
 

 

INFORMACJA PRASOWA    Pruchnik, Gorlice, 31 sierpnia 2011 r. 

 

Tydzień Urologii 12-16 września 2011 r. 

Bezpłatne badania urologiczne dla mężczyzn w Pruchniku i Gorlicach! 

 

Mężczyźni powyżej 50 r.ż. z województwa podkarpackiego będę mogli 

bezpłatnie wykonać badania urologiczne w następujących miastach:  

12 września 2011 r. w Pruchniku oraz 15-16 września w Gorlicach. Badania 

odbywają się w ramach Tygodnia Urologii pod hasłem „Prosta Droga  

do Zdrowej Prostaty”. Tydzień Urologii organizowany jest w dniach 12-16 

września b. r. w 32 miastach Polski. Akcja ma zachęcić do profilaktyki  

i wczesnej diagnostyki chorób prostaty, a także zwrócić uwagę społeczeństwa 

na problem, jakim jest rozrost gruczołu krokowego. Organizatorem akcji jest 

Polskie Towarzystwo Urologiczne przy partnerskim wsparciu firmy Berlin-

Chemie/ Menarini Sp. z o.o. 

W Polsce, na łagodny rozrost prostaty cierpi co drugi Polak po 50-tym r.ż. 

Wśród mężczyzn po 70-tym r.ż. problem ten jest zjawiskiem masowym. Dzięki 

wczesnej diagnostyce i odpowiedniemu leczeniu można zapobiec przykrym objawom 

schorzenia.  

Okazją do konsultacji z lekarzem specjalistą będą odbywające się w ramach 

Tygodnia Urologii (w dniach 12-16 września b.r.) bezpłatne badania pod kątem 

rozrostu prostaty.  

„Nie czekajmy na rozwój choroby, nie ma się czego wstydzić. Jeśli co roku 

pamiętamy o przeglądzie samochodu, pamiętajmy też o kontroli swojego stercza – 

bo przegląd to męska rzecz! – apeluje prof. Marek Sosnowski, Prezes Polskiego 

Towarzystwa Urologicznego. 

Na stronie www.tydzienurologii.pl można znaleźć miasto, gabinet i termin,  

w którym odbywają się konsultacje urologiczne. Aby zapisać się na wizytę, wystarczy 

zadzwonić na numer dedykowanej Infolinii: 801 002 155, która będzie czynna  

od 9 do 16 września 2011 r. w godzinach od 8.00 do 19.00. Dzwoniący ponosi koszt 

wg stawki swojego operatora. 

Podczas konsultacji lekarz urolog przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentem, 

a następnie (w rękawiczce z wazeliną) zbada prostatę przez odbyt. Badanie nie jest 

bolesne i nie należy się go obawiać. Urolog wykonuje wiele takich badań każdego 

dnia. 

 

http://www.tydzienurologii.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień Urologii - Prosta Droga do Zdrowej Prostaty 

 

Bezpłatne badania urologiczne odbędą się: 

12 września 2011 r., NZOZ PANACEUM Sp. z o. o. 

ul. Szkolna 10, Pruchnik 

15-16 września 2011 r., Prywatny Gabinet Specjalistyczny 

ul. Węgierska 19, Gorlice 

Więcej informacji udzielają: 

Elżbieta Brzozowska, tel. 668 447 131, elzbieta.brzozowska@expertpr.pl 

Anna Pająk, tel. 667 404 101, anna.pajak@expertpr.pl 

Marta Winiarska, 607 404 160, marta.winiarska@expertpr.pl 

Objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (prostaty): 

 zwiększona częstotliwość oddawania moczu w dzień 
 konieczność kilkukrotnego oddawania moczu w nocy 
 uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego 
 uczucie konieczności natychmiastowego oddania moczu 
 parcie na mocz przy małym wypełnieniu pęcherza 
 ból podczas oddawania moczu 
 trudności w rozpoczęciu oddawania moczu 
 słaby strumień i dłuższy czas oddawania moczu 
 przerywany strumień/pojedyncze krople pod koniec oddawania 

moczu 
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