
Informovaný souhlas pacienta s výkonem 

Cystoskopie 

 

Vážená paní, vážený pane,   

na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem doporučena cystoskopie. 

 

Co je cystoskopie a proč se provádí: 

Cystoskopie je výkon, při kterém Vám lékař zavede optický nástroj – cystoskop – do 

močového měchýře přes močovou trubici. K dokonalému prohlédnutí močového měchýře je 

nutné jeho naplnění tekutinou, při kterém můžete pociťovat tlak v podbříšku. 

Cystoskopii lze provést buď rigidním (kovovým) nebo flexibilním (ohebným) nástrojem. U 

žen, jejichž močová trubice je dlouhá jen několik cm, provádíme výkon nástrojem rigidním. U 

mužů lze použít oba typy nástrojů a volbu stanoví lékař individuálně na základě celkového 

zdravotního stavu pacienta, subjektivního přístupu a vnímání pacienta a důvodu provádění 

vyšetření. 

Cystoskopie se provádí při řadě chorobných příznaků a stavů 

- krev v moči (buď mikroskopická nebo patrná při pohledu) 

- posouzení prostaty a hrdla močového měchýře u mužů  s močovými obtížemi event. 

před plánovanou operací prostaty 

- kameny v močovém měchýři 

- podezření na nádor (zhoubný i nezhoubný) močového měchýře 

- chronické infekce močových cest, inkontinence moči 

Cystoskopii provádíme také jako součást kontrolního a dispenzárního vyšetření u pacientů 

s předchozí léčbou pro nádorové onemocnění močového měchýře. 

Součástí cystoskopie může být i biopsie (odběr vzorků) podezřelé či patologicky změněné 

sliznice močového měchýře speciálními klíšťkami. 

Příprava před výkonem: 

Ambulantně provádíme cystoskopii ve slizničním znecitlivění (pomocí speciálního gelu).  

V tomto případě není nutná speciální příprava před výkonem. Pokud není výsledek takto 

provedené cystoskopie z různých důvodů dostatečný, indikujeme cystoskopii v narkóze 

v nemocnici. V tomto případě je nutné předoperační vyšetření provedené cestou 

praktického lékaře. 

 



Jaké jsou možné komplikace výkonu: 

- krvácení z močových cest či prostaty  

- zánět močových cest s teplotami 

- časté nucení na močení 

- zúženina močové trubice  

 

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 cystoskopie včetně jejího 

provedení i možných rizik a komplikací. Měl/a 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 

 

 


