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Witam, 

W piątek 15.05.2020r. piszesz  kartkówkę  z układu wydalniczego. Możesz powtarzać materiał na  EduNect.  

Kartkówka będzie zaplanowana na EduNect.   

Dzisiaj: 

1. Wpisz do zeszytu temat i plan.  

2. Notatkę  z lekcji masz  zrobioną; nie musisz jej drukować, możesz przenieść do folderu utworzonego na pulpicie 

komputera.  

3. Wszystkie informacje znajdziesz w podręczniku i na stronie: 

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/DC2aXuFgp 

 

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.   

1. Przykłady chorób układu moczowego: podręcznik str. 157- 159 
a) zakażenia dróg moczowych, 

b)  kamica nerkowa 

c) kłębuszkowe zapalenie nerek 

d) niewydolność nerek 

2. Dializa krwi - podręcznik str. 159 

3. Analiza moczu - podręcznik str. 160 

W moczu zdrowego człowieka nie powinny znajdować się: 

 bakterie – dopuszczalna jest jedynie ich śladowa ilość; większa może być sygnałem infekcji bakteryjnej, 

niewłaściwego pobrania próbki moczu lub jej nieprawidłowego przechowywania; 

 glukoza – jej obecność w moczu może świadczyć o niezdolności nerek do odzyskiwania cukru z moczu 

pierwotnego albo o podwyższonym poziomie cukru we krwi (cukrzycy); 

 czerwone ciałka krwi – pojawiają się w moczu w przypadku uszkodzenia nerek, zapalenia cewki moczowej lub 

innych narządów wyprowadzających; 

 białka – ich obecność może być spowodowana dużym wysiłkiem fizycznym, gorączką lub uszkodzeniem 

kłębuszków nerkowych. 

Okresowe badania moczu umożliwiają wykrycie różnych chorób i odpowiednio wczesne podjęcie leczenia. 

4. Profilaktyka chorób układu moczowego ( zapobieganie ): 

a) codziennie zmieniać bieliznę osobistą (ogranicza to ryzyko wniknięcia bakterii do dróg moczowych), 

b) dbać o higienę ciała zwłaszcza okolic intymnych, (ogranicza to ryzyko wniknięcia bakterii do dróg moczowych), 

c) regularne oddawać mocz – nie przetrzymywać ( zapobiega to gromadzeniu się i rozwojowi bakterii w pęcherzu 

moczowym), 

d)  pić ok.2 l. płynów dziennie ( w ten sposób wypłukane zostaną osady soli mineralnych i bakterii. 

 Niedobór wody prowadzi do wytwarzania zagęszczonego moczu i może być przyczyną uszkodzenia nerek), 

e) nosić ciepłą odzież w dni chłodne i wietrzne  - chronić organizm, szczególnie nerki, przed wychłodzeniem,    
(zapobiega obniżeniu odporności), 

f) ograniczyć spożycie soli, produktów zawierających dużo szczawianów (szczawiu, rabarbaru) – (utrudniają zwrotne 

wchłanianie wody oraz sprzyjają powstawaniu osadów i kamieni), 

g) w razie infekcji gardła, zatok, migdałków doprowadzić do wyleczenia choroby i zlikwidowania źródła bakterii. 

 

Dla zainteresowanych : 

https://www.youtube.com/watch?v=33yX_Ay7NNM 
https://www.youtube.com/watch?v=KGbXL_rmKWY 
https://www.youtube.com/watch?v=pU8yEGgyNH8 
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