Informace pro pacienty

Čeština

Slovník pojmů pro OAB
Anestezie (celková, lokální)

 řed zákrokem dostane pacient medikaci, po které necítí bolest. Při
P
celkové anestezii spí a neví, co se s ním děje. Během lokání anestezie
necítíte bolest jen v oblasti, kde se zákrok provádí. Anestezie po zákroku
odezní.

Cystoskop

typ endoskopu, který se užívá k prohlédnutí močové trubice a močového
měchýře

Endoskop

dutý, trubicovitý přístroj, který se používá k vyšetření tělesných dutin

Katétr

dutá ohebná trubička, která může odvádět tekutinu z těla. V urologii katétr
odvádí moč z močového měchýře.

Ledviny

 árový orgán, fazolovitého tvaru, uložený v oblasti beder. Ledviny filtrují
p
krev a vytvářejí moč.

LUTS

lower urinary tract symptoms = příznaky dolních močových cest, soubor
příznaků, které popisují postižení dolních močových cest

Měchýř

svalový orgán, sloužící jako rezervoár pro moč produkovanou ledvinami

Močová inkontinence

nechtěný únik moči

Močová retence

Zástava močení, tento stav může být chronický

Nykturie

noční močení, kvůli kterému se postižená osoba probudí a musí vstát

Periferní edém

edém = otok, v tomto případě se jedná o otoky dolních končetin, kotníků

Polakisurie

potřeba mikce častěji než osmkrát za den

Uretra

močová trubice, slouží k odvodu moči z močového měchýře

Urgence

náhlé nucení na močení
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Tyto informace byly aktualizovány v lednu 2014.

Přispěvovatelé:

Tento materiál je součástí EAU informačních stránek pro pacienty.
Obsahuje základní informace o příznacích hyperaktivního
močového měchýře. Pokud máte nějaké další otázky ohledně
svého zdravotního stavu, zeptejte se svého lékaře.

Prof. Chistopher Chapple
Prof. Stavros Gravas
Dr. Nadir Osman

Sheffield, Velká Británie
Larissa, Řecko
Sheffield, Velká Británie

Tyto informace připravila Evropská urologická společnost
(European Association of Urology - EAU). Uvedené informace jsou
v souladu s doporučeními Evropské urologické společnosti.
Tyto informace a informace o dalších urologických onemocněních
najdete na webových stránkách: http://patients.uroweb.org/cs
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