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1 ο χρώμα, η συχνότητα ενου- 
pnons και η μυρωδιά προ
ειδοποιούν για ενδεχόμενο 
πρόβλημα υγείαε. Συχνουρία, 

νυχτερινή ούρηση, συνεχέε αίσθημα 
ανάγκηε για ούρηση, ακράτεια ούρων 
είτε αδυναμία ούρησηε, τα συνηθέ- 
στερα συμπτώματα.
Τα ουρολογικά συμπτώματα προει
δοποιούν:
Επιβαρυμένη νεφρική λειτουργία.
Μπορεί να οφείλεται σε υποτροπιά- 
ζουσεε λοιμώξειε του ουροποιητικού, 
πυελονεφρίτιδεε, λιθιάσειε του νε
φρού, υδρονέφρωση ή χρόνια νεφρι
κή ανεπάρκεια.
Αιματουρία. Είτε μικροσκοπική 
αιματουρία (τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
στα ούρα είναι ορατά μόνο με το 
μικροσκόπιο) είτε μακροσκοπική (το 
χρώμα των ούρων αποκτά κόκκινη 
απόχρωση). Είναι αποτέλεσμα ουρο- 
λοίμωξηε, ανδρικήε προστατίτιδαε, 
λίθων, κακοήθειαε (νεφρού, κύστη5 ή 
προστάτη) φαρμάκων, τραυματισμού 
του ουροποιητικού ή έντονηε σωματι- 
κή5 άσκησηε.
Ακράτεια. Πλήττει κυρίωε γυναίκεε 
και προκαλεί από δερματίτιδεε έωε 
κοινωνική απομόνωση, λόγω ms 
μυρωδιάε που τη συνοδεύει. Διακρί- 
νεται σε ακράτεια από προσπάθεια ( 
όταν αυξάνεται η πίεση στην κοιλιά 
λόγω βήχα, γέλιου) και σε επιτακτική 
(λόγω ξαφνικήε και έντονηε επιθυμί- 
as για ούρηση, μη ελέγξιμη). Οι δυο 
τύποι ακράτειαε μπορεί να συνυπάρ
χουν.
Ανουρία. Η παραγωγή ούρων μι
κρότερη των 50πιΙ/24ωρο, μπορεί 
να οφείλεται σε βλάβη των νεφρών, 
σοβαρέε λοιμώξειε, απόφραξη του 
ουροποιητικού από λίθουε αλλά και 
σε φάρμακα. Συνοδεύεται από αδυ
ναμία, ανορεξία, τάση npos εμετό και 
δύσπνοια.
Ολιγουρία. Παραγωγή ούρων 
για ενήλικεε, μικρότερη από 
400ιτιΙ/24ωρο. Την προκαλούν 
παθήσειε των νεφρών, καρδιακή 
ανεπάρκεια, πτώση Tns αρτηριακήε 
niaons, αφυδάτωση, φάρμακα, νεο
πλασία ή πέτρα στα νεφρά. 
Δυσουρία. Τα ούρα εξέρχονται από 
την ουροδόχο κύστη με δυσκολία και 
πόνο. Συχνά, λόγω διακοπών στην 
ούρηση, παρατείνεται ο συνολικόε 
xpovos ms. Μπορεί να οφείλεται 
σε νεοπλασία ms Morns, κολπίτιδα

στην
ούρηση προειδοποιούν.

Η ούρηση είναι στενά συνδεδεμένη με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ογκοι ή φλεγμονέε του 
κεντρικού νευρικού συστήματοε, εγκεφαλικά επεισόδια, η νόσοε του Parkinson, η σκλήρυνση 
κατά πλάκαδ, η άνοια, η vooos του Αλτσχάιμερ, μπορούν να την επηρεάσουν...

ή ηροστατίδα, τραύματα στην πε- 
ριγεννητική περιοχή, υπερτροφία 
προστάτη, λοιμώξειε ή λίθοι του 
ουροποιητικού.
novos στην ουροδόχο κύστη. Η
έντασή του ποικίλει και συνήθωε 
προκαλείται από ουρολοίμωξη. Συ
νοδεύεται από πόνο κατά την ούρη
ση, συχνουρία ή επείγουσα ανάγκη 
για ούρηση. Δεν αποκλείονται όμωε 
και χρόνιεε παθήσειε, όπωε η διά
μεση κυστίτιδα ή ο τραυματισμόε.
Η διάμεση κυστίτιδα προκαλεί πόνο 
στην κύστη, σε γεννητικά όργανα, 
λεκάνη και περιοχή του πρωκτού. 
Σπανιότερα οφείλεται σε ενδομητρί- 
ωση ή κακοήθες όγκουε, οι οποίοι 
onions προκαλούν πόνο στην κοιλιά

και αιμα στα ουρά.
Νυκτουρία. Οταν διακόπτουμε τον 
ύπνο μα$ πάνω από μία φορά για 
να ουρήσουμε, υπάρχει πρόβλημα.
Η νυκτουρία ταλαιπωρεί άντρε5 και 
γυναίκεε: Αυξάνεται με την ηλικία, 
προκαλώνταε επιπτώσειε στην ποι
ότητα ζωήε. Μπορεί να σχετίζεται με 
σακχαρώδη διαβήτη ή υπερτροφία 
προστάτη.
Πολυουρία. Συχνή ούρηση με 
φυσιολογική ποσότητα ούρων, που 
ξεπερνούν ανά 24ωρο τα 2 με 3 
λίτρα. Αν και η ποσότητα ούρων 
εξαρτάται από τα υγρά που πίνουμε, 
πολυουρία μπορεί να προκαλέσουν, 
σακχαρώδηε διαβήτη, διουρητικά, 
καφέε, αλκοόλ αλλά και πολυδιψία,

δηλαδή υπερβολική λήψη νερού. 
Πυουρία. Η γενική ούρων μπορεί 
να την ύπαρξη πυοσφαιρίων στα 
ούρα ή τα ούρα να γίνουν θολερά. 
Συνήθα^ οφελεται σε λοιμώξειε 
αλλά την προκαλούν και π λιθίαση 
στο ουροποιητικό ή ξένα σώματα, 
oncos οι καθετήρεε ms Morns. 
Χρώμα των ούρων. Προειδοποιεί 
για ενδεχόμενη αφυδάτωση. Το δι
άφανο χρώμα είναι το φυσιολογικό, 
όμωε το σκούρο κίτρινο αποτελεί 
ένδειξη αφυδάτωσηε, που μπορεί 
να οδηγήσει σε νεφρολιθίαση: Η 
αφυδάτωση επιτρέπει στα μεταλλικά 
στοιχεία να συσσωρεύονται σε νε
φρά και ουροποιητικό. Ανησυχητική 
είναι και η έντονη οσμή των ούρων.
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Αυτή τι\ν εβδομάδα was ρώτησαν...
(Tg>s μπορώ να προστατεύσω τό παιδί 
μου από tis ουρολοιμώξειε;
8nXaap0s. Οι ουδέτεροι 
ολιγοσακχαρίτεε στο 
μητρικό γάλα όπωε η 
λακτόζη, αναστέλλουν 

την προσκόλληση των βακτηρίων 
στα ουροεπιθηλιακά κύτταρα, στο 
εσωτερικό τοίχωμα ms Morns. 
Περιτομή. Να υποβάλλονται παι
διά με αποφρακτική ουροπάθεια 
ή έχουν γεννηθεί με ανατομική 
ανωμαλία: Οι δύο παράγοντεε 
ενισχύουν την προδιάθεση για την 
εμφάνιση ουρολοιμώξεων.
Δεν «κρατάμε» τα ούρα pas. 
Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά 
να ουρούν και να κενώνουν το

έντερό rous, λαμβάνοντα$ as 
κατάλληλεε προφυλάξειε. 
Αυστηρή υγιεινή τηε ουρο- 
γεννητικήε περιοχή5. Οχι στην 
αλόγιστη χρήση αντισηπτικών 
ουσιών γιατί διαταράσσουν 
τπ φυσιολογική χλωρίδα ms 
περιγεννητικήε περιοχήε. Να 
σκουπίζεται από τα γεννητικά 
όργανα npos τον πρωκτό και όχι 
npos την αντίθετη κατεύθυνση.
Τα κορίτσια πρέπει να είναι ιδιαί
τερα προσεκτικά γιατί η ουρήθρα 
βρίσκεται κοντά στον πρωκτό. 
Προτιμάτε το ντουζ αντί το μπάνιο 
στην μπανιέρα.

Πολλά υγρά, θ' αποβάλλει ns 
τοξίνεε και θα είναι ενυδατω
μένο.
Αντιμετώπιση Tns δυσκοιλι- 
ότητα5. Αποτελεί ουσιαστικό 
προδιαθεσικό παράγοντα στην 
εμφάνιση αλλά και crris υηοτρο- 
πέε των λοιμώξεων του ουροποι
ητικού. Πρέπει να αντιμετωπισθεί 
δραστικά και διά βίου.
Διατροφή πλούσια σε λαχανικά 
και φρούτα. Συμβάλλει στπ σω
στή λειτουργία του εντέρου και 
ενισχύει το ανοσοποιητικό.
Ναι σε βαμβακερά εσώρουχα. 
Εμποδίζουν την ανάπτυξη μικρο
βίων. Οχι σε στενά ρούχα γιατί 
κρατούν υγρασία και επιτρέπουν 
την ανάπτυξη μικροβίων.
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