
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ
KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE
SOKOLSKÁ 581, 500 05, HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 00179906

RADIOTERAPIE PROSTATY 
INFORMACE PRO PACIENTY

Vážený paciente. V následujících týdnech podstoupíte na Klinice onkologie a 
radioterapie FN Hradec Králové léčebné ozáření prostaty. Cílem této léčby je tr-
valé vyléčení karcinomu prostaty, případně snížení rizika návratu onemocnění 
po operaci, či snížení rizika zhoršení nádorového onemocnění. Tato forma pro-
tinádorové léčby se nicméně neobejde zcela bez rizika nežádoucích účinků. Ne-
žádoucí účinky bývají dočasné a nemusí se objevit vždy a u všech nemocných. 
Lze jim velkou měrou předcházet dodržováním režimových opatření. Pokud se 
reakce na ozáření objeví, existují možnosti, jak je zmírňovat. Následující infor-
mace a pokyny Vám mohou posloužit jako průvodce Vaší léčbou.

Co dělat před ozářením?
V určený den a čas se dostavíte na CT simulátor a podstoupíte plánovací CT vy-
šetření, což je nezbytný úkon při přípravě ozařování. CT simulace trvá obvykle 
10–15 minut. 

Je nutné, abyste se k plánovacímu CT dostavil s vyprázdněným konečníkem 
a mírně naplněným močovým měchýřem. K vyprázdnění konečníku lze pou-
žít glycerinové čípky (volně prodejné v lékárně). Mírně naplněného močového 
měchýře dosáhnete nejlépe takto: 30–45 minut před plánovacím CT se půjdete 
vymočit a ihned poté vypijete alespoň 500 ml tekutiny. Znovu se pak půjdete 
vymočit až po provedení plánovacího CT.

Na plánovací CT není nutné se dostavit nalačno, proto se klidně doma před 
vyšetřením najezte.

Co dělat, aby se během léčby neobjevily potíže s močením?
•	 vyvarujte se prochladnutí, noste teplé oblečení a spodní prádlo,
•	 udržujte dostateční příjem tekutin,
•	 popíjejte urologický čaj, brusinkové šťávy, apod. 

Co dělat, pokud se během léčby potíže s močením objeví?
•	 řekněte o svých potížích lékaři během pravidelných kontrol při ozařování,
•	 po poradě s lékařem a vyšetření moči Vám mohou být předepsána močová 

antiseptika,
•	 v případě, že Vám náhle a výrazně zeslábne proud moči, případně nebudete 

schopni se vymočit vůbec, kontaktujte neodkladně svého urologa, onkolo-
ga, nebo personál ozařoven.

Co dělat, pokud se během léčby zářením objeví průjmy?
•	 omezte mléčné nápoje a tučná jídla,
•	 jezte vařenou zeleninu (syrová zelenina není dobře stravitelná), vhodné jsou 

vývary (např. kuřecí nebo hovězí), vařené brambory, ovocné šťávy, rýže, 
těstoviny, banány,

•	 zahajte pravidelnou konzumaci potravin, které absorbují vodu, 
např. piškoty, suchary,

•	 po poradě s lékařem Vám mo-
hou být předepsány léky proti 
průjmu.

Doufáme, že budete s léčbou na na-
šem pracovišti spokojeni. Případné 
náměty na zlepšení můžete zaslat 
na adresu:
radioterapieFNHK@gmail.com Příklad ozařovacího plánu



V některých případech podstupují 
pacienti ve stejný den s plánova-
cím CT vyšetřením také vyšetření 
na magnetické rezonanci (MR). 
Toto vyšetření trvá přibližně dal-
ších 20–30 minut. Příprava na MR 
vyšetření je však stejná, jako na 
CT simulaci. 

Po absolvování CT simulace bude 
probíhat plánování vlastního oza-
řování, což může trvat několik dnů 
až týdnů. Po přípravě ozařovacího 
plánu Vás k zahájení léčby zářením 
vyzveme telefonicky.

Vlastní léčba zářením probíhá na 
lineárním urychlovači. Každé ozá-
ření trvá přibližně 5–10 minut. Čas 
ozařování lze domluvit individuál-
ně (mezi 7. a 19. hodinou)."

Co dělat během ozařování?
V průběhu vlastního ozařování je 
důležité dodržovat následující do-
poručení. Mají význam k přesné-
mu zaměření ozařovaného objemu 
a tak ke zvýšení léčebného účinku a 
snížení nežádoucích účinků léčby.

V okamžiku každého ozáření je 
stejně jako při přípravě ozáření 
důležité mít vyprázdněný koneč-
ník a mírně naplněný močový 
měchýř. Žádoucí náplně močové-
ho měchýře dosáhnete identickým 
postupem, jak je uvedeno výše (tj. 
vymočením se 30–45 minut před 
ozářením a následným bezpro-
středním vypitím 500 ml tekuti-
ny). Vymočit se půjdete opět až 
po ozáření. Pokud máte problém s 
pravidelným vyprazdňováním sto-
lice, použijte v den ozařování ráno 
glycerinový čípek.

Doporučený dietní režim: je vhodné mít ještě před zahájením přípravy ozáření 
pravidelný stravovací a pitný režim (pokud tomu tak není, začněte minimálně 
1 týden předem). Při pravidelném stravovacím a pitném režimu budete snadněji 
předvídat čas a frekvenci stolice, je doporučeno, aby stolice byla alespoň jednou 
denně. Na ozáření totiž budete docházet ve stejný vámi zvolený čas po celou 
dobu ozáření a takto lze snadněji dosáhnout našeho požadavku na vyprázdně-
ný konečník. Vyvarujte se nadýmavé stravy a dietních chyb. Pokud to neome-
zují jiné vaše zdravotní důvody, pijte až 2 litry tekutin denně. 

V průběhu ozařování se dostavujte každých 7–14 dnů na kontrolu do ambu-
lance pro ozařované pacienty. Pokud budete mít obtíže související s ozařo-
váním, dostavte se na ambulanci kterýkoliv pracovní den a v pracovní době 
(7:30–14:30).

CT simulátor 

Magnetická rezonance Lineární urychlovač
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