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Co oznacza termin choroby urologiczne i jak szybko je wykryć?
„Choroby urologiczne” stanowią zaburzenia dotyczące układów
związanych z produkcją, utrzymaniem i wydalaniem moczu, czyli: nerkami, moczowodami, pęcherzem moczowym, cewką moczową a także z męskimi narządami płciowymi: jądrami, gruczołem krokowym (prostatą) i prąciem.
[Do wstawienia jakieś zdjęcie układu moczowo-płciowego]
Badania epidemiologiczne dotyczące występowania zaburzeń
urologicznych w populacji różnią się w zależności od wieku, regionu geograficznego i poziomu życia. Należy jednak przyjąć że ok
1/5-1/4 społeczeństwa boryka się z chorobą spektrum urologicznego. Pokazuje to powszechność przedstawionych w niniejszym
opracowaniu zagadnień zdrowotnych.
Truizmem jest stwierdzenie, że chorobom lepiej zapobiegać niż
je leczyć, ponadto w większości przypadków wczesne rozpoznanie zaburzeń jest związane z znacznie mniejszymi powikłaniami
a także często łatwiejszym, mniej inwazyjnym leczeniem. Niestety brak powszechnej świadomości i wstyd związany z identyfikacją problemu i zgłoszeniem się do lekarza z problemem urologicznym, są przyczynami rozpoznawani często zaawansowanych
zmian, wymagających nierzadko skomplikowanej i długotrwałej
terapii.
Poniższe opracowanie ma na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej dotyczącej zaburzeń urologicznych, przedstawienie metod
samoobserwacji i samobadania, a także objawów, których wystąpienie powinno skłonić do zgłoszenia się do lekarza.
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Samoobserwacja i samobadanie urologiczne
Zachowanie dobrostanu zdrowotnego, poza prawidłowym odżywianiem i aktywnym trybem życia, jest zależne od umiejętności
samoobserwacji. W większości przypadków początkowo występujące objawy chorobowe cechują się niewielkim nasileniem, co
może w obliczu narastającego tempa współczesnego życia spowodować przeoczenie, lub akceptację występujących dolegliwości.
Znaczna część chorób urologicznych długo pozostaje niema klinicznie, jednak w kilku przypadkach baczna obserwacja własnego ciała może ułatwić wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia.
Badanie jąder.
Rak jądra stanowi najczęściej występujący złośliwy nowotwór
wśród mężczyzn w wieku od 15 do 35 lat. Wczesne rozpoznanie
i włączenie leczenia raka jądra jest związane z dobrym rokowaniem co do długoletniego przeżycia. Z drugiej strony opóźnienie
w włączeniu terapii może wiązać się z znacznym ryzykiem śmierci.
Głównie rak jądra objawia się poprzez niebolesne powiększenie
jądra, jedynie w ok 20-27% przypadków pierwszym objawem
może być wystąpienie bólu zlokalizowanego w jądrze.
Badania wykazały, że w większości przypadków okresowe samobadanie jąder pozwala na wykrycie zmiany w początkowym stadium. Stąd zaleca się przeprowadzanie badania manualnego 1/
miesiąc u wszystkich mężczyzn w grupie ryzyka, czyli w wieku
15-35 lat. Najłatwiej wykonać badanie po kąpieli, kiedy skóra
moszny z powodu wzrostu temperatury jest rozluźniona. Palpacyjnie guz jądra jest odczuwany jako twarda zmiana guzowata
(o twardości porównywalne z chrząstką lub kością) znajdująca się
w jądrze.
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W wypadku wykrycia opisanej zmiany wskazana jest wizyta w poradni urologicznej i wykonanie badania ultrasonograficznego ,
które pozwala wykluczyć lub potwierdzić diagnozę.
Obserwacja oddawania moczu – częstość, objętość, siła strumienia moczu.
Zaburzenia oddawania moczu stanowią częsty problem w populacji. Ich przyczyna może być różna i zależy od płci i wieku. Rozpoznanie zaburzeń w ich wczesnym stadium jest związane z lepszym rokowaniem co do wyleczenia i mniejszym ryzykiem
poważnych powikłań.
Dobowa częstość oddawania moczu jest zróżnicowana i zależy
od masy ciała, diety i stopnia nawodnienia. Jednak w przypadku
przyjęcia prawidłowej ilości płynów – średnio 2,5l/d w przypadku
mężczyzn i 2 l/d w przypadku kobiet, ilość mikcji nie powinna przekraczać 8 razy w ciągu doby w tym 1 raz w nocy. Zmienna jest
także czynnościowa pojemność pęcherza moczowego, jednak
średnio wynosi ona między 200 a 300 ml. Co więcej, strumień
moczu powinien powodować łatwe opróżnienie pęcherza bez
konieczności wspomagania za pomocą napinania mięśni brzucha.
Rozwój zaburzeń oddawania moczu ma zwykle powolny charakter, dlatego istotna jest baczna obserwacja, ponieważ wczesne
rozpoczęcie leczenia może dawać istotnie lepsze rezultaty. Ponadto możliwe jest uniknięcie poważnych powikłań takich jak
zatrzymanie moczu, uszkodzenie pęcherza moczowego lub niewydolności nerek.
Obserwacja koloru moczu –obecność krwi w moczu.
Barwa moczu stanowi wypadkową stanu nawodnienia i diety,
dlatego cecha ta jest zmienna i zwykle nie powinna stanowić po7

wodu do zmartwień. Jednak wystąpienie czerwonego, bordowego lub ciemnobrązowego koloru moczu może wskazywać na obecność krwi. W takim przypadku konieczne jest przyjmowanie
zwiększonej ilości płynów, w celu zapobieżenia formowaniu się
skrzepów. Ponadto wskazana jest pilna konsultacja urologiczna
i wykonanie diagnostyki, ponieważ wystąpienie krwiomoczu
może być pierwszym objawem choroby nowotworowej układu
moczowego.

Co zrobić, gdy zdarzy się…?
Zatrzymanie moczu
Zatrzymanie moczu jest definiowane jako brak możliwości opróżnienia pęcherza moczowego. Objawi się poprzez silne parcie na
moczu oraz dolegliwości bólowe, a także obecność przepełnionego pęcherza moczowego.
Wystąpienie takiego zdarzenia stanowi ostry stan urologiczny
i wymaga wprowadzenia cewnika do pęcherza na drodze przezcewkowej lub w przypadku braku tej możliwości na drodze przezskórnej przez nakłucie nadłonowe. Procedura taka wymaga
zgłoszenia się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego
lub izby przyjęć. Zwykle po wprowadzeniu cewnika nie jest wymagane pozostanie w oddziale szpitalnym.
Krwiomocz
Krwiomocz jest definiowany jako obecność krwi w moczu widoczna gołym okiem (czerwone zabarwienie moczu). Spośród wielu
przyczyn krwiomoczu, najpoważniejszym stanem jest obecność
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guza pęcherza moczowego. Objaw ten ma najczęściej charakter
samoograniczający się, może pojawić się i samoczynnie ustąpić.
W przypadku wystąpienia krwiomoczu należy w trybie pilnym
zgłosić się do lekarza. Do tego czasu zalecane jest przyjmowanie
zwiększonej ilości płynów oraz częste oddawanie moczu aby uniknąć formowania się skrzepów i zablokowania odpływu moczu
(tamponada pęcherza moczowego).
Zaobserwowanie krwiomoczu wymaga każdorazowo wykonania
natychmiastowej diagnostyki urologicznej. Jeżeli krwiomocz nie
ustępuje, lub obecne są skrzepy krwi wskazane jest zgłoszenie
się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć ośrodka
dysponującego oddziałem urologicznym. Najpoważniejsze sytuacje mogą wymagać leczenia zabiegowego w trybie nagłym.
Kolka nerkowa
Kolka nerkowa jest definiowana jako nagły silny ból okolicy lędźwiowej, promieniujący do pachwiny, krocza i zewnętrznych
narządów płciowych. Ponadto w obrazie klinicznym mogą występować wymioty. Przyczyna dolegliwości jest zwykle obecność
złogu (kamienia) w drogach moczowych.
W większości przypadków rozmiar złogu umożliwia jego samoistne wydalenie, w takiej sytuacji wskazane jest stosowanie leków
przeciwbólowych oraz rozkurczowych – zwykle Ibuprofenu i Pyralginy, które są dostępne bez recepty i mogą przynieść ulgę. Ciepła kąpiel oraz spożywanie dużej ilości płynów (szczególnie wody)
może pomóc w wydaleniu kamienia.
Jeżeli dolegliwościom towarzyszy gorączka i dreszcze, lub pacjent
ma tylko jedną nerkę – wskazane jest pilne zgłoszenie się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Podobne postępowanie jest wskazane w przypadku nawracających dolegliwości lub obecności
wymiotów uniemożliwiających przyjmowanie leków na drodze
doustnej.
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Uraz układu moczowego
Wystąpienie urazu sugerującego zajęcie układu moczowego –
objawiającego się często obecnością krwiomoczu wymaga w każdy przypadku natychmiastowego zgłoszenia się do Szpitalnego
oddziału ratunkowego. Kategorycznie zabronione jest przemieszczanie się własnym transportem, ponieważ wstrząsy związane
z transportem mogą zwiększyć ryzyko masywnego krwawienia
stanowiąc bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.
Zakażenie układu moczowego
Zakażenie układu moczowego jest definiowane jako infekcja najczęściej bakteryjna obejmująca cewkę moczową, gruczoł krokowy, pęcherz moczowy lub nerki.
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Zakażenie objawia się zwykle częstomoczem, naglącym parciem
na pęcherz oraz bólem i pieczeniem podczas oddawania moczu.
Należy spożywać dużą ilość płynów, szczególnie wody oraz stosować wzmożone zasady higieny w okolicach intymnych. Doraźnie można zastosować dostępny bez recepty antybiotyk np. Furaginę. Wskazane jest jednak zgłoszenie się do lekarza w możliwie
najbliższym terminie. Leczeniem z wyboru jest zastosowanie
antybiotyku. Stąd wskazane jest wizyta u lekarza, który postawi
rozpoznanie i przepisze receptę na odpowiedni antybiotyk.

Choroby urologiczne- co muszę o nich wiedzieć?

Zakażenia układu moczowego (ZUM)
Na czym polega zakażenie dróg moczowych ?
Zakażenie układu moczowego (ZUM) to infekcja układu moczowego spowodowana najczęściej przez bakterie. Ten rodzaj infekcji może obejmować cewkę moczową (zapalenie cewki moczowej),
nerki (tzw. odmiedniczkowe zapalenie nerek) lub pęcherz moczowy (zapalenie pęcherza moczowego).
Mocz to produkt uboczny naszego systemu filtracji - nerki. Mocz
produkowany przez nerki jest jałowy, czyli nie zawiera bakterii.
Zwykle mocz przechodzi przez drogi moczowe bez żadnych zanieczyszczeń. Jednak bakterie mogą dostać się do dróg moczowych z zewnątrz, wywołując infekcje i stan zapalny w obrębie
pęcherza lub nerek. W takim przypadku dochodzi do pojawienia
się objawów choroby i stan taki nazywamy właśnie zakażaniem
układu moczowego, które zwykle prowadzi do zapalenia pęcherza
moczowego.
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Jakie są objawy zakażenia układu moczowego?
- Ból brzucha lokalizujący się w podbrzuszu, w boku lub
w okolicy lędźwi.
- Częste oddawania moczu, pilna potrzeba oddawania moczu (parcie) i nietrzymanie moczu z parcia.
- Bolesne oddawanie moczu i krew w moczu.
- Nieprawidłowy kolor moczu (mętny mocz) lub silnie nieprzyjemny zapach moczu.
- Inne bardziej poważne objawy ZUM, które wskazują na
konieczność pilnego zgłoszenia się do lekarza to:
- Gorączka (temperatura powyżej 38.5 stopnia) i dreszcze.
- Wymioty.
Kto jest narażony na ZUM?
Infekcje dróg moczowych są bardzo częste i występują u 1 na 5
kobiet w ciągu ich życia. Chociaż ZUM są powszechne u kobiet,
mogą również przydarzyć się mężczyznom, szczególnie w starszym wieku.
Zatem każdy może dostać infekcji dróg moczowych, ale są one
znacznie większym problemem u kobiet niż u mężczyzn. Dzieje
się tak, ponieważ żeńska cewka moczowa jest krótsza i znajduje
się bliżej odbytu, gdzie powszechnie występują bakterie jelitowe
jak pałeczka okrężnicy (tzw. Escherichia coli). Starsi mężczyźni są
bardziej narażeni na rozwój infekcyjnego zapalenia pęcherza
z uwagi na niepełne opróżnienie pęcherza będące konsekwencją
powiększenia prostaty postępującego wraz z wiekiem.
Jak zapobiegać ZUM?
Zazwyczaj można zapobiec zakażeniu dróg moczowych (ZUM)
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poprzez zmianę stylu życia. Te wskazówki mogą obejmować:
Praktykowanie zasad higieny osobistej miejsc intymnych. Jest to
szczególnie ważne dla kobiet. Zaleca się, aby po wypróżnieniu
zawsze wycierać się od przodu do tyłu. Kobiety powinny również
stosować dobre praktyki higieniczne podczas cyklu menstruacyjnego. Wskazana jest częsta wymiana podpasek i tamponów.
Picie dużej ilości płynów. Dodanie do codziennej rutyny dodatkowych płynów, zwłaszcza wody, może pomóc w usunięciu dodatkowych bakterii z dróg moczowych. Zaleca się picie 2-3 litrów
płynów dziennie.
Częste oddawanie moczu może zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji, zwłaszcza jeśli masz historię częstych ZUM. Wskazane jest
picie dużej ilości płynów, ale należy unikać płynów i pokarmów,
które mogą podrażniać pęcherz. Mogą to być alkohol, napoje zawierające kofeinę i pikantne potrawy.
Powinno się także oddać mocz bezpośrednio przed i po seksie.
Może to pomóc wypłukać wszelkie bakterie, które mogły zostać
wprowadzone do cewki moczowej podczas stosunku płciowego.
Unikanie obcisłych ubrań może pomóc w utrzymaniu suchości,
zapobiegając rozwojowi bakterii w drogach moczowych. Możesz
także przerzucić się na bawełnianą bieliznę. Zapobiegnie to utrzymywaniu się dodatkowej wilgoci w okolicach intymnych.

Kamica nerkowa
Co to jest kamica nerkowa?
Najważniejszą funkcją nerki jest usuwanie zbędnych produktów
metabolizmu z krwi i tym samym produkcja moczu. Kiedy z krwi
do moczu trafia zbyt dużo produktów przemian metabolicznych,
a organizm nie produkuje wystarczającej ilości moczu, w nerkach
zaczynają tworzyć się kryształy. Kryształy te przyciągają kolejne
13

jony i substancje chemiczne rozpuszczone w moczu, które następnie tworzą kamienie nerkowe. Kamienie nerkowe powiększają się
z czasem, chyba że zostaną wydalone z organizmu wraz z moczem.
Kamienie nerkowe mogą być tak małe jak ziarnko piasku, ale mogą
także osiągać duże rozmiary jak piłeczki golfowej zajmując wtedy
większość układu wydalniczego nerki (układu kielichowo-miedniczkowego).

Kto może zachorować na kamicę? Jakie są czynniki ryzyka?
Każdy może zachorować na kamicę nerkową, ale niektórzy ludzie
są szczególnie podatni na zachorowanie. Mężczyźni chorują na
kamicę częściej niż kobiety. Możesz również być bardziej podatny
na kamienie nerkowe, jeśli:
- Miałeś już kamienie nerkowe.
- Ktoś w twojej rodzinie miał kamienie nerkowe.
- Nie pijesz wystarczającej ilości wody.
- Stosujesz dietę bogatą w białko, sód i/lub cukier.
- Masz nadwagę lub otyłość.
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- Miałeś operacje przewodu pokarmowego.
- Jeśli pracujesz w wysokich temperaturach otoczenia.
- Cierpisz na choroby endokrynologiczne (np. nadczynność
przytarczyc).
- Masz wielotorbielowatość nerek.
- Jeżeli Twój mocz zawiera wysoki poziom cystyny, szczawianu, kwasu moczowego lub wapnia.
- Zażywasz leki, takie jak leki moczopędne lub środki zobojętniające kwasy żołądkowy na bazie wapnia.
Jakie są objawy kamicy?
Małe kamienie nerkowe, które wraz z moczem łatwo przedostają się przez drogi moczowe, mogą nie dawać żadnych objawów
i można nie wiedzieć o istniejącej kamicy.
Większe kamienie nerkowe dają jednak następujące objawy :
- Ból podczas oddawania moczu
- Krew w moczu
- Ostry silny ból pleców lub podbrzusza promieniujący do
pachwiny (zwany także jako kolka nerkowa)
- Nudności i wymioty
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Jak zapobiegać kamicy?
Najlepszym sposobem zapobiegania kamicy jest codzienne picie
odpowiedniej ilości płynów. Większość ludzi powinna pić od 8 do
12 filiżanek płynów dziennie czyli od 2 do 3 litrów. Ograniczenie
15

w diecie sodu i białka zwierzęcego (mięso, jaja) może również
pomóc w zapobieganiu kamieniom nerkowym. Jeśli masz chorobę układu krążenia i musisz ograniczyć płyny, zapytaj lekarza, ile
płynów powinieneś przyjmować każdego dnia. W przypadku zachorowania na kamicę, należy zapobiegać jej nawrotom poprzez
przestrzeganie zaleceń dietetycznych otrzymanych od lekarza.
Badanie składu chemicznego wydalonych kamieni pozwala dobrać
odpowiednią spersonalizowaną dietę.

Guz pęcherza moczowego

Co to jest guz pęcherza?
Guz pęcherza moczowego powstaje, gdy komórki tworzące wnętrze pęcherza (nabłonek) zaczynają się mnożyć bez kontroli.
W miarę podziałów większej liczby komórek nowotworowych
tworzą one guz i z czasem mogą się rozprzestrzeniać się na inne
części ciała. Większość guzów pęcherza ma charakter nowotworowy i jest klasyfikowanych jako rak pęcherza moczowego. Rak
pęcherza moczowego jest groźną chorobą która wymaga szybkiej
diagnostyki i leczenia operacyjnego. Nieleczony rak pęcherza
z czasem rozpoczyna wnikać w głąb tkanek tworzących pęcherz
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i w kolejnym etapie daje przerzuty nowotworowe do innych narządów. Wczesna diagnoza pozwala na skuteczne leczenie większości przypadków raka pęcherza.
Jakie są objawy raka pęcherza moczowego?
Najczęstszym objawem raka pęcherza moczowego jest krew
w moczu (tzw. Krwiomocz), która zwykle jest bezbolesna. W moczu mogą się też pojawić się skrzepy krwi lub krew może zabarwiać mocz na brązowo. Inne rzadziej występujące objawy to:
- potrzeba częstszego oddawania moczu
- nagłe parcie na mocz
- uczucie pieczenia podczas oddawania moczu
W zaawansowanym stadium raka pęcherza objawy mogą obejmować także:
- ból miednicy
- ból kości
- obrzęk nóg
- niezamierzone chudnięcie
Jeśli zauważysz krew w moczu, nawet jeśli pojawia się okresowo
i później znika, powinieneś pilnie udać się do lekarza urologa, aby
zbadać przyczynę.
Jak zapobiegać rakowi pęcherza?
Aby zapobiec zachorowaniu na raka pęcherza należy przede
wszystkim rzucić palenie papierosów lub innych wyrobów tytoniowych. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia w przy17

padku zawodowej ekspozycji na czynniki chemiczne zwiększające ryzyko raka pęcherza moczowego - w przypadku pracy
w zakładzie produkującym: barwniki, farby, tekstylia, gumę, tworzywa sztuczne, garbowane skóry.

Łagodne powiększenie prostaty (łagodny rozrost gruczołu
krokowego)
Co to jest łagodny rozrost prostaty?
Prostata, zwana inaczej gruczołem krokowym, jest narządem
wielkości orzecha włoskiego który jest zbudowany z tkanki gruczołowej i pełni istotne funkcje rozrodcze (produkcja płynu odżywczego dla plemników). Prostata otacza część cewki moczowej
odprowadzającej mocz z pęcherza moczowego na zewnątrz. Łagodny rozrost prostaty to stan, w którym prostata powiększa się.
Prostata znajduje się bezpośrednio pod pęcherzem i przed odbytnicą. Cewka moczowa przechodzi przez prostatę, więc jeśli
prostata się powiększy, może utrudnić bądź nawet całkowicie
zablokować przepływ moczu.
Jak często występuje łagodne powiększenie prostaty?
Powiększenie prostaty jest najczęstszą chorobą prostaty u mężczyzn. Prawie wszyscy mężczyźni rozwiną powiększenie prostaty wraz z wiekiem. W wieku 60 lat, 50% mężczyzn będzie miało
objawy powiększenia prostaty, a w wieku 85 lat nawet 90% mężczyzn będzie odczuwać objawy choroby. Około połowa tych mężczyzn rozwinie objawy, wymagające leczenia. Co istotne łagodne
powiększenie prostaty ma charakter nienowotworowy i nie
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zwiększa ryzyka raka prostaty.
Jakie są najczęstsze objawy łagodnego powiększenia prostaty?
- Osłabienie strumienia moczu, oddawanie moczu kroplami.
- Trudności z rozpoczęciem oddawania moczu.
- Częste oddawanie moczu.
- Uczucie parcia na mocz (nagła potrzeba oddania moczu).
- Wstawanie w nocy aby oddać mocz.
- Ból podczas oddawania moczu.
- Odczucie niepełnego oddania moczu (zaleganie moczu
w pęcherzu)
- Zatrzymanie moczu (brak możliwości opróżnienia pęcherza)
Jak zapobiegać łagodnemu powiększeniu prostaty?
- Redukcja nadmiarowej masy ciała
- Utrzymywanie prawidłowej masy ciała
- Regularna aktywność fizyczna
- Spożywanie warzyw
- Umiarkowana, okazjonalna konsumpcja alkoholu.
- Unikanie tłustych posiłków
- Ewentualne stosowanie leków na prostatę po konsultacji
z urologiem (tzw. inhibitorów 5a-reduktazy).

Rak jądra
Czym jest rak jądra?
Rak jądra jest zwykle dotyka mężczyzn w wieku od 15 do 49 lat.
W grupie wiekowej od 15 do 35 lat rak jądra stanowi najczęściej
występujący nowotwór u mężczyzn. Rak jądra zazwyczaj tworzy
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bezbolesny guzek, wyczuwalny podczas badania moszny. Rak
jądra powstaje na skutek nieprawidłowego namnażania się tzw.
komórek zarodkowych w obrębie jądra (95% nowotworów jądra).
Rak zwykle dotyczy tylko jednego jądra. Leczenie raka jądra polega na chirurgicznym usunięciu jądra, a w niektórych przypadkach bardziej zaawansowanego stadium raka leczenie operacyjne
może być uzupełnione chemioterapią lub radioterapią. Wyleczalność jest bardzo wysoko i sięga nawet 98%.
Jakie są czynniki ryzyka guza jądra?
Dokładne przyczyny powstawania raka jąder nie są znane, ale
zidentyfikowano pewne czynniki zwiększające ryzyko zachorowania. Do tych należą:
- Niezstąpione jądra (jądra które nie zstąpiły do mosznytzw. wnętrostwo)
- Posiadanie w bliskiej rodzinie krewnego (np. brat, ojciec)
który miał raka jądra lub niezstąpione jądro.

Jakie są objawy guza jądra?
- Objawy raka jąder obejmują:
- Najczęściej bezbolesny twardy guzek w obrębie jądra
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- Zmiana kształtu jądra
- Uczucie ciężkości w mosznie
- Tępy ból brzucha lub pachwiny
- Nagłe nagromadzenie płynu w mosznie
- Ból lub dyskomfort w jądrze lub mosznie
Jak wcześnie wykrywać i zapobiegać rakowi jądra?
Około 3 do 5% chłopców rodzi się z jądrami w jamie brzusznej.
Zwykle schodzą do moszny w pierwszym roku życia, ale u niektórych chłopców jądra nie zstępują do moszny. Należy sprowadzić
jądra do moszny poprzez zabieg operacyjny w dzieciństwie aby
zapobiegać niepłodności oraz zmniejszyć ryzyko raka jądra.
Istotna jest wczesna diagnostyka guzów jądra polegająca na samobadaniu jąder (oglądanie moszny, dotykanie jąder w poszukiwaniu zmian guzkowych) co 4 tygodnie oraz zgłoszenie do lekarza
w razie podejrzenia nieprawidłowości.
Jeśli zauważysz obrzęk, guzek lub jakąkolwiek inną zmianę w jednym z twoich jąder należy pilnie skontaktować się z lekarzem.
Większość wykrywanych guzków w mosznie nie jest rakowa (są
to np. wodniaki jądra, torbiele jądra, torbiele najądrza), ale konieczne jest wykonanie badań wykluczających rakowy charakter
zmiany.

Nietrzymanie moczu
Na czym polega nietrzymanie moczu i jakie są jego rodzaje?
Nietrzymanie moczu to utrata kontroli nad oddawaniem moczu.
Polega ono na częściowym bądź całkowitym niezamierzonym
opróżnianiu pęcherza moczowego odbywającym się wbrew woli.
Jest to powszechny i często wstydliwy problem. Spektrum mani21

festacji choroby jest szerokie, od okazjonalnego wycieku moczu
podczas kaszlu lub kichania, po nagły i silny przymus oddania moczu przed dotarciem do toalety. Występowanie nietrzymania
moczu rośnie wraz z wiekiem i częściej dotyczy kobiet.
Rodzaje nietrzymania moczu obejmują:
- Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Mocz wycieka, gdy wywierany jest nacisk na pęcherz, kaszląc, kichając, śmiejąc się,
ćwicząc lub podnosząc coś ciężkiego.
- Nietrzymania moczu z parć naglących. Występuje nagła,
intensywna potrzeba oddania moczu, po której następuje
mimowolna utrata moczu. Nietrzymanie moczu z parcia
może być spowodowane przemijającą chorobą np. infekcją
układu moczowego, lub cięższym przewlekłym stanem, takim jak cukrzyca lub zaburzenia neurologiczne.
- Nietrzymanie moczu z przepełnienia polega na częstym
lub ciągłym wycieku moczu z powodu nadmiernego wypełnienia pęcherza, którego nie można opróżnić całkowicie
w czasie mikcji.
- Mieszane nietrzymanie moczu dotyczy osób u których
występuje więcej niż jeden rodzaj nietrzymania moczu —
najczęściej odnosi się to do połączenia wysiłkowego nietrzymania moczu i nietrzymania moczu z parcia.
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Czynniki ryzyka nietrzymania moczu
Następujące czynniki zwiększają ryzyko nietrzymania moczu:
- Płeć żeńska-kobiety częściej mają wysiłkowe nietrzymanie
moczu. Jest to związane z przebytą ciążą, porodem oraz
anatomią cewki moczowej u kobiet. Mężczyźni, którzy mają
problemy z łagodnym powiększeniem prostaty, są obarczeni zwiększonym ryzykiem nietrzymania moczu z parcia oraz
przepełnienia.
- Wiek podeszły- z wiekiem mięśnie pęcherza i cewki moczowej ulegają osłabieniu.
- Nadwaga- nadmierna masa ciała zwiększa nacisk na pęcherz i otaczające mięśnie.
- Palenie tytoniu.
- Wywiad nietrzymania moczu w rodzinie.
- Zaburzenia neurologiczne, cukrzyca również zmniejszają
kontrolę nad oddawaniem moczu.
Co należy zrobić?
Jeśli nietrzymanie moczu wpływa na Twoje codzienne czynności
należy się skontaktować się z lekarzem. W przypadku większości
ludzi proste zmiany stylu życia i diety oraz leczenie mogą zredukować objawy nietrzymania moczu.
Jeśli nietrzymanie moczu jest częste lub wpływa na jakość życia,
ważne jest, aby zasięgnąć porady lekarza, ponieważ nietrzymanie
moczu może powodować, że ograniczasz swoje działania i interakcje społeczne, negatywnie wpływa na jakość Twojego życia,
zwiększa ryzyko upadków u osób starszych, gdy spieszą się do
toalety.
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Jak zapobiegać nietrzymaniu moczu?
Nie zawsze można zapobiec nietrzymaniu moczu. Aby jednak
zmniejszyć ryzyko:
- Utrzymuj prawidłową masę ciała
- Ćwicz mięśnie dna miednicy regularnie
- Unikaj substancji drażniących pęcherz, takich jak kofeina,
alkohol i kwaśne pokarmy
- Jedz więcej błonnika i warzyw
- Zapobiegaj zaparciom stolca
- Nie pal papierosów, szukaj pomocy w rzuceniu palenia,
jeśli jesteś palaczem

Rak prostaty

Co to jest rak prostaty?
Rak prostaty (gruczołu krokowego) to choroba, w której dochodzi
to rozwoju komórek nowotworowych w tkankach prostaty. Pro24

stata jest gruczołem w męskim układzie rozrodczym, znajduje się
pod pęcherzem moczowym a jej funkcją jest produkcja płynu
tworzącego nasienie. Rak prostaty jest najczęstszym spośród
nowotworów złośliwych u mężczyzn. Rak prostaty występuje
najczęściej u starszych mężczyzn.
Jakie są objawy raka prostaty?

Najczęściej rak prostaty jest wykrywany w stadium bezobjawowym.
Rak prostaty, który jest bardziej zaawansowany, może powodować następujące objawy:
- Problemy z oddawaniem moczu
- Osłabiony strumień moczu
- Krew w moczu
- Krew w nasieniu
- Ból kości
- Niezamierzoną utratę masy ciała
- Zaburzenie erekcji
- Nagła potrzeba oddania moczu (parcie na mocz)
- Częste oddawanie moczu (szczególnie w nocy)
- Problemy z rozpoczęciem mikcji
Wszystkie powyższe objawy mogą być spowodowane rakiem
prostaty lub innymi schorzeniami (w tym łagodnym powiększeniem prostaty). Objawy bardzo częstego schorzenia jakim jest
łagodne powiększenie prostaty mogą przypominać objawy raka
prostaty.
Skontaktuj się z lekarzem, jeśli występują u Ciebie powyższe
objawy celem wykonania odpowiedniej diagnostyki.
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Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na raka prostaty?
Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka prostaty
obejmują:
- Starszy wiek. Twoje ryzyko raka prostaty wzrasta wraz
z wiekiem. Najczęściej rak prostaty występuje po 50. roku
życia.
- Przynależność rasowa. Afroamerykanie mają większe ryzyko raka prostaty niż ludzie rasy białej.
- Zachorowania na raka prostaty w rodzinie (np. brat, ojciec,
dziadek).
Jak wcześnie wykrywać i zapobiegać zachorowaniu na raka
prostaty?
- Przestrzegaj zdrowej diety bogate w owoce i warzywa.
Jedz różnorodne owoce, warzywa oraz produkty pełnoziarniste. Owoce i warzywa zawierają wiele witamin i składników odżywczych, które mają działanie prozdrowotne. Nie
zostało jeszcze jednoznacznie udowodnione. Ale zdrowa
dieta z różnymi owocami i warzywami może poprawić ogólny stan zdrowia.
- Jeśli martwisz się ryzykiem zachorowania na raka prostaty, porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem.
Jeśli masz obawy przed zachorowaniem, porozmawiaj z lekarzem
urologiem o wczesnej diagnostyce w kierunku raka prostaty. Regularne badanie prostaty przez lekarza oraz badania laboratoryjne krwi (oznaczanie PSA) pozwalają wcześnie wychwycić chorobę i skutecznie ją leczyć. Jeśli masz bardzo wysokie ryzyko raka
prostaty (np. wywiad rodzinny), Ty i Twój lekarz możecie rozważyć
regularne badania kontrolne.
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Rak nerki

Co to jest rak nerki?
Rak nerki to nowotwór, który rozwija się w nerkach. Dzięki powszechnie wykonywanym badaniom obrazowym rak nerki jest
zazwyczaj wykrywany we wczesnym stadium, kiedy nowotwór
jest mały i ograniczony do nerki. Wczesne usunięcie guza bądź
całej nerki zapewnia w większości przypadków całkowite wyleczenie.
Jakie są objawy raka nerki?
We wczesnym stadium rak nerki jest bezobjawowy i zazwyczaj
jest wykrywany przypadkowo w badaniach obrazowych brzucha
wykonywanych z innego powodu.
Z czasem jednak gdy nowotwór powiększa się, mogą pojawić się
następujące objawy, w tym:
- Krew w moczu (różowa lub czerwona barwa moczu)
- Ból pleców lub boku nieustępujący z czasem
- Utrata apetytu
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- Niewyjaśniona utrata wagi
- Zmęczenie
- Gorączka
Jeśli występują u Ciebie jakiekolwiek utrzymujące się objawy,
które Cię niepokoją, umów się na wizytę do lekarza.
Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na rak nerki?
Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko raka nerki, obejmują:
- Starszy wiek. Ryzyko raka nerki wzrasta wraz z wiekiem.
- Palenie tytoniu. Palacze mają większe ryzyko zachorowania na raka nerki niż osoby niepalące. Ryzyko maleje po rzuceniu palenia.
- Otyłość. Osoby otyłe mają większe ryzyko zachorowania
na raka nerki niż osoby z prawidłową masą ciała.
- Wysokie ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze zwiększa
ryzyko raka nerki.
- Leczenie niewydolności nerek. Osoby, które poddają się
długotrwałej dializie z powodu niewydolności nerek, mają
większe ryzyko zachorowania na raka nerki.
- Rak nerki w rodzinie oraz zespoły genetyczne. Ryzyko raka
nerki jest wyższe, jeśli bliscy członkowie rodziny cierpieli na
tę chorobę.
Jak zapobiegać zachorowaniu na raka nerki?
Aby zmniejszyć ryzyko:
- Rzuć palenie papierosów. Istnieje wiele możliwości rzucenia palenia, w tym programy wsparcia, leki i produkty zastępujące nikotynę. Powiedz swojemu lekarzowi, że chcesz
rzucić palenie, i wspólnie omówcie swoje możliwości.
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- Utrzymuj prawidłową wagę. Jeśli masz nadwagę lub otyłość, zmniejsz liczbę spożywanych dziennie kalorii i podejmij
aktywność fizyczną co najmniej kilka dni w tygodniu. Zapytaj swojego lekarza o inne zdrowe strategie, które pomogą
Ci schudnąć.
- Kontroluj wysokie ciśnienie krwi. Poproś lekarza o pomiar
ciśnienia krwi podczas następnej wizyty. Pomocne mogą
być modyfikacje stylu życia, w tym ćwiczenia fizyczne,
zmniejszenie masy ciała i zmiany w diecie. W przypadku
nadciśnienia tętniczego często wymagane jest przyjmowanie tabletek na obniżenie ciśnienia krwi.

Jak sobie pomóc? Zdrowe nawyki i zachowania prozdrowotne.

Spożycie płynów
Woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i życia w zdrowiu. Woda jest głównym składnikiem chemicznym organizmu i stanowi około 50% do 70% masy ciała. Każdego
dnia tracisz wodę poprzez oddech, pot, mocz i wypróżnienia. Aby
twoje ciało mogło prawidłowo funkcjonować, musisz uzupełnić
zapasy wody poprzez spożywanie napojów i pokarmów zawierających wodę.
Ile płynów powinienem wypić dziennie?
To proste pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na
przestrzeni lat badania przyniosły różne zalecenia. Twoje indywidualne zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników,
takich jak stan zdrowia, Twoja aktywność, rodzaj wykonywanej
pracy, miejsce zamieszkania, warunki pogodowe. Nie ma uniwersalnej recepty, ale na podstawie indywidualnych uwarunkowań
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można oszacować swoje dzienne zapotrzebowanie na płyny.
Ile płynu potrzebuje przeciętny, zdrowy, dorosły żyjący w klimacie umiarkowanym? Rekomenduje się następujące dzienne spożycie płynów:
- 3-3,5 litra (ok. 13 szklanek) płynów dziennie dla mężczyzn
- 2,5-3 litry (ok. 11 szklanek) płynów dziennie dla kobiet
Zalecenia te obejmują płyny ogółem czyli całkowite spożycie
wody, napojów, oraz wody zawartej w żywności. Woda zawarta
w pożywieniu pokrywa zwykle około 20% dziennego spożycia
płynów.
Prawdopodobnie słyszałeś już o tym, aby pić co najmniej osiem
szklanek wody dziennie. Jest to rozsądne założenie do którego
należy dążyć. Większość zdrowych ludzi nawadnia się prawidłowo poprzez spożycie płynów, gdy poczują pragnienie. Jednak
u niektórych osób, szczególnie starszych odczuwanie pragnienia
jest zaburzone i należy wtedy pić wodę mimo braku pragnienia,
szczególnie w gorące dni i podczas zwiększonej aktywności.
Kiedy trzeba wypić więcej?
Może być konieczne zmodyfikowanie całkowitego spożycia płynów na podstawie kilku czynników:
- Wysiłek fizyczny. Jeśli wykonujesz jakąkolwiek aktywność,
która sprawia, że się pocisz, musisz pić więcej wody, aby
pokryć utratę płynów. Ważne jest, aby pić wodę przed,
w trakcie i po wysiłku fizycznym.
- Środowisko i warunki atmosferyczne. Gorąca lub wilgotna
pogoda może powodować pocenie się i wymaga dodatkowego uzupełnienia płynów.
- Ogólny stan zdrowia. Twoje ciało traci płyny, gdy masz
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gorączkę, wymioty lub biegunkę. Pij więcej wody lub postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza, aby pić doustne roztwory nawadniające dostępne w aptece. Inne stany, które mogą
wymagać zwiększonego przyjmowania płynów, obejmują
infekcje układu moczowego i kamicę moczową.
- Ciąża i karmienie piersią. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz
piersią, możesz potrzebować dodatkowego spożycia płynów, aby utrzymać odpowiednie nawodnienie.
Czemu należy utrzymywać odpowiednie nawodnienie?
Niedobór spożywanych płynów może prowadzić do odwodnienia
- stanu, który występuje, gdy nie masz wystarczającej ilości wody
w organizmie, aby prawidłowo funkcjonować. Nawet łagodne
odwodnienie może pozbawić Cię energii, utrudnić koncentrację
i sprawić, że będziesz zmęczony.

Higiena oddawania moczu
Wiele osób zastanawia się, jak często powinno się oddawać mocz.
Przeciętnie ludzie oddają mocz średnio sześć - siedem razy dziennie. Wiele czynników może wpływać na to, jak często dana osoba
oddaje mocz w ciągu dnia. Leki, suplementy, żywność i napoje
mogą odgrywać pewną rolę, podobnie jak niektóre schorzenia.
Wiek i rozmiar pęcherza również mają znaczenie.
Większość ludzi oddaje mocz 6 lub 7 razy na dobę. Oddawanie
moczu od 4 do 10 razy dziennie należy uznać za prawidłowe, jeśli
częstotliwość nie wpływa na jakość życia danej osoby. Jeśli zauważysz nagłą zmianę częstotliwości oddawania moczu, nawet
jeśli nadal mieścisz się w normalnym zakresie, powinieneś zasięgnąć porady lekarza.
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Od czego zależy częstość oddawania moczu?
Częstość oddawania moczu zależy od następujących czynników:
- wiek
- pojemność pęcherza moczowego
- przyjmowanie płynów
- obecność schorzeń, takich jak cukrzyca czy zakażenie układu moczowego
- rodzaje spożywanych płynów - alkohol i kofeina mogą
zwiększać produkcję moczu
- stosowanie leków, np. na ciśnienie krwi i suplementów
Spożycie około 2 litrów płynów w ciągu doby przeważnie przekłada się na około siedem wizyt w toalecie.
Jak radzić sobie ze zbyt częstym oddawaniem moczu?
Techniki radzenia sobie ze zbyt częstym oddawaniem moczu, które nie jest spowodowane zakażeniem układu moczowego, obejmują:
- Modyfikacje stylu życia. Unikanie pokarmów i napojów, o których wiadomo, że podrażniają pęcherz. Na
przykład unikanie kofeiny, alkoholu, napojów gazowanych, czekolady, sztucznych słodzików, pikantnych
potraw i potraw na bazie pomidorów.
- Harmonogram przyjmowania płynów. Unikanie picia
zbyt dużej ilości wody przed snem pozwala na zmniejszenie częstości oddawani moczu w nocy.
- Trening pęcherza. Jest to kolejna metoda na zmniejszenie częstości oddawani moczu. Aby to osiągnąć,
trzeba regularnie oddawać mocz jedynie o wyznaczo32

nych porach i nie czekać aż poczuje się potrzebę oddania moczu.
Stosowanie powyższych technik powinno być poprzedzone
konsultacją z lekarzem. Oprócz tych metod lekarze mogą
przepisywać leki, które zmniejszają skurcze pęcherza i prowadzą do jego rozluźnienia.
Co zrobić aby zadbać o swój pęcherz?
- Pij wystarczającą ilość płynów, zwłaszcza wody. Woda jest
najlepszym płynem dla zdrowia pęcherza.
- Korzystaj z łazienki często i w razie potrzeby. Staraj się
oddawać mocz przynajmniej co 3-4 godziny. Zbyt długie
trzymanie moczu w pęcherzu może osłabić mięśnie pęcherza i zwiększyć prawdopodobieństwo infekcji pęcherza.
- Podczas oddawani moczu postaraj się całkowicie opróżnić
pęcherz. Pośpiech podczas oddawania moczu może nie pozwolić na pełne opróżnienie pęcherza. Jeśli przetrzymujesz
mocz w pęcherzu zbyt długo, to zwiększone jest ryzyko
infekcji pęcherza.
- Podczas oddawania moczu przyjmij swobodną pozycję.
Rozluźnienie mięśni wokół pęcherza ułatwi opróżnienie pęcherza.
- Po seksie oddaj mocz aby pozbyć się bakterii które podczas
stosunku mogą trafić do cewki moczowej. Unikaj zaparć.
Spożywanie dużej ilości pokarmów bogatych w błonnik, picie wystarczającej ilości wody i aktywność fizyczna mogą
zapobiegać zaparciom.
- Wykonuj ćwiczenia mięśni dna miednicy. Ćwiczenia dna
miednicy, znane również jako ćwiczenia Kegla, pomagają
utrzymać mocz w pęcherzu. Codzienne ćwiczenia mogą
wzmocnić te mięśnie.
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Wskazówki na temat diety i wysiłku fizycznego
- Przygotowuj swoje posiłki w oparciu o węglowodany złożone o zwiększonej zawartości błonnika. Węglowodany te
powinny stanowić około jedną trzecią spożywanego pokarmu. Są to na przykład ziemniaki, chleb, ryż, makaron i płatki zbożowe.
- Wybieraj produkty o wyższej zawartości błonnika lub produkty pełnoziarniste, takie jak makaron pełnoziarnisty, brązowy ryż lub ziemniaki ze skórką.
Stosuj zbilansowaną dietę bogatą w warzywa i owoce. Zaleca się spożywanie co najmniej 5 porcji różnych owoców
i warzyw każdego dnia.
- Częściej jedz ryby, w tym ryby tłuste. Ryba jest dobrym
źródłem białka i zawiera wiele witamin i minerałów.
- Staraj się jeść ryby co najmniej 2 razy na tydzień, w tym co
najmniej 1 raz na tydzień ryby tłuste. Tłuste ryby są bogate
w tłuszcze omega-3, które mogą zapobiegać chorobom serca. Ryby tłuste to np. łosoś, pstrąg, śledź, sardynki, makrela.
- Unikaj tłuszczów nasyconych (tłuszczów pochodzenia
zwierzęcego). Tłuszcze nasycone znajdują się w wielu produktach spożywczych, takich jak tłuste mięso, kiełbasa,
masło, ser żółty, ciastka.
- Ograniczaj słodką żywność i napoje. Słodka żywność i napoje bogate w cukry proste są często bardzo kaloryczne
i prowadzą do nadmiaru spożywanej energii. Ich częste spożywanie przyczynia się do przybierania na wadze. Mogą
również powodować próchnicę, zwłaszcza jeśli są spożywane między posiłkami. Cukry proste to wszelkie cukry dodawane do żywności lub napojów lub występujące naturalnie
w miodzie, syropach i niesłodzonych sokach owocowych
i koktajlach.
- Wybieraj zdrową żywność zamiast suplementów. Wybie34

raj pokarmy bogate w witaminy i minerały, aby dostarczyć
organizmowi odpowiednią dawkę witamin.
- Ogranicz spożycie soli do poniżej 6 gramów dziennie. Spożywanie zbyt dużej ilości soli może podnieść ciśnienie krwi.
Osoby z wysokim ciśnieniem krwi są bardziej narażone na
choroby serca lub udar. Pamiętaj że nawet jeżeli nie solisz
potraw to nadal sól znajduje się w produktach spożywczych,
które kupujesz i możesz spożywać jej nadmiarową ilość.
Około trzy czwarte soli, którą spożywasz, znajduje się już
w produktach spożywczych, takich jak płatki śniadaniowe,
zupy, pieczywo i sosy. Zwróć uwagę na etykietę produktów
żywnościowych, aby ograniczyć spożycie soli. Szczególnie
zwróć uwagę na ograniczenie produktów z zawartością ponad 1,5 grama soli na 100 g.
- Stosuj wysiłek fizyczny co najmniej kilka razy w tygodniu
przez co najmniej 30 minut. Ćwiczenia fizyczne poprawiają
ogólny stan zdrowia, pomagają utrzymać wagę i poprawiają nastrój.
- Utrzymuj zdrową wagę. Jeśli Twoja aktualna masa ciała
jest prawidłowa to staraj się ją utrzymać, wybierając zdrową
dietę i uprawiając sport przez co najmniej kilka dni w tygodniu. Jeśli chcesz schudnąć, ćwicz częściej i dłużej oraz zmodyfikuj dietę poprzez zmniejszenie liczby spożywanych kalorii. Poproś swojego lekarza o pomoc w stworzeniu planu
zdrowego odchudzania.

Higiena intymna
- Stosuj przewiewną bieliznę. Bawełniana bielizna pozwala
na lepszy dostęp powietrza do miejsc intymnych. Pozwala
na utrzymanie wilgoci w pochwie, a jednocześnie umożliwia
odparowanie jej wydzieliny.
- Zdejmij kostium kąpielowy po pływaniu, spocone ubranie
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po upalnym dniu lub treningu tak szybko, jak to możliwe.
Załóż suche ubranie. Wilgoć sprzyja rozwojowi bakterii.
- Po oddaniu moczu wytrzyj okolicy intymne do sucha papierem toaletowym, aby bielizna była sucha.
- Okolice intymne przecieraj od przodu do tyłu, aby bakterie
kałowe z odbytu nie zbliżały się do pochwy.
- Używaj mydła do higieny intymnej do mycia zewnętrznych
narządów płciowych.
- Podczas wycierania używaj czystych, suchych ręczników.
- Umyj ręce przed i po skorzystaniu z łazienki.
- Podczas miesiączki zmieniaj podpaski lub tampony co 4 do
6 godzin. Możesz używać różnych produktów w zależności
od dnia miesiączki.
- Unikaj używania lubrykantów. Chociaż produkty te mogą
zwiększać przyjemność seksualną, to mogą także podrażniać pochwę i zwiększać podatność na infekcje.
- Nie myj pochwy od środka i nie wykonuj jej irygacji. Myj
zewnętrzne narządy płciowe. Mycie pochwy od środka
może zmienić jej pH i zwiększyć ryzyko bakteryjnego zapalenia pochwy.
- Unikaj używania produktów zapachowych, takich jak chusteczki, dezodoranty dopochwowe lub peelingi. Produkty
zapachowe mogą zwiększać prawdopodobieństwo infekcji.
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