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Vážený pane, 

Vaším lékařem byl u Vás zjištěn nádor prostaty. Vyšetření prokázalo, že 
nádorové buňky jsou pouze v prostatě, jedná se o časné stádium nemoci. Byly Vám 
předem vysvětleny možnosti léčby a vy jste zvolil chirurgické odstranění prostaty - 
radikální prostatektomii, což je operace, při které je odstraněna celá prostata a 
semenné váčky. Pokud se jedná o nádor z agresivních nádorových buněk nebo jste měl 
před operací vysokou hodnotu PSA (onkologický ukazovatel, zjištěný z krevního 
odběru) budou při operaci odstraněny i lymfatické uzliny z okolí prostaty. 

Navržená operace může vést k přechodné nebo trvalé neplodnosti. Za 
určitých podmínek je možné před léčbou provést zamražení a uskladnění vašich 
zárodečných pohlavních buněk (spermií/ oocytů). 

 
Popis výkonu: 
 

Operace se provádí v celkové narkóze v poloze na zádech. Na začátku se 
připraví operační pole a vaše břicho, stehna a část hrudi bude natřeno dezinfekcí.  

Nejprve se otevře kůže břicha drobnou rankou pod pupkem (2-3cm), kterým se 
vytvoří prostor pro zavedení kamery do břišní dutiny a dalšími rankami se připraví místo 
pro další 4 nástroje, kterými se pak operuje v malé pánvi, tj. v místě, kde se nalézá 
prostata a semenné váčky. Těmito drobnými otvory se zavedou speciální robotické 
nástroje, kterými se pak provede celá operace.  

Při výkonu se prostata postupně uvolní od okolních tkání, odstřihne se od 
močového měchýře a močové trubice. A uvolní se i semenné váčky pod prostatou. Celá 
prostata a semenné váčky se pak uloží do speciálního sáčku, s pomocí kterého se na 
konci operace dírkou pod pupkem vytáhne. Po odstřižení prostaty se pak našije močový 
měchýř na zbytek močové trubice a skrze ni se zavede močová cévka do měchýře. 
Pokud Vám byla zjištěna před operací vysoká hodnota PSA (nad 10) nebo se jedná o 
agresivní nádor, může se po odstranění prostaty ještě provést odstranění pánevních 
lymfatických uzlin. Na konci operace se do rány jedním z otvorů po nástrojích zavede 
operační drén, což je silikonová hadička. Ten slouží k odvedení krve a jiných sekretů, 
které vznikají po operaci během hojení v místě operační rány. Operační ranky se šijí 
nevstřebatelnými stehy. Močová cévka je nezbytná pro zahojení spojení mezi močovým 
měchýřem a močovou trubicí a odstraňuje nejčastěji 7. pooperační den. Drén se 
obvykle vytahuje první nebo druhý den po operaci, podle množství tekutiny, které 
odvede.  

Robotem asistovaná operace má výhody oproti otevřené operaci v přesnější 
preparaci, jsou menší krevní ztráty a rychlejší rekonvalescence. Podle průběhu operace 
budete převezen na takzvaný dospávací pokoj a odpoledne se vrátíte na lůžkové 
oddělení. Druhý den se začíná s postavováním a chůzí. Propuštění domů je nejčastěji 
2. - 4. pooperační den. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Obrázek 1: schéma průběhu operace  

 

 
 

 

 

 

 

 

a) prostata a semenné váčky, které se odstraňují spolu 
b) odstřižení prostaty od močového měchýře 
c) úprava hrdla močového měchýře 
d) našití močového měchýře na močovou trubici 

 
 
Obrázek: robotický operační systém 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) celý robotický systém    
b) detail robotických nástrojů a přístupu do břišní dutiny 
 
 
Alternativy výkonu: 
 

K Vašemu plánovanému operačnímu postupu jsou možné alternativní léčebné 
metody, o kterých jste byl informován. 

Ozáření prostaty se provádí na onkologii. Dlouhodobé léčebné výsledky jsou 
podobné. Iradiace – ozáření prostaty je méně invazivní, ale léčba je dlouhodobější. 
Rizikem při ozáření mohou být trvalé průjmy, výjimečně píštěle, krvácení z močového 
měchýře, časté nutkání na močení a inkontinence moči. 

Hormonální léčba je pouze paliativní, to znamená, že nevede k vyléčení, ale 
pouze k zastavení postupu nemoci a dočasnému zlepšení. Při tomto postupu může dojít 
ke stavu, ve kterém je nádor již imunní vůči léčbě a je třeba přistoupit k chemoterapii.  



Aktivní sledování je určené pouze u nádorů s velmi nízkým rizikem progrese a 
pacienti jsou opakovaně kontrolování včetně opakovaní biopsie (odběru vzorků) z 
prostaty. Zde je rizikem, že dojde i přes časté sledování k propásnutí vhodného termínu 
k operaci a rozšíření nádoru do jiných míst v těle, a je zde nezanedbatelný vliv psychiky 
pacienta, který ví, že v sobě „nosí“ nádor. 

Další možností je nedělat vůbec nic, tato varianta je vlastní volbou pacienta, který 
si z osobních důvodů nepřeje odbornou léčbu. Pacient je tedy informován o průběhu 
nemoci a jejím postupném zhoršování až smrti. 
 
Péče po výkonu: 
 
Po operaci budete dle aktuálního stavu monitorován na standardním oddělení Urologie 
nebo na JIP KARIM. Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat, zahájit příjem 
stravy per orálně, obnovit střevní pasáž a zbavit vás drenáží (drén operační rány, 
cévka). Budeme se snažit předejít možným pooperačním komplikacím a v případě jejich 
vzniku jich co nejdříve efektivně odstranit.  

Komplikace: 
 
Jakýkoliv chirurgický výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý takový výkon je 
zatížen množstvem komplikací, které se objeví v průběhu operace, hned po operaci, 
nebo v pozdějším období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty smrtelné. Některé z 
nich najdete v následujícím přehledu 
 

Komplikace při výkonu 
 
Konverze 

Je nutno si uvědomit, že každá robotem asistovaná nebo laparoskopická 
operace s sebou nese riziko konverze – změny za klasický otevřený operační 
výkon, a to většinou z důvodů nepřehlednosti v dutině břišní (obezita, srůsty po 
předchozích operacích) nebo pro krvácení. Málo častá komplikace. 

Poranění cév  
je spojeno s možnou větší krevní ztrátou, řeší se suturou (ošetření stehy) a v 
případě nutnosti podáním krevních derivátů. Velmi vzácná komplikace. 

Poranění rekta  
konečníku, je vzácná, málo častá komplikace, která je na místě ošetřena stehem 
poraněného místa. Výjimečně, pokud se poranění konečníku projeví později, je 
nutno řešit ránu v druhé době, někdy s nutností založení sigmoideostomie – 
sáčku na odvádění stolice – na přechodnou dobu, než se konečník zcela zahojí. 

 
Časné pooperační  

 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně, jeho četnost není 

vysoká a zpravidla není tak závažná, že by vyžadovala krevní transfuzi. 
V extrémním případě, když je krvácení významné, může skončit novou 
operací, jejímž cílem je zastavit krvácení a odstranit nahromaděnou krev. 

Teplota  téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není 
způsobena infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě 
teplota nepřevyšuje 38°C a během 48 hodin odezní. 



Bolest  je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá se 
však účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy dopředu 
odhadnout její intenzitu. Pokud budete trpět bolestí, pak si neváhejte říci 
ošetřujícímu personálu. Ten zajistí její adekvátní podání léků proti bolesti. 

Zástava pohybu střev  
příznak, se kterým se setká v různé míře každý pacient po operaci s 
otevřením břišní dutiny. Po operaci vám budou podány léky, které rychle 
střevní pohyb obnoví.  

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Přesto vám před a 
bezprostředně po operaci budou podána antibiotika, aby se riziko rozvoje 
infekce minimalizovalo. Infekce se objevuje až několik dnů po operaci. 
Projevuje se zvýšením bolesti v ráně, vzestupem teploty, zatvrdnutím v 
ráně a celkovým zhoršením stavu. Pokud budete některý z těchto příznaků 
pozorovat, ihned upozorněte ošetřující personál. 

Únik moči do drénů  
může se objevit v prvních pooperačních dnech, než dojde ke zhojení 
spojení mezi močovým měchýřem a močovou trubicí (nezbytná je dobře 
odvádějící močová cévka). Po správném zhojení únik moči sám ustane. 

Dočasné omezení čití nebo hybnosti horní končetiny  
laparoskopické a robotické operace se provádí ve speciální poloze s 
nakloněným celým tělem směrem hlavou dolů. V této poloze mají pacienti 
speciální podpěry v oblasti ramen. Zejména u obézních pacientů (ale 
nejen u nich) se může objevit v časném pooperačním období porucha čití 
v horní končetině nebo snížená hybnost. Ta v průběhu několika dnů 
ustoupí. Pokud se objeví, provádí se rehabilitace a podávají se léky 
urychlující regeneraci nervů. Dlouhodobé nebo trvalé snížení hybnosti je 
zcela výjimečné 

 
Pozdní komplikace 
 

Neschopnost udržet moč  
(inkontinence) – po vytažení cévky je močový svěrač oslaben a k 
inkontinenci dochází téměř pořád. Ta se v průběhu několika dnů až týdnů 
upravuje. Pro co nejčasnější úpravu schopnosti udržet moč je vhodné 
svěrač posilovat (viz níže). Riziko trvalé inkontinence je 10-20%. 

Poruchy erekce   
při odstraňování prostaty můžou být poškozeny drobné nervy a cévy 
důležité pro erekci. K opětovnému nabytí schopnosti erekce podobné jako 
před operací dochází až po 6 až 12 měsících. Riziko trvalého zhoršení 
erekce je 20-40%. 

Recidiva karcinomu  
riziko opětovného objevení se karcinomu závisí na typu nádorových buněk 
a její četnost je 20-30% v průběhu několika let. Léčba recidivy se řeší 
pomocí ozáření nebo hormonů, které tlumí postup nádorového procesu. 

Zúžená močová trubice  
Spíše výjimečně (okolo 5%) může dojít k zúžení močové trubice, které 
způsobí oslabení proudu moče a obtížné močení. Nejčastěji k tomuto 
zúžení dochází v místě spojení močového měchýře s močovou trubicí. 
Léčba je u lehčích forem roztažením zúženého místa postupným 
zaváděním stále silnějších cévek. U závažnějších forem se provádí 



endoskopické ošetření již v narkóze protětím příslušného zúžené místa 
nástrojem za kontroly zraku. 

Kýla v jizvě je komplikací operačního výkonu, která se může objevit i několik týdnů po 
operaci. Je způsobena nedokonalým zhojením operační rány v důsledku 
přetěžování ještě nezhojené rány, ale i v důsledku metabolických poruch 
(diabetes, poruchy výživy). Vzhledem ke zvolenému laparoskopickému 
přístupu se její riziko významně snižuje. 

Snížená kožní citlivost  
v okolí rány, nejčastěji v důsledku přerušení nervových vláken. 

Serom v ráně  
jedná se o čirý, nehnisavý sekret, který se vypustí odstraněním několika 
stehů z rány. Závažnější může být jeho infikování. Tento zánět si obvykle 
vyžaduje dlouhodobé převazy. 

Vycestování operačních svorek (klipů) do močových cest.  
Výjimečně se může stát, že po několika týdnech, měsících nebo letech po 
operaci dojde k tomu, že do močového měchýře se dostanou platové nebo 
kovové klipy (drobné svorky, které se dávají na cévy při operaci). Může se 
v močových cestách objevit jedna, nebo i více těchto klipů. Ty nemocný 
nejčastěji spontánně vymočí. Ještě vzácněji se může stát, že v močovém 
měchýři zůstanou a utvoří se na nich kámen. Ten pak může dělat 
problémy a musí se operačně odstranit. 

 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 
Alergická reakce 

Tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i v 
pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo desinfekční 
prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění kůže, ale může 
mít i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková slabost, pokles 
krevního tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se nejčastěji do několika 
vteřin nebo minut po podání léku nebo desinfekčním prostředku (při desinfekci 
operačního pole). Tato reakce se může vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří 
dosud nejsou na nic alergičtí. Pokud budete podobnou reakci pozorovat, ihned 
informujte zdravotní personál. 

Trombóza hlubokých žil dolních končetin 
Tato komplikace se může objevit během operace a v pooperačním období. 
Jedná se o vytvoření krevní sraženiny v žilním systému dolních končetin. 
Největším rizikem je odtržení této sraženiny, kdy je krevním řečištěm odplavena 
do plicních cév, které může ucpat. Závažnost této komplikace závisí na velikosti 
této sraženiny a místu, kde k ucpání došlo. V konečném důsledku pak může 
způsobit dechové obtíže, šokový stav nebo při velkém objemu i smrt. Riziko 
trombózy se zvyšuje s nehybností po operaci, nehybností končetin, dehydratací, 
dále u pacientů, kteří trpí onemocněním žil dolních končetin nebo u takových, 
kteří již podobnou komplikaci prodělali. Jako prevenci vzniku této komplikace 
podáváme látky na ředění krve po dobu imobilizace. Dále se provádějí další 
preventivní opatření jako je cvičení dolních končetin, včasná mobilizace, proti 
zánětlivé punčochy a podobně. 
 



Plicní komplikace 
Tato komplikace může vzniknout během operačního výkonu a v pooperačním 
období. Může se vyskytnout zánět hrtanu, průdušnice, průdušek i zánět plic 
(zápal plic). Nejvíce rizikoví jsou pacienti s již dříve přítomným onemocněním 
plic. Prevencí je včasná mobilizace a úprava polohy pacienta. V pooperačním 
období po rozsáhlých výkonech v břišní dutině se může objevit pohrudniční 
výpotek. Je to přítomnost tekutiny mezi pohrudnicí a plícemi. Zánět léčíme 
podáním antibiotik, pokud to vyžaduje stav pacienta, velký hrudní výpotek je 
nutno vydrénovat – vypustit.  

Srdeční komplikace  
Vyskytují se během operace nebo v pooperačním období. Operace i pooperační 
stav je pro celý organismus velmi náročná zátěž, která může způsobit srdeční 
nepravidelnost (arytmii), infarkt nebo srdeční selhávání, zejména u pacientů s již 
známým srdečním onemocněním.  

Selhání ledvin nebo jater  
Může se vzácně vyskytnout při operaci nebo v pooperačním průběhu. Jedná se o 
vzácnou komplikaci po rozsáhlých výkonech, kdy po dlouhé operaci a narkóze 
může dojít ke zhoršení funkce jater nebo ledvin.  

Riziko závažného postižení a smrti po operaci  
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech mít 
závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti pacienta. 

 
Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po výkonu: 
 
Operace pro Vás nebude znamenat změnu v dietním režimu. Příjem tekutin bude 
třeba dodržovat minimálně 2 litry denně. Stehy z operační rány vám budou odstraněny 
při druhé hospitalizaci s odstraněním močové cévky, případně amulantně za 7 dnů. 
Sprchování je možné od 5. pooperačního dne bez použití mýdla. Koupání pak od 3 
týdne. Po dobu 6-12 týdnů od operace bude třeba fyzické šetření v rozsahu běžných 
činností. Sportovní výkony pak doporučujeme až 2-3 měsíce po operaci. Jízda na kole 
se doporučuje také až za 3 měsíce. Kontrola v urologické ambulanci je u 
nekomplikovaného průběhu za 3 měsíce po operaci. Na kontrolu budete mít výsledek 
krevního odběru na PSA (bude odebrán u praktického lékaře nebo ve FN). V případě 
vzniku komplikací je návštěva urologické ambulance dříve samozřejmostí. 
 
 
 
 


