Hasta Bilgilendirme Formu

Türkçe

Aşırı aktif mesane semptomlarını açıklayıcı terimler
Anestezi (genel veya lokal)

 Lokal anestezide vücudunuzun belli bir bölgesi ağrı duymamanız için
uyuşturulur; genel anestezi altında bilinciniz kapalı olduğundan yapılan
işlemle ilgili bir acı hissi duymayacaksınız. Anestezi etkisi işlemden sonra
kademeli olarak ortadan kalkar.

Ani İdrar Sıkıştırması

Ani ve önlenemeyen idrar yapma ihtiyacı.

AÜSS

 lt üriner sistem semptomları. Üriner sitemi etkileyen hastalıkların ortaya
A
çıkardığı semptomları tanımlamak için kullanılır.

Böbrekler

 anı filtre ederek idrar üreten, karnın arka tarafında iki adet fasulye
K
şeklindeki organlardır.

Endoskop

 ücudun iç kısımlarını incelemek için kullanılan tüp şeklindeki cihazdır.
V
Esnek ya da sert olabilir.

İdrar Yapma Sıklığı

 ormalden daha sık idrar yapma ihtiyacı; genellikle günde 8 kez veya
N
daha fazla.

Kateter

 ücuttan sıvı drenajı için kullanılan içi boş, esnek ve boru şeklinde tıbbi bir
V
malzemedir. Ürolojide kateterler mesaneden idrar drenajı için kullanılır.

Mesane

Böbreklerden gelen idrarı toplayan organdır.

Noktüri

İdrar yapma isteği ile uyku esnasında bir veya bir kaç defa uykudan
uyanmayı ifade eder.

Periferal Ödem

 dem, şişlik anlamına gelir. Periferal ödem spesifik olarak ayak bilekleri
Ö
ve bacaklardaki şişkinliği ifade eder.

Sistoskop

Üretra yoluyla kullanılan bir çeşit endoskoptur.

Üretra

Mesaneden vücut dışına idrar taşıyan organdır.

Üriner İnkontinas                            

İstemsiz idrar kaçırma

Üriner Retansiyon                         

İdrar yapamama durumunu ifade eder. Bu durum kronik olabilir.
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Bu bilgiler Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Katkıda bulunanalr:

Bu broşür EAU hasta bilgilendirme broşürlerinin bir kısmını
oluşturan Aşırı Aktif Mesane hakkındadır. Aşırı Aktif Mesane
sendromu  hakkında genel bilgileri içerir. Kendi tıbbi durumunuzla
ilgili özel sorularınız için doktorunuza ve/ veya diğer sağlık
çalışanlarına danışınız.

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

Sheffield, United Kingdom
Larissa, Greece
Sheffield, United Kingdom

Bu bilgiler Avrupa Üroloji Derneği(EAU) ve Türk Üroloji
Derneği(TÜD) işbirliği ile hazırlanmıştır. Broşürdeki bilgiler
EAU kılavuzlaı ışığında düzenlenmiştir.
Bu ve diğer ürolojik hastalıklarla ilgili bilgilere web sitemizden
ulaşabilirsiniz: http://patients.uroweb.org
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