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Vážený pane, 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám bylo zjištěno zvětšení prostaty (benigní nebo 
maligní), které způsobuje ucpávání močové trubice a potíže s močením. Jelikož 
konzervativní léčba u vás nefunguje k vaší spokojenosti, byla vám navržena operace 
endoskopickou cestou (přes 
je odstranění vnitřní části prostaty, která zasahuje do močové trubice a ucpává ji 
(obturuje). 

Navržená operace může vést k 
určitých podmínek je možné př
zárodečných pohlavních buněk (spermií/ oocytů).

 
Popis operace: 
 

Výkon se provádí v celkové nebo svodové anestézii. V poloze vleže s 
vyzdviženými nohami (v gynekologické poloze) se nejdříve zavede specielní 
měchýře přes močovou trubici (resektoskop). Ten je opatřen kamerou, kterou se 
obhlídne močový měchýř a prostata. Poté se prostata postupně snese resekční kličkou. 
Po odstranění požadovaného objemu prominující prostaty se krvácející místa ještě 
ošetří koagulací, aby nekrvácela. Před ukončením operace lékař odstraní prostatickou 
tkáň z močového měchýře, a ta se odešle na histologické vyšetření. Poté zavedeme 
močovou cévku (permanentní katétr), pro bezpečný odtok moče z močového měchýře. 
Při nekomplikovaném pooperačním průběhu se katétr ponechává dle operatéra 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alternativy výkonu: 
 
Alternativou této metody je výkon 

s nutností zavedení permanentního katétru, který může zůstat i trvalým řešením 
problému. Léčba medikamentózní je u Vás již bez požadovaného efektu. Další metodou 
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Navržená operace může vést k přechodné nebo trvalé neplodnosti
určitých podmínek je možné před léčbou provést zamražení a uskladnění vašich 
zárodečných pohlavních buněk (spermií/ oocytů). 

Výkon se provádí v celkové nebo svodové anestézii. V poloze vleže s 
vyzdviženými nohami (v gynekologické poloze) se nejdříve zavede specielní 
měchýře přes močovou trubici (resektoskop). Ten je opatřen kamerou, kterou se 
obhlídne močový měchýř a prostata. Poté se prostata postupně snese resekční kličkou. 
Po odstranění požadovaného objemu prominující prostaty se krvácející místa ještě 

šetří koagulací, aby nekrvácela. Před ukončením operace lékař odstraní prostatickou 
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močovou cévku (permanentní katétr), pro bezpečný odtok moče z močového měchýře. 
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Alternativou této metody je výkon neprovádět, což může vést ke zhoršení mikce 
nutností zavedení permanentního katétru, který může zůstat i trvalým řešením 

problému. Léčba medikamentózní je u Vás již bez požadovaného efektu. Další metodou 
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endoresekce prostaty. Jejím cílem 
je odstranění vnitřní části prostaty, která zasahuje do močové trubice a ucpává ji 
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Výkon se provádí v celkové nebo svodové anestézii. V poloze vleže s 
vyzdviženými nohami (v gynekologické poloze) se nejdříve zavede specielní nástroj do 
měchýře přes močovou trubici (resektoskop). Ten je opatřen kamerou, kterou se 
obhlídne močový měchýř a prostata. Poté se prostata postupně snese resekční kličkou. 
Po odstranění požadovaného objemu prominující prostaty se krvácející místa ještě 

šetří koagulací, aby nekrvácela. Před ukončením operace lékař odstraní prostatickou 
tkáň z močového měchýře, a ta se odešle na histologické vyšetření. Poté zavedeme 
močovou cévku (permanentní katétr), pro bezpečný odtok moče z močového měchýře. 
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je tzv. čistá intermitentní katetrizace močového měchýře, tedy vyprazdňování 
měchýře cévkou každé 2-3 hodiny. Z ostatních metod lze provést endoskopické 
zavedení prostatické spirály, která vyztuží prostatickou močovou trubici. Při větších 
rozměrech prostaty je vhodná také transvezikální prostatektomie – odstranění 
prostaty řezem vedeným přes stěnu břišní. Tato operace se nedoporučuje u prostaty 
menších rozměrů pro vyšší riziko krvácení při vlastním výkonu a pooperačně. 

 
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 
 

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. 

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 adekvátní podání léků proti bolesti. 

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. 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. 

TUR syndrom 
je méně častou komplikací vznikající po déletrvajících endoskopických 
výkonech. Příčinou je průnik proplachového roztoku otevřenými cévami při 
operaci do krevního oběhu s poruchou vnitřního prostředí organizmu. V 
těžkých případech může dojít až k srdečnímu selhání. Tento stav vyžaduje 
intenzívní sledování a pooperační péči na JIP. (0,1%) 

Tamponáda močového měchýře 
vyplnění měchýře krevní sraženinou s nemožností se vymočit, vyžadující 
hospitalizaci, výplach koagul, zavedení močové proplachové cévky a 
podání ATB + léků podporujících krevní srážlivost. 

 



Pozdní komplikace 
 
Infekce  V domácím prostředí se může rozvinout močová infekce. Projeví se 

častým močení, pálením v močové trubici, páchnoucí a hustou močí nebo 
krvácením při močení. Při podezření na infekci moče navštivte naší 
ambulanci. 

Únik moče Inkontinence (únik moči) je způsobena ochabnutím svěrače při zavedené 
cévce, operačním poškozením svěrače. Většinou je jen přechodná. 
Sporadicky se vyskytuje trvalá pooperační inkontinence u 2-3% pacientů 

Změna ejakulace 
k tzv. „retrográdní ejakulaci“ - kdy sperma vytéká při ejakulaci do měchýře 
a ne močovou trubicí z penisu. Ejakulát je vymočen s močí. Proto po 
operaci většinou odpadá schopnost oplodnit ženu přirozenou cestou, 
pozor – nejedná se o antikoncepční metodu. 

 
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. 

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.  

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 propuštění: 
 

Nejčastější délka pobytu 5-7 dnů, v případě výskytu komplikací se může 
prodloužit (krvácení,…). Operace by pro vás neměla znamenat změnu v dosavadním 
dietním režimu. Sprchování a koupání bude bez omezení. Pracovní zařazení je 
možné hned, jakmile Vás bolest nebude omezovat, nebo se neobjeví jiné komplikace. 
Po výkonu je nutné fyzické šetření v rozsahu běžné činnosti a nezvedat předměty těžší 
jak 2 kg minimálně do kontroly na naší ambulanci. Kontrola v urologické ambulanci 
neurčí-li lékař jinak je plánována cca za 4 týdny ke kontrole efektu terapie. V případě 
vzniku komplikací je návštěva v urologické ambulanci dříve samozřejmostí. 
 
 


