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The family system specificity of the patients with urinary incontinence 
 in the light of research based on family system theory   

Part I: The structure, the bonds and the family transmition  
Specyfika systemu rodzinnego pacjentek z NM w świetle teorii systemowej rodzin  

Część I: Struktura i relacje w rodzinie oraz przekazy transgeneracyjne 

Teoria systemów powstała w latach sześćdziesiątych XX wieku, znajduje zastosowanie w wielu 
dziedzinach, od fizyki do psychologii, a „..koncentruje się na odkrywaniu funkcjonalnych strukturalnych 
zasad, które są istotne dla wszystkich systemów, niezależnie od ich elementów składowych” (de Barbaro 
1999 s.10-13). Ludwig von Bertalanffy, twórca teorii systemowej zakładał, że systemy cechuje, a zarazem 
różni między sobą stopień otwartości, struktura i hierarchia subsystemów (tamże).  

Wg Salvadora Minuchin’a każdy system działa w określonym kontekście społecznym, a rodzina w 
czasie swojego rozwoju przechodzi przez szereg etapów wymagających od niej zmiany struktury. System 
przystosowuje się do każdej zmiany, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej w taki sposób, aby utrzymać 
ciągłość i jednocześnie zapewnić psychospołeczny rozwój każdego członka rodziny (Minuchin 1974).  

Specyfika funkcjonowania każdej rodziny określa sposób, w jaki system rodzinny jest w stanie czerpać z 
zasobów, pomocy i wsparcia otoczenia, a także przyjmować informacje z niego płynące. Jednym z 
elementów mających wpływ na procesy zachodzące w rodzinie jest przewlekła choroba jednego z jej 
członków. Najsilniejsze i najważniejsze więzi międzyludzkie powstają w rodzinie, w której się 
wychowujemy (rodzinie pochodzenia) oraz w tej, która powstaje wraz z małżeństwem (rodzinie nuklearnej). 
Wpływ tych więzi na przebieg choroby, leczenie i rehabilitację członków rodziny jest zasadniczy i 
wykazywany w badaniach z wielu dyscyplin klinicznych (Wiener 1996). Nietrzymanie moczu (NM) z racji 
częstości występowania i skutków, jakie wywiera na funkcjonowanie kobiet we wszystkich pełnionych 
przez nie rolach, może być rozważane jako czynnik zaburzający strukturę i układ zależności między 
poszczególnymi członkami rodziny.  

NM zaliczane jest do najczęstszych dolegliwości kobiet w XXI wieku. Szacuje się bowiem, że 
dolegliwość ta dotyka 17-60% populacji (Lemack 2000, Rechberger, Jakowicki 2001, Steciwko 2002). 
Nie idzie to w parze z ilością badań z komponentą psychologiczną, a te, które dotąd przeprowadzono 
koncentrowały się na ujęciu problemu w perspektywie indywidualnej i  poruszały problematykę jakości 
życia kobiet z tym zaburzeniem i ograniczeń, jakie ono ze sobą niesie w aspekcie funkcjonowania 
seksualnego, pracy, życia towarzyskiego. Brak jednak w literaturze ostatniego 30-lecia prac opisujących 
funkcjonowanie tej grupy pacjentów w szerszym kontekście rodzinnym, bądź też wpływu tej choroby na 
zmianę relacji i zależności między członkami systemu rodzinnego. 

W dostępnym piśmiennictwie prac skoncentrowanych na pacjentkach z NM opartych na założeniach 
teorii systemów nie znaleziono. Badania prowadzone w tym paradygmacie opierają się na genogramie w 
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połączeniu z wywiadem systemowym, które są bardzo przydatnymi narzędziami, choć rzadko stosowanymi 
w diagnozie ze względu na czasochłonność i konieczność dobrego kontaktu z pacjentką.  

Celem przeprowadzonych przez nas badań była charakterystyka systemu rodzinnego pacjentek z NM w 
oparciu o teorię systemową rodzin. 
  Ze względów objętościowych pracę tę podzielono na dwie części. W I części przedstawiona zostanie 
charakterystyka rodzin badanych przez nas osób, obejmująca strukturę i relacje w rodzinie oraz przekazy 
transgeneracyjne. Natomiast w II części przedstawimy analizę problemów rodzinnym pacjentek z NM w 
świetle teorii systemowej. 

MATERIAŁ I METODY  

Z grupy chorych diagnozowanych z powodu NM w NZOZ Provita Gdańsk od września do grudnia w 
roku 2004 wyłoniono 97 kobiet, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie badań psychologicznych. 
Pacjentki zapraszano na badania w dniach wolnych od pracy. Średni czas badania psychologicznego 
pacjentki wynosił około 1,5 godziny. U wszystkich chorych typ i zaawansowanie kliniczne NM oceniono 
zgodnie ze standardami ICS (Abrams P., Cardozo L. i wsp. 2002).  

Zgodnie z założeniami teorii systemowej przewidywano, że duże znaczenie dla zrozumienia specyfiki 
zależności rodzinnych, a co za tym idzie ogólnego funkcjonowania kobiet z NM, jest przede wszystkim 
rodzaj i jakość więzi pomiędzy członkami rodziny nuklearnej. Przyjęto powszechnie stosowany system 
oznaczeń genogramowych, który uwzględnia istnienie relacji bardzo dobrej bliskiej, dobrej bliskiej, 
dystansu, konfliktu, symbiozy, braku kontaktu oraz relacji ambiwalentnych. W niniejszej pracy skupiono się 
na strukturze rodzin osób badanych, ich relacjach w rodzinie i przekazach transgeneracyjnych. Badaliśmy, 
czy istnieje specyficzny wzorzec funkcjonowania kobiet z NM w systemie rodzinnym.  

Ważny wydał się też strukturalny skład rodziny (rodzina pełna/niepełna), istnienie poprzednich 
związków małżeńskich któregoś z aktualnych partnerów, czyli istnienie tzw. rodziny rekonstruowanej, 
adopcje, emigracja członków rodziny. 

W badaniach ujęliśmy także przekazy transgeneracyjne dotyczące roli oraz pozycji kobiety i mężczyzny, 
rozwiązywania problemów, najważniejszych wartości, przekazu informacji w rodzinie, poruszaniu tematów 
relacji damsko-męskich i istnienie tematów tabu. 

Biorąc pod uwagę transgeneracyjne przekazy zanalizowano rodziny pochodzenia pacjentek ze 
szczególnym uwzględnieniem więzi małżeńskich rodziców, kolejności narodzin pacjentek z rodzin wielo-
dzietnych, a także pozycji wśród rodzeństwa ich partnerów/mężów. Sprawdzono też, czy związki kobiet z 
NM dobrane są komplementarnie czy symetrycznie pod względem cech wiążących się z kolejnością 
narodzin obojga partnerów w ich rodzinach pochodzenia (de Barbaro 1999). 

Do zebrania wyżej opisanych danych użyto genogramu, będącego jedną z metod zbierania danych o 
rodzinie i jej funkcjonowaniu. Genogram jest to obraz drzewa rodzinnego zawsze przedstawiany na dużej 
planszy, przy użyciu tych samych graficznych symboli będących skrótami informacji, na którym 
umieszczani są członkowie sytemu rodzinnego przynajmniej w trzech pokoleniach, ich dane demograficzne, 
krytyczne wydarzenia życiowe oraz ich wzajemne relacje emocjonalne. Jego zaletą jest czułość na wzorce 
rodzinne i przekazy transgeneracyjne (de Barbaro 1999, McGoldrick, Gerson 1985, Józefik, Pietraszewski 
1988).  Zbadano częstość występowania wyżej wymienionych parametrów oraz korelacje pomiędzy 
analizowanymi czynnikami. Dla celów statystycznych użyto programu SPSS v12. Przyjęto za istotne staty-
stycznie poziomy: p < 0,05 (*) i p < 0,001(**).  

WYNIKI I OMÓWIENIE  

 Średnia wieku badanej populacji wynosi 63,4 lata, co zgodne jest ze wzrostem częstości występowania 
NM u kobiet w wieku około – i pomenopauzalnym (Lemack 2000, Rechberger, Jakowicki 2001, Steciwko 
2002).  Dominuje wykształcenie na poziomie średnim. W badanej grupie tylko jedna kobieta jest osobą 
bezdzietną, 2 osoby mają dzieci zaadoptowane. Średnia ilość dzieci w rodzinie w badanej grupie wynosi 2,5, 
przy czym wiek dzieci badanych przez nas kobiet mieści się w przedziale 10 – 59 lat (średnia wieku dzieci 
wynosi 28 lat).  

Ważne było także ustalenie struktury rodzin badanych przez nas pacjentek. Wyniki, które otrzymaliśmy 
przedstawia tabela I. 
 

Tab. I Struktura rodziny nuklearnej  
 

Struktura rodziny Procent rodzin 
rodzina pełna 73% 
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niepełna, rozwód 11% 
separacja 2% 

rekonstruowana 12% 
adopcja 2% 

 
Zgodnie z oczekiwaniami zdecydowana większość rodzin nuklearnych pacjentek to rodziny pełne. 

Odsetek rozwodów jest o połowę niższy niż średni odsetek rozwodów w Polsce w latach 1985 – 2004 (który 
wynosi 43%) (http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/index/htm, Nęcki 2000). Może to być 
związane nie tylko ze strukturą wieku naszych pacjentek. Nasilone NM poważnie ograniczając możliwość 
wykonywania zawodu, uzależniać może kobiety materialnie od partnerów. Może to być wystarczającą 
motywacją do pozostawania w stałym związku mimo niskiej oceny jego jakości.  

Ciekawe wydają się zachodzące korelacje pomiędzy istnieniem rozwodu w rodzinie nuklearnej 
badanych kobiet a innymi badanymi wymiarami. Wynika z nich, że istotne na poziomie statystycznym 
p=0.05 (*) lub p=0.001 (**) korelacje istnieją pomiędzy rozwodem a:  dystansem między rodzicami 
(r=0.388**), brakiem rozmów o problemach w rodzinie (r=0.264*), brakiem więzi z mężczyznami w 
rodzinie nuklearnej (r=0.568**), brakiem dobrych relacji z rodzicami (r=-0.304**) oraz byciem jedynaczką 
(r=0.421*). Wskazuje to na fakt, że w przypadku istnienia zaburzonej komunikacji w rodzinie pochodzenia, 
kiedy nie mówi się o problemach, nie umie się wyjaśniać różnych trudności,  powstaje dużo niedomówień i 
te złe wzorce przekazywane są transgeneracyjnie. Jest to zgodne z założeniami teorii systemowych, według 
których najczęściej przekazy kierowane są do dzieci najstarszych (a większość badanych przez nas kobiet 
była najstarszymi dziećmi w rodzinie), które powielają te wzorce w swojej rodzinie (de Barbaro 1999).  

Istotna wydała się nam również ocena rodzaju komunikacji i więzi między rodzicami badanych przez 
nas kobiet. Wyniki dotyczące tego aspektu przedstawia tabela nr II. 
 

Tab. II Komunikacja i wi ęź między rodzicami osób badanych 
 

Rodzaj więzi Procent 
brak kontaktu 1% 

dystans, niewielki kontakt 9% 
Konfliktowy 21% 

Ambiwalentny 6% 
dobry 47% 

bardzo dobry 16% 
 

Rozkład procentowy rodzaju więzi małżeńskiej rodziców osób badanych wskazuje, że badane przez nas 
kobiety najczęściej określały relację małżeńską swoich rodziców jako dobrą lub bardzo dobrą (63%), więzi 
negatywne (brak kontaktu, dystans, niewielki kontakt, konflikt, ambiwalencja) zgłaszano rzadziej (37%).  
 Istotne statystycznie związki zachodzą pomiędzy więzią ambiwalentną między rodzicami badanych 
kobiet a istnieniem chorób psychicznych w rodzinie nuklearnej (r=0.289**), dobrą więzią a brakiem 
rozmów o problemach (r=0.229*). 

Kobiety, które w swojej rodzinie nuklearnej borykają się z problemem choroby psychicznej częściej 
określają relację pomiędzy swymi rodzicami jako ambiwalentną. Jest to zgodne z teoriami, które usiłują 
wyjaśnić genezę chorób psychicznych w ambiwalentnej postawie rodziców (Hahlweg, Goldstein 1987, 
Orwid, Czabała 1990). Zachowania objawowe wg teorii systemowych są zaś potrzebne do podtrzymania gry 
systemu rodzinnego.  

W przypadku korelacji pomiędzy dobrą więzią między rodzicami badanych przez nas kobiet a 
rozmowami o problemach w rodzinie, sytuacja badanych pacjentek wskazuje, że im rzadziej w rodzinach 
generacyjnych rozmawiało się o problemach, tym częściej rodzice nie mieli dobrych relacji z sobą, walczyli 
z sobą lub unikali się. Brak rozmów pozbawiał ich naturalnego wsparcia od bliskich osób, co 
prawdopodobnie było przyczyną pogarszania się stosunków między nimi. Wsparcie społeczne, szczególnie 
ze strony partnera bliskiego związku, spełnia funkcję bufora chroniącego przed stresem (Wojciszke 1993, za 
Cohen i Wills 1985).   

Korelacja istotna statystycznie zachodzi także pomiędzy związkiem konfliktowym rodziców a: 
konfliktową więzią z innymi mężczyznami w rodzinie (r=0.407**), dystansem z mężczyznami w rodzinie 
pochodzenia (r=0.301**), brakim kontaktu badanych kobiet  z mężem (r=0.285**), istnieniem przekazu 
transgeneracyjnego „kobieta ma być silna, sama odpowiada za funkcjonowanie rodziny” (r=0.224*). 
Potwierdza to ogólną tendencję do transgeneracyjnego powtarzania się relacji małżeńskich (de Barbaro 
1999, Namysłowska 2000). Prawidłowość tę potwierdziliśmy w rodzinach badanych kobiet.  
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Kolejnym czynnikiem, którym zajęliśmy się, był typ więzi z mężczyznami w rodzinie pochodzenia 
badanych przez nas kobiet oraz z aktualnym partnerem. Wyniki uzyskane przez badane zamieszczono w 
tabeli III.  
 

Tab. III Cz ęstość występowania typów więzi kobiet badanej populacji z mężczyznami 
w rodzinie pochodzenia oraz z mężem/ obecnym partnerem 

 

Typ więzi 
Mężczyźni  
w rodzinie  

pochodzenia 

Mąż /partner 
 

brak kontaktu 6% 3% 
dystans, niewielki 

kontakt 
18% 17% 

dobry 35% 31% 
bardzo dobry 27% 23% 
konfliktowy 5% 11% 

ambiwalentny 6% 12% 
nie udzieliło odpowiedzi 3% 3% 

 
 

Jak wynika z powyższej tabeli badane przez nas kobiety w przeszłości miały najczęściej dobry i bardzo 
dobry kontakt z mężczyznami w rodzinie pochodzenia (62%). Kontakt zaburzony (brak kontaktu, dystans, 
niewielki kontakt, konflikt, ambiwalencja) zgłaszało 35% badanych. Podobnie oceniano panujące relacje 
małżeńskie w rodzinach  nuklearnych, które najczęściej były określane przez osoby badane jako dobre bądź 
bardzo dobre (54%). Relacje zaburzone dotyczą jednak wyższego wskaźnika badanych - 43% relacji w 
diadach partnerskich pacjentek z NM. Na obecnym etapie badań nie możemy ocenić, czy może to być 
związane z NM. Ponad 80% badanych kobiet przez wiele lat ukrywa przed partnerem fakt NM. Wraz z 
rozwojem NM kobiety ograniczają życie społeczne i rodzinne (np. rezygnują ze spotkań towarzyskich, 
rodzinnych, podróży, wczasów, aktywności kulturalnej i sportowej, ograniczają życie seksualne). Brak 
wyjaśnienia partnerom rzeczywistych przyczyn zmian dotychczasowego funkcjonowania rodziny może 
powodować pogorszenie relacji partnerskich.  

Istotne statystycznie korelacje stwierdziliśmy pomiędzy zaburzonym kontaktem badanych przez nas 
kobiet z mężczyznami w rodzinie pochodzenia a zaburzoną więzią rodziców oraz zaburzonymi relacjami z 
mężem w rodzinie nuklearnej. Brak kontaktu z mężczyznami w rodzinie pochodzenia koreluje z 
ambiwalentną relacją z mężem (r=0,211*), natomiast konfliktowy kontakt z mężczyznami w rodzinie 
pochodzenia koreluje z konfliktowym związkiem rodziców (r=0,407**) i konfiktową (r=0.291*) lub 
zerwaną (brak kontaktu) więzią z mężem (r=0.335**). Ponadto zauważono istnienie korelacji pomiędzy 
dystansem między mężczyznami w rodzinie pochodzenia a istnieniem konfliktu pomiędzy rodzicami 
(r=0,301**). Wyniki te potwierdzają założenia teorii systemowej dla całej populacji (de Barbaro 1999, 
Orwid, Czabała 1990). W sytuacji stresu w rodzinie członkowie diady małżeńskiej mają najczęściej 
tendencję do wciągania do interakcji trzeciej osoby, najczęściej dziecka. Jest to tzw. proces triangulacji. W 
ten sposób zmniejszają oni intensywność konfliktu i odzyskują równowagę. Skrypt ten przekazywany jest 
córce, która przenosi go na późniejsze relacje z mężem (tamże). 

Poza bliższym przyjrzeniem się rodzinom, z których pochodziły pacjentki istotne wydawało się nam 
ustalenie, jakie przekazy dotyczące roli kobiety w rodzinie istniały w rodzinach pochodzenia badanych 
kobiet. Wyniki zamieszczono w tabeli IV. 
 

Tabela. IV Rozkład częstości przekazów transgeneracyjnych w rodzinie w badanej populacji  
 

Przekaz 

Częstość 
występowania 
tego przekazu 

w badanej 
populacji 

Kobieta silna, sama odpowiada  
za funkcjonowanie rodziny 

60% 

Kobieta nie musi być silna,  
może polegać na innych 

33% 
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Kobieta w związku  
na pozycji dominującej 

47% 

Kobieta w zawiązku na pozycji uległej 50% 

Rozmowy o problemach w rodzinie 62% 

Brak rozmów o problemach w rodzinie 38% 

Rozmowa o związkach w rodzinie 52% 

Brak rozmów o związkach w rodzinie 48% 

 
 

Jak wynika z powyższej tabeli większość kobiet w przekazach rodzinnych wyniosła pełną 
odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny, nakaz bycia silnym i radzenia sobie samemu w sytuacjach 
trudnych. Poza tym pozycja kobiet w rodzinie równomiernie rozkłada się pomiędzy dominację a uległość. 
Większość przekazów rodzinnych zawierało nakaz rozmawiania o problemach i o związkach w rodzinie, 
jednak zwraca uwagę fakt, że w 38% rodzin badanych kobiet nie rozmawiało się o problemach w rodzinie, a 
u 48% nie rozmawiało się o związkach w rodzinie.  
     Przekaz „kobieta ma być silna” koreluje z brakiem rozmów o problemach w rodzinie (r=0,322**) oraz z 
późniejszą dominacją kobiety w małżeństwie (r=0,209*). Brak rozmów o problemach dotyczących spraw 
rodzinnych połączony z oczekiwaniami o sile i odpowiedzialności kobiety sprawia, że aby sobie poradzić z 
funkcjonowaniem bez rodzinnego wsparcia kobieta przybiera postawę osoby silnej, bardzo odpowiedzialnej, 
dominującej. Ta swoista projekcja rodzinna kierowana zazwyczaj do córki jest przenoszona na grunt 
rodziny, którą założyła (de Barbaro 1999). Duże poczucie odpowiedzialności, dominacji, nie ujawnianie 
słabości może w konsekwencji prowadzić do ukrywania objawów, obserwowanego u większości naszych 
pacjentek. Ocenia się, że aż 80% pacjentek nie pytanych przez lekarza nie zgłasza problemu (Adamkiewicz 
1997).  Ze statystyk prowadzonych przez nasz ośrodek wynika także, że ponad 90% kobiet z NM nie 
informowało w ogóle lub wprost swoich partnerów o problemie NM, przy czym jedynie 10% partnerów 
uzyskało pełną informację o NM.  

Ważne korelacje zachodzą także pomiędzy przekazem: „brak rozmów o problemach w rodzinie” a: 
dystansem z partnerem (r=0,254*), brakiem dobrego kontaktu z mężczyznami w rodzinie (r=0,203*), 
niemożnością liczenia na innych (r=-0,337**) i brakiem rozmów w rodzinie o związkach (r=-0,585**). 
Natomiast przekaz „rozmowy o związkach w rodzinie” skorelowane są z dobrą relacją z mężem (r=0,266*), 
z większym dystansem (r=0,245*) i brakiem kontaktu (r=-0,262*) z mężczyznami w rodzinie. Badania 
dotyczące komunikacji interpersonalnej wskazują na wagę komunikowania werbalnego o wszystkich 
istotnych sprawach związku, rodziny. Te małżeństwa, które nie mają problemów we wzajemnym 
komunikowaniu o swych potrzebach, uczuciach charakteryzuje wyższa jakość związku (Nęcki 2000, 
Wojciszke 1993, Rostowski 1987). Wyniki naszych badań potwierdzają tą prawidłowość.  
  Zgodnie z teorią systemową ważna jest pozycja wśród rodzeństwa. Wyniki dotyczące pozycji badanych 
przez nas kobiet oraz ich mężów zamieszczono w tabeli V.  
 

Tabela. V Rozkład pozycji kobiet badanej populacji i ich mężów wśród rodzeństwa  
 

Pozycja wśród 
rodzeństwa-kolejność 

narodzin 

KOBIETY 
Procent osób badanych 

MĘŻOWIE 
Procent osób badanych 

Najstarsza/-y 36% 21% 
Średnia/-i 32% 32% 

Najmłodsza/-y 24% 43% 
Jedynaczka/jedynak 8% 2% 

 
Większość osób badanych to najstarsze bądź średnie dzieci. Najmniej  badanych kobiet jest 

jedynaczkami. Natomiast wśród partnerów/mężów pacjentek z NM sytuacja przedstawia się odmiennie, 
przeważają najmłodsi z rodzeństwa. Zwiększoną częstotliwość NM u kobiet będących najstarszymi w 
rodzinie można wytłumaczyć zarówno czynnikami fizycznymi, jak i psychologicznymi. Bycie najstarszą 
wśród rodzeństwa związane jest z większym zaangażowaniem w wykonywanie różnych prac fizycznych, 
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także związanych z dużym obciążeniem (np. noszenie młodszego rodzeństwa). Wysiłek fizyczny 
predysponuje zaś do powstawania WNM  (Rechberger, Jakowicki 2001). Z drugiej strony badania 
psychologiczne wskazują, że z najstarszymi dziećmi w rodzinie związane są największe aspiracje ze strony 
rodziców, im stawia się największe wymagania, do nich także kierowane są przekazy transgeneracyjne. 
Prowadzić to może do dużego napięcia i obciążenia psychicznego, a w konsekwencji powstawania objawów, 
np. NM.  

U kobiet pozycja osoby najstarszej i średniej wśród rodzeństwa koreluje z dobrym kontaktem z mężem 
(r=0,205*dla osoby najstarszej, r=0,289** dla średniej), natomiast pozycja jedynaczki koreluje z 
konfliktową więzią z mężem (r=0,292**). W przypadku kobiet najstarszych wyjaśnieniem dobrego kontaktu 
jest fakt zawierania związku małżeńskiego głównie z osobami najmłodszymi w rodzinie, co owocuje 
związkiem komplementarnym, korzystnym z punktu widzenia dobrego, mało konfliktowego 
funkcjonowania. Osoby średnie wśród rodzeństwa wolne od „obciążeń” przekazów rodzinnych, nie 
uwikłane w triangulację także funkcjonują dobrze w związku małżeńskim. Natomiast jedynaczki częściej są 
uwikłane w niekorzystny proces triangulacji, silniej identyfikują się z matkami, częściej także nastawione są 
na doznawanie opieki ze strony innych osób, stąd trudniej im w późniejszym związku nawiązać dobry 
kontakt (Rembowski 1986, de Barbaro 1999).  

Zwróciliśmy także uwagę na to, czy badane przez nas pacjentki z NM pozostają w związkach 
komplementarnych czy też symetrycznych pod względem pozycji partnerów wśród rodzeństwa. Uzyskane 
wyniki zawiera tabela VI.  
 

Tabela. VI Komplementarność małżeństw  pod względem pozycji partnerów wśród rodzeństwa  
 

Małżeństwa komplementarne 75% 
Małżeństwa symetryczne 25% 

 
Zdecydowaną większość w tej populacji stanowią związki komplementarne pod względem pozycji 

wśród rodzeństwa. Przy czym w większości są to pacjentki, które były najstarsze z rodzeństwa i ich 
partnerzy, będący najmłodszymi wśród rodzeństwa.  
 Komplementarność małżeństwa koreluje z przekazem bycia osobą silną (r=0,212*), byciem dominującą 
w małżeństwie (r=0,235*) oraz nie byciem osobą najmłodszą (r=-0,290**). Badania przez nas 
przeprowadzone wskazują, że większość badanych kobiet było najstarszymi dziećmi w rodzinie. Częściej 
też wchodziły w związki, w których oczekiwania i potrzeby partnera wynikające z kolejności jego przyjścia 
na świat w rodzinie pochodzenia uzupełniają się z jej potrzebami i oczekiwaniami. Zawarcie małżeństwa z 
dzieckiem najmłodszym, który nastawiony na opiekę pozwala być małżonce dominującą nie grozi 
konfrontacją, stąd okazuje się najbardziej przystosowawczym rozwiązaniem, nie tylko nie powodującym 
napięć w związku, ale i sprawiającym, że związek ten oceniany jest dobrze. Potwierdzają to badania 
psychologów społecznych zajmujących się oceną funkcjonowania małżeństw komplementarnych 
(Wojciszke 1993, Nęcki 1996, Nęcki 2000). Na obecnym etapie badań nie możemy potwierdzić, czy fakt 
bycia najstarszą wśród rodzeństwa w rodzinie pochodzenia u kobiet z NM może wiązać się ze wzrostem 
częstości NM w populacji kobiet.  Powyższe wyniki wskazują, że pacjentki z NM, chociaż sygnalizują problemy związane z NM, uwikłane 
są w różnego rodzaju zależności rodzinne. NM nie jest jedynym problemem, jaki ich dotyczy. NM jest 
wprawdzie tym problemem, z którym badane przez nas kobiety zgłosiły się do specjalistów (ginekologów, 
urologów, psychologów), ale tak naprawdę zgłaszające się do nas osoby to osoby cierpiące, uwikłane w 
różne systemy i gry rodzinne, przekazy transgeneracyjne oraz  patologie rodzinne.   

Obserwacje własne oraz wyniki badań wskazują, że rodzina wpływa zarówno na funkcjonowanie, jak i 
rehabilitację osób z różnymi schorzeniami, wsparcie, jakiego udziela na poziomie emocjonalnym, 
informacyjnym i praktycznym łagodzi intensywność przeżywanego stresu związanego z chorobą i ogólnym 
psychologicznym funkcjonowaniem, pozwala także łatwiej znosić i skuteczniej zwalczać stres, który już się 
pojawił (Wojciszke 1993). Co ciekawe, niektóre badania sugerują, że wsparcie mężów jest ważniejsze dla 
żon aniżeli żon dla mężów (Cohen i Wills 1985). Może mieć to związek z późniejszym zgłaszaniem się do 
lekarza tych kobiet, które na początku wystąpienia objawów NM wobec braku osoby wspierającej lub nie 
dość silnie wspierającej ukrywają to przed otoczeniem i dopiero większe nasilenie objawów NM połączone 
z brakiem satysfakcjonującego poziomu wsparcia od partnera i całej rodziny zmusza je do ujawnienia 
problemu. Dysfunkcje w diadach małżeńskich, jak również w przepływie informacji między członkami 
rodziny oraz duża odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny, jaką na siebie biorą badane przez nas 
pacjentki może wpływać negatywnie na ich jakość życia, przebieg choroby i rekonwalescencję. W 
prezentowanym przez nas ujęciu NM jest problemem interdyscyplinarnym, a z racji swojego przebiegu i 
wpływu na związek małżeński oraz rodzinę wymaga całościowego, holistycznego podejścia do ich 
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problemu, które stwarza największe możliwości zarówno interpretacyjne, jak i związane z zapewnieniem 
skuteczniejszej pomocy. Podjęte przez nas badania zwracają uwagę na fakt, że poza diagnozą i leczeniem 
ściśle medycznym należy stosować także diagnozę i ewentualne leczenie całego systemu rodzinnego 
pacjentek z NM.  

Badania nasze stanowią także próbę znalezienia użytecznych metod badawczych systemu rodzinnego. 
Wstępne wyniki z zastosowaniem wywiadu połączonego z genogramem dla wnikliwej diagnozy i terapii 
wydają się być obiecujące.  

WNIOSKI  

1. Większość badanych kobiet z nietrzymaniem moczu pochodzi z rodzin, w których nie rozmawiało się o 
problemach rodzinnych ani o związkach z mężczyznami. 

2. Otrzymane przekazy transgeneracyjne nakazywały im być silnymi, polegać na sobie i radzić sobie w 
każdej sytuacji, co sprawiło, że w związkach małżeńskich zajmują pozycję dominującą. 

3. Kobiety z NM rzadziej aniżeli kobiety z ogólnej populacji rozwodzą się ze swoimi partnerami.  
4. Częściej są najstarszymi dziećmi w rodzinie.  
5. Częściej wchodzą w związki komplementarne i powtarzają relacje swoich rodziców we własnym 

małżeństwie.  
6. Wywiad połączony z genogramem wydaje się być obiecującą metodą badania i leczenia systemu 

rodzinnego pacjentek z NM.  
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STRESZCZENIE 

W celu określenia charakterystyki systemu rodzinnego pacjentek z NM zbadano 97 kobiet, które 
wyraziły zgodę na badania psychologiczne w NZOZ Provita Gdańsk. U wszystkich chorych typ i 
zaawansowanie kliniczne NM oceniono zgodnie ze standardami ICS. Do zbadania struktury ich rodzin, 
relacji w rodzinach, przekazów transgeneracyjnych wykorzystano wywiad oparty na teorii systemowej 
rodzin oraz genogram. Analiza statystyczna wykazała, że większość badanych kobiet z nietrzymaniem 
moczu pochodzi z rodzin, w których nie rozmawiało się o problemach rodzinnych ani o związkach z 
mężczyznami. Otrzymane przekazy transgeneracyjne nakazywały im być silnymi, polegać na sobie i radzić 
sobie w każdej sytuacji, co sprawiło, że w związkach małżeńskich zajmują pozycję dominującą. Kobiety z 
NM rzadziej aniżeli kobiety z ogólnej populacji rozwodzą się ze swoimi partnerami. Częściej są 
najstarszymi dziećmi w rodzinie. Częściej wchodzą w związki komplementarne i powtarzają relacje swoich 
rodziców we własnym małżeństwie. Zastosowana metoda może okazać się przydatna do badania i leczenia 
systemu rodzinnego pacjentek z NM. 

ABSTRACT 

In order to determine the patients’ with urine incontinence family system’s characteristics 97 women, 
who agreed to participate in our research in NZOZ Provita  Gdańsk, have been diagnosed. The patient’s 
urine incontinence type and clinical development of the disease has been diagnosed according the ICS stan-
dards. To establish their family structure, relations/bonds in the family and family transmition an interview 
based on family systems theory and a genogram were used. Statistical analysis showed that most of inter-
viewed women with urine incontinence come from families, in which no one talked with them about family 
problems or relationships. They have received family transmition telling them to be strong, count on them-
selves and handle every situation, which might cause them to take dominating position in their marriages. 
Women with urine incontinence less often divorce with their partners than women from general population. 
They are also mostly the oldest children in their families. They enter complementary relationships and repeat 
their parents’ dyadic relation in their own marriage. This method adapted by the authors might be useful in 
patients with urine incontinence family system’s diagnostics and treatment.  


