
Luăm în considerare 
chirurgia pentru 

pentru cancerul de 

prostată? 
 

Să învăţăm despre chirurgia 
minim invazivă da Vinci 



Opţiunile intervenţiei chirurgicale 
 
 
 
Cancerul de prostată este al doilea cel mai 
comun tip de cancer întâlnit în rândul 
bărbaţilor, în Statele Unite. Din fericire, cu o 
depistare la timp şi un tratament adecvat, 
rata de supravieţuire la 5 ani este 100%. 
Medicul va discuta cu dumneavoastră despre 
toate opţiunile chirurgicale şi de tratament. 
 
Conform Asociaţiei Urologice Americane pentru 

Managementul Clinic  al Cancerului de 

Prostată, potenţialul beneficiu major al 
prostatectomiei(intervenţie pentru îndepărtarea 
prostatei) este o cură de cancer pentru pacienţi 
în cadrul căreia cancerul de prostată este cu 
adevărat localizat.   3 
 
O prostatectomie poate fi efectuată prin chirurgie 
deschisă sau una minim invazivă (asistată robotic 
sau laparoscopic).  
Intervenţie chirurgicală deschisă: intervenţia 
chirurgicală se efectuează printr-o incizie largă 

(tăietură) în abdomen care permite medicilor  să 
atingă organele în timp ce operează. 



 
 
Chirurgia minim invazivă: În timpul intervenţiei 
chirurgicale minim invazivă (asistată robotic sau 
laparoscopia tradiţională), chirurgii operează prin 

câteva mici incizii utilizând instrumente lungi şi o 
cameră minusculă pentru a ghida medicii în timpul 
intervenţiei chirurgicale. 
 
Intervenţia chirurgicală asistată robotic Da Vinci de 

asemenea dispune de instrumente wrist – ceea ce 

înseamnă că se pot îndoi şi roti mult mai bine 
decât mâna omului. Alte caracteristici cheie ale 
sistemului chirurgical Da Vinci: 
 
• Un sistem de vizualizare 3D HD ce oferă chirurgilor 

o vizualizare foarte bună în interiorul corpului  
 

• O vizualizare, o precizie şi un control 
îmbunătăţite pe parcursul întregii intervenţii 
chirurgicale. 



Intervenţia chirurgicalî Da 
Vinci: 
O opţiune chirurgicală minim invazivă 

 
Prostatectomia da Vinci oferă  următoarele 
potenţiale avantaje în comparaţie cu chirurgia 
deschisă: 
 

Procente de marjă pozitive mai  mici* 4,5,6,7 

Revenire mai rapidă a funcţiei erectile 
(sexuale) 8,9 

 
O şansă mai bună de revenire a continenţei 
urinare în termen de 6 luni7,8,9  
Pierderea unei cantităţi mai mici de sânge 
4,7,8,9,10 sau nevoia unei transfuzii 4,7,9,10  

Mai puţine complicaţii 7,10  
Un risc mai scăzut de infecţii ale 
plăgilor 4,10  

Durată de spitalizare mai mică   
Şansă redusă de reîntoarcere la 

spital20,21  

Mai puţine zile cu cateter 8,23 
 

Risc scăzut de tromboză venoasă profundă** 4,24 
 
Prostatectomia da Vinci oferă următoarele potenţiale 
avantaje în comparaţie cu laparoscopia tradiţională: 
 

 Majoritatea pacienţilor revin la funcţia 
erectilă pre-operatorie la 12 luni de la 

consult 12,13  
 Revenire mai rapidă a continenţei urinare 13,15  
 Mai puţine complicaţii 4,27  
 O rată mai bună de prezervare 

a nervilor28.29  

 Durata de spitalizare redusă 



4,11 
 
Medicul dumneavoastră controlează sistemul da Vinci, 
care transformă mişcările mâinilor sale în mişcări 
precise,mici ale instrumentelor în interiorul corpului. 
 
Sistemul da Vinci a realizat intervenţii 
chirurgicale minim invazive pentru mai 

mult de 3 milioane de pacienţi din 
întreaga lume. 



 
Riscuri şi consideraţii legate de 
prostatectomia totală: scurgerea urinei, nevoia 

urgentă de a urina, incapabilitatea de a realiza 

sau a păstra o erecţie, un prejudiciu la nivelul 

rectului sau intestinului, îngustarea uretrei, 
scurgerea lichidului limfatic în zona pelviană sau 
picioare. 
 
Informaţii importante pentru pacienţi:  
Complicaţii serioase pot apărea în orice intervenţie 
chirurgicală, inclusiv cea asistată de sistemul da 
Vinci, incluzând chiar şi decesul. Riscurile includ, dar 

nu sunt limitate la acest lucru, răni la nivelul ţesuturilor 
şi organelor şi ajungerea la alte intervenţii 
chirurgicale. Dacă medicul trebuie să transforme 
intervenţia chirurgicală într-o alta cu o  tehnică 
diferită, acest lucru poate duce la un timp de 

intervenţie mai lung, timp suplimentar sub anestezie, 

incizii suplimentare sau mai mari şi/sau creşterea 
complicaţiilor. Rezultatele chirurgicale individuale pot 

varia. Pacienţii care nu sunt potrivişi pentru intervenţia 
chirurgicală minim invazivă non-robotică nu sunt  

potriviţi nici pentru intervenţia da Vinci. Pacienţii 
trebuie să discute cu medicul dacă intervenţia 
chirurgicală da Vinci este soluţia optimă în cazul lor . 
Pacienţii şi medicii trebuie să revizualizeze toate 

informaţiile valabile asupra opţiunilor non-chirurgicale 

sau chirurgicale pentru a lua cea mai bună decizie. 

Vă rugăm de asemenea să accesaţi  
www.daVinciSurgery.com/Safety pentru informaţii de 
siguranţă importante. 
 
* Marja chirurgicală: înconjurarea ţesutului care 
este îndepărtat cu tumora. Dacă celulele 
canceroase se regăsesc în acest ţesut, se 

numeşte o “marjă chirurgicală pozitivă”. În 

situaţia în care celulele canceroase nu se 
găsesc în acel loc, se numeşte  o marjă 
“negativă” sau “curată”.  
 



** Tromboza venoasă profundă: condiţie 
periculoasă ce apare atunci când un vas de sânge  
se formează adânc în corp.  
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Pentru mai multe informaţii şi pentru a 
găsi un chirurg ce foloseşte sistemul 
da Vinci, accesaţi: 
www.daVinciSurgery.com 
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