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Ουρολογικό τραύμα στα παιδιά

• 10%  εκ των κακώσεων στα παιδιά

• 98%  είναι κλειστές κακώσεις

• Ο βαθμός αιματουρίας δεν σχετίζεται με την βαρύτητα κάκωσης.



Τραύμα Νεφρού

• Λιγότερο περινεφρικό λίπος

• Μικρότερη προστασία από τούς  μύες 



Τραύμα νεφρού 

• Μεμονωμένη κάκωση νεφρού

• Κάκωση νεφρού σε πολυτραυματία



Μεμονωμένη κάκωση 

• Αθλητική κάκωση

• Βαριές κακώσεις μπορεί να συμβούν σε 
φαινομενικά μικρές ενεργειακά πλήξεις 
της περιοχής

• Κλινικά υπο-ογκαιμία εμφανίζεται αφού 
‘χαθεί’ μεγάλη ποσότητα αίματος



Κάκωση νεφρού σε πολυτραυματία

• Συνυπάρχει μαζί με άλλες κακώσεις ( π.χ κάκωση σπληνός, 
δωδεκαδακτύλου  κ.τ.λ)

• Συνήθως είναι μικρές ρήξεις ή θλάση



Τραύμα νεφρού



Αντιμετώπιση 

• Συντηρητική 

• Χειρουργική (συνεχιζόμενη αιμορραγία παρά την αναπλήρωση του 
όγκου του αίματος, ουρίνωμα, ρήξη πυελο-ουρητηρικής συμβολής)

• Follow –up DMSA σε 2-3 μήνες.



Κακώσεις ουρητήρα

• Σπάνιες κακώσεις

• Συνήθως ιατρογενείς

• Ενδοσκοπική θεραπεία με pigtail



Κακώσεις 
ουροδόχου κύστης

• Σπάνιες

• Ιατρογενείς συνήθως ( διόρθωση
κήλης κ.τ.λ)

• Ιππαστί κακώσεις

• Ενδοπεριτοναικες κακώσεις 

( άμεση χειρουργική παρέμβαση )

• Εξωπεριτοναικές κακώσεις

( τοποθέτηση foley 7-10 ημέρες)



Κακώσεις ουρήθρας 

• Ιππαστί κακώσεις

• Αποτέλεσμα κακώσεων πυέλου

• Παρατεταμένος καθετηριασμός 
ουροδόχου κύστεως

• Μετά από κυστεοσκόπηση

• Θεραπεία έγκειται στην εκτροπή των 
ούρων ( υπερηβικός καθετηριασμός )

• Μεγάλο ποσοστό στενώσεων ουρήθρας 



Κακώσεις έξω γεννητικών 
οργάνων

• Αποτέλεσμα αθλοπαιδιών ή δειγμάτων

• Κακώσεις οσχέου πρέπει να 
διερευνώνται στο χειρουργείο 

• Κακώσεις πέους μπορεί να σημαίνει 
κακοποίηση

• Ιππαστί κακώσεις είναι συνήθως στα 
θήλεα

• Κακοποίηση στα θήλεα πρέπει να 
υποπτευόμαστε  πάντα στις κακώσεις των 
έξω γεννητικών οργάνων.



Κακώσεις ουροποιητικού
σημεία κλειδιά

• Μεγάλες κακώσεις μπορούν να συμβούν 
σε φαινομενικά ήπιες πλήξεις

• Οι περισσότερες κακώσεις 
αντιμετωπίζονται συντηρητικά

• Οι μετατραυματικές στενώσεις  
ουρήθρας  πρέπει να αντιμετωπίζονται 
από έμπειρους Παιδοχειρουργούς

• Πρέπει να υποψιαζόμαστε κακοποίηση 
σε κακώσεις των έξω γεννητικών 
οργάνων 




