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Αναίμακτη αντιμετώπιση
Χειρουργική θεραπεία χωρίς νυστέρι και τομές

Οι νέες, ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές θεραπείες για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη εξασφαλίζουν
άμεση λύση του προβλήματος.
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Συμπτώματα
Στις βασικές ενδείξεις της νόσου συγκαταλέγονται η συχνουρία, η νυκτουρία, η διακεκομμένη ούρηση, η μείωση της ακτίνας των ούρων
και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και η
ακράτεια. Δυστυχώς, μόνο 4 στους 10 άντρες
επισκέπτονται ουρολόγο μετά την εμφάνιση
συμπτωμάτων.

προστάτης είναι ένας αδένας του
αντρικού γεννητικού συστήματος
που βοηθά στη φυσιολογική λειτουργία της
κύστης κατά την ούρηση αλλά και της σεξουαλικότητας. Οι μισοί μεσήλικοι άντρες έχουν
διογκωμένο υπερτροφικό προστάτη, ενώ στην Η θεραπεία
ηλικία των 80 ετών το ποσοστό αγγίζει το Η εξάχνωση του προστάτη – μέσω λέιζερ ή
100%.
μέσω plasma εξάχνωσης με διπολική διαθερμία – χαρακτηρίζεται από μεγάλη αποτελεσματικότητα, σε επίπεδα εφάμιλλα αυτών της
κλασικής διουρηθρικής προστατεκτομής,
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πρόσφατου Πανελλήνιου Ουρολογικού Συνεδρίου

στην Κρήτη. Μάλιστα, η διουρηθρική αφαίρεση σε φυσιολογικό ορό με plasma εξάχνωση συστήνεται και σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αντιπηκτικά φάρμακα, καθώς είναι
σχεδόν αναίμακτη και απαιτείται μόνο τοπική
αναισθησία. Ο ασθενής χρειάζεται συνήθως
νοσηλεία μόνο για 24 ώρες, ενώ ο καθετήρας
παραμένει για λιγότερο από μία ημέρα.
Πλεονεκτήματα
Η πιο οικονομική μέθοδος, ιδανική ακόμη και
για μεγάλους σε μέγεθος προστάτες με λιγότερο χρόνο στο χειρουργείο και, φυσικά, χωρίς
επιπλοκές και έντονη δυσουρία κατά την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέμβαση στον προστάτη δεν έχει
καμία επίπτωση στη στυτική λειτουργία. •

Δρ Νικόλαος μερτζιωτης, χειρουργοσ, ουρολογοσ - ανδρολογος
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Επανορθωτικής και Χειρουργικής
Ανδρολογίας του Νοσοκομείου Ιασώ General. Περισσότερες πληροφορίες: www.ourologos.gr

Ρομποτική χειρουργική
H επανάσταση στην ουρολογία

χιστη) απώλεια αίματος και πολύ μικρότερη
πιθανότητα ανάγκης μετάγγισης • Λιγότερος
πόνος • Γρηγορότερη ανάρρωση και επάνοδος
στην καθημερινή δραστηριότητα • Συντομότερη έξοδος από το νοσοκομείο • Εξαιρετικό
ι εφαρμογές της καινοτόμου αυτής αισθητικό αποτέλεσμα.
τεχνολογίας έχουν εξασφαλίσει
αποτελεσματικές θεραπείες σε μια σειρά σχε- Συνηθέστερες επεμβάσεις
τικών νοσημάτων.
• Ριζική προστατεκτομή σε καρκίνο του προστάτη: Το ρομποτικό σύστημα έχει μεταμορφώσει την κάποτε μεγάλη και αιματηρή
Πλεονεκτήματα για τον ασθενή
• Αποφυγή μεγάλων χειρουργικών τομών
επέμβαση – με υψηλά ποσοστά ακράτειας
• Λιγότερες επιπλοκές • Μικρότερη (ως ελά- και απώλειας στύσης – σε επέμβαση ρουτίνας, σχεδόν αναίμακτη, με πολύ χαμηλά
ποσοστά επιπλοκών • Αδενοματεκτομή σε
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη: Κυρίως
σε μεγάλου μεγέθους προστάτες, που δεν
μπορούν να αφαιρεθούν διουρηθρικά • Πα-

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει
περάσει σε ένα νέο επίπεδο με την έλευση και καθιέρωση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci.
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θήσεις της ουροδόχου κύστεως: Ριζική κυστεκτομή σε διηθητικό καρκίνο της κύστεως
ή εκκολπώματα κύστεως • Παθήσεις νεφρού
ή / και ουρητήρα: Ριζική νεφρεκτομή για
ευμεγέθη όγκο νεφρού, μερική νεφρεκτομή
για μικρό όγκο νεφρού, ριζική νεφροουρητηρεκτομή για όγκους της αποχετευτικής
μοίρας του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος, αντιμετώπιση στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής.
Η χειρουργική ρομποτική ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχεδόν κάθε ουρολογικού χειρουργείου που αφορά την κοιλιακή χώρα του ασθενούς, ενώ απαραίτητη
προϋπόθεση για την ομαλή εξέλιξη και το
άρτιο αποτέλεσμά της αποτελεί η ύπαρξη
μιας σωστά εκπαιδευμένης χειρουργικής
ομάδας. •

σταυροσ βουρεκασ MD, FEBU χειρουργοσ ουρολογοσ
Μετεκπαιδευθείς στο Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden στη ρομποτική χειρουργική.
Περισσότερες πληροφορίες: svour71@gmail.com
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