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52 CISTOSKOPIJA
Marko Drešček

1. Kaj je cistoskopija?
Cistoskopija oz. cistouretroskopija je preiskava, ki urologu, zdravniku specialistu za sečila,
omogoča vpogled v votli del spodnjih sečil, to je v sečnico in notranjost sečnega mehurja. Ob
tem lahko pregleda tudi vrat mehurja. To je del sečnice, ki gre skozi prostato, pregled pa je
zelo natančen, saj so vidne vse očesu dostopne podrobnosti.

2. Kakšen je namen preiskave?
Največkrat je preiskava indicirana pri diagnosticiranju težav pri mokrenju ali razjasnitvi
krvavitev iz sečil.

3. Kdo opravlja preiskavo?
Cistoskopijo mehurja opravljajo klinični specialisti urologije.

4. Kdo vas na preiskavo napoti?
Na preiskavo vas bo napotil izbrani zdravnik družinske medicine ali zdravnik specialist
urologije.

5. Kako se pripravite na preiskavo?
Pred preiskavo mora preiskovanec imeti prazen mehur, zdravnika pa mora opozoriti, če
jemlje kakšna zdravila proti strjevanju krvi. V primeru, da tega ne ve, naj se nekaj dni pred
preiskavo posvetuje s svojim zdravnikom družinske medicine.

6. Kako preiskava poteka?
Preiskava je opravljena ambulantno. Zdravnik pod kontrolo očesa uvede poseben aparat
preko sečnice v sečni mehur. Aparat se imenuje cistoskop in je naprava, sestavljena iz optične
enote in daljše cevke, ki ima na koncu lučko, lahko pa tudi kamero za ogled slike na
monitorju. Urolog lahko že med vstavljanjem cistoskopa ocenjuje sečnico, posebej če ima
težave pri uvajanju cistoskopa v mehur. Nato skozi cistoskop v sečni mehur spusti posebno
tekočino. S tem se mehur enakomerno razpre, zdravnik pa lahko pod kontrolo očesa pregleda
notranjost mehurja.
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7. Koliko časa traja preiskava?
Preiskava navadno traja od 10 do 15 minut.

8. Kakšne neprijetnosti lahko pričakujete?
Ob razpiranju mehurja preiskovanec zazna občutek, enak tiščanju na vodo. Če med preiskavo
preiskovanec občuti, da ima zelo poln mehur, mora zdravnika na to opozoriti. Zdravnik potem
mehur skozi uveden cistoskop občasno izprazni. Po odstranitvi cistoskopa je lahko do 2 dni
prisoten pekoč ali dražeč občutek v sečnici, v redkejših primerih lahko bolnik tudi
kratkotrajno krvavi iz sečil.

9. Kakšne so nevarnosti preiskave?
Če se po preiskavi pojavi krvavitev, vročina z motnjami mokrenja, pogosta ali pekoča
mokrenja ali če se prej omenjena krvavitev iz sečil stopnjuje, mora preiskovanec nemudoma
poiskati pomoč pri zdravniku družinske medicine ali urologu.

10. Kdaj bodo znani izvidi preiskave?
Izvid preiskave lahko prejme bolnik takoj oziroma skupaj z ostalimi izvidi urološkega
pregleda in mnenjem urologa.

11. Čemu bodo služili izvidi?
Zdravnik med preiskavo opazuje morebitne patološke spremembe v poteku spodnjih sečil do
mehurja. S preiskavo se potrdijo ali ovržejo bolezenska stanja v mehurju ali sečnici.
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