Υπερπλασία προστάτη

Ηµερολόγιο ούρησης:
προβληµατισµοί για τον τρόπο καταγραφής
Νευρογενής κύστη
και µια πρόταση

Γιώργος ∆ηµητριάδης
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Σύγκρουση συµφερόντων
(conflict of interest)
Σύµφωνα µε την α.π. 47558/4-7-2012 Εγκύκλιο του ΕΟΦ

Κατά τη διετία 2011-2013 ο οµιλητής συµµετείχε
Ως οµιλητής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
δορυφορικά συµπόσια κλπ.: FARAN, GALENICA
Ως υπεύθυνος κλινικών µελετών και ερευνητής :
AMGEN, FERRING, MILENIUM, PFIZER

∆εν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση του οµιλητή µε
τις εταιρείες που κατασκευάζουν τις συσκευές και
παράγουν τα φάρµακα, που αναφέρονται στο
περιεχόµενο της παρουσίασης

Ηµερολόγια ούρησης
∆ιάγραµµα ουρήσεων - Micturition chart (MC): καταγραφή του
χρόνου των ουρήσεων, µέρα και νύχτα για τουλάχιστο 24 ώρες
∆ιάγραµµα συχνότητας/όγκων – Frequency volume chart (FVC):
καταγραφή του χρόνου και των όγκων των ουρήσεων, µέρα και
νύχτα για τουλάχιστο 24 ώρες
Ηµερολόγιο της κύστης - Bladder diary (BD): καταγραφή του
χρόνου και των όγκων των ουρήσεων καθώς και επιπλέον
πληροφορίες, όπως επεισόδια ακράτειας, χρήση απορροφητικών
µέσων, προσλαµβανόµενων υγρών, ένταση επιτακτικότητας και
βαρύτητα ακράτειας.

Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report from the
Standardisation Subcommittee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002;21:167–78
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Τι ισχύει σήµερα
∆εν υπάρχει µέχρι σήµερα καθιερωµένο ηµερολόγιο
ούρησης (ΗΟ)
Η δηµιουργία των ηµερολογίων ούρησης ακολουθεί τις
ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε συντάκτη και ποικίλλουν σε
µορφή και διάρκεια
Η διάρκεια κυµαίνεται συνήθως από 3 µέχρι 7 ηµέρες
Σε αντίθεση µε άλλα εργαλεία (ερωτηµατολόγια
συµπτωµάτων) ελάχιστα ηµερολόγια ούρησης έχουν
υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης (validation).
Bright E., Drake M. J. and Abrams P. Urinary Diaries: Evidence for the Development and
Validation of Diary Content, Format, and Duration. Neurourol. Urodyn. 30:348–352 (2011)

Ποιες παράµετροι µπορούν
να εκτιµηθούν µόνο από το ηµερολόγιο ούρησης

Bright E., Drake M. J. and Abrams P. Urinary Diaries: Evidence for the Development and
Validation of Diary Content, Format, and Duration. Neurourol Urodyn 30:348–352 (2011)
Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract
function: Report from the Standardisation Subcommittee of the International Continence Society.
Neurourol Urodyn 2002;21:167–78

Τι προτείνεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες (AUA 2012)
∆ιάρκεια 3-7 ηµέρες
Πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστο χρόνους ουρήσεων και
επεισόδια ακράτειας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
συνέβησαν
Ποσοτική περιγραφή του βαθµού έπειξης (urgency score)
Η προσθήκη ουρούµενων όγκων µειώνει τη συµµόρφωση
Χρήσιµη η καταγραφή απορροφητικών µέσων (πάνες) και
ζυγίσµατος τους
Σηµαντικός ρόλος στη διάγνωση, παρακολούθηση αλλά και
αυτοεκπαίδευση των ασθενών
E. A. Gormley, D. J. Lightner, K. L. Burgio et.al. DIAGNOSIS AND TREATMENT OF OVERACTIVE
BLADDER (Non-Neurogenic) IN ADULTS: AUA/SUFU GUIDELINE. American Urological Association
(AUA) Guideline 2012

Τι προτείνεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες (INCONTINENCE-ICI 2013)
∆εν είναι σαφής η ιδανική διάρκεια (LE 4)
Χρήση είτε FVC είτε πλήρους ηµερολογίου ούρησης για
τρείς (3) ηµέρες συµβάλλει στην καλή εκτίµηση των
LUTS στην κλινική πράξη (LE 3, GR C)
Σε ασαφείς περιπτώσεις ή για έρευνα µπορεί να προταθεί
ηµερολόγιο 7 ηµερών (οι περισσότερες κλινικές µελέτες
περιλαµβάνουν ηµερολόγια 3 ηµερών για καλύτερη
συµµόρφωση)
Report of Committee 5A: Initial assessment of urinary incontinence in adult male and
female patients. In: P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury and P. Abrams. INCONTINENCE – 5th
Ed. 2013, p. 368368-369

Τι προτείνεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες (INCONTINENCE-ICI 2013)
ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
∆ιευκρίνιση της ιδανικής διάρκειας του ηµερολογίου µε
σκοπό την ακρίβεια, τη συµµόρφωση, τη χρησιµότητα για
τη διάγνωση, τις θεραπευτικές επιλογές και τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα της θεραπείας
Συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρονικών
ηµερολογίων έναντι των έντυπων

Report of Committee 5A: Initial assessment of urinary incontinence in adult male and
female patients. In: P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury and P. Abrams. INCONTINENCE – 5th
Ed. 2013, p. 368368-369

Τι προτείνεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες (EAU 2013)
Τα ηµερολόγια ούρησης είναι ηµι-αντικειµενική µέθοδος
ποσοτικοποίησης συµπτωµάτων όπως η συχνουρία και η
ακράτεια ούρων
Μπορούν επίσης να ποσοτικοποιήσουν ουροδυναµικά
µεγέθη, όπως ο ουρούµενος όγκος και ο 24ωρος ή
νυκτερινός όγκος ούρων
Τα ηµερολόγια ούρησης δίνουν αξιόπιστα στοιχεία για τη
λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού.
∆εν υπάρχει συµφωνία για την ιδανική διάρκεια και την
καλή συσχέτιση µε κάποια συµπτώµατα.

Τι προτείνεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες (EAU 2013)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Αξιοπιστία, διαγνωστική ακρίβεια και προγνωστική αξία
σε σχέση µε το ιστορικό και τα ερωτηµατολόγια
συµπτωµάτων (symptom scores)
Συγκρισιµότητα της ακρίβειας των ηλεκτρονικών
ηµερολογίων ούρησης µε τα έντυπα

Τι προτείνεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες (EAU 2013)

Πρόταση εργασίας

Χρειαζόµαστε τα ερωτηµατολόγια
ούρησης;
∆ιάρκεια του ερωτηµατολογίου:
24ωρη καταγραφή
Για 3(τρία) εικοσιτετράωρα
Μέχρι 7(επτά) εικοσιτετράωρα αν τα ευρήµατα
είναι ασαφή ή για ερευνητικές ανάγκες

Πρόταση εργασίας
∆ιάγραµµα ουρήσεων - Micturition chart (MC): καταγραφή του
χρόνου των ουρήσεων, µέρα και νύχτα για τουλάχιστο 24 ώρες
∆ιάγραµµα συχνότητας/όγκων – Frequency volume chart (FVC):
καταγραφή του χρόνου και των όγκων των ουρήσεων, µέρα και
νύχτα για τουλάχιστο 24 ώρες
Ηµερολόγιο της κύστης - Bladder diary (BD): καταγραφή του
χρόνου και των όγκων των ουρήσεων καθώς και επιπλέον
πληροφορίες, όπως επεισόδια ακράτειας, χρήση απορροφητικών
µέσων, προσλαµβανόµενων υγρών, ένταση επιτακτικότητας και
βαρύτητα ακράτειας

+

Μία πρόταση…

+

…και µια δεύτερη

+
Οδηγίες προς τους ασθενείς
Τι είναι το ηµερολόγιο ούρησης
Το ηµερολόγιο ούρησης είναι µια εικοσιτετράωρη καταγραφή των
υγρών που πίνετε και των υγρών που αποβάλλετε µε τα ούρα. Η
καταγραφή αυτή θα µας βοηθήσει να υπολογίσουµε την ισορροπία
των υγρών στο σώµα σας, τις συνήθειες και τις διαταραχές της
ούρησης (συχνουρία τη µέρα και τη νύχτα), καθώς και το πόσα ούρα
χωράει η κύστη σας.
Όλα αυτά καθώς και άλλες λεπτοµέρειες θα βοηθήσουν σηµαντικά
να βρούµε από τι πάσχετε καθώς και την κατάλληλη θεραπεία.

Οδηγίες προς τους ασθενείς
Πότε χρειάζεται το ηµερολόγιο ούρησης
Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής θα σας ζητήσει να συµπληρώσετε το
ηµερολόγιο ούρησης για να εκτιµήσει σωστά και αντικειµενικά
συµπτώµατα όπως η συχνουρία, η ξαφνική επιθυµία για να ουρήσετε
και η ακράτεια ούρων.
Συµπληρώνοντας σωστά το ηµερολόγιο µπορεί να φανούν
διαιτητικές ή άλλες συνήθειες, που προκαλούν τα συµπτώµατα σας.
Θα συµβάλλει επίσης στην παρακολούθηση του πόσο
αποτελεσµατική είναι η θεραπεία, που θα σας δοθεί.

Οδηγίες προς τους ασθενείς
Πώς να συµπληρώσετε το ηµερολόγιο ούρησης
1.

Αρχίστε και τελειώστε το ηµερολόγιο την ίδια ώρα κάθε µέρα (για παράδειγµα αρχίστε την
ώρα που ξυπνήσατε, και τελειώστε το την ίδια ώρα το επόµενο πρωί). Μη ξεχνάτε να σηµειώσετε
τις ουρήσεις για τις οποίες χρειάστηκε να ξυπνήσετε

2.

Σηµειώστε τα υγρά που πίνετε κατά προσέγγιση. Για παράδειγµα ένα συνηθισµένο ποτήρι
χωράει περίπου 250 γραµµάρια, ενώ τα εµφιαλωµένα αναψυκτικά γράφουν επάνω την ποσότητα
που περιέχουν.

3.

Μετρήστε την ποσότητα των ούρων στο ειδικό δοχείο µέτρησης όγκου. Το δοχείο θα σας το
δώσει ο γιατρός σας ή θα σας συστήσει να το προµηθευτείτε από ένα φαρµακείο. Μπορείτε να το
έχετε δίπλα στην τουαλέτα και να το ξεπλένετε αφού µετρήσετε τα ούρα µέχρι την επόµενη
ούρηση.

4.

Ένα εικοσιτετράωρο δεν αρκεί για να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. Θα χρειαστεί εποµένως να
συµπληρώσετε ηµερολόγιο για τρείς (3) τουλάχιστο µέρες. ∆εν είναι απαραίτητο να είναι τρείς
διαδοχικές µέρες αν οι καθηµερινές υποχρεώσεις της ζωής σας δεν το επιτρέπουν.

5.

Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβείς. Όσο πιο πλήρεις είναι οι πληροφορίες, που
δίνετε µέσα στο ίδιο εικοσιτετράωρο, τόσο περισσότερο θα σας βοηθήσουν τα συµπεράσµατα από
το ηµερολόγιο.

Οδηγίες προς τους ασθενείς
Σηµαντικές λεπτοµέρειες
Μη ξεχάσετε να συµπληρώσετε το όνοµα σας, την ηλικία σας καθώς
και την ηµεροµηνία της συµπλήρωσης του ηµερολογίου
Συµπληρώστε αν γίνεται τις µετρήσεις και τις άλλες πληροφορίες
αµέσως µόλις συµβούν. Αν το αφήσετε για αργότερα είναι πιθανό να
τις ξεχάσετε ή να µη τις καταγράψετε µε ακρίβεια.
Μη διστάζετε να ρωτήσετε το γιατρό ή το νοσηλευτή που σας έδωσε
το ηµερολόγιο για ό,τι τυχόν δεν καταλάβατε σχετικά µε τον τρόπο
συµπλήρωσης. Αρχίστε τη συµπλήρωση µόνο όταν είστε
σίγουρος/σίγουρη ότι καταλάβατε τι και πώς πρέπει να καταγράψετε.

+
Λίστα ελέγχου ενεργειών
(check list)
Λίστα ελέγχου για το ημερολόγιο ούρησης

•

Εξηγήθηκε στον/στην ασθενή ο σκοπός και ο τρόπος
συμπλήρωσης του ημερολογίου ούρησης;

•

Μπορεί ο/η ασθενής να διαβάσει και να κατανοήσει
όσα ζητούνται στο ημερολόγιο ούρησης;

•

Δόθηκε στον/στην ασθενή δοχείο μέτρησης ούρων
ή δόθηκαν επαρκείς οδηγίες από πού να το προμηθευτεί;

•

Δόθηκαν το φύλλο οδηγιών και τέσσερα (4)
φύλλα ημερολογίου ούρησης;

•

Διάβασε ο/η ασθενής τις οδηγίες συμπλήρωσης,
απαντήθηκαν τυχόν απορίες;

•

Συμπλήρωσε ο/η ασθενής το όνομα και την ηλικία;

+

Ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια
(Android)

+

Ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια
(iOS)

+

Ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια
(iOS)

Not good enough
Completely useless.
Cannot record events
independently from a
liquid intake

