
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω
Προστατεύομαι

∆ωρεάν
εξέταση PSA

Τηλεφώνησε τώρα στο

210 99 75 540

Προλαμβάνω,
προστατεύομαι

Εβδοµάδα Πρoληπτικού Ελέγχου
για τον Προστάτη

23-27 Σεπτεµβρίου

Μια πρωτοβουλία Με την ευγενική υποστήριξη

Με τη συνεργασία της εταιρείας SIEMENS



Τι είναι ο προστάτης;

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Ο προστάτης είναι ένας 
µικρός αδένας, 

ο οποίος έχει µέγεθος
και σχήµα κάστανου και 

βρίσκεται ακριβώς κάτω από 
την ουροδόχο κύστη. 

Ο ρόλος του προστάτη είναι να 
παράγει ένα υγρό που αναµειγνύεται 

µε το σπέρµα και δρα ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα των 

σπερµατοζωαρίων.



ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Με την πάροδο της ηλικίας ο προστάτης αυξάνεται σε µέγεθος και µπορεί να 
εµποδίζει τη ροή των ούρων. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται Καλοήθης 
Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ).

Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
προκαλέσει ή να δηµιουργήσει προδιάθεση για τον καρκίνο του προστάτη.

Στην περίπτωση που εµφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συµπτώµατα, είναι 
σκόπιµο να συµβουλευτείτε έναν Ουρολόγο.

Για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της ΚΥΠ αρχικά χρησιµοποιούνται φάρµακα 
που βελτιώνουν τη ροή των ούρων και µακροπρόθεσµα µειώνουν το µέγεθος 
του προστάτη. Στην περίπτωση που η συντηρητική αγωγή δεν βοηθήσει,                 
ο ιατρός µπορεί να συστήσει τη χειρουργική επέµβαση.

7 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΝ∆ΡΕΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ 
ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΣΥΧΝΟΥΡΙΑ, ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ
(όταν ξυπνάµε για να ουρήσουµε)

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ
ΑΤΕΛΟΥΣ ΚΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΟΥΡΩΝ,
ΣΤΑΓΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΟΥΡΗΣΗ

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΟΥΡΗΣΗ 

Συµπτώµατα

ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ



  
Η προστατίτιδα είναι η φλεγµονή του προστάτη. Μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. 
Η χρόνια προστατίτιδα είναι µια σχετικά κοινή παθολογική κατάσταση και η 
συχνότητά της αυξάνει µε την ηλικία. Προκαλείται από παθογόνους 
µικροοργανισµούς ή από παράγοντες που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής µας 
(π.χ. µη ισορροπηµένη διατροφή, ελλιπής ενυδάτωση). Υπολογίζεται ότι 
περίπου 35% των ανδρών άνω των 50 ετών έχουν χρόνια προστατίτιδα.

Η προστατίτιδα αντιµετωπίζεται µε αντιβιοτική αγωγή όταν οφείλεται σε 
λοίµωξη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, συστήνεται η υιοθέτηση υγιέστερου 
τρόπου ζωής, η χορήγηση αντιφλεγµονώδους θεραπείας και η λήψη φυτικών 
σκευασµάτων/ειδικών συµπληρωµάτων για τις διαταραχές του ουροποιητικού 
συστήµατος.

1 ΣΤΟΥΣ 2 ΑΝ∆ΡΕΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙ∆ΑΣ

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ

Συµπτώµατα:

αίσθηµα καψίµατος 
στην ούρηση

πόνος και αίσθηµα 
βάρους στο περίνεο 
και τους όρχεις.

ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙ∆Α

του προστάτη. Στην περίπτωση που η συντηρητική αγωγή δεν βοηθήσει,                 



  

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην 
Ευρώπη και ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος των ανδρών παγκοσµίως. Στα 
αρχικά στάδια ο καρκίνος του προστάτη δεν εµφανίζει συµπτώµατα και για 
αυτόν το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό να διαγνωσθεί έγκαιρα, πριν εξαπλωθεί 
σε άλλα όργανα.

1 ΣΤΟΥΣ 7 ΑΝ∆ΡΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

Παράγοντες κινδύνου:
η ηλικία: ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη αυξάνεται µε την 
ηλικία. Εάν είστε άνω των 50 ετών, θα πρέπει να υποβάλλεστε τακτικά σε  
προσυµπτωµατικό έλεγχο.

το οικογενειακό ιστορικό: εάν έχετε έναν συγγενή πρώτου βαθµού (πατέρα, 
αδελφό) µε καρκίνο του προστάτη, συστήνεται να ξεκινήσετε τον τακτικό 
έλεγχο µία δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή από τα 40 έτη.

η διατροφή: Εάν ακολουθείτε µία “δυτικού τύπου δίαιτα’’ µπορεί να έχετε 
µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης της νόσου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ



  

Ο Ουρολόγος θα ρωτήσει για τα συµπτώµατα που έχετε και θα σας ζητήσει να 
κάνετε µία εξέταση αίµατος που λέγεται PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο). 
Αυξηµένα επίπεδα του PSA στο αίµα µπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
καρκίνου του προστάτη. Εντούτοις, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες 
που προκαλούν αύξηση του PSA. Ο γιατρός σας θα εξετάσει δακτυλικά από το 
ορθό τον προστάτη σας για να εκτιµήσει αν παρουσιάζει κάποια διαταραχή στο 
σχήµα, την υφή ή το µέγεθος. Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
δακτυλικής εξέτασης και του PSA, ο Ουρολόγος θα κρίνει εάν πρέπει να 
υποβληθείτε σε περαιτέρω εξετάσεις.

ΟΤΑΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΘΕΙ ΣΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ 

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ;

Κάθε άνδρας µετά την ηλικία των 50 ετών θα πρέπει να
κάνει εξέταση για τον προστάτη του, µία φορά το χρόνο.

Ο προσυµπτωµατικός έλεγχος είναι µια απλή διαδικασία
που σώζει ζωές!



40|50
ΕΤΩΝ

Η επίσκεψη στο 
γιατρό κρίνεται 
αναγκαία εάν 
εµφανιστούν  
ορισµένες από
τις ακόλουθες  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ (ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ)
Τα συχνότερα αίτια µπορεί να 
είναι ουρολοιµώξεις, λιθίαση, 
ΚΥΠ, νεοπλάσµατα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Τα συχνότερα αίτια µπορεί να 
είναι ΚΥΠ, διαταραχές της 
λειτουργίας της ουροδόχου 
κύστης, λιθίαση, 
ουρολοιµώξεις, νεοπλάσµατα.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Τα συχνότερα αίτια µπορεί να είναι 
ΚΥΠ, νευρολογικές παθήσεις, 
ουρολοιµώξεις, νεοπλάσµατα.



Εκστρατεία
Ενηµέρωσης

για την πρόληψη
των παθήσεων

του προστάτη

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω
Προστατεύομαι

Μια πρωτοβουλία Με την ευγενική υποστήριξη

Με τη συνεργασία της εταιρείας SIEMENS



∆ωρεάν
εξέταση PSA

Τηλεφώνησε τώρα στο

210 99 75 540

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω,
προστατεύομαι

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω
Προστατεύομαι

Τι είναι ο προστάτης;

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Ο προστάτης είναι ένας 
µικρός αδένας, 

ο οποίος έχει µέγεθος
και σχήµα κάστανου και 

βρίσκεται ακριβώς κάτω από 
την ουροδόχο κύστη. 

Ο ρόλος του προστάτη είναι να 
παράγει ένα υγρό που αναµειγνύεται 

µε το σπέρµα και δρα ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα και τη λειτουργικότητα των 

σπερµατοζωαρίων.

Εκστρατεία
Ενηµέρωσης

για την πρόληψη
των παθήσεων

του προστάτη

  

Ο Ουρολόγος θα ρωτήσει για τα συµπτώµατα που έχετε και θα σας ζητήσει να 
κάνετε µία εξέταση αίµατος που λέγεται PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο). 
Αυξηµένα επίπεδα του PSA στο αίµα µπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη 
καρκίνου του προστάτη. Εντούτοις, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες 
που προκαλούν αύξηση του PSA. Ο γιατρός σας θα εξετάσει δακτυλικά από το 
ορθό τον προστάτη σας για να εκτιµήσει αν παρουσιάζει κάποια διαταραχή στο 
σχήµα, την υφή ή το µέγεθος. Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
δακτυλικής εξέτασης και του PSA, ο Ουρολόγος θα κρίνει εάν πρέπει να 
υποβληθείτε σε περαιτέρω εξετάσεις.

ΟΤΑΝ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
∆ΙΑΓΝΩΣΘΕΙ ΣΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ 

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ;

Κάθε άνδρας µετά την ηλικία των 50 ετών θα πρέπει να
κάνει εξέταση για τον προστάτη του, µία φορά το χρόνο.

Ο προσυµπτωµατικός έλεγχος είναι µια απλή διαδικασία
που σώζει ζωές!

  

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στους άνδρες στην 
Ευρώπη και ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος των ανδρών παγκοσµίως. Στα 
αρχικά στάδια ο καρκίνος του προστάτη δεν εµφανίζει συµπτώµατα και για 
αυτόν το λόγο, είναι πολύ σηµαντικό να διαγνωσθεί έγκαιρα, πριν εξαπλωθεί 
σε άλλα όργανα.

1 ΣΤΟΥΣ 7 ΑΝ∆ΡΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

Παράγοντες κινδύνου:
η ηλικία: ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη αυξάνεται µε την 
ηλικία. Εάν είστε άνω των 50 ετών, θα πρέπει να υποβάλλεστε τακτικά σε  
προσυµπτωµατικό έλεγχο.

το οικογενειακό ιστορικό: εάν έχετε έναν συγγενή πρώτου βαθµού (πατέρα, 
αδελφό) µε καρκίνο του προστάτη, συστήνεται να ξεκινήσετε τον τακτικό 
έλεγχο µία δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή από τα 40 έτη.

η διατροφή: Εάν ακολουθείτε µία “δυτικού τύπου δίαιτα’’ µπορεί να έχετε 
µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης της νόσου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

40|50
ΕΤΩΝ

Η επίσκεψη στο 
γιατρό κρίνεται 
αναγκαία εάν 
εµφανιστούν  
ορισµένες από
τις ακόλουθες  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΑΤΩΤΕΡΟ 
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ (ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΟΥΡΑ)
Τα συχνότερα αίτια µπορεί να 
είναι ουρολοιµώξεις, λιθίαση, 
ΚΥΠ, νεοπλάσµατα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Τα συχνότερα αίτια µπορεί να 
είναι ΚΥΠ, διαταραχές της 
λειτουργίας της ουροδόχου 
κύστης, λιθίαση, 
ουρολοιµώξεις, νεοπλάσµατα.

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Τα συχνότερα αίτια µπορεί να είναι 
ΚΥΠ, νευρολογικές παθήσεις, 
ουρολοιµώξεις, νεοπλάσµατα.

Εβδοµάδα Πρoληπτικού Ελέγχου
για τον Προστάτη

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω
Προστατεύομαι

  
Η προστατίτιδα είναι η φλεγµονή του προστάτη. Μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. 
Η χρόνια προστατίτιδα είναι µια σχετικά κοινή παθολογική κατάσταση και η 
συχνότητά της αυξάνει µε την ηλικία. Προκαλείται από παθογόνους 
µικροοργανισµούς ή από παράγοντες που σχετίζονται µε τον τρόπο ζωής µας 
(π.χ. µη ισορροπηµένη διατροφή, ελλιπής ενυδάτωση). Υπολογίζεται ότι 
περίπου 35% των ανδρών άνω των 50 ετών έχουν χρόνια προστατίτιδα.

Η προστατίτιδα αντιµετωπίζεται µε αντιβιοτική αγωγή όταν οφείλεται σε 
λοίµωξη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, συστήνεται η υιοθέτηση υγιέστερου 
τρόπου ζωής, η χορήγηση αντιφλεγµονώδους θεραπείας και η λήψη φυτικών 
σκευασµάτων/ειδικών συµπληρωµάτων για τις διαταραχές του ουροποιητικού 
συστήµατος.

1 ΣΤΟΥΣ 2 ΑΝ∆ΡΕΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙ∆ΑΣ

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ

Συµπτώµατα:

αίσθηµα καψίµατος 
στην ούρηση

πόνος και αίσθηµα 
βάρους στο περίνεο 
και τους όρχεις.

ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙ∆Α

23-27 Σεπτεµβρίου

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω
Προστατεύομαι

∆ωρεάν
εξέταση PSA

Τηλεφώνησε τώρα στο

210 99 75 540

Προλαμβάνω,
προστατεύομαι

Εβδοµάδα Πρoληπτικού Ελέγχου
για τον Προστάτη

23-27 Σεπτεµβρίου

Εκστρατεία
Ενηµέρωσης

για την πρόληψη
των παθήσεων

του προστάτη

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Προλαμβάνω
Προστατεύομαι

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Με την πάροδο της ηλικίας ο προστάτης αυξάνεται σε µέγεθος και µπορεί να 
εµποδίζει τη ροή των ούρων. Η κατάσταση αυτή ονοµάζεται Καλοήθης 
Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ).

Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 
προκαλέσει ή να δηµιουργήσει προδιάθεση για τον καρκίνο του προστάτη.

Στην περίπτωση που εµφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συµπτώµατα, είναι 
σκόπιµο να συµβουλευτείτε έναν Ουρολόγο.

Για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της ΚΥΠ αρχικά χρησιµοποιούνται φάρµακα 
που βελτιώνουν τη ροή των ούρων και µακροπρόθεσµα µειώνουν το µέγεθος 
του προστάτη. Στην περίπτωση που η συντηρητική αγωγή δεν βοηθήσει,                 
ο ιατρός µπορεί να συστήσει τη χειρουργική επέµβαση.

7 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΝ∆ΡΕΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ 
ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΣΥΧΝΟΥΡΙΑ, ΝΥΚΤΟΥΡΙΑ
(όταν ξυπνάµε για να ουρήσουµε)

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΜΑ
ΑΤΕΛΟΥΣ ΚΕΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΡΟΗ ΟΥΡΩΝ,
ΣΤΑΓΟΝΟΕΙ∆ΗΣ ΟΥΡΗΣΗ

ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΟΥΡΗΣΗ 

Συµπτώµατα

ΠΟΝΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΟΥΡΗΣΗ

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

Μια πρωτοβουλία Με την ευγενική υποστήριξη

Με τη συνεργασία της εταιρείας SIEMENS

Μια πρωτοβουλία Με την ευγενική υποστήριξη

Με τη συνεργασία της εταιρείας SIEMENS

Μια πρωτοβουλία Με την ευγενική υποστήριξη

Με τη συνεργασία της εταιρείας SIEMENS

Μια πρωτοβουλία Με την ευγενική υποστήριξη

Με τη συνεργασία της εταιρείας SIEMENS


