Parcie na pęcherz – parcie na
mocz
Organizm
człowieka
jest
niesamowicie złożony i wszelkie
jednostki chorobowe mogą mieć
swoje
źródło
w
bardzo
oczywistych i mniej oczywistych
kwestiach. Są i takie objawy,
których nigdy byśmy nie połączyli na przykład z chorobą
weneryczną, a jednak mogą bezpośrednio na nią wskazywać i
stanowić na przykład jedyny sposób jej ukazania się. Parcie na
mocz mało kto uznałby za objaw choroby przenoszonej drogą
płciową, a jednak może być właśnie jej efektem. Zwłaszcza więc
obecnie, gdy tak wiele osób uprawia seks bez zabezpieczenia
prezerwatywą i gdy zmienia się partnerów seksualnych częściej
niż kiedyś, należy obawiać się chorób wenerycznych i badać się
na ich obecność w sposób systematyczny. Ciągłe parcie na mocz
może wskazywać na chorobę weneryczną – więcej informacji na
ten temat znajduje się w dalszej części artykułu!

Parcie na pęcherz – przyczyny
Ciągłe parcie na pęcherz może być spowodowane różnymi
czynnikami. Zwykle uważa się, że to oznaka przewianego,
przemarzniętego pęcherza moczowego i rzeczywiście może tak
być. Ale w wielu przypadkach choć nie łączy się tego objawu
bezpośrednio z chorobą weneryczną, właśnie na nią on wskazuje.
Bywa że to jedyny widoczny objaw, ponieważ wiele chorób tego
typu rozwija się niemal bezobjawowo, więc każdy myśli, że jest
zdrowy. To bardzo groźne dla zdrowia swojego i innych,
ponieważ można dalej zarażać.

Uczucie parcia na pęcherz – jeśli utrzymuje się przez dłuższy

czas – może wskazywać na następujące choroby przenoszone drogą
płciową:

Rzeżączka
Rzęsistkowica
Chlamydioza
Zakażenie Ureaplasma
Zakażenie Mycoplasma
Bakteryjne zakażenie pochwy/ bakteryjna waginoza
Zakażenie Streptococcus agalactiae
Drożdżyca – Kandydoza
Opryszczka – wirus HSV.
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Parcie na pęcherz może wskazywać na istnienie w organizmie
drobnoustrojów przenoszonych drogą płciową. Warto wiedzieć
jakie inne, ewentualne objawy łączy się z każdą z chorób, żeby
móc w porę określić na co chorujemy i przeprowadzić na
potwierdzenie kierunkowe testy.
Rzeżączka u kobiet daje następujące objawy:
bolesne parcie na pęcherz,
ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
upławy żółtawe lub z krwią,
świąd okolic intymnych,
ból podczas współżycia,
krwawienie międzymiesiączkowe,
nudności,

podwyższona temperatura.
U mężczyzn zaś występują następujące objawy:
uczucie ucisku na pęcherz,
ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
świąd okolic intymnych,
ropna wydzielina z prącia,
zapalenie układu moczowego.
U mężczyzn zaś objawy rzęsistkowy są następujące:
u wielu mężczyzn przebiega bezobjawowo,
białawe plamienie z cewki moczowej,
świąd i pieczenie cewki moczowej,
częstomocz.
Chlamydioza jest chorobą weneryczną, która przez lata może nie
pokazywać swojej obecności. Nie zawsze jednak przebiega
bezobjawowo. Może się ukazywać w następujący sposób:
u wielu osób przebiega bezobjawowo,
ból i pieczenie podczas oddawania moczu,
ucisk na pęcherz,
ból podczas stosunku,
u kobiet dodatkowo krwawienie z pochwy.
Niezwykle groźne jest też zakażenie bakteriami Ureaplasma lub
Mycoplasma. Te pierwsze mogą dawać następujące objawy
chorobowe:

parcie na mocz,
pieczenie i kłucie w okolicach cewki moczowej,
częstomocz,

wydzielina z cewki moczowej.
W przypadku bakterii Mycoplasma objawy u kobiet to:
świąd i pieczenie okolic intymnych,
parcie na mocz,
obfite upławy,
krwawienie międzymiesiączkowe,
ból podczas stosunku,
ból podbrzusza.
Inne choroby weneryczne – objawy
Zagrożeni jesteśmy również i innymi niż wymienione chorobami
wenerycznymi. Kobiety mogą zarazić się bakteryjną waginozą,
czyli po prostu złapać bakteryjne zakażenie pochwy.
Najczęstsze objawy to:
świąd okolic intymnych,
upławy,
zmiana wyglądu i zapachu wydzieliny z pochwy,
parcie na pęcherz,
pieczenie i świąd.
Drożdżyca jest o tyle niebezpieczna, że można się nią zarazić
nie tylko przez stosunek seksualny, ale także przez sam
kontakt z chorym. Objawy drożdżycy fałdów skórnych (pachwiny,
szpara międzypośladkowa) są następujące:

świąd,
łuszczenie się skóry,
zaczerwienienie,

pęknięcia skóry,
pęcherzyki.
Objawy drożdżycy żołędzi, napletka, pochwy i sromu to zaś:
pieczenie i świąd okolic intymnych,
parcie na mocz,
szaro-biały nalot,
gęste, białe upławy,
nadżerki.
Parcie na mocz u mężczyzn i kobiet może również wynikać z
zarażenia opryszczką. Nie jest to wcale odosobniony przypadek,
gdyż większość osób jest zarażona tą chorobą. Wirus opryszczki
ma tendencję do nawrotów i wbrew pozorom powinno się go leczyć
– choć nie da się go zupełnie usunąć z organizmu. Warto
wiedzieć, że może powodować:
pieczenie, ból i mrowienie miejsc intymnych,
parcie na mocz,
pęcherzyk lub pęcherzyki,
owrzodzenie lub nadżerka,
wydzielina z pochwy lub prącia,
gorączka,
ból mięśni,
powiększone węzły chłonne.
Diagnostyka chorób wenerycznych
Postawienie diagnozy dotyczącej choroby wenerycznej jest
niemal niemożliwe na podstawie samych objawów – zdarza się
bowiem, że choroba rozwija się bezobjawowo, albo też daje
objawy na długo po tym, jak zostaliśmy nią zarażeni. Szybka
diagnoza jest zaś konieczna, jeśli chcemy się skutecznie
wyleczyć i nie zarażać innych. Osoby aktywne seksualnie
powinny zatem systematycznie się badać i w ten sposób
sprawdzać swój stan zdrowia.
Pomocne w tym mogą być testy PCR, które można wykonać we
własnym domu i które zapewniają tym samym dyskrecję. Są zaś

bardzo dokładne i pokażą czy nasze podejrzenia co do choroby
są słuszne, czy też nie.

