
 

 

Uretrocystoskopia 

Na podstawie wykonanych badao lub/i zebranego wywiadu lekarskiego został Pan/Pani 

zakwalifikowany do uretrocystoskopii.  

Uretrocystoskopia jest badaniem polegającym na oglądaniu wnętrza cewki moczowej, prostaty oraz 

pęcherza moczowego za pomocą cystoskopu. Cystoskop jest narzędziem endoskopowym 

wykorzystującym układ optyczny do wizualizacji wnętrza pęcherza moczowego. Pacjent położony jest 

w pozycji ginekologicznej. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Po 

dokładnym obmyciu krocza środkiem odkażającym lekarz wypełnia cewkę żelem lignokainowym. 

Następnie wprowadza cystoskop przez cewkę moczową do pęcherza moczowego wypełniając dolne 

drogi moczowe płynem. W czasie badania urolog dokładnie, pod kontrolą wzroku, ocenia błonę 

śluzową cewki, gruczoł krokowy oraz ściany pęcherza wraz z ujściami moczowodu. Cystoskopia jest 

badaniem diagnostycznym na podstawie której lekarza podejmuje decyzje co do dalszego leczenia. 

Możliwe powikłania związane z zabiegiem: 

- Krwiomocz (obecnośd krwi w moczu o różnym nasileniu): częste, niegroźne powikłanie. Związane 

jest z podrażnieniem błony śluzowej dróg moczowych. Nie wymaga leczenia, ustępuje samoistnie w 

ciągu kilku dni 

- Krwawienie z dróg moczowych z tamponadą pęcherza moczowego: Sporadycznie krwawienie po 

zabiegu jest silniejsze, co może doprowadzid do powstania skrzepów w obrębie pęcherza moczowego 

i zatrzymania moczu na tym tle. W takim przypadku zachodzi koniecznośd wprowadzenia cewnika 

przez cewkę moczową i wypłukania skrzepów z pęcherza moczowego. Może zajśd też koniecznośd 

przyjmowania leków przeciwkrwotocznych lub czasowego pozostawienia na oddziale do obserwacji. 

Wyjątkowo po uretrocystoskopii konieczne jest leczenie endoskopowe polegające na zahamowaniu 

krwawienia. 

- Zatrzymanie moczu: Podrażnienie okolicy szyi pęcherza moczowego w czasie badania może 

doprowadzid do okresowego braku możliwości oddania moczu mimo uczucia wypełnionego pęcherza 

wymagającego założenia cewnika do pęcherza moczowego. 

- Uraz cewki moczowej: W czasie wprowadzania cystoskopu do dróg moczowych może dojśd do urazu 

cewki moczowej co w konsekwencji może wymagad okresowego założenia cewnika do pęcherza a w 

niektórych przypadkach do zwężenia cewki moczowej. 



- Nietrzymanie moczu: niezwykle rzadkie powikłanie wynikające z uszkodzenia zwieracza cewki 

moczowej, zazwyczaj ma charakter przejściowy. Aktualnie dotyczy poniżej 1% pacjentów 

poddawanych zabiegowi uretrocystoskopii. 

- Powikłania sercowo-‐naczyniowe i infekcyjne: Bardzo rzadko mogą wystąpid powikłania natury 

sercowo‐naczyniowej takie jak utrata przytomności, zakażenie organizmu (sepsa), arytmia serca i w 

konsekwencji zatrzymanie akcji serca prowadzące do zgonu. Ryzyko poważnych powikłao jest nikłe 

jednak nie można go wykluczyd całkowicie. 


