
,QIRUPDFLy��578�GH�SUzVWDWD��UHVHFFLy�WUDQVXUHWUDO�GH�SUzVWDWD�
4XH�pV� OD�SUzVWDWD� La pròstata és una glàndula, com per exemple també ho és el
tiroides.

2Q�HVWj� ORFDOLW]DGD� OD�SUzVWDWD� La glàndula prostàtica està situada per sota de la
bufeta urinària i al voltant de la uretra -el conducte per on surt l’orina-

3HU�TXq�FUHL[�OD�SUzVWDWD� El creixement de la glàndula prostàtica es produeix per la
disminució de l’hormona sexual masculina (la Testosterona) Aquest procés s’anomena
Andropausa i comença al voltant dels 55 anys. El creixement de la pròstata també
s’anomena Hiperplàsia Benigna de Pròstata (HBP)

4XLQV� HIHFWHV� FDXVD� OD� +%3� El creixement prostàtic causa un estretament o de
vegades, tancament de la uretra prostàtica i això condueix a una dificultat miccional
amb dolor, micció nocturna, infeccions d’orina degut al residu postmiccional i, fins i tot,
pot causar la retenció parcial o total de l’orina (5etenció $guda d’2rina – RAO )

3HU�TXq�HV�ID�OD�FLUXUJLD�GH�OD�SUzVWDWD� La
RTU té la finalitat d’eliminar la part de la
pròstata que tanca o tapa la sortida de
l’orina. La part eliminada és “l’adenoma” de
pròstata.

&RP� HV� ID� OD� 578� �FLUXUJLD� SURVWjWLFD��
Aquesta cirurgia es fa de forma
endoscòpica, a traves de la uretra amb un
aparell especial anomenat resectoscop. La
cirurgia es practica amb càmeres, llum i un
líquid transparent, semblant a l’aigua.

Es talla la pròstata i es coagula la ferida amb un bisturí elèctric d’alta freqüència. La
finalitat de la cirurgia és un buidament de la pròstata i així permetre novament el pas
de l’orina (es deixa la càpsula prostàtica)
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Després d’ haver estat intervingut de pròstata, el pacient portarà una sonda vesical de
tres vies, que permet un rentat continu de la bufeta i de la ferida prostàtica; d’aquesta
manera es podran eliminar qualls i es podrà evitar que la sonda es taponi. Si la
pròstata era gran, també s’haurà col·locat una sonda suprapúbica (baix ventre), que
ens permetrà mesurar el residu postmiccional postquirúrgic i així valorar si buida bé la
bufeta.

4Xq�SRW�SDVVDU�HQ�HO�SRVWRSHUDWRUL�LPPHGLDW��És possible que tingui sang a l’orina
(hematúria) i l’orina es pot escapar temporalment (incontinència i/o urgència miccional)
o pot ser que l’aquesta surti molt o massa ràpid. Això es resol ràpidament i
habitualment per sí mateix. En cas contrari serà tractat pel seu uròleg.

L’ejaculació retrògrada (cap a la bufeta) és molt freqüent, ja que les bosses que
emmagatzemen el líquid seminal estan al costat de la pròstata. Això és normal i gens
perillós. El líquid seminal surt amb l’orina. Aquest fet no esta relacionat amb una
disfunció sexual.

7LQJXL�HQ�FRPSWH�OHV�5(&20$1$&,216��TXH�OL�VHUDQ�OOLXUDGHV�SHU�HVFULW�L�%21$5(&83(5$&,Ï�



,QIRUPDFLy��578�GH�%XIHWD�UHVHFFLy�WUDQVXUHWUDO�GH�QzGXO�YHVLFDO�
4Xq� pV� XQ� QzGXO� YHVLFDO� Dins de la bufeta urinària de vegades es produeix un
“creixement”, una multiplicació de cèl·lules de forma incontrolada. Aquestes cèl·lules
son habitualment de la mucosa, que recobreix la part interna de la bufeta, i poden
formar petits o grans tumors que moltes vegades son limitats a la part superficial de la
bufeta i que de vegades poden infiltrar cap a capes mes profundes de la paret vesical.

3HU� TXq� HV� SURGXHL[HQ� DTXHVWV� QzGXOV� No és del tot segur, però es coneixen
algunes de les causes, essent una d’elles el tabac.

3HU� TXq� V¶KD� G¶RSHUDU� XQ� QzGXO� YHVLFDO� S’ha de fer per obtenir l’estadi de la
malaltia, que habitualment serà poc avançada. També s’ha de treure l’implant per
evitar que creixi i que en ocasions es faci més gran, i per tal que no pugui infiltrar cap a
capes més profundes de la paret vesical. El grau d’infiltració (anatomia patològica)
determinarà el tractament a seguir. En la majoria dels casos serà suficient un
seguiment i control, però en ocasions s’haurà de fer una profilaxi amb medicaments
introduïts en la bufeta i molt rarament s’haurà de fer una segona cirurgia (més gran) i/o
s’haurà d’aplicar una radioteràpia.

&RP�HV�ID�OD�578�YHVLFDO� Aquesta cirurgia es fa de forma endoscòpica (interna) a
traves de la uretra, amb un aparell anomenat resectoscop. La cirurgia es practica amb
càmeres, llum i un líquid transparent, semblant a l’aigua. Es talla la tumoració i es
coagula la ferida amb un bisturí elèctric (electrobisturí d’alta freqüència ) La finalitat és
eliminar completament l’implant i naturalment obtenir el teixit per poder determinar el
tractament a seguir.
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Després d’haver estat intervingut d’una RTU vesical, el pacient portarà una sonda
vesical de tres vies, que permet un rentat continu de la bufeta i d’aquesta manera es
podran eliminar qualls i es podrà evitar que la sonda es taponi. Portarà la sonda
vesical de tres vies aproximadament 2-3 dies.

4XH�SRW�SDVVDU�HQ�HO�SRVWRSHUDWRUL�LPPHGLDW� És possible que tingui sang a l’orina
(hematúria) o molèsties en orinar. Això es resol habitualment de forma ràpida i per sí
mateix. En cas contrari serà tractat pel seu Uròleg.

Informació: RTU de Bufeta (resecció transuretral de nòdul vesical)7LQJXL�HQ�FRPSWH�OHV�5(&20$1$&,216��TXH�OL�VHUDQ�OOLXUDGHV�SHU�HVFULW�L�%21$5(&83(5$&,Ï�



5HFRPDQDFLRQV� SHU� DO� SDFLHQW� LQWHUYLQJXW� GH� UHVHFFLyWUDQVXUHWUDO���578�GH�SUzVWDWD�L�GH�EXIHWD

- Dieta normal / “habitual“

- Ingesta abundant de líquids (2 litres/dia)

- Medicació habitual, excepte la medicació per a la pròstata

- Repòs relatiu durant aproximadament 2 setmanes

- Cal evitar esforços

- Passejar algunes estones no superiors a uns 15 minuts

- Es pot dutxar; no es pot banyar amb aigua molt calenta

- No pot fer Sauna

- L’orina pot ser rosada durant 2 – 3 setmanes

. Si l’orina és rosada, augmentar l’ingesta de líquids

. Si l’orina és molt rosada o si no pot orinar, vagi al seu metge o al Servei
d’urgències de l’Hospital

- Ha d’anar a control a CCEE d’Urologia

Dia de visita:

Hora:

7RW�O¶HTXLS�G¶8URORJLD�XV�GHVLWMD�XQD�ERQD�UHFXSHUDFLy


