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Kezelőorvos

Neve:    

Telefonszáma:    

Rendelő címe:    

Rendelési idő:    

Tájékoztató füzetünkben olvashat a proszta-
ta leggyakoribb megbetegedéseiről. Részle-
tesen taglaljuk a  prosztatagyulladás fajtáit, 
okát, az orvosi vizsgálat menetét és a  ke-
zelési lehetőségeket. A szerzett információk 
nem helyettesítik az urológus gondos vizs-
gálatát és óva intjük Önt az öndiagnózistól!

Gyógyszeres kezelésre vonatkozó adatok

Gyógyszer neve Adagolás

Következő vizit dátuma:



KEDVES OLVASÓ!

A  specifikusan férfiszervek közül a  hímvessző 
és a  herék működése szinte mindenki előtt ismert 
valamilyen mértékben, de a  prosztata  szerepét és 
fontosságát még sokakban homály fedi. Pedig ez 
a  mirigyes szervünk is szó szerint létfontosságú, 
hiszen váladéka az ondófolyadék egyik alapvető 
alkotója és rajta fut keresztül a húgycső, a vizelet és 
az ondó külvilágra vezető útja. A dülmirigy nélkül za-
vart szenved az ondótermelés, vagyis szerepe van 
az utódnemzésben, és zavarai esetén gátolt lehet 
a vizelet és az ondó ürülése. Sok-sok öröm részese, 
de ha megbetegszik, szenvedést okoz, tehát lehet 
áldás és átok is.

De milyen betegségek okoznak problémát, mik 
azok az eltérések, amelyek annyiszor keserítik meg 
a  férfiak életét? Előfordulhatnak gyulladások, akár 
heveny, akár idült formában, az életkorral egyre 
gyakrabban alakul ki a  prosztata  jóindulatú meg-
nagyobbodása, és sajnos az idősödő férfiak között 
a prosztatarák az egyik leggyakoribb rosszindulatú 



betegség. No, de mitől gyullad be, miért nagyobbo-
dik meg? És tehetünk-e valamit, hogy megelőzzük, 
vagy mit tehetünk, ha jelentkezik a zavar? Erről szól 
ez a kis füzetecske, forgassa haszonnal!

PROSZTATA (DÜLMIRIGY)  
ÉS PROSZTATABETEGSÉGEK

A prosztata a kismedencében elhelyezkedő férfi ne-
mi mirigy. Felnőtteknél szelídgesztenye nagyságúként 
említett, ami kb. 20 cm3 méretet jelent, súlya egészsé-
ges állapotban 20 gramm. Közvetlenül a húgyhólyag 
alatt helyezkedik el, körülöleli a húgycsövet. A proszta-
ta mint mirigy, váladékot termel, s ez a prosztataváladék 
a  heréből és mellékheréből érkező hímivarsejtekkel, 
valamint az ondóhólyag és a járulékos nemi mirigyek 
váladékával együtt képezi az ondót.

A  dülmirigy felépítésének lényege, hogy állo- 
mányának jelentős része simaizom, az izomrostok 
közé ágyazottan pedig mirigyek helyezkednek el 
benne. A  prosztata  felső részével fekszik a  húgy-
hólyaghoz, keresztülfúrja  a  húgycső, amelyen át 
a vizelet és az ondó a külvilágra jut. A szervet erős 
kötőszövetes tok burkolja.

MIK IS TEHÁT A PROSZTATA BETEGSÉGEI?

45 éves kor alatt legjellemzőbbek a gyulladások. 
A  prosztatagyulladás lehet heveny, vagy leg- 
gyakrabban idült (krónikus). Később jellemző a jóin-
dulatú prosztatamegnagyobbodás jelentkezése,  
50 év felett pedig ajánlott a prosztatarák szűrése.

húgyhólyag

prosztata

húgycső



A prosztata jó- és rosszindulatú 
megnagyobbodása

A  45 éves kor feletti prosztatabetegségek közül 
az egyik leggyakoribb a  jóindulatú prosztatameg-
nagyobbodás. Ilyenkor a  dülmirigy állományában, 
elsősorban hormonális változások következtében 
a  mirigyek megnagyobbodása  történik. Előfordulá-
sa az életkorral növekszik. Ilyenkor a prosztata mérete 
jelentősen megnövekedhet, sok esetben meghalad-
hatja akár a 100 cm3-t is. A megnagyobbodott proszta-
ta méretét a hagyományos orvosi szaknyelv általában 
gyümölcsökhöz hasonlítja; így lehet diónyi, zölddiónyi, 
kisalmányi, almányi stb. 

Rosszindulatú betegség esetén is megnagyob-
bodhat a  prosztata, bár ilyenkor a  méret nem olyan 
jellemzően nagy, mint a  jóindulatú esetekben. Ez 
a  fajta megnagyobbodás, más néven a prosztatarák, 
súlyosabb és természetesen veszélyesebb betegség. 
Ez a férfiak egyik legsűrűbben előforduló rosszindulatú 
betegsége, és gyakoribb az életkor előrehaladtával. 
Kialakulásához genetikai tényezők és külső környeze-
ti hatások is hozzájárulnak. A  rák megjelenésében 
valószínűleg a  hormonális változásoknak is valame- 
lyest szerepe lehet, bár ez a kérdés még napjainkban 
nem egyértelműen tisztázott. 

Mivel a húgycső a prosztatán halad keresztül, a jó- és 
a  rosszindulatú megnagyobbodás esetén a  húgycső 
összenyomódik. Jelentős részben ez magyarázza, 
hogy a betegség esetén elsősorban vizelési panaszok 
jelentkeznek. Jellemzően a vizelet nehezebben indul, 
a vizeletsugár erőssége csökken – közelebb kell áll-
ni a WC-hez. A vizelet ürülése nehezítetté válik, a vi-
zeletürítés időtartama megnyúlik, sokan úgy jellemzik 
ezt az időszakot, hogy a  vizelés önálló programmá 
válik, meg kell tervezni. Így gyakrabban jelentkeznek 
persze vizelési ingerek, éjszaka  is fel kell kelni vizel-
ni, sőt nem is egyszer, majd egyre gyakrabban. Ez 
persze zavarja az alvást, az éjszakai nyugalmat, nap-
közbeni fáradtságot, ingerlékenységet eredményez. 
Egy ideig a  vizelési nehezítettséget a  húgyhólyag 
izomzata ellensúlyozza, így ez az izomzat „tréningbe 
kerül”, tehát megvastagszik. Előrehaladottabb esetek-



ben a  vizeletsugár megszakad, sőt hirtelen, sürgető, 
parancsoló vizelési ingerek is jelentkezhetnek, szalad-
ni kell a WC-re, és úgy érzi a páciens, hogy nem fog 
odaérni, korábban el fog indulni a  vizelet. Később 
maga  a  vizelés is fájdalmassá válhat. Jellemző lehet 
utócsepegés jelentkezése, a  vizelést követően még 
pár csepp távozik, nagyon kellemetlenné téve ezután 
az alsónemű viselését. Később a húgyhólyag kiürülése 
is akadályozottá válik, vizelés után még visszamarad 
vizelet a hólyagban. Ezt a férfiak érezhetik is, a vizelést 
követően teltségérzés marad vissza. A  visszama-
radó, ún. pangó vizelet pedig még fertőződésre és 
kőképződésre is hajlamosít. 

Prosztatagyulladások

Már fiatalabb felnőttkorban is gyakoribbak a prosz-
tata gyulladásai. Létezik heveny (akut) és idült (króni-
kus) gyulladás. A prosztatagyulladás akut és krónikus 
formájában általában baktériumok a  kór okozói, de 
előfordulnak szexuális úton terjedő kórokozók is (Chla-
mydia  trachomatis, Mycoplasma  hominis, Ureaplas-
ma urealyticum és a Trichomonas vaginalis). Gyakran 
azonban hagyományos vizsgálati eljárásokkal nem 
mutatható ki, mi is áll a háttérben. A prosztata akut 
gyulladása  orvosi beavatkozások (pl. katéterezés, 
hólyagtükrözés) következtében is kialakulhat. Ez 
megfelelő gyógyszeres védelemmel megelőzhető, 
vagy kiküszöbölhető.



A hajlamosító tényezőket

csokorba lehet szedni:

  korábban már előfordult prosztatagyulladás
  a húgyhólyag vagy húgycső fertőzése
  kismedencei sérülések, traumák ( jellemzően 

kerékpározás vagy lovaglás kapcsán)
  elégtelen folyadékbevitel
  hólyagkatéter viselése
  védekezés nélküli nemi aktus
  HIV-fertőzés/AIDS
  lelki stressz
  örökletes családi hajlam stb.

Az utóbbi években jelentős szemléletváltozás 
történt a prosztata  (dülmirigy) idült gyulladásainak 
vonatkozásában (melyet ma  leggyakrabban króni-
kus kismedencei fájdalom szindrómának hívnak, 
mivel a  leggyakoribb panasz a  gáttájékon herék-
be sugárzó fájdalom). Az idők során összegyűlt 
megannyi, megfelelően felépített klinikai vizsgálat 
eredményeképpen jelenleg olyan ismeretanyag 
áll már rendelkezésünkre, hogy tényszerű megál-
lapításokat tehetünk ezzel a betegséggel kapcso-
latban. Ennek ellenére elmondhatjuk azonban, hogy 
a probléma még mindig sok férfinak okoz komoly 
nehézségeket, és persze sok orvosnak is fejtörést, 
hogyan kezelje leghatékonyabban a  szerteágazó 
panaszokat. Ahogy a korábbi évtizedekben uroló-
gusberkekben mondták: a prosztata krónikus gyul-
ladása egyaránt a beteg és orvosa keresztje is. 

A zavar általában egy bakteriális fertőzéssel (infek-
ció) veszi kezdetét, ami heveny fájdalomként jelent-
kezik az érintett szervek (leggyakrabban a  prosz- 
tata  és az ondóhólyagok) szöveteiben. Ez az ún. 
közönséges (nociceptív) fájdalom. A  kezelés meg-
felelően kiválasztott, szükséges ideig alkalmazott 
antibiotikumterápia  (2 hétig, majd javulás esetén 
további 2–4 héten át).

A  későbbiekben más szervekre sugárzó, hosszan 
tartó, vagy visszatérően jelentkező kellemetlen érzés, 
fájdalom a  legfőbb jellemző, ami ilyenkor már más 



típusú, ún. idegi (neuropátiás) fájdalom. Ennek hát-
terében napjainkban egyre inkább a  központi ideg-
rendszer szerepét tartják a legfontosabb tényezőnek. 
Mindezek következtében tehát később összetett 
tünetek, viselkedési, pszichés és szervi; akár vizelési, 
vagy szexuális panaszok is jelentkezhetnek.

Krónikus kismedencei fájdalom  
(prosztata) tünetegyüttes, korábban 
idült (krónikus) prosztatagyulladás

Amikor a prosztatagyulladás tartósan, hosszú ideig 
fennáll, vagy visszatérően jelentkezik, krónikus gyul-
ladásról beszélünk. Amennyiben ezt valamilyen ki-
mutatható baktérium okozza, megfelelő kezeléssel 
a gyulladás megszüntethető. Sajnos sok esetben ez 
nem jelenti a  panaszok teljes megszűnését. Rend-
kívül fontos leszögezni és tudomásul venni, hogy az 
idült esetekben – bármennyire is tünetekben gazdag 
lehet a  klinikai kép – legtöbbször (az esetek 90%-
ában) már nincs gyulladás a háttérben. Sem baktéri-
umok, sem egyéb kórokozók nem mutathatók ki, és 
az egyébként jellemző klinikai gyulladásos jelek sem  
igazolhatók a vizsgálatok során! A panaszok bonyolult 
biokémiai történéseken keresztül lépnek fel, ame- 
lyek lényege, hogy a fájdalomérzetet közvetítő idegek 
érzékenysége változik meg elsősorban. Így egyrészt 
csökken az idegek érzékenységének küszöbe, más-
részt növekszik a  válaszreakció intenzitása, ami azt 
eredményezi, hogy jóval kisebb ingerlésre, behatás-
ra is fájdalomérzés a válasz. A folyamatot fokozza az 
izmok érintettsége is. Kisebb „csomók” (ún. trig-
ger-pontok) alakulnak ki az izmokban, bár itt nem 
is csomókról, inkább a  túlfeszülés következtében 
kialakuló izomgörcsökről beszélhetünk. A  proszta-
ta  gyulladásánál a  környező izmok: a  medence, ill. 
a medencefenék izomrendszerét jelentik. A fájdalom  
a  kialakulás helyén is jelentkezhet, de a  környező 
szervekre ki is sugározhat ( jelen esetben ez elsősor-
ban a prosztatát, a gáttájékot, illetve a heréket jelenti),  
és persze az érintett izmok funkcióját is rontja. Mint  
a neve is mutatja, az ilyen fájdalom idült, krónikus, tehát 



hosszú időn át fennálló, és további jellegzetessége 
lehet, hogy visszatérően jelentkezik. 

Így tehát érthető, hogy az eltérés tartós, vagy 
visszatérő fájdalommal, pszichés következményekkel 
jelentkezik, a  funkciózavar pedig akár vizelési vagy 
szexuális panaszok képében is megjelenhet. Az élet-
minőséget jelentős mértékben rontja. Sok esetben 
a nemzőképességre is negatív hatással lehet.

Nincs teljesen megbízható adatunk az előfordulás 
gyakoriságáról, de a  különböző földrészeken vég-
zett felmérések alapján a férfiak kb. 10%-át érinti, és 
fontos, hogy az életkorral megjelenésének kockáza-
ta emelkedik. 

MIÉRT FORDULNAK ORVOSHOZ A  
PROSZTATAGYULLADÁSBAN SZENVEDŐK?

A heveny prosztatagyulladás súlyos tüneteket okoz, 
és mivel ezek ijesztőek, a betegek általában azonnal 
orvoshoz fordulnak. Vezető tünet a magas láz, hideg-
rázás, elesettség, amely vizelési panaszok mellett 
jelentkezik. Gyakran kell vizelni, parancsoló, sürgető  
vizelési ingerek jellemzőek. A  vizelést csípő érzés 



kíséri, előfordulhat véres vizeletürítés. Súlyosabb eset-
ben vizeletelakadás, vizelési képtelenség is kialakul-
hat. A betegség jelentős fájdalommal is jár, a  fájda-
lom lehet hólyagtáji, gáti, herékbe sugárzó, de akár 
deréktáji is. 

Az idült forma  képe sokkal árnyaltabb, nincsenek 
ennyire egyértelmű tünetek. A  panaszok hosszabb 
ideje fennállnak, vagy visszatérően jelentkeznek. 
Nincs olyan tünet, amely minden esetben jellemző-
je a  krónikus gyulladásnak. Előfordulhatnak vizelé-
si panaszok, gyakoribb vizelés, vizeletürítési ne-
hezítettség. Jellemzőbb a  fájdalom, amelyet ilyen 
esetekben inkább kellemetlen (diszkomfort) érzés-
nek nevezhetünk. Ez lehet hólyagtáji, de jelentkez- 
het a gáton, deréktájon, akár mindkét oldalon, vagy 
a herékre sugárzóan. Tünetmentes időszak is lehet, 
de a panaszok általában visszatérnek. Később, vagy 
kezeletlen esetekben pszichés tünetek és szexuális 
zavarok is előfordulhatnak. 

MI TÖRTÉNIK AZ ORVOSNÁL?

A  baj gyökerének megtalálása  a  panaszok pon- 
tos feltérképezésével kezdődik; különféle kérdő-

ívek segítik ebben az orvosok munkáját (a  füzet 
végén talál ilyen ún. CPPS score-t). Ezeket célszerű 
egyedül, odafigyelve kitölteni, így adják a  legmeg-



bízhatóbb információt a  kezelőorvosnak, segítve 
a minél hatékonyabb kezelés megtervezését. 

Mivel a fájdalom nem típusos, azt kell felkutatni, hogy 
a háttérben nincs-e szervi elváltozás. Különböző vizs-
gálatokkal (rákszűrés, képalkotó eljárások, elsősorban 
ultrahangvizsgálat, prosztatavizsgálat utáni vizelet-el-
lenőrzés, baktériumtenyésztések, speciális esetekben 
ondóvizsgálat stb.) az urológiai szervek elváltozásait, 
elsősorban daganatos és gyulladásos betegségeket 
kell kizárni. 

A prosztatarák szűrésére 45 éves kor felett ajánlott 
egy speciális laborvizsgálat elvégzése. Egyszerű vérvé-
tel során a  prosztataspecifikus antigén (PSA) szint- 
je meghatározható. A PSA érték prosztatarák esetén 
megemelkedik, de meg kell jegyezni, hogy a vizsgálat 
nem teljesen specifikus, hiszen jóindulatú prosztata-
megnagyobbodás és heveny prosztatagyulladás ese-
tén, sőt végbelet érintő bármilyen behatást közvetle-
nül követően is magasabb. Heveny gyulladás esetén 
természetesen általános laborvizsgálat is szükséges, 
a vizelet vizsgálatára pedig később visszatérünk.

A  prosztata  anatómiai elhelyezkedése következté-
ben tapintható, de csak a végbélen keresztül. Mivel az 
orvosnak ilyenkor mutatóujjával be kell nyúlnia a vég-



bélnyíláson át, hogy elérje a prosztatát, ettől a vizs-
gálattól ódzkodni szoktak a férfiak. Bizonyosan kelle-
metlenséggel jár, de akik már túlestek rajta, általában 
inkább kellemetlennek minősítik, nem fájdalmasnak. 
A vizsgálat során ellenőrizhető a prosztata nagysá-
ga, tömöttsége, érzékenysége, ami mind-mind fon-
tos információt szolgáltat a kezelőorvosnak. Uroló-
giai betegségek esetén elengedhetetlen a  vizelet 
vizsgálata. Különösen a  gyulladásos kórképekben 
rendkívüli fontosságú, sőt ilyenkor nem elegendő 

a vizelet megszokott, általános vizsgálata. A vizelet el-
lenőrizhető gyorsteszttel is, de a megbízható módszer 
a  centrifugált vizelet üledékének mikroszkópos vizs-
gálata, ugyanis gyulladás esetén a vizeletben genny- 
sejtek (fehérvérsejtek) utalnak a  betegségre, és 
láthatók vörösvértestek, vagy akár baktériumok is. 

A krónikus prosztatagyulladás esetén az általános 
vizeletvizsgálat leggyakrabban nem mutat eltérést, 
ezért speciális vizeletvizsgálatok elvégzésére van 
szükség, amelyek segítenek a  gyulladások külön-
böző típusainak elkülönítésében is. Az ún. három 
pohár próba  esetén a  vizelet első részét és a  kö- 
vetkező részt, az ún. középsugaras vizeletet külön 
vizsgálják, majd a végbélen keresztül végzett prosz- 
tatavizsgálat, illetve a  prosztata  megnyomkodá-
sa (prosztatamasszázs) után produkált vizelet üledéke 



kerül ellenőrzésre. Ilyenkor már a  krónikus gyul-
ladások esetén is gyakrabban látható gennysejt. 

A  prosztatamasszázs után a  húgycsőből váladék 
ürülhet, ennek felfogása  és vizsgálata  az ún. négy 
pohár próbává egészíti ki a vizsgálatot. 

Megjegyzendő, hogy a  krónikus prosztatafájdalom 
tünetegyüttes által okozott kellemetlen érzést, fájdal-
mat a tapintás során általában meg lehet jelentetni. 

A  prosztata  nagyságának korrekt mérésére és az 
ondóhólyagok ellenőrzésére többfajta képalkotó vizs-
gálat közül lehet választani, itt elsősorban a fájdalmat-
lan ultrahangvizsgálatot szokták elvégezni. 

Vizelési panaszok esetén a vizelet áramlását is vizs-
gálják (uroflowmetria), melynek során a vizelés időtar-
tama és intenzitása is pontosan lemérhető. A vizsgála-
tot követően ultrahanggal az esetleges visszamaradó 
vizelet mennyisége is ellenőrizhető.

MI LEHET A MEGFELELŐ KEZELÉS?

A megfelelő és hatékony kezelés a mai napig nem 
teljesen megoldott. A  rendelkezésünkre álló vizs-
gálati eredmények alapján elmondható, hogy a  több 
összetevőjű terápiás megközelítés látszik hatéko- 



kerül ellenőrzésre. Ilyenkor már a  krónikus gyul-
ladások esetén is gyakrabban látható gennysejt. 

A  prosztatamasszázs után a  húgycsőből váladék 
ürülhet, ennek felfogása  és vizsgálata  az ún. négy 
pohár próbává egészíti ki a vizsgálatot. 

Megjegyzendő, hogy a  krónikus prosztatafájdalom 
tünetegyüttes által okozott kellemetlen érzést, fájdal-
mat a tapintás során általában meg lehet jelentetni. 

A  prosztata  nagyságának korrekt mérésére és az 
ondóhólyagok ellenőrzésére többfajta képalkotó vizs-
gálat közül lehet választani, itt elsősorban a fájdalmat-
lan ultrahangvizsgálatot szokták elvégezni. 
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tama és intenzitása is pontosan lemérhető. A vizsgála-
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A megfelelő és hatékony kezelés a mai napig nem 
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összetevőjű terápiás megközelítés látszik hatéko- 

nyabbnak. Mindezek mellett a  tüneteknek megfe-
lelően is változtatni kell a kezelési stratégián. Mivel az 
idült prosztata tünetegyüttes esetén, mint korábban is 
hangsúlyoztuk, nincs gyulladás, illetve fertőzés, az an-
tibiotikumkezelés nem lehet oki terápia. Mégis részét 
képezi a gyógyszeres kezelési palettának, ám azt min- 
denképpen hangsúlyozni kell: amennyiben a páciens 
az adott antibiotikumra nem reagál 2 héten belül, a ke-
zelést nem szabad hosszabb távon folytatni. A külön-
böző hatóanyagtípussal (alfa-receptor-gátlók, nem 
szteroid gyulladáscsökkentők, rozspollen kivonat) vég-
zett kombinált gyógyszeres terápia  hatékonyabbnak 
látszik. Bár különféle készítménnyel folytak és folynak 
vizsgálatok, ezekkel ma  még nem áll rendelkezésre 
olyan eredmény, amely bizonyossá tenné kizárólagos 
hasznosságukat ebben a  kórképben. Különböző al-
ternatív terápiás módszerek ígéretesnek tűnnek, ilyen 
a testen kívül gerjesztett lökéshullám-kezelés, vagy 
egy speciális idegstimulációs terápia, akupunktúra, 
triggerpont-masszázs, kismedenceiizom-relaxáció. 
A  klinikai vizsgálatok a  pszichológiai kiegészítő ke-
zelést eredményesnek látták. 

A terápia egy nagy fejezetét jelentik a növényi alapú 
szerek, a  fitoterapeutikumok. A  kifejezés gyűjtőnév, 
ami arra  utal, hogy a  gyógyhatásért felelős anyagok 
növényi eredetűek, de nem ad útmutatót sem a készít-



mény minőségére, sem besorolására, kategóriájára. 
Kiszerelésük, formájuk szerint lehetnek oldatok, teák 
vagy tabletták, minőségileg pedig étrendkiegészítők, 
gyógyhatású készítmények és gyógyszerek. 

E minőségi besorolás a készítményekkel szemben 
támasztott hatósági elvárásokat tükrözi: a  gyógysze-
rek engedélyezésénél alapvető követelmény, hogy 
a minőségi megfelelőség mellett a hatásosság is bi-
zonyítást nyerjen, amit klinikai vizsgálatok hosszú 
sorával kell igazolni. Ha  valamilyen betegségre 
rendelkezésre áll megbízható minőségű és legma-
gasabb minőségi kategóriának megfelelő készít-
mény (gyógyszer), akkor célszerű azt választani. 
A  betegeknek Magyarországon is rendelkezésére 
áll a  krónikus prosztatagyulladás gyógyítására  az 
a növényi hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, melynek 
hatékonyságát átfogó tudományos vizsgálatok igazol-
ják. A  fő alkotóként rozspollen-kivonatot tartalmazó 
gyógyszer hatásos mind a tünetek enyhítésében, mind 
pedig az életminőség javításában. A klinikai vizsgála-
tok már 3 hónap szedést követően érdemi javulásról 
számolnak be. 

ÉLETMÓDTANÁCSOK

A hatékony kezelésben a páciensnek is részt kell 
vennie! Bizony, itt is van önrész! 

Kerülni kell a gyulladásra hajlamosító tényezőket, 
és minden olyan életmódi faktort, ami a panaszokat 
súlyosbíthatja, illetve a gyógyulást gátolhatja. Prosz-
tatagyulladások esetén kerülendő minden olyan étel 
és ital, ami alhasi vérbőséget okoz. Ilyen pl. a csípős, 
erős, nagyon fűszeres étel, a sóska, spenót, valamint 
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minden tömény alkohol. Fontos az egész napra el- 
osztott, bő folyadékbevitel, könnyű, vegyes étrend. 
Segíti a gyógyulást a  rendszeres testmozgás (nem 
az extrém sport!), túlsúly esetén a fogyás. 

A szexuális életnek is lehet hatása a prosztatagyul-
ladások kialakulására  és kezelésére is. A  több 
partnerrel folytatott szexuális élet, a  gyakori part-
nerváltás káros hatású. A monogámia (egynejűség) 
és a túlzásoktól mentes nemi élet egyrészt megelőzi 
a gyulladások kialakulását, másrészt pedig lehetővé 
teszi a  hatékonyabb kezelést. Bizonyított, hogy az 
orális szex során is kerülhetnek olyan kórokozók 
a húgycsőbe, amelyek gyulladást válthatnak ki, nem 
is beszélve az anális közösülésekről!

Kerülni kell a  húgyúti fertőzések kialakulásának 
veszélyét, meg kell előzni a felfázásokat, megfázásokat. 

Így a  kezelőorvossal együttműködve várható 
a  leghatékonyabb megelőzés és kezelés, ami az 
életminőség érdemi javulását eredményezi. 



NIH-CPSI kérdőív a krónikus prosztatagyulladás mérésére

Fájdalom és diszkomfort  
(kellemetlenségérzés)

Pontszám

Igen Nem

1. Érzett-e fájdalmat vagy kellemetlen érzést  
a következő területeken: (igen=1 / nem=0)

1.A Végbélnyílás és herezacskó  
között (gáttájék) 

–1 0

1.B Herékben –1 0

1.C Hímvessző végén, a makkban –1 0

1.D Hólyagtájon –1 0

2. Tapasztalt-e az elmúlt héten… 
(igen=1 / nem=0)

2.A …fájdalmat vagy égő érzést vizelés közben? –1 0

2.B …fájdalmat vagy kellemetlen érzést 
magömlés közben vagy után?

–1 0

3. Az elmúlt hét folyamán milyen gyakran 
érzett fájdalmat vagy kellemetlen érzést 
a fentebbi (lásd 1. kérdés) helyeken?
0 – soha, 1 – ritkán, 2 – néha,  
3 – gyakran, 4 – rendszerint, 5 – mindig

 0 1 2 3 4 5

4. 0-tól 10-ig melyik szám írja le leginkább 
az Ön átlagos fájdalmát vagy kellemetlen 
érzését, melyet az elmúlt héten tapasztalt?
0 – nincs fájdalom
10 – az elképzelhető legerősebb fájdalom

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vizelés

5. Az elmúlt héten milyen gyakran volt 
olyan érzése, hogy a vizelés befejezése 
után nem ürült ki teljesen a hólyagja?
0 – egyáltalán nem, 1 – kevesebb, mint 
5-ből egyszer, 2 – a felénél kevesebbszer, 
3 – kb. az esetek felében, 4 – több, mint 
az esetek felében, 5 – majdnem mindig

0 1 2 3 4 5

6. Az elmúlt héten milyen gyakran kel-
lett vizelnie 2 órán belül ismételten?
0 – egyáltalán nem, 1 – kevesebb, mint 
5-ből egyszer, 2 – a felénél kevesebbszer, 
3 – kb. az esetek felében, 4 – több, mint 
az esetek felében, 5 – majdnem mindig

0 1 2 3 4 5

A tünetek hatása

7. Az elmúlt hét során hányszor 
akadályozták tünetei a rendszere-
sen végzett tevékenysége során?
0 – egyáltalán nem, 1 – egy kicsit, 
2 – valamennyire, 3 – nagyon

0 1 2 3

8. Az elmúlt héten mennyit  
foglalkozott a panaszaival?
0 – egyáltalán nem, 1 – egy kicsit, 
2 – valamennyire, 3 – nagyon

0 1 2 3

Életminőség

9. Hogyan fogadná, ha egész életét  
a múlt héten tapasztalt tüneteivel  
együtt kellene leélnie? 
0 – nagy örömmel, 1 – örömmel, 2 – nagyrészt 
elégedetten, 3 – félig örömmel, félig  
elégedetlenséggel, 4 – inkább elégedet- 
lenséggel, 5 – szomorúan, 6 – borzalmasan

0 1 2 3 4 5 6



Az NIH-CPSI értékelése

Fájdalom 1.+2.+3.+4.=_____

Vizelési tünetek 5.+.6.=_____

Hatás az életminőségre 7.+8.+9.=_____

Jegyzetek

A kérdőívet urológus szakorvossal kell kiértékelni. Általában elmond-
ható, hogy minél nagyobb a kapott szám, annál súlyosabb a prob-
léma. Minél magasabb a pontszám, annál biztosabb, hogy részletes 
kivizsgálásra és kezelésre van szükség.
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