Patikros metu nemokamai nustatoma PSA
koncentracija kraujyje, prireikus pacientą
konsultuoja urologas ir atliekama priešinės
liaukos biopsija.
Vėliau, jei reikia, paskiriamas reikiamas
gydymas.
Jei Jums kyla neaiškumų dėl dalyvavimo
patikroje, galite pasikonsultuoti su šeimos
(bendrosios praktikos) gydytoju.
Primename, kad patikra dėl priešinės liaukos
vėžio visiškai apmokama Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis,
pacientui primokėti nereikia.

Jeigu esate 50-75 m. amţiaus vyras, Jums
pagal valstybės finansuojamą prostatos
vėţio ankstyvosios diagnostikos programą,
patikra taikoma kartą per dvejus metus
nemokamai. Tačiau, jei šeimoje prostatos
vėţiu sirgo tėvas ar brolis, Jums ši
programa taikoma nuo 45 m.

Tereikia kreiptis į savo šeimos
gydytoją (terapeutą) ir
pasitikrinti, kol dar nevėlu!
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Šiuo metu Lietuvoje priešinės liaukos
(prostatos) vėžys yra dažniausia vyrų
onkologinė liga. Per metus nustatoma apie
2000 naujų atvejų, sergamumas šia liga
nuolat auga.

Vyrų, peržengusių 50 metų amžiaus ribą,
prostata dažniausiai būna padidėjusi,
išvešėjusi ne dėl vėžio, bet dėl daug dažniau
pasitaikančios
gerybinės
prostatos
hiperplazijos (GPH).

PROSTATOS VĖŢIO ANKSTYVOJI
DIAGNOSTIKA
Tikslas – kuo anksčiau nustatyti prostatos
vėţį.

SIMPTOMAI
Prostatos vėžys paprastai aptinkamas
vyrams, vyresniems kaip 50 metų,
jaunesniems pasitaiko retai. Prostatos vėžys,
kitaip negu kitų organų vėžys, gali ilgus
metus tūnoti prostatoje nesukeldamas jokių
simptomų. Didžioji šių navikų dalis auga
labai lėtai, taigi būtent jaunesniems vyrams
nesukelia jokių problemų.
Tik nedidelei vyrų daliai prostatos vėžys
vystosi sparčiai, kai kuriais atvejais
išplisdamas į kitus organus, ypač į kaulus.
Jei patikros metu nustatomas ankstyvųjų
stadijų prostatos vėžys, jo gydymas gali būti
efektyvus.
Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių
ligos simptomų (jie atsiranda, kai vėžinis
mazgas būna pakankamai didelis, kad galėtų
spausti šlaplę ir trikdyti šlapinimąsi), todėl
dažnai (Lietuvoje apie 50% atvejų)
aptinkamas vėlyvųjų stadijų prostatos vėžys,
kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma...

Abiem atvejais, ar prostata būtų padidėjusi dėl
vėţio, ar dėl GPH, simptomai panašūs:
 Šlapinimasis pasunkėja, nes šlapimo
srovė, verždamasi per padidėjusios prostatos
spaudžiamą šlaplę, susilpnėja, susiaurėja.
 Šlapinimais padažnėja, ypač naktį, nes,
susiaurėjus šlaplei, šlapimo pūslėje po
šlapinimosi nuolat lieka šlapimo.
 Skausmingas šlapinimasis.
 Šlapimas kraujingas (šis simptomas nėra
dažnai pasitaikantis).

 Kasmet reguliariai turėtų būti tikrinama
50-75 m. vyrų prostatos specifinio
antigeno (PSA) koncentracija kraujyje,
pagal
kurią
galima
numatyti
ankstyvosios stadijos prostatos vėžį.
 Tai leistų šią ligą efektyviai gydyti ir
pasiekti,
kad
pacientas
visiškai
pasveiktų.
 Jei nustatytas PSA kiekis bus 3 ng/ml ar
didesnis, pacientas bus siunčiamas
konsultuotis pas urologą ir atlikti
prostatos biopsiją.


Padidėjęs PSA kiekis leidžia tik iš
anksto nuspėti prostatos vėžį.



Prostatos biopsija – vienintelis būdas
objektyviai patvirtinti prostatos vėžio
diagnozę.

