מפעל

חיים

״השיתוף שיפר את איכות חיי ונתן לי הרג־
$TS1$הרגשת$TS1$
חשוב הדיוק בהפרת הבלוטה?
שת
$TS1$בבלוטה$TS1$,
בבלו־
״כשמדובר בסרטן ערמונית הממוקם
$DN2$הרגשת$DN2$שליחות .לאחר הפגישה אניב׳היי׳ מטורף.
$DN2$בבלוטה $DN2$,ללא עדותלפיזור מחוצה לה ,אחד הטי־
$TS1$הטיפולים$TS1$
טה,
כלחולה הנזקק
לעידוד שלי אני רץ למחלקה
$DN2$הטיפולים $DN2$המועדפים זה ניתוח כריתה כירורגית
ולהרגיע אותו .אני נוסע פולים
לסייע לולפני ניתוח
לכל מקום ,העיקרלעודד אנשים״.
הגידול .הדיוק
של הבלוטה והסרתה יחד עם
התפקוד
חשוב לשמירת תפקודי הגבר כגון
סרנגה מקווה שסרטן בלוטת הערמונית יזכה
המיני או מתן שתן״.
״הלוואי
לתהודה שווהלסרטן השד בקרב נשים.
משפחתית
שימליצו לכל גבר שישלו היסטוריה
מתאפשר דיוק
האםבםיוע הרובוט בניתוח
מאשר בניתוח ללא רובוט?
רב יותר
של סרטן הערמוניתלהקדים את הבדיקהלגיל
הטכנולוגיה החדשה שכוללת ניתוחים
״אכן
 45ואם אין סרטן הערמונית שיבצעהלפחות
מאפשרת
׳ /הוא אומר,״כל גבר מעלגיל  50חייב לפרוסקופיים עם או ללא סיוע רובוט
בגיל 50

לעשות

האנשים

את הבדיקה .מרבית

בסביבתי

נבדקו ביוזמהשלי .אני

דיוק וראות טובים

יותרלעומת

גישה פתוחה.

שהתגלתה אצלם המחלה
התפקוד המיניועל שרירי
בים
מציע לאנשים שיעשו בדיקה עוד היום .כל גבר
$DN2$העצבים $DN2$שאחראים על
האחראים על שליטה במתן שתן
רצפת האגן,
רביעי שאני מציע לולהיבדק מתגלה אצלו
לאחרהניתוח״.
הסרטן .אחת שתיים שלוש בום וזהפוגע״.
מהם הנזקיםהעלולים להיגרם לאיכות
הגברית
סכנה לזקפה
בניתוח
במידה ואין דיוק
חיי המטופל
ד״ר שלווה בנימין ,רופא בכיר במחלקה
הערמונית?
״הנזק השכיח ביותר הוא פגיעה בעצבי הזק־
$TS1$הזקפה$TS1$,
בוולפפון ,מהי בדיקת psa
לאורולוגיה
$DN2$הזקפה$DN2$,שעלולה לגרוםלאין אונות לאחר הני־
$TS1$הניתוח$TS1$.
פה,
״זו בדיקת דם הבודקת רמת חומר המופרש
$DN2$הניתוח $DN2$.נזק שני הוא בשריר הסוגר ברצפת האגן,
תוח.
על ידי ערמונית בלבד ומהווה מדד של בעיה
ספציפית
שעלוללגרום לדליפת שתן לאחרהניתוח".
שמקורה בערמונית .הבריקה לא
לסרטן והיאעלולהלעלות במקרה של סרטן,
כיצד מםייעת קבוצת התמיכהבוולפםון
״הקבוצה תורמת רבות להכנת החולהלפני
הגדלה שפירה או תהליך דלקתי
בערמונית".
הטיפולים שהוא אמורלעבור לצורך מתן
באיזה טווח גילאים פרטן הערמונית
של
שיתוף
שפיח?
מטופלים
חוויות
שעב־
$TS1$שעברו$TS1$
מידע,
רו
״סרטן הערמונית שכיח ביותר בקרב הגברים
$DN2$שעברו$DN2$טיפולים זהים ותמיכהבתהליכים לאחר
החשובים ביותר
ומקורו בבלוטת ערמונית .הוא שכיחבגילאי טיפולים,
בהתמודדות עם
ונטייהלשכיחות גבוהה מעלגיל 70״.
בעיות ומוכנות נפשית ופיזית כאחד״.
08-05
יש פימנים לפרטן הזה?
״אין סימנים ישירים לסרטן זה ,אךלצו־
$TS1$לצורך$TS1$
לביצוע ביופסיה
$DN2$לצורך $DN2$ההחלטה מתי יש מקום
רך
המפגש הקרוב יתקיים ביום שני 11 ,ביוני ,בשעה
מרצה אורח:
לקיחת דגימה מערמוניתלאבחן סרטן ,אנו 03.71
״וולפםון״ קומה
בביתהחולים
משתמשים
והשנייה

בבדיקות עזר,

בדיקה פיזית

אורולוג״.
על ידי
מתי מחליטיפ לחפיר

שאחת

מהן

psa

דיוק

וטכניקה

המאפשרת לשמור על העצ־
$TS1$העצבים$TS1$

ד״ר עופריוספוביץ' ,בעל ניסיון רב

מישוש הערמוניתהאורולוגית־אונקולוגית,

ומתמקד

לסרטן הערמונית .מומלץלהגיע
את

הבלוטה

8646525-050
$DN2$הכניסה $DN2$חינם ,אבי סרנגה:
סה
ומדוע

בתחום

הכירורגיה

בכירורגיה רובוטית
עם בנות הזוג .הכני־
$TS1$הכניסה$TS1$

