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Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ακράτειας (WCW) αποτελεί ετήσια 
επιστημονική – ενημερωτική εκδήλωση, που καθιερώθηκε με 
πρωτοβουλία της International Continence Society (ICS) από τον 

Ιούνιο του 2009 και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναπτύσσονται 
σε όλο τον κόσμο, με πρωταρχικό στόχο την ευαισθητοποίηση του 
κοινού αλλά, και του υγειονομικού προσωπικού, σε θέματα σχετικά με 
το πρόβλημα της ακράτειας ούρων.

Ως ακράτεια ούρων ορίζεται η ακούσια και απρόσμενη απώλεια (διαρροή) ούρων 
από την ουρήθρα. Είναι σημαντική διαταραχή της λειτουργίας της ούρησης με 
δυνητικά σοβαρές ψυχοσωματικές και κοινωνικο - οικονομικές επιπτώσεις για τους 
επηρεαζόμενους, καθώς και σημαντικού βαθμού επιβάρυνση του οικείου  τους 
περιβάλλοντος. Δεν αποτελεί νόσο αλλά, μεταξύ άλλων (συχνουρία, νυκτουρία, 
επιτακτική ούρηση), το σοβαρότερο σύμπτωμα δυσλειτουργίας της κυστεο-ουρηθρικής 
μονάδας. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι, παρά τις σημαντικές επιπτώσεις για την ατομική 
υγεία, την αυτοεκτίμησης και την ποιότητα ζωής, μικρό μόνο ποσοστό των πασχόντων 
αναφέρουν το πρόβλημα αρμοδίως και αναζητούν ιατρική βοήθεια με συνέπεια, την 
πλημμελή αντιμετώπιση του. Υπό το πρίσμα αυτό, WCW επιδιώκει να επιστήσει την 
προσοχή και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτές τις συνθήκες και να 
δώσει στους πάσχοντες την εμπιστοσύνη για να ζητήσουν βοήθεια και να βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής τους.
Το τμήμα Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας και Γυναικείας Ουρολογίας της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας, συμμετέχοντας στη Παγκόσμια Καμπάνια για την ακράτεια 
ούρων που διοργανώνει η international Continence Society,  διοργανώνει Επιστημονική 
ημερίδα το Σάββατο 16  Ιουνίου 2018, στη  πανέμορφη και φιλόξενη πόλη της Χίου, με 
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και επαγγελματιών 
υγείας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντιμετωπίζουν άτομα με  το πρόβλημα αυτό.
Η συντονιστική επιτροπή της ΟΝΟΓΟ με χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε και 
γνωρίσετε όλα τα νεότερα δεδομένα για την ακράτεια ούρων από εξειδικευμένους 
Ουρολόγους.
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