
Σι πρζπει να κάνετε αν ζχετε ςυμπτώματα 

δυςλειτουργίασ του ουροποιητικοφ ςυςτήματοσ; 

Σο πρϊτο βιμα είναι να ενθμερϊςετε τθν ομάδα 

φροντίδασ υγείασ ςασ για τα ςυμπτϊματα. Από κει 

και πζρα, ίςωσ κα κατευκυνκείτε ςε ουρολόγο, 

που κα ελζγξει και κα διαπιςτϊςει αν το 

Πάρκινςον είναι θ αιτία τθσ δυςλειτουργίασ ι αν 

υπάρχει άλλοσ υπεφκυνοσ παράγοντασ.  

Προκαλεί το Πάρκινςον δυςλειτουργία του 

ουροποιητικοφ; 

Η δυςλειτουργία του ουροποιθτικοφ ςχετίηεται 

ςυχνά με τθ νόςο του Πάρκινςον. Η κφςτθ είναι 

βαςικό ςτοιχείο τθσ ουροποιθτικισ οδοφ, που 

ελζγχει τισ δφο λειτουργίεσ τθσ οφρθςθσ. Ρυκμίηει 

τθν αποκικευςθ των οφρων και τθν ενδεχόμενθ 

απελευκζρωςι τουσ ι πότε είναι θ κατάλλθλθ 

ςτιγμι να το κάνει αυτό. τθν δυςλειτουργία του 

ουροποιθτικοφ αυτζσ οι λειτουργίεσ τθσ κφςτθσ 

διαταράςςονται.  τθν περίπτωςθ τθσ 

αποκικευςθσ των οφρων, θ κφςτθ ςτζλνει ςτον 

εγκζφαλο μθνφματα ότι είναι γεμάτθ, παρότι δεν 

είναι. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, θ ανάγκθ να 

ουριςει ο αςκενισ να εμφανίηεται ςυχνότερα. Σο 

ςφμπτωμα αυτό, εμφανίηεται και τθ νφχτα και 

ονομάηεται νυκτουρία. Ζτςι, θ κατάςταςθ αυτι 

μπορεί να επθρεάςει τον φπνο ςασ. 

Επίςθσ, θ ικανότθτα να ελζγξει κανείσ τθν οφρθςθ 

μειϊνεται. Γίνεται δυςκολότερο να κακυςτεριςει 

Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν υποκακιςτοφν τθν 

ιατρικι φροντίδα και ςυμβουλζσ από τον 

γιατρό ςασ. 
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θ οφρθςθ, όταν εμφανίηεται θ ανάγκθ τθσ. Σο 

ςφμπτωμα αυτό μπορεί να γίνει πρόβλθμα, όταν 

βρίςκεςτε ςε καταςτάςεισ με κόςμο.  

Άλλο πρόβλθμα μπορεί να είναι θ μειωμζνθ 

ικανότθτα να αδειάςει θ κφςτθ. Αυτό μπορεί, 

επίςθσ, να οδθγιςει ςε αυξθμζνθ ςυχνότθτα 

οφρθςθσ. Αν θ κφςτθ δεν αδειάηει ςε τακτά 

διαςτιματα, οι πικανότθτεσ ουρολοίμωξθσ 

αυξάνουν. Ζνα ςφμπτωμα ουρολοίμωξθσ είναι ο 

πόνοσ κατά τθν οφρθςθ.  

Ποια είναι τα ςυχνότερα ςυμπτώματα 

ουρολοίμωξησ; 

Κάποια ςυχνά ςυμπτϊματα είναι θ αυξθμζνθ 

ςυχνότθτα οφρθςθσ, οι επιπλζον ςταγόνεσ οφρων, 

ενϊ ζχετε μόλισ ουριςει και θ ανικανότθτα να 

κακυςτεριςετε τθν οφρθςθ. Άλλα ςυμπτϊματα 

είναι θ ζπειξθ για οφρθςθ, ενϊ ζχετε μόλισ 

ουριςει και θ οφρθςθ μικρϊν ποςοτιτων κάκε 

φορά. Η μθ ελεγχόμενθ απϊλεια μικρϊν 

ποςοτιτων οφρων, επίςθσ ςχετίηεται με 

δυςλειτουργία του ουροποιθτικοφ.  

Ποια μπορεί να είναι η αιτία τησ δυςλειτουργίασ 

του ουροποιητικοφ; 

Εκτόσ από τθν ίδια τθ νόςο του Πάρκινςον και 

κάποια από τα φάρμακα που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αντιμετϊπιςι τθσ, ειδικά φάρμακα με 

αντιχολινεργικζσ ιδιότθτεσ, μποροφν να 

επθρεάςουν τθν λειτουργία τθσ κφςτθσ.  

Μερικζσ φορζσ ςτουσ άντρεσ, θ δυςλειτουργία του 

ουροποιθτικοφ μπορεί να μθν ςχετίηεται κακόλου 

με τθ νόςο του Πάρκινςον. Μια εξζταςθ μπορεί να 

οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα ότι πακιςεισ του 

προςτάτθ είναι θ αιτία. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο 

προςτάτθσ  υπερπλάκεται και επθρεάηει τθ ροι 

ςτθν ουροποιθτικι οδό.  

 

Πωσ μπορείτε να μειώςετε τα ςυμπτώματα 

τησ δυςλειτουργίασ του ουροποιητικοφ; 

Ζνα πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να 

μειϊςετε τα ςυμπτϊματα είναι να μειϊςετε τθν 

πρόςλθψθ υγρϊν με διουρθτικι δράςθ. Σα 

διουρθτικά ροφιματα είναι αυτά που αυξάνουν 

τθν ανάγκθ ςασ να ουριςετε. Ποτά που περιζχουν 

καφεΐνθ και αλκοόλ είναι διουρθτικά. Άλλα 

παραδείγματα είναι το τςάι και ο χυμόσ 

γκρζιπφρουτ.   

Μπορείτε να ρυκμίςετε και τισ ϊρεσ που πίνετε. 

Για να μειϊςετε τισ φορζσ, που ςθκϊνεςτε τθ 

νφχτα, κα πρζπει να αποφφγετε να πίνετε υγρά για 

ζνα δίωρο πριν τον φπνο. Όμοια, μπορείτε να 

μειϊςετε τα υγρά πριν μια προγραμματιςμζνθ 

ζξοδο. Η επιτακτικι ανάγκθ για τουαλζτα ςε  

δθμόςιουσ χϊρουσ μπορεί να είναι προβλθματικι 

και κάποτε μασ φζρνει ςε αμθχανία. Ωςτόςο, 

πρζπει να βεβαιωκείτε ότι παίρνετε  αρκετά υγρά 

κακθμερινά, μια και θ δυςκοιλιότθτα ςχετίηεται, 

επίςθσ,  με τθν νόςο του Πάρκινςον.  

Αν είςτε αργόσ/ι ςτθ διαδρομι για το μπάνιο ι 

ζχετε ηθτιματα με τθν κινθτικότθτά ςασ, ίςωσ να 

ςκεφτείτε να βάλετε μια πάπια  ι ουροδοχείο για 

βοικεια. Θα πρζπει να φοράτε τθ νφχτα ροφχα 

που είναι πιο εφκολο να βγάλετε ι να λφςετε. Για 

τουσ άντρεσ, ζνασ εξωτερικόσ κακετιρασ τφπου 

προφυλακτικοφ είναι μια λφςθ. Ωςτόςο, αν δεν 

ζχετε εκοφςιο ζλεγχο τθσ οφρθςθσ, ίςωσ 

χρειάηεςτε προςτατευτικζσ πάνεσ. Προβλιματα με 

οςμζσ μπορεί να προκφψουν με τισ πάνεσ, τα 

οποία ζχει βρεκεί να μειϊνει ο χυμόσ cranberry.  

Ο ζλεγχοσ τθσ οφρθςθσ μπορεί να αυξθκεί με 

αςκιςεισ που ενιςχφουν τουσ μυσ του  πυελικοφ 

εδάφουσ. Μπορείτε, επίςθσ να αυξιςετε τον 

ζλεγχο εξαςκϊντασ εναλλάξ τθν κακυςτζρθςθ και 

ζναρξθ οφρθςθσ. Η εκπαίδευςθ τθσ κφςτθσ βοθκά, 

επίςθσ ςτθν μείωςθ ςυμπτωμάτων τθσ 

δυςλειτουργίασ του ουροποιθτικοφ. Περιλαμβάνει 

τθν οφρθςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ, ακόμα και αν 

δεν υπάρχει ζπειξθ. Αν αυτά τα μζτρα δεν 

βοθκιςουν, ο ουρολόγοσ ςασ μπορεί να ςασ 

χορθγιςει φαρμακευτικι αγωγι. 


