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V Č. Budějovicích operují nádory prostaty jako jediní v kraji laparoskopicky 

 

Výrazné zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence, vysoká šetrnost k lidskému organismu a 

větší přesnost než u klasické operace – takové jsou hlavní výhody laparoskopického odstranění 

nádoru prostaty. Tento druh miniinvazivní léčby nádoru prostaty pacientům nabízí zatím jako 

jediná v Jihočeském kraji Nemocnice České Budějovice, a. s. 

 

Na Urologickém oddělní Nemocnice České Budějovice, a. s., byl od roku 2006 laparoskopickou 

technikou operován nádor prostaty 620 mužům. Největší jihočeské krajské zdravotnické zařízení 

bylo jedním z prvních v celé České republice, které tímto šetrným způsobem začalo pacienty 

operovat. Před dvěma lety byla na toto oddělení navíc instalována zcela nová zobrazovací 

technika v laparoskopii, která podporuje prostorové zobrazení (3D). To umožnilo dále zpřesnit 

operační postup, který je tak pro pacienta šetrnější, zkracuje čas operace a minimalizuje krevní 

ztráty. Českobudějovické urologické pracoviště se tak z hlediska techniky dostalo mezi tuzemské 

špičky.  

 

„Laparoskopicky operujeme nádory prostaty už deset let. Při této operaci není nutný delší 

chirurgický řez. Do těla pacienta se krátkými vpichy zavádí kamera a laparoskopické nástroje. 

Velké zvětšení operačního pole na monitoru umožňuje precizní odstranění prostaty při šetření 

okolních struktur a provedení dokonalého napojení močové trubice na močový měchýř. 

Zákrok, který se provádí v celkové anestézii, trvá přibližně dvě a půl hodiny,“ uvedl MUDr. 

Zdeněk Staněk z urologického oddělení českobudějovické nemocnice. 

 

Urologům velmi pomáhá i 3D zobrazovací technika. „Velkým příslibem této techniky do 

budoucna je zlepšení onkologických a funkčních výsledků po radikální prostatektomii, tedy 

snížení rizika samovolného úniku moči po operaci a v indikovaných případech i zvýšení 

pravděpodobnosti zachování erekce,“ řekl MUDr. Staněk. 

 

Nádorové onemocnění prostaty představuje v současné době jeden z nejzávažnějších zdravotních 

problémů mužské populace. Zatímco v roce 1977 byl v Jihočeském kraji nově zjištěn nádor 

prostaty u 100 mužů, nyní je každým rokem diagnostikován tento nádor 400 Jihočechům. To  

představuje téměř čtvrtinu všech onkologických onemocnění u mužů. Vzrůstající počet nádorů 

prostaty souvisí především se zlepšením jeho diagnostiky. Ta spočívá zejména ve vyšetření 

prostaty přes konečník a odběru krve na prostatický specifický antigen (PSA). Vyšší hladina 

PSA může poukazovat na zvýšené riziko přítomnosti nádoru prostaty.  

 

Nejúčinnější léčbou nádoru omezeného pouze na prostatickou žlázu je radikální prostatektomie, 

při které se odstraňuje celá prostata s nádorem, semennými váčky a v indikovaných případech i 
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s lymfatickými uzlinami pánve. Součástí této operace je rekonstrukce nového napojení močové 

trubice a močového měchýře.  

 

 

KONTAKT: MUDr. Zdeněk Staněk, e-mail: zdestanek@gmail.com  

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2014 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii Absolutní vítěz. 
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