
PASAULINĖ KOVOS SU PROSTATOS VĖŽIU DIENA 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad rugsėjis yra 

Prostatos vėžio žinomumo mėnuo, o Europos urologų asociacija rugsėjo 15 dieną yra paskelbusi 

Pasauline kovos su prostatos vėžiu diena.  

 

5 FAKTAI APIE PROSTATOS VĖŽĮ: 

 Prostatos liauka yra vyrų reprodukcinės sistemos dalis. 

 Prostatos vėžys yra labiausiai paplitusi vėžio forma tarp vyrų. 

 Jis yra pagydomas, jei diagnozuojamas ankstyvoje stadijoje, 

kol nėra išplitęs. 

 Pirmieji simptomai yra susiję su šlapinimosi problemomis. 

 Reguliarus sveikatos patikrinimas – geriausias būdas laiku 

aptikti prostatos vėžį. 

 

Didžioji šių navikų dalis auga labai lėtai, tad jaunesniems vyrams nesukelia jokių problemų ir tik 

nedidelei vyrų daliai prostatos vėžys vystosi sparčiai, kai kuriais atvejais išplisdamas į kitus organus, 

ypač į kaulus. Dažniausiai šia pavojinga liga linkę sirgti 50-75 metų amžiaus vyrai. 

Šios ligos atsiradimui didžiausią įtaką daro netaisyklinga mityba, per didelis gyvulinės kilmės baltymų 

ir riebalų vartojimas, nepakankamas vaisių ir daržovių vartojimas, todėl vyresnio amžiaus vyrai turėtų 

daugiau dėmesio skirti mitybai. Nemažiau svarbus ir fizinis aktyvumas, nes prie šios ligos vystymosi 

prisideda ir nejudrus gyvenimo būdas bei ilgas sėdėjimas. Taip pat reiktų vengti streso, atsisakyti 

rūkymo ir nepiktnaudžiauti alkoholiu. Prostatos vėžiui atsirasti ir vystytis įtakos gali turėti 

hiperlipidemija (padidėjęs lipidų skaičius kraujyje), ar pakilęs kraujospūdis. 

 

PADIDĖJUSIĄ RIZIKĄ SUSIRGTI ŠIA LIGA TURI: 

• vyrai, kurių artimi giminės (tėvas, brolis, dėdė) serga ar sirgo prostatos vėžiu; 

• vyrai, kurių keletas šeimos moterų sirgo krūties vėžiu (tai gali reikšti, jog šeimos palikuonys 

paveldi mutavusį geną); 

• vyrai, gausiai vartojantys riebų gyvulinės kilmės maistą bei nepakankamai šviežių daržovių ir 

vaisių; 

• kai kurių etninių grupių atstovai − pastebėta, kad afroamerikiečiai dažniau serga prostatos vėžiu, o 

tarp Azijos vyrų tai reta liga. 



SIMPTOMAI 

Prostatos vėžio pradžioje paprastai simptomų nėra. Pirmieji simptomai dažniausiai būna: 

 padažnėjęs šlapinimasis (ypač naktį); 

 sunku pradėti ir palaikyti normalų šlapinimąsi; 

 kraujas šlapime; 

 skausmingas šlapinimasis; 

 gali būti sunku pasiekti ar išlaikyti erekciją, retesnė ejakuliacija. 

Pažengęs prostatos vėžys gali sukelti šiuos simptomus: 

 kaulų skausmas, dažniausiai stuburo, šlaunikaulio, dubens ar šonkaulių; 

 kaulų lūžiai. 

Jei vėžys plinta į stuburą ir suspaudžia nugarkaulį: 

 kojų silpnumas; 

 šlapimo nelaikymas; 

 išmatų nelaikymas. 

 

Pastebėjus šiuos simptomus rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ar urologą, 

kad jis nustatytų teisingą diagnozę ir pritaikytų atitinkamą gydymą! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Visuomenės sveikatos specialistai bei gydytojai ragina nelaukti pirmųjų simptomų pasireiškimo 

ir tikrintis profilaktiškai, kad būtų galima anksti diagnozuoti ligą ir laiku pradėti gydymą.  

 

• Kam aktualu profilaktiškai pasitikrinti?  

Vyrams nuo 50 iki 75 m. amžiaus arba nuo 45 m., jeigu tėvas ar brolis yra sirgęs prostatos vėžiu.  

 

• Kas kiek laiko galima pasitikrinti?  

Vieną kartą per dvejus metus.  

 

• Ką reikėtų daryti?  

Kreiptis į savo šeimos gydytoją.  

 

• Koks tyrimas bus atliekamas?  

Jums bus atliktas kraujo tyrimas ir nustatyta prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentracija 

kraujyje. Padidėjęs PSA lygis leidžia tik įtarti prostatos vėžį. Todėl jei PSA kiekis viršija normą, šeimos 

gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją urologą, kuris prireikus atlieka sudėtingesnį tyrimą – 

biopsiją. Tik biopsija leidžia patvirtinti ligos diagnozę.  

 

• Kiek tai kainuoja?  

Paslaugos teikiamos nemokamai.  

 

 

Profilaktinis tikrinimas yra nemokamas, 

nesudėtingas ir nedaug laiko reikalaujantis 

procesas. Prostatos vėžys dažniausiai ilgą laiką 

progresuoja be simptomų, todėl ankstyvoji 

diagnostika yra geriausia priemonė aptikti ligą ir 

laiku pradėti gydymą. 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialistė Skaistė 

Grigytė 

 


