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Захворювання нирок і сечовидільної системи - одна з актуальних проблем 
сучасності. При цьому збільшення рівня патології у студентів відбувається в умовах 
зниження якості життя і екологічного неблагополуччя. Більшість з них не 
дотримуються здорового харчування, мають порушений режим праці та відпочинку. 

Дослідженням захворюваності сечовидільної системи займалися такі вчені: 
К. Законь, А. Траілін, В. Непомнящий, Д. Зербіно. Наприклад, Д. Зербіно вивчав 
аномалії розвитку судин нирок та розробив класифікацію судинної патології нирок; 
В. Непомнящий – метаболічні ураження судин нирок; В. Камінський – ураження 
судин нирок ксенобіотиками.  

Сечовидільна система людського організму відповідає за очищення організму 
та виведення води і продуктів обміну [1]. Коли різного роду мікроби та інфекція 
потрапляють в цю систему, вони можуть викликати інфекційні захворювання. 
Порушення роботи нирок ведуть до зміни складу  внутрішнього середовища 
організму. Зміна складу внутрішнього середовища організму, призводить до 
порушення низки численних реакцій обміну речовин, що призводить до збою в 
роботі всіх органів і систем організму  і викликає небезпеку для життя людини.  

Хвороби сечовидільної системи  можуть приводити до інвалідизації хворих 
молодого і працездатного віку. Частота захворюваності нирок складає 350 на 10000 
чоловік. Захворювання сечовидільної системи  піддаються (найчастіше) лікуванню. 
Але більше шансів вилікувати захворювання сечовидільної системи та уникнути 
ускладнень, якщо проведено правильну діагностику. А щоб уникнути збільшення 
кількості захворювань сечовидільної системи необхідна профілактика захворювань 
сечовидільної системи, уникнення факторів та чинників, які призводять до цих 
хвороб. 

Рівень захворюваності сечовидільної системи дуже високий. Профілактика у 
вигляді поінформованості  про етіологію та особливості захворювань  вважається 
дієвим способом [6]. Результати нашого дослідження використовуються у роботі по 
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профілактиці щодо захворювань сечовидільної системи. 
Ми провели опитування по питанням: чи були у вас ниркові коліки; чи хворіли 

ви на цистіт; чи є у вас хвороби сечовидільної системи; чи турбують вас болі при 
сечовипусканні; чи випиваєте ви на добу 1,5 -2 л чистої води; скільки разів на добу 
у вас сечовипускання; чи є у вас  набряки; чи є у вас у сім’ї  хворі  із хворобами 
сечовидільної системи.  

За результатами опитування можна сказати наступне: 
– у 6,1% були ниркові коліки; 
– 18,2% хворіли  на цистит; 
- досить високим є показник хвороб сечовидільної системи - у 16,3% є 

хвороби сечовидільної системи; 
- цікаво відмітити, що тільки 39,4% випиває  на добу 1,5 -2 л чистої води; 
- у 30,3%  студентів бувають  набряки; 
- 39,4%  студентів  мають у сім’ї хворих із хворобами сечовидільної системи. 
У 6,1 % студентів були ниркові коліки, при цьому на сечокам’яну хворобу 

страждає до 5%  населення земної кулі. Не малу роль у ймовірності  утворення 
каменів у нирках грає  недотримання  вимоги щодо  використання  необхідної норми 
води на день. У нашій групі опитаних 60, 6% не випивають  на добу 1,5 -2 л чистої 
води, як це необхідно. 

На даний час проводяться дослідження питань профілактики різних 
захворювань у студентів [2,3,4,5]. Буде також перспективним проведення 
дослідження  рівня обізнаності у досліджуваних щодо ознак захворювань 
сечовидільної системи. 
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