
רוקח/ת יקר/ה,

חברת לילי שמחה לבשר על השקת גל נוסף בקמפיין להעלאת המודעות לתסמיני הגדלה שפירה 

 בערמונית )BPH( או להפרעה בזקפה תחת הכותרת "אל תתן לזה להפריע לך." 

כידוע לך השכיחות של הפרעה בזקפה והן של הגדלה שפירה בערמונית עולה עם הגיל.

 כ - 52% מהגברים בגילאי 40-70 סובלים מהפרעה בזקפה1 ויותר מ - 50% מהגברים מעל גיל 50

.)BPH( סובלים מתסמינים של מערכת השתן התחתונה הקשורים להגדלה שפירה בערמונית

 גברים רבים נוטים לדחות את השיחה עם הרופא על שני מצבים אלו וזאת למרות שכל אחד

מהמצבים בפני עצמו מפריע לאורח החיים הרגיל של המטופל ופוגע באיכות חייו ובזוגיות שלו.

 מטרת הקמפיין היא לקרוא למטופלים הסובלים מהפרעה בזקפה או מתסמיני הגדלה שפירה

בערמונית להפסיק לתת למצבים אלה להפריע לשגרת חייהם ולפנות לקבלת טיפול.

הקמפיין יעלה בימים הקרובים ויפורסם ברדיו הארצי, באינטרנט ובעיתונות הארצית.

בברכה,
חברת אלי לילי ישראל
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אל תתן לזה להפריע לך
השקת גל שני של קמפיין להעלאת המודעות 

 )BPH( לתסמיני הגדלה שפירה בערמונית 
או להפרעה בזקפה
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רופא/ה יקר/ה,

חברת לילי שמחה לבשר על השקת גל נוסף בקמפיין להעלאת המודעות לתסמיני הגדלה שפירה 
 בערמונית )BPH( או להפרעה בזקפה תחת הכותרת "אל תתן לזה להפריע לך." 

כידוע לך השכיחות של הפרעה בזקפה והן של הגדלה שפירה בערמונית עולה עם הגיל.

 כ - 52% מהגברים בגילאי 40-70 סובלים מהפרעה בזקפה1 ויותר מ - 50% מהגברים מעל גיל 50
.)BPH( סובלים מתסמינים של מערכת השתן התחתונה הקשורים להגדלה שפירה בערמונית

 גברים רבים נוטים לדחות את השיחה עם הרופא על שני מצבים אלו וזאת למרות שכל אחד
מהמצבים בפני עצמו מפריע לאורח החיים הרגיל של המטופל ופוגע באיכות חייו ובזוגיות שלו.

מטרת הקמפיין היא לקרוא למטופלים הסובלים מתסמיני הגדלה שפירה בערמונית או מהפרעה 
בזקפה להפסיק לתת למצבים אלה להפריע לשגרת חייהם ולפנות אליך לקבלת טיפול.

הקמפיין יעלה בימים הקרובים ויפורסם ברדיו הארצי, באינטרנט ובעיתונות הארצית.

אנו מקווים שמהלך זה יסייע לך לשוחח עם מטופליך על ההפרעה בזקפה או על תסמיני הגדלה שפירה 
בערמונית ויעזור להם למצוא פתרון, אשר ייתן להם אפשרות לאיכות חיים טובה יותר.

תודה על שיתוף הפעולה,
בברכה,

חברת אלי לילי ישראל

אל תתן לזה להפריע לך
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השקת גל שני של קמפיין להעלאת המודעות 
 )BPH( לתסמיני הגדלה שפירה בערמונית 

או להפרעה בזקפה
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