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PROSTAT KANSERİ DERNEĞİ

0 (216) 680 49 89

Size nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için web 
sitemizi ziyaret ediniz.

Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; 
erkek sağlığı, üroloji hastalıkları, prostat 
hastalıkları, prostat kanseri ve diğer ürolojik 
tümörler konusunda her türlü eğitim ve 
araştırma faaliyetlerinde bulunulması, 
ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en 
etkin korunmanın sağlanması, bu vakalar için 
ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler 
ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında 
ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesidir. 

Ayrıca yine prostat kanseri ve diğer ürolojik 
tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma 
yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara 
destek vermek ve toplumu bilgilendirmek, 
erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar 
kaçırma problemlerinin çözümü hakkında 
toplumu bilgilendirmek de derneğimizin 
amaçları ve faaliyetleri arasındadır. 

İDRAR KAÇIRMA

Mesane kontrolünün kaybolması sonucu 
idrarın istem dışı olarak akıtılmasına idrar 
kaçırma denir.  İdrar kaçırma damlalar halinde 
olabildiği gibi yoğun bir şekilde de görülür. 
İdrarı tutamama, idrarın kontrol dışı olarak 
akması durumlarını kapsar.

İdrar kaçırma, hastaları sosyal ve psikolojik 
olarak da etkiler. Aktivitelerde bulunamama, 
dışarı çıkamama gibi korkular ve diğer 
psikolojik etkilenmeler olur. Hastanın kendine 
güvenini yitirmesi söz konusudur. 

İdrar kaçırma erkeklerde yaş ile 
beraber prostat ameliyatlarından sonra 
görülebilmektedir.

Tedavi Yöntemleri

• İlaç tedavisi
• Cerrahi yöntem
• İdrar kaçırma için protez tedavisi

İDRAR KAÇIRMA NEDİR?

İdrar kaçırma prostat ameliyatları sonrası en 
sık karşılaşılan hasta şikayetlerindendir.

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve Prof. Dr. Derya Balbay   
Prostat Sağlığı, Prostat Kanseri ve Üreme Sağlığı 
konularında ‘Üroloji Bilgilendirme Toplantısı’  
gerçekleştirilecektir. 
Mecidiyeköy Kültür Merkezi 
12 Mayıs 2015 Salı Saat: 13.00 – 15.00  
Katılım ücretsizdir.

Biliyor muydunuz?



PROSTAT KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ (BPH) ÜREME SAĞLIĞI

Lokal prostat kanseri, henüz prostattan dışarı 
sıçramamış, sadece prostat dokusu içinde 
sınırlı olan kanserdir. Eğer kanser vücudun 
diğer bölgelerine yayılırsa tedavi edilmesi 
daha zordur. Bu durumda kanserden ölme 
ihtimali yükselir.

Yeni tanı konulan prostat kanserlerinin 
çoğu lokal prostat kanseridir. Bu kanserlere 
eğer müdahale edilmezse kanser dokusu 
büyüyebilir ve vücudun diğer bölümlerine 
yayılabilir (metastaz yapabilir). Bazı prostat 
kanserleri çok hızlı büyüyebilir fakat 
çoğunlukla prostat kanseri uzun yıllar 
süresince ilerler. 

Prostat, her erkekte var olan, idrar kesesinin 
tam çıkış noktasında yer alan ve genç erişkin 
erkeklerde 15 ile 20 gr ağırlığında olan bir 
salgı bezidir. Prostatın önemi, salgıladığı 
maddeler içerisinde hem meni dediğimiz 
spermanın çoğunu oluşturan sıvının 
salgılanmış olması hem de bu sıvı içerisinde 
spermlere yani tohum hücrelere canlılık ve 
hareketlilik kazandıran bir takım maddelerin 
olmasıdır. 

Prostat büyümesi bunlar içerisinde en sık 
görülen ve genellikle 40 lı yaşların sonlarından 
itibaren başlayarak idrar şikayetlerine sebep 
olan yaygın bir hastalıktır.

İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişkiyi 
sağlayacak yeterlilikte sertliğin sağlanamaması ya da 
bu sertliğin yeteri kadar sürdürülememesi durumudur. 

İktidarsızlığın Bilinen Sebepleri
• Diyabetin (şeker hastalığı) penise kan akışını 

sağlayan damar ve sinirlere zarar vermesi 
sebebiyle, 

• Kardiyovaskuler problemlerin oluşturduğu arter 
tıkanıklığı ve kan akışındaki kaçaklardan dolayı, 

• Prostat, mesane, kolon veya rektal bölgelerdeki 
ameliyatlar sonrası sinirlerin zedelenmesi 
sonucunda

• Omurilik zedelenmeleri sonucu sinirlerin penise 
gerekli uyarıyı iletememeleri sonucunda, 

• Bazı ilaçların (tansiyon ilacı gibi) penise kan akışını 
olumsuz etkilemesi sonucunda,

• Böbrek ve karaciğer tarafından oluşan hormonal 
problemler

Tedavi Yöntemleri
• İlaç tedavisi
• Penil protez tedavisi
• Vakum cihazları
• Enjeksiyon tedavisi
• İntraüretral destekleyiciler

Tedavi Yöntemleri

• Aktif gözlem
• Radyoterapi
• Cerrahi yöntem
• HIFU
• Kriyoterapi
• Hormonal tedavi

Tedavi Yöntemleri

• Aktif gözlem
• İlaç tedavileri
• Cerrahi yöntem
• Yeşil ışık lazer tedavisi
• TUR-P tedavisi

PROSTAT KANSERİ NEDİR? PROSTAT BÜYÜMESİ NEDİR? İKTİDARSIZLIK NEDİR?

Türkiye’de her 12 erkekten 1 tanesi prostat 
kanseri riski ile yaşıyor.

Sağlıklı bir yaşam için 40 yaşından itibaren 6 
ayda bir düzenli olarak prostat muayenesi için 
ürologunuza başvurmanız gerekmektedir. 

İktidarsızlık için başlangıç tedavisi olan ilaç 
tedavisi, erkeklerin %30’ unda etkili değildir. 
Penil protez tedavisi ise kalıcı ve tatmin edici 
bir çözüm sunabilir.Biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz? Biliyor muydunuz?


