ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη είναι μία εξελισόμενη νόσος, όλες δε οι
δημοσιεύσεις συνιστούν ιατρική παρακολούθηση.
Η ιατρική παρακολούθηση στηρίζεται στο ιστορικό του ασθενούς με κύριο
κριτήριο τη βαθμολόγηση της κλίμακας IPSS. Επίσης είναι χρήσιμες , η δακτυλική
εξέταση, η ουροροομετρία, καθώς και η αξιολόγηση της υπολειπόμενης
ποσότητας μετά την ούρηση.
Θα πρέπει να αξιολογούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες για τους ασθενείς υπό
ιατρική παρακολούθηση.
Η ιατρική παρακολούθηση των ασθενών μπορεί να συμβάλλει στην πρώϊμη
καταγραφή καρκίνου του προστάτη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προς όφελος των ασθενών με ΚΥΠ ,συνιστάται ιατρικός
έλεγχος τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
BPH being a progressive disease, all published recommendations advise a
medical follow-up.
This follow-up should be based mainly on the history with IPSS score. Digital
rectal examination, uroflowmetry and evaluation of post-mictional residue are
also useful.
For patients under medical treatment, adverse events should be evaluated
This kind of Follow up could participate in the early screening of prostate
cancers.
For these reasons, we recommend that patients suffering from BPH benefit from
a medical follow-up at least once a year
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