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Vysvětlení termínů rakovina prostaty, karcinom prostaty 
a nádor prostaty:
                                                                                                                  
V následujícím textu jsou použity termíny rakovina prostaty, 
karcinom prostaty a nádor prostaty. V tomto textu se jedná 
o synonyma, tedy termíny, které vyjadřují stejný význam. 
Lze to vysvětlit skutečností, že zhoubné nádory obecně dělíme 
do několika skupin, jednou z nich jsou rakovinné nádory (latinsky 
karcinomy). V případě prostaty se zhoubný nádor vyskytuje téměř 
pouze v podobě rakovinného nádoru (karcinomu). Proto tedy 
v případě zhoubného nádoru prostaty často používáme i synonyma: 
rakovina prostaty nebo karcinom prostaty.



Pokud jste podstoupili kurativní léčbu rakoviny prostaty (léčbu s cílem ji kompletně 

odstranit), jako je radikální prostatektomie či radioterapie, budete chodit 

na pravidelné kontroly, tomuto postupu se říká sledování.  

Tato brožura popisuje péči a podporu, která je Vám k disposici po kurativní léčbě 

rakoviny prostaty. Je to obecný průvodce, konkrétní pracoviště mohou dělat 

některé věci jinak, takže je dobré se na sledování zeptat svého urologa či onkologa. 

Informace v této brožuře nejsou určeny pro pacienty, kteří podstupují  dlouhodobou 

hormonální léčbu pro metastatického nádoru (rozšířený do jiných části těla). 

Pro ty jsme připravili material “Hormonální terapie”. 

Kontroly po léčbě karcinomu prostaty
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Prostatu (neboli předstojnou žlázu) mají pouze muži. Obvykle bývá velká jako 

vlašský ořech. Nachází se pod močovým měchýřem a obklopuje trubici, 

kterou prochází moč a sperma (močová trubice neboli uretra). Hlavní funkcí 

prostaty je tvorba části tekutiny, která obsahuje spermie (semeno).

Je užitečné mít představu o Vašem onemocnění a jeho léčbě, abyste ji případně 

mohli přiblížit zdravotníkům, kteří nemají k disposici Vaši dokumentaci. Zároveň 

Vám povědomí o Vašem onemocnění může dodat sebevědomí, budete-li o něm 

muset mluvit. O shrnutí léčby můžete požádat Vašeho lékaře. Mezi základní 

informace, které byste měli vědět, patří:

•  Datum stanovení diagnosy (stačí měsíc a rok)

•  Hodnota PSA před léčbou. PSA (prostatický specifický antigen) 

 je bílkovina nacházející se v krvi, která je důležitá v diagnostice rakoviny    

 prostaty a včasném zjištění návratu onemocnění)

•  Gleasonovo skóre (popisuje agresivitu nádoru) 

•  Stadium choroby (popisuje rozsah choroby)

•  Podstoupená terapie (radikální prostatektomie, radioterapie)

•  Komplikace terapie

•  Hodnota PSA po léčbě

Váš lékař nejspíše nebude užívat slovo vyléčen, obvykle konstatuje, že Vaše

onemocnění je v remisi, tedy, že v současné době není v organismu zjistitelné. 

Lékař bohužel nemůže stoprocentně konstatovat, jestli je onemocnění kompletně 

vyléčeno, nebo jestli se někdy vrátí (recidivuje), to záleží na mnoho okolnostech. 

Muži proti rakovině
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Shrnutí Vaší léčby 

Sledování po léčbě 



Kontrolní návštěvy obvykle začínají 6 týdnů až 3 měsíce po terapii. Zprvu se 

budou opakovat po několika měsících, pak se budou intervaly mezi návštěvami 

prodlužovat. Sledovat Vás bude buď pracoviště, kde probíhala léčba (urologie 

či onkologie), nebo Váš obvodní urolog. V případě výskytu některých komplikací 

můžete být odeslán na specializované pracoviště. Doba sledování se může měnit, 

obvykle jsou ale pacienti sledováni minimálně několik let.  

Vlastní návštěvě obvykle předchází odběr krve ke stanovení hodnoty PSA, tento 

může být proveden na pracovišti konajícím sledování, nebo v místě bydliště 

(pokud bydlíte v jiném místě). V takovém případě Vám bude výsledek předán a Vy 

ho předložíte při vlastní kontrole. Při kontrolní návštěvě bude posouzena hodnota 

PSA a proveden pohovor o případných obtížích. Podle potřeby mohou být 

provedena specializovaná vyšetření (rentgen, ultrazvuk, atd…).  Každá návštěva 

však nemusí zahrnovat vše zmíněné. Při pohovoru se neostýchejte povědět lékaři 

o svých obtížích, ani pokud jsou osobní či intimní povahy. Lékař Vám může pomoci 

Při kontrolách Vám ale lékař může říci jaká je aktuální situace a jaké jsou vyhlídky. 

Po ukončení kurativní terapie rakoviny prostaty budete chodit na pravidelné 

návštěvy ke kontrole Vašeho stavu. Jejich cílem je:

•  zjistit jak Vaše onemocnění reaguje na léčbu

•  zjistit a léčit komplikace onemocnění či léčby

•  zajistit Vám možnosti konsultace o Vašem onemocnění
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Kdy a kde sledování probíhá? 

Jak kontrolní návštěvy probíhají? 

Kontroly po léčbě rakoviny prostaty



Muži proti rakovině
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řešit pouze ty obtíže, o kterých se dozví.  Pokud jste byl léčen v rámci klinické stu-

die (léčba s použitím nových léčiv nebo technik, které jsou již schváleny, ale nejsou 

ještě běžně používány), může se četnost a náplň návštěv lišit. 

Aby pro Vás byla návštěva maximálně užitečná, můžete se na ni připravit:

•  Můžete si předem sepsat svoje otázky, nebo si zaznamenat prodělané   

 obtíže a jejich četnost a intenzitu. 

•  Můžete si sebou vzít blízkou osobu, například svoji partnerku.  

•  Neostýchejte se zeptat i na intimní obtíže.

•  Během návštěvy nebo po ní si můžete různá doporučení zapsat, 

 abyste je nezapomněli.

•  Nezapomeňte si odnést lékařskou zprávu. Při nejbližší návštěvě ji 

 ukažte svému praktickému lékaři.

•  Jak často a kde budou kontroly probíhat?
•  Kdo bude mým ošetřujícím lékařem ?
•  Kam se mám obrátit v případě obtíží mimo plánované 
 kontroly?
•  Jak budou návštěvy probíhat?
•  Budu plánovaně navštěvovat ještě jiné lékaře?
•  Jaké vedlejší účinky léčby se mohou v budoucnu projevit?
•  Jaké je riziko návratu onemocnění?
•  Co můžu pro zlepšení svojí situace udělat sám?

Typy, na co se svého lékaře zeptat 
při kontrole?
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Některé obtíže jsou způsobeny vedlejšími účinky léčby, jiné mohou být znakem 

recidivy (návratu) rakoviny prostaty. Mohou ale mít i jiné příčiny, takže pokud se 

vyskytnou, nemusí to nutně znamenat recidivu. Je dobré sledovat zejména:

•  krev v moči nebo spermatu

•  častou potřebu močit, zejména v noci

•  pomalý nebo opožděný začátek močení

•  slabý proud moči

•  pocit nedostatečně vyprázdněného měchýře po vymočení

•  silné nucení na močení nebo úniky moči dříve než stačíte dojít na záchod.

•  bolesti při močení

•  bolesti v kostech trvající déle než týden

•  bolesti v podbřišku nebo v pánvi

•  náhlé hubnutí

•  otoky nohou

Nezapomeňte, že v případě problémů můžete pracoviště, které Vás sleduje, osobně 

nebo telefonicky kontaktovat či se dostavit k neplánované kontrole na nejbližší 

urologickou pohotovost.

Na co si mám dát pozor v době mezi 
návštěvami?

Léčba rakoviny prostaty může mít vedlejší účinky, které mohou přetrvávat, nebo se 

mohou teprve vyskytnout po jejím ukončení.  Výskyt a závažnost vedlejších 

účinků jsou individuální, nemusí se u Vás tedy projevit všechny. Vedlejší účinky 

Vedlejší účinky léčby



Muži proti rakovině
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léčby rakoviny prostaty jsou často řešitelné, ale aby se jim mohl Váš lékař 

začít věnovat, musí se o nich nejdříve dozvědět. Pokud máte v průběhu léčby 

či po ní obtíže, řekněte o nich svému lékaři.

Podrobné informace o vedlejších účincích jednotlivých typech léčby naleznete 

v našich informačních materiálech „7x o léčbě rakoviny prostaty“. Ty nejčastější 

jsou uvedeny níže. 

Radikální prostatektomie

Nejčastějším vedlejším účinkem radikální prostatektomie jsou úniky moči a porucha 

erekce. Úniky moči (močová inkontinence) trápí po operaci většinu mužů. Jejich 

intenzita bývá různá a nedá se předem odhadnout. Obvykle se začíná upravovat asi 

šest měsíců po operaci, ale může mít trvalý charakter. 

Porucha erekce je dalším častým vedlejším účinkem operace rakoviny prostaty, 

stejně jako u močové inkontinence se může časem upravit, obvykle je však trvalá 

a pacienti potřebují k dosažení erekce léky nebo vakuovou pumpu.

Externí radioterapie 

Mezi vedlejší účinky radioterapie patří obtíže při močení, jako například urgence 

(náhlé, prudké nucení na močení) nebo přítomnost krve v moči. Mohou se 

vyskytnout i obtíže s erekcí.  Dále mívají pacienti po radioterapii střevní obtíže, 

zejména spojené s vylučováním stolice jako jsou průjmy, přítomnost krve ve stolici 

či odchod hlenu z konečníku. Mohou se vyskytovat i bolesti v podbřišku nebo 

kolem řitního otvoru. 

Obtíže se častou objeví v průběhu radioterapie a skončí po jejím ukončení, mohou 

však  přetrvat dále nebo se projevit i několik měsíců nebo roků po terapii.

Permanentní brachyterapie 

Nejčastějšími problémy jsou obtíže při močení a porucha erekce. Mohou se projevit 
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také zažívací potíže. Nejvyšší intenzitu mívají vedlejší účinky několik týdnů či m

ěsíců po léčbě, potom postupně ustupují, mohou se však objevit i nové obtíže. 

Pokud jste podstoupil zevní radioterapii kombinovanou s brachyterapií, můžou 

být obtíže výraznější.

Hormonální terapie

Vedlejší účinky hormonální terapie mohou zahrnovat potíže s erekcí, snížené libido 

(sexuání touhu), návaly horka, přibývání na váze a změny nálady. U většiny mužů 

tyto obtíže po ukončení terapie pozvolna ustupují.

Rakovina prostaty nebo její léčba, zejména hormonální, může způsobovat 

výraznou únavu, která omezuje pacientovu schopnost provádět běžné denní 

činnosti. Někteří pacienti popisují pocity slabosti, letargie, vyčerpanosti. 

Tyto mohou ovlivňovat energii pacienta, jeho emoce či libido. Pocit únavy občas 

trvá i přes častý odpočinek. Po ukončení terapie únavnost často ustoupí, 

ale nemusí k tomu dojít ihned po skončení terapie.

Po ukončení léčby můžete mít různé pocity a nálady. Někteří pacienti mají radost 

z dokončení terapie, jiní se obávají návratu onemocnění, či nejsou schopni se 

zařadit zpět do běžného života.  Vyrovnat se s nádorovým onemocněním může 

zabrat delší dobu. Některým pacientům dojde závažnost prodělaného onemocnění 

až po ukončení terapie. Mohou cítit hněv na prodělané onemocnění nebo vedlejší 

účinky léčby. Kontrolní návštěvy mohou také vyvolávat různé emoce. Po návštěvě 

lékaře se může pacient cítit ujištěn, že je vše v pořádku, pro některé pacienty jsou 

ale kontrolní návštěvy stresující. 

Pocity po ukončení léčby 



Muži proti rakovině
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Nejčastěji se vyskytují následující pocity:

Obavy z návratu (recidivy) onemocnění 

Strach z recidivy onemocnění je častý, ve většině případů ale postupně ustupuje. 

Na začátku této brožury jsou uvedeny některé příznaky, které mohou provázet 

návrat onemocnění, často ale mají jiné příčiny, takže je zbytečné obávat se ihned 

po jejich objevení. Pokud onemocnění skutečně recidivuje, existují další léčebné 

možnosti.  

Pocit izolace

V průběhu sledování po léčbě budete svého lékaře vídat méně, toto může vést 

k pocitům osamění, chybějící podpory či nedostatečné péče.

Vyrovnávání se s vedlejšími účinky léčby

Někteří pacienti si začnou dopady onemocnění a jeho léčby plně uvědomovat 

až po skončení terapie.

Deprese a úzkost 

U některých pacientů se může projevit deprese, nemusí to nutně znamenat jen 

smutek, deprese se může projevit například častým podrážděním, zvýšenou 

konzumací alkoholu, nebo zanedbávání péče o své tělo. Máte-li tyto obtíže, 

povězte o tom svému lékaři.

Možností řešení těchto obtíží je více, nebuďte na sebe příliš přísní a dopřejte si 

dostatek času, abyste si mohli na novou situaci zvyknout. Někdo si přeje tyto 

problémy řešit sám, jiný uvítá podporu svého okolí. Máte-li pocit, že je toho 

na Vás příliš, svěřte se svým blízkým nebo svému lékaři. 

Co může pomoci?
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Rodina a přátelé - Vaši blízcí Vám mohou být oporou, svěřte se jim tedy se svými 

obtížemi a prožitky, aby Vám mohli lépe vyjít vstříc. 

Muži s podobnými zkušenostmi – Pacient, kteří již byli v podobné situaci, 

Vám mohou sdělit mnoho užitečných rad a náhledů. 

Zdravotníci – K dispozici je Vám zejména praktický lékař, urolog, v případě potřeby 

se ale můžete obrátit i na jiné specialisty (například na psychologa či sexuologa).  

Internetová poradna – na všechny obtíže se můžete veřejně skrytě zeptat 

v poradně na www.rakovinaprostaty.cz

Jedním z důvodů pravidelných návštěv u Vašeho lékaře je včasné zjištění 

případného návratu onemocnění.  Říct s jistotou, zdali bude nádor v budoucnu 

recidivovat či nikoli, lékař nemůže. Může však odhadnout jak moc je toto 

pravděpodobné. K lepšímu odhadu rizika recidivy je nádor obvykle ještě před 

zahájením léčby ne základě svých vlastností zařazen do skupiny podle rizika, 

které pro pacienta přestavuje. Posuzované vlastnosti nádoru jsou: PSA, agresivita 

nádoru (Gleasonovo skóre) a rozšíření nádoru v době jeho diagnosy. 

Rozeznáváme 3 skupiny nádorů: Nádory s nízkým, středním a vysokým rizikem. 

Vlastnostem nádoru je obvykle přizpůsobena léčba.

Prvním znakem je zpravidla zvýšení Vašeho PSA, konkrétní hodnoty závisí 

na prodělané terapii. Po chirurgické léčbě je PSA nulové či neměřitelné, 

Odkud získat podporu?

Jaké je riziko, že se moje onemocnění vrátí?

 Jak poznám, že se onemocnění vrátilo? 
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po radioterapii postupně klesá a jeho nejnižší dosažená hodnota je potom použita 

ke sledování onemocnění. Další možné příznaky recidivy jsou uvedené na začátku 

této brožury, mějte však na paměti, že mají většinou jiné příčiny, například vedlejší 

účinky terapie. 



Poznej
 zkvalitňování a rozšiřování 

léčebných možností

i 
podpora rozvoje všech 

metod léčby

i 
podpora vzdělávání a výzkumu

i 
poskytování 

stipendií

Co jsme pro vás udělali
i Nakoupili čtyři přístroje pro české nemocnice

i Vytvořili edukační portál www.rakovinaprostaty.cz s online poradnou

i Realizovali edukativní výstavy PISSOIR ART GALLERY

i Vydali edukační materiály o typech léčby a životě s rakovinou prostaty

i Zajistili výzkumnou stáž v USA nadějnému vědci

Pilíře naší činnosti

Předejdi
zvýšení informovanosti o všech 

aspektech prevence a léčby

i 
vydávání specializovaných 

publikací a populárně naučných 
textů

i 
pořádání kongresů 

a odborných setkání

Pomož
poskytování příspěvků 

na pořízení přístrojové techniky

i 
podpora spolupráce s dalšími 

organizacemi obdobného zaměření
 i 

zabezpečování léků, léčebných 
přípravků a pomůcek

 i
 zajištění psychosociální 
podpory pacientů a jejich 

rodin

Pomozte 
nám pomáhat

svým finančním darem 
i

 formou DMS PROSTATA 30 
nebo DMS PROSTATA 60 
nebo DMS PROSTATA 90

případně DMS TRV PROSTATA 30
nebo DMS TRV PROSTATA 60
nebo DMS TRV PROSTATA 90

na číslo 87777
i

přispěním na naši veřejnou sbírku 
na 2600575376/2010



Vydal Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

www.muziprotirakovine.cz

www.rakovinaprostaty.cz

 

Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory 

dotačního programu MZ “Národní program zdraví-projekty podpory zdraví“ pro rok 2016, číslo 10689.

Dotisk v roce 2018 s podporou dotačního programu MZ ČR 

„Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2018“, číslo 10923.

Vytvořeno dle podkladů Prostate Cancer UK.

Další publikace, 
které jsme pro vás připravili
 
Sedmkrát o léčbě rakoviny prostaty

i Aktivní sledování

i Pozorné vyčkávání

i Radikální prostatektomie

i Externí radioterapie 
                                                                                                    

i Průvodce pro muže s nově diagnostikovaným 
 karcinomem prostaty

i Kontroly po léčbě rakoviny prostaty

i Život v průběhu léčby a po léčbě rakoviny prostaty.
 Tělesné, duševní a praktické následky léčby rakoviny prostaty

i Rakovina prostaty a sexuální život

i Příručka pro partnery a rodinu muže s rakovinou prostaty

i Rakovina prostaty – životospráva

i Rakovina varlat

 Všechny materiály naleznete ke stažení 
 na www.rakovinaprostaty.cz, 
 případně se zeptejte svého urologa, 
 nebo nám napište.

i Permanentní brachyterapie

i Dočasná brachyterapie

i Hormonální terapie 


