Γιατί να αλλάζεις ακόμα πάνες

όταν μπορείς να αλλάξεις ζωή;
Σήμερα η ακράτεια αντιμετωπίζεται απλά και αποτελεσματικά.

Ρωτήστε τον ουρολόγο σαc;.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕτΑΙΡΕΙΑ

Η ακράτεια χαρακτηρίζεται από απώλεια ούρων χωρίς την θέληση του ασθενούς .
Οι συχνότερε<; μορφές είναι:

- Η ακράτεια προσπαθείας που εμφανίζεται όταν ο ασθενή<; βήχει, φτερνίζεται,
γελά ή σηκώνει βάρος.

- Η επιτακτική ακράτεια που συνοδεύεται από ξαφνική και έντονη επιθυμία
για ούρηση και χαρακτηρίζει το Σύνδρομο τηι; Υnερλεπουρyικήι; Κύστηι;.ι2

Η ακράτεια προσπαθείας είναι η συχνότερη μορφή και αφορά περίπου

200Jo των ασθενών, και κυρίως γυναίκες μετά
την εμμηνόπαυση, πολύτοκες και υπέρβαρες. ,,

· το

Η Υπερλειτουργική κύστ~ είναι πολύ συχνή, καθώς αφορά περίπου

το 120fo των ανδρων και γυναικών άνω των 40 ετών
και τα συμπτώματά της ειναι: 3

Συχνουρία

Επιτακτικότητα
Αιφνίδιο, ισχυρό αίσθημα
επιθυμίαι; για ούρηση .

Ούρηση

ή nερισσότερει;

Επιτακτική
Ακράτεια Ούρων

Νυκτουρία
Ούρηση κατά τη διάρκεια
τη ι; νύκται;.

8

φορέc; το 24ωρο.

Ακούσια διαφυyή ποσότηται;

ούρων μετά από απότομο και
αυνεχέι; αίσθημα mπακτικήι;
ούρηαηι;, που δεν μπορεί να ανασταλεί.

Αν και η ακράτεια ούρων είναι μ ια ιατρική κατάσταση που επιφέρει σημανnκή

υιιοβάθμιση της ιιοιότητας ζωής, περισσότεροι από τους μισούς πάσχοντες

δεν αναζητούν καν ιατρική συμβουλή.

56
•

Κρύβουν το πρόβλημά τους και υποφέρουν σιωπηλά.

Ζώντας με τη νόσο •••
•

Η κοινωνική σας ζωή περιορίζεται.
Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, να πάτε στον κινηματογράφο,

σε αθλητικέc; ή άλλεc; εκδηλώσειc;. Προτιμάτε να μείνετε σπίτι
για να έχετε εύκολη πρόσβαση στην τουαλέτα. 7

•

Δεν απολαμβάνετε τον νυκτερινό σας ύπνο,
γιατί σηκώνεστε

•

2 ή περισσότερεc; φορέc; να ουρήσετε/.a

Αποφεύγετε τις σεξουαλικές σχέσεις

φοβούμενοι τη διαφυγή ούρων. 7

•

Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην εργασία σας. 9

Η ακράτεια παρουσιάζει σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη φυσική,
συναισθηματική και ψυχική σας κατάσταση, που συχνά συνδυάζονται
με αισθήματα ντροπής, απομόνωσης ή κατάθΑιψης.'·8·'

Αντιμετωπίζοντας τη νόσο ...

Η διάγνωση της νόσου γίνεται εύκολα από τον ειδικό Ουρολόγο,
βάσει κυρίως των συμmωμάτων, αλλά και με τη βοήθεια απλών ερωτηματολογίων.
Παράλληλα, με την καθοδήγηση του ειδικού, είναι εφικτή
η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμmωμάτων της νόσου. 4

Με τηv ευγενική χορηγία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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