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Według ostatnich danych w Polsce w 2018 r. na raka prostaty  
zachorowało 15 tysięcy osób. Śmiertelność wynosi rocznie ok. 5–6 tysięcy.  
Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zagrożenia. O najnowszych  
technologiach wykorzystywanych do diagnozowania i leczenia chorób prostaty 
opowiadają specjaliści HIFU CLINIC z oddziału urologii Carolina Medical Center. 

HIFU CLINIC jest pierwszym 
w tej części Europy ośrod-
kiem, w którym wykonywane 
jest Badanie 4K – nieinwa-

zyjny test z krwi, mogący przewidzieć 
możliwość wystąpienia raka nawet 
z 20-letnim wyprzedzeniem. To bar-
dzo ważne, bo wcześnie zdiagnozo-
wana choroba to szansa na całkowite 
wyleczenie – wyjaśnia dr Stefan  
W. Czarniecki, urolog, FEBU.

 
PŁYNNA BIOPSJA PROSTATY  
wykonywana z próbki moczu  
(SelectMDx) to kolejne nieinwazyjne 
badanie diagnostyczne przeznaczo-
ne dla osób, u których rozważana 
jest opcja wykonania pierwszej lub 
kolejnej biopsji prostaty. Pozwala  
na określenie ryzyka wykrycia istot-
nego klinicznie nowotworu  
i umożliwia podjęcie decyzji,  
co do zasadności biopsji. U prawie  
20 proc. mężczyzn po przezodbyt-
niczej biopsji prostaty występują 
powikłania, lepiej więc unikać jej, 
gdy nie jest niezbędna – zaznacza 
doktor Czarniecki. Jeśli natomiast 
biopsja tradycyjna jest wskazana, 

wtedy odpowiedzią jest Biopsja 
Fuzyjna Prostaty z wykorzystaniem 
systemu Koelis Trinity. Wykonywana 
przezskórnie, a nie przezodbytniczo, 
zmniejsza ryzyko powikłań, a połą-
czenie obrazów z badania ultraso-
nograficznego i rezonansu magne-
tycznego pozwala na dużo większą 
precyzję. 
 
LECZENIE CHORÓB PROSTATY  
W HIFU CLINIC 
Znakiem rozpoznawczym jest mało-  
inwazyjna metoda Robotic HIFU, 
czyli niszczenie komórek rakowych 
za pomocą wysoko skoncentrowanej 
fali ultradźwiękowej.  
 
Inną metodą jest usunięcie raka pro-
staty w asyście robota medycznego 
da Vinci (RALP). Dzięki wizualizacji 
pola operacyjnego w obrazie 3D 

oraz 10-krotnemu powiększeniu i wy-
jątkowej precyzji robota urolog może 
operować z dokładnością, na jaką nie 
pozwala żadna inna metoda. 
 
– Ten zabieg pozwala na szybszy 
powrót do normalnej aktywności, 
mniejsze ryzyko powikłań i dole-
gliwości bólowych. Dodatkowo 
minimalizuje się ryzyko przykrych 
powikłań, np. nietrzymania moczu 
czy zaburzeń erekcji – tłumaczy ope-
rator da Vinci dr hab. n. med. Artur 
A. Antoniewicz. 
 
– Niższym ryzykiem powikłań niż 
otwarty zabieg chirurgiczny wyróż-
nia się również Laparoskopowa  
Radykalna Prostatektomia (LPR). 
Krwawienie podczas zabiegu jest 
minimalne, a dolegliwości bólowe 
znacznie łagodniejsze – zapewnia 
dr n. med. Tomasz Borkowski,  
operator da Vinci oraz LPR.
 
U pacjentów, u których rozpoznano 
rozrost gruczołu krokowego lub jego 
nowotwór, wykonuje się laserową 
Enukleację Prostaty HoLEP. W tej 
małoinwazyjnej, bezbolesnej meto-
dzie wykorzystuje się laser holmowy 
o wysokiej skuteczności. Celem jest 

zmniejszenie objętości gruczołu.  
– Dzięki temu ustępują dolegliwości 
związane z jej przerostem, usuwana 
jest bowiem tkanka, która blokuje 
przepływ moczu – wyjaśnia  
dr Marek Zawadzki. 
 
– Zaburzenia wzwodu wymagają 
kompleksowej diagnostyki, tym 
zajmują się także urolodzy. U osób 

z trwałymi zaburzeniami erekcji sto-
suje się implant prącia. Jeżeli wszyst-
kie metody okazały się nieskuteczne,  
to proponujemy zabieg wszczepienia 
hydraulicznego implantu prącia  
– mówi szef zespołu medycznego 
HIFU CLINIC, dr n. med. Marek 
Filipek. – Pacjent po ok. 6 tyg. może 
rozpocząć regularne współżycie 
seksualne – dodaje.
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NOWOŚCI W KLINICE POPULARNE SCHORZENIA

C Z Y  W I E S Z ,  Ż E ...
HIFU CLINIC, gwarantując 
kompleksową opiekę na każdym 
etapie, zaprasza do bezpłatnej,  
wstępnej konsultacji online  

„Przyślij wynik” – kontakt@hifu.pl

www.hifu.pl
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DR  
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MEDICAL CENTER
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