כתבה לפרסום באאוטבריין – טיפול בפרוסטטה
טיפול חדשני בפרוסטטה ללא ניתוח וללא הרדמה
פרוסטטה מוגדלת היא אחת התופעות הנפוצות יותר בקרב גברים בני  +50ומאופיינת בכאבים בזמן
מתן שתן ,עליה בתדירות מתן שתן ,מתן שתן חלש וכדומה .למרות שמדובר בפגיעה תפקודית
בהתנהלות היומיומית – אתם לא לבד! אחד מכל שלושה גברים בקרב גילאי  +50סובל מהתופעה,
ויתרה מזאת ,כמחצית מהגברים בני  70סובלים אף הם ממנה .אם כך ,אתם לא חייבים להשלים עם
המצב ,מכיוון שטיפול מתאים בזמן הנכון יכול לעכב ואף למנוע את הבעיה.
קצת על התופעה...
בלוטת הערמונית היא בלוטה זכרית שצורתה ערמון והיא ממוקמת מתחת לשלפוחית השתן .הבלוטה
עוטפת את השופכה (צינור השתן) דרכה עובר השתן משלפוחית השתן החוצה ,ותפקידה לייצר את
הנוזל שבו נמצאים הזרעונים .בסביבות גיל  ,50עם התבגרות הגוף והמערכת ההורמונלית ,רמות
הטסטוסטרון (ההורמון הגברי) יורדות ,ורמות של הורמונים אחרים עולות .שינויים אלה גורמים לריכוז
מוגבר של ( DHTדיהידרוטסטוסטרון) – שהוא החומר האחראי לייצור תאי בלוטת הערמונית והגורם
העיקרי להגדלת הבלוטה.
הפתרונות כיום בשוק
כיום קיימים שני טיפולים נפוצים לטיפול בפרוסטטה – טיפול כירורגי וטיפול אידוי ,אולם מדובר
בטיפולים הנעשים בהרדמה מלאה על כל הסיכונים הכרוכים בדבר ,צורך בחיבור לקטטר כשבוע
ימים ,זמן החלמה ממושך וסיכונים עליהם נפרט בהמשך.
 .1כירורגיה לשמה  -בתהליך זה כורתים את הפרוסטטה מבלי לפגוע בעצב הזקפה .מסתבר
שזה עובד ,אולם רק על  94%מהגברים ,ובין  6-9%מהם מאבדים את הזקפה לתמיד.
בנוסף ,טיפול זה גורם לפגיעה בנוזל המגן על הזרע.
 .2אידוי  -הטיפול באמצעות אידוי מתבצע דרך חדירה לפין וכך מאדים את הפרוסטטה,
והפליטה הולכת לכיוון שק השתן .גם בתהליך זה יש סיכון לאבד את הזקפה ויש צורך
בקטטר לתקופה של לפחות שבוע.

אפשר אחרת! טיפול אמבוליישן חדשני לפרוסטטה מוגדלת
הטיפול החדשני מציע נוחות בלתי מתפשרת למטופל ,ללא כריתה ,ללא ניתוח ,ללא הרדמה מלאה,
ללא צורך לחיבור לקטטר וללא פגיעה בנוזל הפרוסטטה .השיטה עובדת בצורה כזאת :הטיפול נעשה
על ידי חדירה לכלי הדם ,יורדי ם לעורקים שמזינים את הפרוסטטה וסותמים אותם על ידי פרטיקול
כימי היוצר סתימה של העורקים לפרוסטטה .הפעולה מקטינה את הפרוסטטה ובכך היא מתכווצת
לגודלה הטבעי בתוך שבוע-שבועיים ,מה שגורם ללחץ על צינור השתן להיעלם ללא התערבות
כירורגית.
הקשר בין חופשה קסומה ברומניה לטיפול

כבר עשרות מטופלים ובי ניהם ישראלים הגיעו למרכז שלנו ברומניה שהינו בבעלות
ישראלית ,המשמש כמרכז מצוינות והדרכה של רופאים רדיולוגים וצנתרים מכל רחבי העולם.
לרשותכם חבילה הכוללת טיסה לרומניה ,מלון ברמת  4כוכבים ,שירותי הסעות וטיפול
במרכז הרפואי השוכן כ 800 -מטרים מבית החולים .הטיפול נמשך כשעה וחצי בלבד ,כאשר

בתום הטיפול תוכלו כבר לטייל בבוקרשט עיר בירתה של רומניה וליהנות מכל מה שהיא
יודעת להציע עבור מבקריה.

