
Семіотика і діагностика 

хвороб нирок



Урологія – наука та галузь що вивчає

захворювання та методи лікування сечовидільної

системи людини.

Перші свідчення про урологічні захворювання

датуються кількома тисячоліттями до нашої ери, коли

в староєгипетських муміях були виявлені камені

сечового міхура. Ще в часи Гіппократа проводилися

операції з видалення каменів з сечового міхура.

Засновником урології, як окремої і самостійної

гілки медицини, вважається Франсиско Діас. Саме він

у 1588 році видав трактат, повністю присвячений

діагностиці та лікуванню сечостатевих органів.

У 1830 році в госпіталі Неккер (Nekker) в Парижі

було відкрите перше в світі урологічне відділення.



Сучасна урологія поділяється на кілька основних напрямків,
залежно від специфіки кола проблем.

 Андрологія – вивчає хвороби чоловічої статевої системи і аномалії
розвитку дітородних органів.

 Онкоурологія – займається діагностуванням та лікуванням
доброякісних і злоякісних новоутворень. Особлива увага
приділяється раку передміхурової залози, так як число хворих такою
недугою зростає з року в рік.

 Урогінекологія – це розділ медицини, який займається лікуванням
хвороб сечовидільної системи у жінок з урахуванням супутньої
гінекологічної патології.

 Гериартрія – спеціалізується на спостереженні за захворюваннями і
вплив на них у літніх пацієнтів.

 Дитяча урологія – бореться з вродженими вадами органів
сечостатевої системи.

 Фтизиурология – окремий напрямок, пов’язаний із лікуванням
туберкульозу органів сечостатевої системи.



Цікаві факти про нирки

Щоденно в нирках утворюється 180 л первинної

сечі. А виділяє здоровий організм в середньому 1,5 л

сечі.

За добу нирки фільтрують до 2000 л крові.

Повний об'єм крові проходить через нирки 35 разів

за день.

Вага нирок від 120 до 200 г. Права важить дещо

більше лівої.

Перша штучна нирка ( апарат для гемодіалізу ) був застосований в 1944 році. В

2013 році американські вчені розробили імплантовану штучну нирку, створену

біоінженерним методом. З 110000 органів, пересаджених у світі за 2011 рік, 76

000 припало на нирки.

Нирки відповідають за формування Вітаміну Д.

Тютюн і алкоголь негативно впливають на працездатність нирок.

Ниркова недостатність підвищує ризик інфаркту і інсульту в 25 разів.

З 2006 року відмічається День нирки ( другий четвер березня ).
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