
?Care-i treaba cu 
prostata
Cancerul la prostată este a doua cea mai frecventă afecțiune 
malignă pentru bărbați și a treia cea mai frecventă cauză de 
deces dintre afecțiunile oncologice. În medie, 1 din 8 bărbați va 
dezvolta la un moment dat în cursul vieții, cancer la prostată. 

9 din 10 bărbați știu ce este prostata și 

55% dintre ei au discutat cu prietenii lor despre asta

..și totuși, aproape 

20% dintre bărbații români consideră 
că și femeile pot avea prostată  

80% Nu 6% Da 14% Nu știu

dintre bărbații români nu știu cum 
se stabilește diagnosticul cancerului 
de prostată 

75% 
73% 

dintre ei nu știu ce este testul PSA 
(antigenul specific prostatic) 

7 din 10 respondenți nu și-au 
făcut niciodată testul de PSA 

aproximativ jumătate dintre 
bărbați știu cum arată prostata 
(43%) și care este funcția                
principală a acesteia (51%)

Nu toate concluziile studiului sunt alarmante 

70% dintre bărbați știu 
că testul PSA e un indicator 
important în determinarea 

cancerului de prostată 

De ce ratele de diagnostic ale cancerului de prostată sunt atât de reduse?

Ești bărbat peste 50 de ani? 
Fă-ți și testul PSA în setul 
de analize anuale. 

E simplu și gratuit, cu trimitere de la 
medicul de familie.

Pentru că simptomele unui posibil cancer de prostată sunt destul de comune la bărbați după vârsta de 50 de ani

• Flux slab sau întrerupt de urină
• Nevoia imperioasă de a urina
• Urinare frecventă, mai ales pe timp de noapte (nicturie)
• Dificultăți în pornirea fluxului de urină
• Dificultăți în golirea completă a vezicii urinare
• Durere sau usturime în timpul urinatului
• Prezență sângelui în urina sau spermă
• Scădere în greutate  
• Disfuncție erectilă
• Durere de spate, șolduri sau pelvis care nu dispare
• Respirație sacadată, senzație de oboseală, amețeli sau 
paloare - cauzate de anemie

76% dintre respondenți 
cunosc faptul că medicul urolog 

este cel care diagnostichează 
un posibil cancer de prostată

Și totuși,

73% sunt de părere că 
acest test ar trebui făcut o 

dată pe an de către bărbații de 
peste 45 de ani
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