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Ultrazvukové vyšetření prostaty přes konečník 
s eventuálním odběrem vzorku z prostaty 
k histologickému vyšetření 

 

Vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o ultrazvukovém vyšetření prostaty 
přes konečník.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je ultrazvukové vyšetření prostaty s eventuálním odběrem vzorku:  
Podstatou vyšetření je ultrazvukové vyšetření prostaty přes konečník s event. odběrem 
vzorku z prostaty k histologickému vyšetření, které se provádí tenkou jehlou skrz 
ultrazvukovou sondu. Touto metodou je možno objasnit velikost, tvar a stavbu prostaty.  

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:  
Hlavním důvodem tohoto vyšetření je vyloučení či potvrzení možného nádoru prostaty, 
na který je podezření na základě vyšetření laboratorního (a na základě vyšetření prstem 
zavedeným do konečníku, tzv. per rektum). 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Před výkonem je nutné vyšetření parametrů srážlivosti krve. Při event. užívání přípravku 
k ředění krve je tyto přípravky nutno týden před výkonem vysadit. Výkon je prováděn 
po předchozím vyprázdnění konečníku za současného antibiotického krytí ordinovaného 
Vaším urologem.  

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Vyšetření je prováděno u pacienta ležícího na levém boku, kdy po event. podání anestetika 
do konečníku je skrz konečník zavedena ultrazvuková sonda o síle palce 
a po ultrazvukovém vyšetření je pak kanálkem v sondě zavedena tenká jehla, kterou jsou 
pak cíleně při ultrazvukovém zaměření odebírány z více míst vzorky tkáně prostaty 
k histologickému vyšetření v počtu minimálně 10 vzorků. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Po výkonu můžete mít pocit tlaku v konečníku, může být příměs krve v moči, ve stolici 
a ve spermatu, taktéž můžete mít zvýšenou teplotu. Tyto potíže by měly odeznít během 
několika dnů. Při přetrvávání těchto potíží či potížích výrazných, jako jsou zimnice, 
třesavky či zástava močení, kontaktujte ihned svého urologa nebo při jeho nedostupnosti 
naše oddělení. Po vyšetření vyčkejte půl hodiny v čekárně a domů odcházejte 
až po stabilizaci Vašeho zdravotního stavu. O výsledcích histologického vzorku prostaty 
budete informováni prostřednictvím Vašeho urologa. Ostatní možné komplikace se mohou 
odvíjet od celkového zdravotního stavu pacienta (diabetes, cévní onemocnění, onemocnění 
srdce, plic atd.) 
Všechny zmíněné komplikace si mohou vyžádat léčbu na intenzivních odděleních a další 
operační zákroky.  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Histologické vyšetření prostaty je jediné možné řešení k ozřejmění povahy onemocnění 
prostaty, potvrzení nebo vyloučení onkologického onemocnění. Při potvrzení nádorového 
onemocnění závisí další postup a omezení zvyklého stylu života na rozsahu a stádiu 
nádorového postižení a jeho další léčbě. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl. Lékařem jsem byl poučen o možnosti  svůj 
souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
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