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Východisko: 

Existují tři základní urologické předpoklady k bezpečnému zařazení pacienta do listiny 
čekatelů. Jsou jimi: 
1.Vyloučení infekčního ložiska existujícího a potenciálního 
2.Vyloučení malignity 
3.Schopnost dolních močových cest skladovat a vyprazdňovat moč transplantované  
ledviny 

 
Doporučení: 

Odpovědět zda jsou splněny tyto předpoklady můžete získat, pokud pacienta podrobíte 
následujícímu zaškrtávajícímu schématu a provedeme  uvedená vyšetření. V případě, že 
výsledek těchto vyšetření vyzní pro pacienta dobře, je možné říci, že urologické onemocnění 
s největší pravděpodobností nemá. 

V případě, že odpovědi nebudou zřetelné, nebo dokonce Vám potvrdí možnost 
onemocnění, je nejjednodušší cestou provést k zjištění skutečného stavu odborné urologické 
vyšetření. 

Anamnestické údaje– pro odpověď ano je doporučeno urologické  
dovyšetření 

 
•Máte bolesti urogenitálu?      Ano  Ne 
•Uniká Vám, nebo unikala pokud jste močil, vám někdy moč Ano  Ne 
•Chodíte v noci močit víc jak 1x     Ano  Ne 
•Během dne chodíte častěji močit než za 2 h    Ano  Ne 
•Míváte pálení v močové trubici při močení    Ano  Ne 
•Pozoroval jste někdy krev v moči     Ano  Ne 
•Vymočil jste někdy kamínek     Ano  Ne 
•Měl jste někdy ledvinnou koliku     Ano  Ne 
•Měl jste někdy zánět  moč. cest s teplotou      Ano  Ne 
•Prodělal jste operaci močových cest     Ano  Ne 
 

Objektivní údaje – mimo normu  doporučuji konzultovat urologa 
        Norma   Mimo normu 
KBU        negativní 
Mikroskopicky moč      bez ery a do 5 leuko  
IPSS (Dotazník symptomů)     do 9 bodů    
Jizva po operaci ledviny a měchýře    NE   
Symetrická varlata      ANO    
Výtok z uretry u muže     NE    
UZ ledvin a nadledvin     (popis)    
UZ měchýře, rezidua      (popis)   
PSA (muži nad 45 let)     Do 4 
Prostata per rektum (muži nad 45 let)   symetrická, hladká,nebolestivá 

Urologickým vyšetřením je pak míněno již velmi podrobné dovyšetření případné 
patologie. Které pro všeobecnou informaci shrnuji v této presentaci. Širší rozklad  je možno 
nalézt i v knize . Praktická urologie u nemocných v dialyzační léčbě před a po transplantaci 
ledviny – 2005,  Pavel Navrátil, vydavatel Olga Čermáková  cermakova.olga@seznam.cz 
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