Informace pro pacienty

Čeština

Slovníček pojmů  - Benigní zvětšení (hyperplazie)
prostaty (BPH = BPE = BHP)
Adenom

zvětšená část prostaty (viz také Prostata).

Anestezie (celková, spinální nebo lokální) p
 řed výkonem dostanete léky, abyste necítili bolest. V celkové anestezii
jste v bezvědomí a nevnímáte, co se s vámi děje. Ve spinální nebo
lokální anestezii nebudete cítit bolest v části vašeho těla, kde se výkon
provádí. Anestezie postupně vymizí po zákroku.
Benigní zvětšení

růst buněk v těle, který není rakovinný.

Cystoskop

typ endoskopu, který se zavádí přes močovou trubici (viz také Endoskop,
Močová trubice).

Endoskop

trubicovitý nástroj sloužící k vyšetření uvnitř těla. Může být flexibilní
(ohebný) nebo rigidní (pevný).

Erektilní dysfunkce

neschopnost dosáhnout erekce nebo udržet erekci.

Fyzický

mající dočinění s nebo ovlivňující tělo.

Kontraindikace

příznaky nebo podmínky, které činí určitou možnost léčby nevhodnou.

LUTS

( Lower urinary tract symptoms) = symptomy dolních cest močových.
Termín používaný pro příznaky způsobené BPH, které mohou poukázat
i na jiné choroby, které postihují močové cesty (viz také močové cesty =
močový trakt).

Mikce

močení.

Minimálně invazivní zákrok

c hirurgický zákrok, kdy není nutné provádět řez do těla. K dosažení části
těla, kterou je třeba léčit, se používá endoskop, zavedený přes močovou
trubici (viz také endoskop).

Močová inkontinence

nedobrovolný únik moči.

Močové cesty

s ystém orgánů, který vyrábí a transportuje moč tělem a ven z těla. Jsou
tvořeny dvěma ledvinami, dvěma močovody, močovým měchýřem a
močovou trubicí. Močové cesty jsou stejné u mužů i žen, pouze muži
mají delší močovou trubici.

Močový měchýř

orgán, který hromadí moč z ledvin.
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Nykturie

potřeba vstávat v noci na močení.

Permanentní katétr

trubička zavedená přes močovou trubici do močového měchýře, která
pomáhá vyprázdnit močový měchýř.

Postmikční reziduum

(Post void residual urine - PVR) zbytkové množství moči v močovém
měchýři po močení.

Prostata

ž láza, která produkuje spermatickou tekutinu. Je součástí dolních cest
močových u muže, umístěna pod močovým měchýřem a kolem močové
trubice (viz také močový měchýř, močové cesty, močová trubice).

PSA (prostatický specifický antigen)

 rotein produkovaný prostatou, který může být zvýšen u mužů s
p
benigním zvětšením prostaty, zánětem nebo rakovinou prostaty.

Psychologická

mající dočinění s nebo ovlivňující mysl.

Resektoskop

typ endoskopu používaný pro minimálně invazivní léčbu BPH.

Retence moči

nemožnost se vymočit. Tato situace může být chronická.

Retrográdní ejakulace

stav, kdy sperma neodchází přes močovou trubici během orgasmu, ale
jde do močového měchýře. Sperma později opouští tělo při močení.

Ultrasonografie

z obrazovací technika, která využívá vysokofrekvenčního zvuku k
zobrazení vnitřních orgánů těla.

Ultrazvuk

viz Ultrasonografie.

Uretra

močová trubice - trubice, která odvádí moč z močového měchýře ven z
těla.

Urgence

náhlé nucení na močení.

Urolog

lékař se specializací v oblasti zdraví a onemocnění močových cest a
pohlavních orgánů muže.
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Tyto informace byly aktualizovány v říjnu 2013

Přispěvatelé:

Tento prospekt je součástí EAU informací pro pacienty s BPH.
Obsahuje informace o benigním zvětšení prostaty. Pokud máte
nějaké další otázky o vašem vlastním zdravotním stavu, měli
byste to konzultovat s vaším lékařem anebo jiným odborným
poskytovatelem zdravotní péče.
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Tyto informace byly poskytnuty Evropskou urologickou společností
EAU ve spolupráci s EAU sekcí  pro urotechnologie (ESUT),
Europa Uomo a Evropskou urologickou společností sester (EAUN).
Obsah tohoto prospektu je v souladu s pokyny EAU.
Více informací o urologických onemocněních najdete na naší
webové stránce: http://patients.uroweb.org/cs
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