
Prostatitas 
(priešinės liaukos uždegimas)

Prostatitas – pats dažniausias vyro 
lyties organų uždegimas. Jo sukėlėjas 
paprastai būna bakterinė infekcija. O 
bakterijos gali patekti į vidų tada, kai 
susidaro tam sąlygos. 

Priežastys:
Peršalimas (pvz. maudy-•	
masis šaltame vandenyje 
neužsigrūdinus, sėdėjimas ant 
šaltų daiktų);
Vidurių užkietėjimas;•	
Ilga priverstinė sėdima padėtis;•	
Piktnaudžiavimas alkoholiu;•	
Dažnas lytinių partnerių keitimas;•	
Lytiškai plintančios infekcijos;•	
Asmens higienos nesilaikymas;•	
Stresas, fizinės ir seksualinės  •	
perkrovos;
Netinkama mityba;•	
Nejudrus gyvenimo būdas;•	
Šlapinimosi sistemos infekcijos.•	

Joniškio rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuras

Tel. 8 426 60537
El. p. joniskis.sveikata@gmail.com

Urologas – specialistas, diagnozuo-
jantis, konsultuojantis, gydantis vyrų 
ir moterų šlapimo trakto, inkstų  prob-
lemas. Vyrams  prostatos,  erekcijos 
sutrikimus. 

Urologas:
Išsklaidys vyrų mitus apie savo •	
seksualumą.
Paskirs gydymą, kuris realiai  •	
pagerins prostatos būseną, 
šlapinimąsi ir potenciją. 
Laiku pašalins gerybinį ar piktybinį •	
auglį, tuo padovanodamas vyrui 
papildomus gyvenimo metus.

Priemonė finansuojama iš 
Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšų

„Esama kūno ligų, 
esama ir gyvensenos ligų.“

Demokritas

VYRIŠKOJO 
ORUMO

IŠSAUGOJIMUI



PROSTATA  – KAS TAI?
Prostata - vyriškoji priešinė liauka, 
maždaug kaštono dydžio ir sverian- 
ti apie 20 gramų. Prie pat šlapimo 
pūslės apsupa šlapimkanalį ir suau-
ga su jo sienele. Platesniu galu pros-
tata remiasi į šlapimo pūslę, viršūnė 
nukrypusi žemyn, o užpakaliniu 
paviršiumi siekia tiesiąją žarną. 

Gerybinis prostatos išvešėjimas
(hiperplazija) – tai priešinės liau-
kos, dar kitaip vadinamos prostata, 
padidėjimas, sukeliantis įvairių 
šlapinimosi sutrikimų.

Normali prostata (kairėje) ir padidėjusi 
prostata (dešinėje).

Pirmieji simptomai gali būti:

Silpna ir nutrūkinėjanti šlapimo •	
srovė; 
Pacientams sunku pradėti •	
šlapintis, nors šlapimo pūslė yra 
pilna; 
Dažnas šlapinimasis ne tik dieną, •	
bet ir naktį. Dažnas šlapinimasis 
naktimis gali būti vienas iš 
pirmųjų prostatos hiperplazijos 
požymių; 
Staigiai atsirandantis noras •	
šlapintis, sunku sulaikyti šlapimą;
 Deginančio pobūdžio skausmas •	
šlapinimosi metu; 
Šlapimo varvėjimas kurį laiką po •	
šlapinimosi. 

Prostatos vėžys – 
dažniausia vėžio rūšis, diagnozuo-
jama vyrams visame pasaulyje.
Sergamumas priešinės liaukos 
piktybiniais navikais kasmet auga.

Vyrų ligotumas priešinės liaukos piktybi- 
niais navikais 18+ m. (suaugusiųjų) 
amžiaus grupėje, skaičiaus dinamika 
2001–2010 m.  
(atvejų skaičius 100 000-čių vyrų)

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos
 informacijos centras

ANKSTYVOJI VĖŽIO 
DIAGNOSTIKA

Kasmet profilaktiškai atlikti:
Tiesiosios žarnos tyrimą;•	
Kraujo tyrimą (naudojamas •	
aptikti prostatos specifinį 
antigeną (PAS)).
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