej hodowanymi drobnoustrojami by³y: w 1,9%
Serratia marcescens (w tym 1 szczep
ESBL), Morganella morganii w 1,3%, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae oraz
Candida albicans.
U 216 osób leczonych z powodu urazu
g³owy wyst¹pi³y powik³ania zapalne (54,3%),
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Rycina 1
Powik³ania infekcyjne u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji z powodu urazu czaszkowomózgowego w latach 2003-2005.
Intefections in a group of patients in Rehabilitation Clinic after TBI in years 2003-2005.
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Rycina 2
Powik³ania w drogach moczowych u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji z powodu urazu
czaszkowo-mózgowego w latach 2003-2005.
Urinal track infections in a group of patients in Rehabilitation Clinic after TBI in years 2003-2005.
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Rycina 3
Najczêciej stosowane leki u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji z powodu urazu
czaszkowo-mózgowego w latach 2003-2005.
The most frequent drugs aplicated in a group of patients in Rehabilitation Clinic after TBI in years 2003-2005.

w tym zaka¿enia dróg moczowych (g³ównie
zapalenie cewki moczowej, pêcherza moczowego) dotyczy³y 133 chorych (33,4%).
Rzadziej obserwowanym powik³aniem dotycz¹cym dróg moczowych by³a kamica
148

dróg moczowych, któr¹ rozpoznano na podstawie badania USG u 11 chorych (3%), jako
powik³anie pourazowe. W jednym przypadku obserwowano powstanie ropnia moszny
i wytworzenie przetoki cewkowo-mosznowej
Przegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

(rycina 2).
U ka¿dego pacjenta w przypadku stwierdzenia obecnoci gronych patogenów w
badaniu mikrobiologicznym moczu i objawów klinicznych (j.w.) lub laboratoryjnych
wyk³adników stanu zapalnego (j.w.) w³¹czano leczenie celowane (rycina 3).
W³¹czono antybiotyki zgodnie z antybiogramem na okres 10-14 dni. Wykonano posiew kontrolny. Leczono do uzyskania ujemnego posiewu moczu. Celem obni¿enia ryzyka zaka¿eñ dróg moczowych wprowadzono profilaktykê:
 nauka opiekunów prawid³owej pielêgnacji okolic intymnych;
 usuwano cewnik wewn¹trz-pêcherzowy i wprowadzono jednorazowe cewnikowanie ja³owym cewnikiem pod kontrol¹
zalegania moczu w pêcherzu i zabezpieczano cewnikiem zewnêtrznym (uridonem);
 zakwaszano mocz stosuj¹c witaminê C, preparaty uroseptyczne, w tym preparaty ¿urawiny;
 zapewniano prawid³owe nawadnianie w zale¿noci od potrzeb.
U 24 pacjentów ze 133 w trakcie hospitalizacji rozpoznano ponownie zasiedlenie
dróg moczowych szczepami patogennymi.
W celu leczenia zaka¿enia najczêciej
w³¹czano: nitrofurantoinê (24%), nastêpnie
amoksycylinê (11%), a w przypadku szczepów bardzo opornych imipenem (5%). Po
leczeniu wykorzystano kontrolny posiew
moczu w odstêpie powy¿ej 48 godzin.
Dyskusja
Powik³anie w postaci zaka¿enia dróg
moczowych w grupie pacjentów leczonych
z powodu urazów czaszkowo-mózgowych
powoduje odstawienie stymulacji na czas
leczenia, co wyd³u¿a czas rehabilitacji, a
koniecznoæ w³¹czenia antybiotykoterapii
zwiêksza koszt leczenia w oddzia³ach rehabilitacyjnych. W grupie tych pacjentów
g³ównym czynnikiem obci¹¿aj¹cym jest
cewnikowanie pêcherza moczowego. Cewnik poprzez dra¿nienie mechaniczne i chemiczne powoduje zapalenie, a czasem
uszkodzenie b³ony luzowej, stanowi te¿
drogê wnikania bakterii - najczêciej pa³eczek Gramujemnych. Zaka¿enie wstêpuje
oko³ocewnikowo. Czêstoæ infekcji jest proporcjonalna do czasu utrzymywania cewnika, wynosi 3-10 proc./dzieñ utrzymywania
cewnika [4,20]. Po 30 dniach, bakteriuria
wystêpuje u prawie 100 proc. chorych z cewnikiem. Na omawiany g³ówny czynnik obci¹¿aj¹cy - cewnikowanie pêcherza moczowego mo¿na mieæ wp³yw, poczynaj¹c od zachowania zasad aseptyki przy wykonywaniu tego zabiegu, poprzez u¿ycie odpowiedniego rozmiaru cewnika, najmniejszego,
przy którym nie bêdzie dochodziæ do wyp³ywu moczu obok. Zmniejsza to dra¿nienie
mechaniczne cewki, a tak¿e umo¿liwia odp³yw wydzieliny gruczo³ów cewki moczowej.
Zastosowanie najmniejszego balonu (5 ml)
chroni przed uszkodzeniem szyi pêcherza.
Zmniejszenie czêstoci rozwoju zaka¿eñ u
tych chorych obserwowano tak¿e dziêki zastosowaniu cewników pokrytych substancjami przeciwbakteryjnymi, w tym zwi¹zkami
srebra [15].
W leczeniu infekcji uk³adu moczowego
uznan¹ metod¹ jest stosowanie soku z ¿uM. £ukowicz i wsp.

rawin. Do niedawna uwa¿ano, ¿e dzia³anie
przeciwbakteryjne ¿urawin polega g³ównie
na zakwaszaniu moczu poprzez obecnoæ
kwasu askorbinowego (witamina C) [5,14].
Póniej jednak okaza³o siê, ¿e zarówno
kwas askorbinowy, jak i ¿urawiny jako takie
zmniejszaj¹ adhezjê bakterii do nab³onka
pêcherza moczowego [17]. Schmidt D.R. i
wsp. wykazali, ¿e zarówno sok z ¿urawin,
jak i mocz oraz nab³onek pêcherza moczowego po wypiciu soku wykazywa³y aktywnoæ przeciwadherencyjn¹ wobec Gramujemnych uropatogennych bakterii [16].
Avorn i wsp. [1] objêli badaniami grupê
153 kobiet (w wieku oko³o 80 lat), cierpi¹cych na skutek zaka¿eñ uk³adu moczowego. Pacjentki leczono sokiem z ¿urawin (300
ml standardowego roztworu) albo specjalnie spreparowanym, o podobnym smaku i
kolorze roztworem placebo. Roztwór placebo zawiera³ to samo stê¿enie kwasu askorbinowego, co sok z ¿urawin. Badanie bakteriurii i pyurii powtarzano, co miesi¹c. U
kobiet leczonych ¿urawinami obserwowano
statystycznie znacz¹ce zmniejszenie zaka¿eñ dróg moczowych. Dzia³anie przeciwbakteryjne prawie na pewno nie zale¿a³o od
dzia³ania kwasu askorbinowego.
Kontiokari T. i wsp. [7] dokonali jednej z
wa¿niejszych randomizowanych prób klinicznych.
W badaniu uczestniczy³o 150 m³odych
kobiet z bakteriuri¹. Sokiem z ¿urawin leczono 50 kobiet, 50 kobiet - roztworem zawieraj¹cym szczepy bakterii Lactobacillus,
a 50 osób nie leczono w ogóle. Po 6 miesi¹cach u 8 (16%) kobiet leczonych ¿urawinami, 19 (39%) leczonych bakteriami Lactobacillus i 18 (36%) nie leczonych w ogóle, wykazano nawrót bakteriurii. Autorzy wywnioskowali, ¿e regularne picie soku z ¿urawin mo¿e zapobiec nawrotom bakteriurii.
Inni autorzy [3] badali skutecznoæ amikacyny w leczeniu zaka¿eñ uk³adu moczowego. Wskazania do leczenia Amikacyn¹
zachodz¹ w przypadkach klinicznie i laboratoryjnie ujawnionych zaka¿eñ spowodowanych przez drobnoustroje Gram ujemne,
szczególnie: Pseudomonas sp., E.coli, Proteus sp., Klebsiella sp. oraz Enterobacter
sp. [12] wówczas, gdy potwierdzono laboratoryjnie wra¿liwoæ badanego szczepu
bakteryjnego w stosunku do Amikacyny.
Badania kliniczne ujawni³y, ¿e Amikacyn¹
jest szczególnie przydatna w stanach bakteriemii i septicemii. Amikacynê zastosowano u 30 chorych, u których po leczeniu operacyjnym stwierdzono zaka¿enie uk³adu
moczowego drobnoustrojami wra¿liwymi ma
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badany antybiotyk Ogó³em u 30 chorych
zaka¿enie uk³adu moczowego by³o spowodowane pa³eczk¹ z rodzaju proteus w 8 przypadkach, Klebsiella w 11 przypadkach,
Escherichia coli w 4 przypadkach, Pseudomonas aeruginosa w 2 przypadkach i Enterobacter w 1 przypadku. W 4 przypadkach
stwierdzono zaka¿enie mieszane. Ja³owe
posiewy moczu oraz brak cech zaka¿enia
w badaniu drobnowidowym moczu po leczeniu uzyskano u 22 chorych (73%).
U pozosta³ych 8 chorych po leczeniu
nadal istnia³o zaka¿enie dróg moczowych.
U 2 sporód tych chorych po leczeniu stwierdzono inn¹ florê bakteryjn¹ ni¿ przed leczeniem, a u jednego, u którego przed leczeniem istnia³a infekcja mieszana: Proteus
mirabilis, Escherichia coli, Enterobacter sp.,
po leczeniu stwierdzono zaka¿enie jedynie
pa³eczk¹ Proteus mirabilis. U wszystkich
chorych, u których po leczeniu uzyskano
dodatnie wyniki posiewów moczu, wyhodowana flora bakteryjna by³a nadal wra¿liwa
na Amikacynê. Piêciu chorym z zaka¿eniem
uk³adu moczowego, utrzymuj¹cym siê po
leczeniu, Amikacynê podawano krócej ni¿
10 dni. Na podstawie przytoczonych danych
mo¿na autorzy badañ doszli do wniosków,
¿e, Amikacyna jest antybiotykiem maj¹cym
du¿¹ wartoæ w leczeniu zaka¿eñ uk³adu
moczowego, wywo³anych przez bakterie
Gram ujemne. Konieczne jest ustalenie
standardów postêpowania celem zmniejszenia czêstoci zaka¿eñ u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych.
Wnioski
1. U ponad 1/3 pacjentów, u których przy
przyjêciu do Kliniki Rehabilitacji w Bydgoszczy pobrano posiew moczu stwierdzono
obecnoæ patogenów chorobotwórczych.
2. Najczêciej wyhodowane patogeny z
posiewów moczu to Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa i E. coli.
3. Wprowadzenie zasad profilaktyki
zmniejsza ryzyko ponownego zaka¿enia.
4. Powik³anie w postaci infekcji znacznie wyd³u¿a czas rehabilitacji oraz zwiêksza jej koszty. Konieczne jest ustalenie standardów postêpowania celem zmniejszenia
czêstoci zaka¿eñ u pacjentów po urazach
czaszkowo-mózgowych, przejcia na cewnik zewnêtrzny u mê¿czyzn i wk³adki urologiczne u kobiet, stosowania rodków uroseptycznych.
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