
Свръхактивен пикочен мехур
Свръхактивният пикочен мехур (СПМ) е често срещан проблем, който уврежда в 
значителна степен качеството на живот на пациентите. СПМ не е заболяване. Това 
е клиничен синдром, който включва група от симптоми:
∙ Трудно удържим или неудържим позив за уриниране, който пациентите опреде-

лят като „спешна нужда да отида до тоалетна” и изпитват тревога и притеснение, 
че няма да могат да стигнат навреме до сервизното помещение;

∙ Често уриниране - повече от 8 пъти на 24 часа;
∙ Често тези симптоми са комбинирани с неволно изпускане на урина (човек не сти-

га навреме до тоалетната) и ходене до тоалетната през нощта повече от един път.

Живеете ли със свърхактивен пикочен мехур?
Проблемите, които СПМ създава превръщат ежедневието в кошмар. Хиляди хора в 
България изпитват непрекъснато неудобствата на това състояние, без да се обърнат 
за помощ към специалист.

Въпросник за свръхактивен пикочен мехур
Този въпросник е разработен от специалисти в областта и е един много полезен 
инструмент, който може да помогне на лекуващия Ви лекар и на Вас самия да 
разберете дали симптомите Ви са свързани със СПМ.
Всичко необходимо е да следвате описаните по-долу три стъпки:
Стъпка 1: Отговорете на десетте въпроса.
Стъпка 2: Проверете резултата.
Стъпка 3: Споделете резултата с вашия лекар.

Проверка на резултата
Ако сте отговорили с „ДА“  на един или повече въпроса, може би е настъпил 
моментът, в който трябва да се консултирате с вашия семеен лекар или с уролог. 
Свръхактивният пикочен мехур е често срещано смущение, което може да бъде 
излекувано посредством диета, специални упражнение, медикаменти или в краен 
случай чрез хирургическа намеса.
Ако сте отговорили с „НЕ“ на тези въпроси, то вие не страдате от симптоми на 
СПМ. Грижете се добре за вашия уринарен тракт през целия си живот, за да го 
предпазите от проблеми в бъдеще.

За повече информация
Актавис ЕАД, София 1407,
 ул. “Атанас Дуков” 29
тел.: (+359 2) 9321 615
Вх. № – 13018/30.03.2015 г.



ВЪПРОСНИК

1. Имате ли внезапна, неудържима нужда да уринирате?
Това е знак за СПМ, но същевременно може да е и симптом за много други 
състояния.

да не

2. Уринирате ли често, обикновено 8 или повече пъти на ден?
Честото уриниране не е само признак за остаряване. 
Може да е признак за лечимо състояние, а именно СПМ.

да не

3. Събуждате ли се 2 или повече пъти през нощта, за да ходите до 
тоалетна?
Това е друг често срещан симптом за СПМ. 
Може да причини безсъние, но това състояние е обратимо.

да не

4. Случвало ли ви се е при нужда да уринирате да не стигнете на-
време до тоалетната?
Изпразването на пикочния мехур и последвалата остра нужда от уриниране е 
симптом на СПМ, но и на други заболявания на уринарния тракт.  

да не

5. Честото уриниране пречи ли на начина Ви на живот?
Честото уриниране може да Ви накара да мислите постоянно за това как и 
къде да го направите, както и за постоянни извинения, ако сте в компания.

да не

6. Чувствате ли се неудобно, когато сте на чуждо място и не знаете 
местоположението на тоалетната? 
Избягвате ли дългото пътуване с кола, излизането навън или 
други мероприятия, където най-вероятно не бихте намерили 
тоалетна навреме?
СПМ, както и други заболявания на уринарния тракт, може сериозно да 
повлияят на склонността Ви за развлечения. С диагностициране и пра-
вилна терапия, Вие може да възвърнете Вашето желание за откриване на 
нови неща и възможности, без да се страхувате и да изпадате в неловки 
ситуации.

да не

7. Вземате ли диуретици или медикаменти, съдържащи кофеин?
Кофеинът и диуретиците могат да Ви накарат да уринирате по-често. Този 
страничен ефект може да се обърка със СПМ.

да не

8. Над 40 години ли сте?
СПМ засяга един от пет пациенти над 40 години.

да не

9. Изпитвате ли болка в тазовата област докато уринирате?
Ако изпитвате внезапна болка при появата на спешна нужда от уриниране, 
в повечето случаи става въпрос за друго заболяване, а не за СПМ, тъй като 
той е съпроводен със спешна нужда от уриниране, но без болка. 

да не

10. Имате ли „изпускане“ при кихане, кашляне или когато се смеете?
Това е сигнал за така наречената „стрес уринарна инконтиненция“, което е 
състояние различно от СПМ.

да не


