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Wyeliminowanie lub złagodzenie objawów ze strony dolnych dróg moczowych
- LUTS (lower urinary tract symptoms) jako sposób leczenia chorych z
łagodnym rozrostem stercza
Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) jest jedną z najczęstszych chorób układu moczowo płciowego u mężczyzn powyżej 50 r.ż. Ocenia się, że w Europie 24 mln mężczyzn cierpi na łagodny
rozrost stercza, którego głównymi objawami są powiększenie gruczołu krokowego, przeszkoda
podpęcherzowa oraz objawy ze strony układu moczowego m.in. częstomocz dzienny i nocny, parcia
naglące, niecałkowite opróżnianie pęcherza czy przedłużony czas mikcji.
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30 października ostatni dyżur urologa na Infolinii NTM
W wtorek 30 października od godz. 15:00 zapraszamy na ostatni dyżur specjalisty urologa na
Infolinii Programu NTM. Pacjentom porad udzielają specjaliści urolodzy - prof. Piotr Radziszewski z
Kliniki Urologii Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz dr Piotr Dobroński z oddziału
urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
więcej »
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2012-10-19

Czy będzie trudniej o zaopatrzenie pomocnicze?
Nowy druk zlecenia zaopatrzenia w wyroby medyczne został poddany pod konsultacje społeczne. Taką
informację na swojej stronie opublikował resort zdrowia. Projekt Ministra Zdrowia w sprawie wzoru
zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy został przekazany do
uzgodnień zewnętrznych w dniu 8 października. Termin zgłaszania uwag do projektu mija 26
października.
więcej »

2012-10-01

Wykład o NTM w Kielcach
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką nietrzymania moczu na wykład
lekarski. Spotkanie poprowadzi specjalista urolog - dr Mieczysław Gałęzia. Wykład dotyczący zagadnień
leczenia operacyjnego w przypadku nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn odbędzie się 8 października
(poniedziałek) o godz. 15:00 w Osiedlowym Klubie Kultury Polonez przy ul. Pocieszka 17 w
Kielcach.
więcej »

2012-09-28

Od 1 października kolejne dyżury lekarskie na Infolinii NTM
Już od poniedziałku 1 października od godz. 15:00 zapraszamy Państwa do kontaktu ze specjalistą
urologiem, dyżurującym na Infolinii Programu NTM. W październiku zaplanowaliśmy dla Państwa aż 4
dyżury. Pacjentom porad udzielają specjaliści urolodzy - prof. Piotr Radziszewski z Kliniki Urologii
Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz dr Piotr Dobroński z oddziału urologii
Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
więcej »

2012-09-25

Krytyka absurdalnego zapisu
W dniach 19-22 września w Katowicach odbył się XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego. W programie kongresu, wśród licznych sesji poświęconych tematyce ginekologicznej,
przewidziano również sesję uroginekologiczną, podczas której lekarze dyskutowali m.in. o problemie
nietrzymania moczu oraz o absurdalnym zapisie dotyczącym wykonania badania urodynamicznego, jako
obowiązkowego przy uzyskaniu refundowanych leków na zespół pęcherza nadreaktywnego.
więcej »

2012-09-21

Najnowsze doniesienia odnośnia występowania raka prostaty
Rak gruczołu krokowego, który jest obecnie jednym z najczęściej występujących nowotworów w Polsce, a
jego występowanie jest zależne od wielu czynników. Naukowcy wciąż przedstawiają nowe, ciekawe fakty
dotyczące zapadalności na prostatę.
więcej »

2012-09-20

Dłuższe kolejki po orzeczenie
Pacjenci coraz dłużej czekają w kolejkach po uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub jego
zmianie. W niektórych województwach czas ten wydłuża się nawet do 4 miesięcy.
więcej »
Następna strona >>

Kont akt

Englis h
v er s ion

Reklama

Lekarz radzi

