
SISUTURUNDUS

Paar tilka püksis – see ei ole häbiasi ning kindlasti 
mitte vanusega kaasnev nähtus!
Uriinipidamatus… See 
algab paarist ootamatust 
tilgast näiteks köhimisel, 
aevastamisel, raskuste 
tõstmisel, liikumisel …  
Või on juhtunud, et põis 
veab alt just hetkel, kui 
oled jõudnud kiirustades 
WC ukse taha? 
Kõik see ongi probleemi 
algus!

Uriinipidamatus ehk inkon-
tinentsus on tahtmatu uriini 
eritumine. See põhjustab 
sotsiaalseid- ja hügieenilisi 
probleeme. Sellest rääkimine on 
paljudele inimestele ebamugav. 
Eestis on viimase kümne aastaga 
palju infot levitatud ning ka 
arstide teadlikkus on kasvanud. 
Kahjuks paljud uriinipidamatuse 
all kannatavad inimesed ei otsi 
kunagi abi ega küsi nõu, sest 
peavad intiimsete probleemide 
käsitlemist sageli piinlikuks. 
Kuna pidamatus on tabuteema, 
siis inimesed pigem eitavad 
probleemi ning püüavad varjata 

seda ka pereliikmete eest. 
Samuti vähendatakse probleemi 
enda jaoks, näiteks “asi ei ole 
nii hull” jutuga. Tavaline on, et 
varjamise ja eitamise periood 
võib kesta mitu aastat, sest see 
on teema, mida me sõprade-
tuttavatega meeleldi jagama 
ei kipu. Seetõttu tundub, et 
uriinipidamatus puudutab vaid 
üksikuid. Meeles tuleb pidada, 
et pidamatus on meditsiiniline 
probleem, mida ei peaks 
häbenema. 

Pidamatuse korral hakatak-
se ka vedelikku vähem tarbima, 
kuna usutakse, et ehk on siis ka 
pidamatuse probleem väiksem. 
Tegelikult võib selline käitumine 
olukorra hoopis hullemaks muu-
ta. Vajalik on julgelt arsti poole 
pöörduda, et saaks hakata pida-
matuse tekkepõhjust tuvastama. 
Selleks aga, et elu saaks parima 
elukvaliteetiga edasi minna, on 
vajalik kasutada erinevaid just pi-
damatuse hoolduseks mõeldud 
sidemeid ja mähkmeid. Oluline 
on teada, et kodused lahendu-

sed ja näiliselt sarnased tooted 
ei taga täielikku kaitset niiskus-
tunde ning ebameeldiva lõhna 
leviku eest. Ilma spetsiaalsete 
abivahenditeta raskendab uriini-
pidamatus nii töötamist, reisimist 
kui ka vaba aja veetmist. See 
võib viia elust kõrvale tõmbumi-
seni ja sellega võivad kaasneda 
nii masendus kui ka häbitunne. 
Lahendus on aga alati olemas!

Pidamatust põhjustavad te-
gurid on erinevad – vanus, üle-
kaal, sünnitamine, kuseteede 
põletikud, kroonilised haigused, 
menopaus, diabeet, neuroloogi-
lised probleemid, liikumispuue ja 
vahel ka ravimite kõrvaltoime.

Inkotuba annab tasuta nõu!

MTÜ Inkotuba nõustab uriini-
pidamatuse probleemide puhul 
alates 2001. aastast. Inkotuba 
on loodud selleks, et inimene 
saaks delikaatselt nõu küsida 
ja oma murele leevendust lei-
da. Spetsiaalse ettevalmistuse 
saanud nõustaja tutvub teie või 

teie lähedase murega ning aitab 
välja selgitada pidamatuse ras-
kusastme ja liigi. Samuti aitab 
ta valida õige mähkme või muu 
abivahendi ning näitab, kuidas 
neid kasutada. Antakse teavet 
pidamatusest, enureesist, omas-
tehooldusest  ning abi saamise 
võimalustest. Selgitatakse, kui-
das täita urineerimise või voo-
dimärgamise päevikut ning kust 
otsast üldse lahendust otsima 
hakata. Tasuta nõustamisele 
võib tulla abivajaja ise, samuti 
tema hooldaja, sugulane või lä-
hedane. Nõustamine on tasuta 
ja privaatne. 

Inkotoast saavad abi kõik: nii 
need, kel esineb üksikuid lekkeid, 
kui ka need, kelle põis võib oota-
matult täies ulatuses tühjeneda. 
Täna tegutseb üle Eesti 8 Inko-
tuba Tallinnas, Tartus, Viljandis, 
Rakveres, Pärnus ja Kohtla-Jär-
vel. Inkotubade kontakte, lah-
tioleku aegu, rohkem infot pida-
matuse kohta ning spetsiaalseid 
tooteid osta, saab meie kodulehel 
www.kuivaks.ee.

Tule nõustamisele ja küsi sobivaid abivahendeid 
Inkotoast –Muudame Sinu mure märkamatuks!


