KĄ UROLOGAS GYDO MOTERIMS?
Daugelis žmonių vis dar mano, kad urologo darbo specifika – gydyti vyrų ligas, tačiau
realybė yra kitokia. Urologas yra universalus gydytojas, kuris gydo vyrų ir moterų urogenitalinės
sistemos ligas. Jei jums tenka kreiptis į urologą, didelė tikimybė, kad jūsų gydytojas bus vyras,
nes tik apie 8 proc. praktikuojančių urologų yra moterys.
Moterys dažnai susiduria su urogenitalinės sistemos problemomis dėl savo kūno
ypatumų, taip pat problemų, susijusių su nėštumais, gimdymais, lytiškai plintančiomis infekcijomis.
Moterų šlaplės kanalas daug platesnis ir trumpesnis nei vyrų, todėl bakterijoms paprasčiau
įsiskverbti ir plisti aukštyn į šlapimo pūslę ar inkstus. Daugeliu atvejų dėl tokio pobūdžio
nusiskundimų moterys kreipiasi į ginekologus, tačiau neretai tenka ieškoti ir urologo pagalbos.
Taigi ką gydytojas urologas gydo moterims?
Gydytojai urologai, kurie specializuojasi šioje srityje, diagnozuoja ir gydo daug urogenitalinės
sistemos patologijų. Dažniausios problemos, dėl kurių moteris gali kreiptis į urologą, yra šios:
•

Smėlio ar akmenų buvimas inkstuose. Smėlio atsiradimas inkstuose dažniausiai susijęs su
medžiagų apykaitos sutrikimais, uždegimais.

•

Lytiniu keliu plintančios infekcijos. Šių patologijų gydymas taip pat priklauso urologo
kompetencijai. Jei šios ligos nediagnozuojamos laiku, tai veikia šlapimo takų zoną ir sukelia
įvairias ligas: cistitą, pielonefritą, šlapimo pūslės polipus ir pan.

•

Uždegiminis procesas šlapimo kanale. Jį gali sąlygoja moters kūno savybės.

•

Šlapimo nelaikymas. Šlapimo nelaikymas atsiranda dėl dubens dugno raumenų susilpnėjimo
arba šlaplės kanalo sfinkterio veikimo sumažėjimo.

•

Įgimtos šlapimo pūslės anomalijos.

•

Piktybiniai arba gerybiniai navikai, atsiradę šlapimo takuose.

•

Pernelyg didelis šlapimo pūslės aktyvumas, nesant urogenitalinės sistemos patologijos. Ši
problema tikrai pablogina moters gyvenimo kokybę, sukelia psichologinį ir fizinį
diskomfortą.

Moteriai rekomenduojama užsiregistruoti į urologo konsultaciją, jeigu pradeda varginti šie
simptomai:
•

aštrus arba maudžiantis juosmens ar apatinės pilvo dalies skausmas;

•

diskomfortas šlapinantis;

•

nuolatiniai naktiniai vizitai į tualetą;

•

išliekantis nepilno pasišlapinimo jausmas;

•

skausmas ir diskomfortas lytinių santykių metu;

•

šlapimo nelaikymas;

•

galūnių, veido patinimas.
Nustatęs diagnozę specialistas paskiria gydymą ir jo reikia griežtai laikytis. Priešingu

atveju liga gali sukelti kitų patologijų vystymąsi arba pereiti į lėtinę formą.
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