
Informovaný souhlas pacienta s výkonem 

Biopsie prostaty 

 

Vážený pane,  

na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem doporučena biopsie 

prostaty. 

 

Co je biopsie prostaty a proč se provádí: 

Při vyšetření v urologické ambulanci bylo zjištěno, že Vaše prostata palpačním vyšetřením 

(přes konečník) vykazuje odchylky od normálu nebo u Vás byla zjištěna zvýšená hodnota 

prostatického specifického antigenu (PSA). Příčinou tohoto zvýšení může být nezhoubné 

zvětšení prostaty, zánět prostaty nebo zhoubný nádor prostaty. 

K tomu, abychom vyloučili či potvrdili výše uvedená onemocnění, je nutné odebrat z prostaty 

několik vzorků a tyto nechat mikroskopicky vyšetřit. Odběr provádíme nejčastěji v poloze na 

levém boku. Do konečníku zavádíme ultrazvukovou sondu s tenkou jehlou, kterou 

odebíráme vzorky tkáně, standardně odebíráme 6  - 12 vzorků. Výsledky mikroskopického 

vyšetření budeme mít k dispozici za 1 - 2 týdny. V případě odmítnutí výkonu se vystavujete 

riziku, že případné onemocnění nádorem prostaty nebude zjištěno ani včas léčeno. 

K biopsii prostaty neexistuje žádný alternativní postup, tento diagnostický výkon je jediným 

možným způsobem k potvrzení či vyloučení nádorového onemocnění prostaty. 

 

Příprava před výkonem: 

Pokud užíváte léky na ředění krve (Anopyrin, Aggrenox, Trombex), je nutno tyto týden před 

výkonem přestat užívat. V případě užívání Warfarinu je nutné jeho vysazení a zajištění 

náhradní protisrážlivé léčby injekčním preparátem (nejčastěji za hospitalizace). 

K výkonu je nutné vyšetření srážlivosti krve a odběr moči na bakteriologické vyšetření. 

Vzhledem k tomu, že odběr vzorků provádíme přes konečník, který obsahuje velké množství 

bakterií, je nutné antibiotické pokrytí po nezbytně nutnou dobu. Večer před výkonem užijete 

1 tabletu antibiotika (např. Ciplox, Cifloxinal), další tabletu užijete ráno v den výkonu a pak 

ještě jednu v týž den večer.  

Přibližně 3 hodiny před výkonem si vyprázdníte konečník přípravkem Yal. 

 

 

 



Jaké jsou možné komplikace výkonu: 

Komplikace nejsou časté, přesto se jim i při maximální pečlivosti provedení výkonu 

nevyhneme. Může se jednat o 

- přechodné krvácení z konečníku či krev v moči či ejakulátu 

- zánět prostaty nebo močových cest s teplotami  

- zástavu močení – retenci 

Režim po provedení výkonu: 

Po výkonu je vhodné dodržovat klidový režim a zvýšený příjem tekutin po dobu 24 hodin. 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že mi byl lékařem vysvětlen důvod plánované biopsie prostaty včetně jejího 

provedení i možných rizik a komplikací. Měl jsem možnost se lékaře zeptat na všechno, co 

s výkonem souvisí a co mě zajímá a s provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.  

 

Jméno a rodné číslo pacienta:  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ve Zlíně dne: 

 

 

----------------------------------------- ---                                                ----------------------------------------------- 

podpis pacienta, zák. zástupce                podpis lékaře 

 

 


