
Klinika urologiczna 

Informacje dla pacjenta
Holmowa laserowa enukleacja 
prostaty (HoLEP)
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Vivantes Humboldt-Klinikum
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité  
– Universitätsmedizin Berlin
Am Nordgraben 2 | 13509 Berlin
www.vivantes.de/huk/urologie

Jak dotrę do Vivantes Humboldt-Klinikum?
U8 Rathaus Reinickendorf, następnie 15 minut spacerem | Autobus 220 z 
Rathaus Reinickendorf (wyjście Finanzamt Reinickendorf) do Humboldt-
Klinika | Autobus 124 z Alt-Tegel do Gorkistr./Am Nordgraben, następnie 
5 minut spacerem | Przed kliniką znajdują się płatne miejsca parkingowe.
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Śledź nas w mediach społecznościowych:
www.instagram.com/vivantesgmbh
www.facebook.com/vivantes
www.twitter.com/vivantes

Rezerwacja terminu online:  
termin.vivantes.de

 –  występują problemy podczas oddawania moczu 
bądź towarzyszy temu silny ból.

 –  występuje silny ból brzucha lub w okolicy nerek.

•  Tkanka prostaty pobrana podczas zabiegu biopsji 
zostanie zbadana pod mikroskopem. Wynik badania 
zostanie udostępniony po około 14 dniach.

•  Pacjent i prowadzący urolog otrzymają kartę 
informacyjną ze wszystkimi ważnymi wynikami.

•  Coroczne profilaktyczne badanie na obecność 
nowotworu jest nadal wymagane, ponieważ gruczoł 
krokowy nie został usunięty.

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące operacji 
i wskazań medycznych, zachęcamy do zarezerwowania 
– przez internet lub przez telefon – terminu rozmowy 
doradczej. 
 

Zespół ds. leczenia laserowego w  
Vivantes Humboldt-Klinikum

Dr Tobias Bothmann Dr Franziska Herrmann

 
 
Prof. dr Steffen Weikert
Ordynator

Rezerwacja terminu rozmowy doradczej
Online: www.vivantes.de/huk/urologie
Tel. +49 30 130 12 1290 i 1291

Dr Christian Klopf
Ordynator

ZAREZERWUJ  

TERMIN  

ONLINE: 

termin.

vivantes.de



Szanowny Pacjencie!

W ostatnich latach terapia laserowa wykorzystywana 
do leczenia łagodnego przerostu prostaty stała się 
preferowaną metodą operacyjną. Badania potwierdzają 
zalety tej metody względem innych procedur 
endoskopowych.
W naszej placówce wykonujemy zabieg enukleacji prostaty
laserem holmowym (w skrócie: HoLEP). Personel 
Vivantes Humboldt-Klinikum posiada doświadczenie w 
wykonywaniu takich zabiegów – przeprowadziliśmy już 
ponad 1000 zabiegów HoLEP.

Zasada HoLEP
 
Ten zabieg operacyjny polega na wyłuszczeniu (enukleacji) 
prostaty. Przez cewkę moczową wprowadzane jest 
narzędzie chirurgiczne i za pomocą promieni laserowych 
przenikających przez elastyczną tkankę można wyłuszczyć 
nadmiar tkanki z gruczołu krokowego (rys. 1).

Rys. 1              Rys. 2

Wyłuszczona tkanka jest następnie rozdrabniana 
za pomocą specjalnego narzędzia chirurgicznego 
(morcelatora) w pęcherzu moczowym i odsysana (rys. 2).

Zaletą takiej metody operacyjnej jest całkowite usunięcie 
tkanki gruczolaka. Jest to możliwe dzięki temu, że zabieg 
jest wykonywany wzdłuż warstw anatomicznych – tak 
jak w przypadku obierania pomarańczy, które polega na 
odrywaniu palcami skórki od miąższu. Dlatego zabieg ten 
powoduje znacznie mniejsze krwawienie niż na przykład 

klasyczna przezcewkowa resekcja prostaty. Zaletą lasera 
holmowego są jego właściwości fizyczne: to „pulsujący 
laser”, który poprzez zastosowanie energii laserowej 
tworzy pęcherze wodne, które odsuwają tkankę.

Do wykonania tego zabiegu potrzebne są dwie wizyty. 
Wizyta ambulatoryjna przygotowująca do zabiegu i 
wizyta stacjonarna, podczas której wykonywany jest 
zabieg.
 

Badanie stacjonarne przed zabiegiem

Proszę przyjść w wyznaczonym terminie (co najmniej 
tydzień przed zabiegiem) do recepcji, która znajduje się 
na parterze głównego budynku. Najpierw należy dopełnić 
tam wszystkich formalności. Pacjenci ubezpieczeni 
w ramach systemu publicznego muszą przedłożyć 
skierowanie do szpitala wystawione przez swojego 
urologa oraz potwierdzenie pokrycia kosztów wystawione 
przez kasę chorych. Następnie urolog zbada Państwa i 
zostanie pobrana krew. W ramach przygotowania do 
zabiegu operacyjnego odbędzie się również rozmowa 
z anestezjologiem. Cała wizyta potrwa mniej więcej 3 
godziny.
 

Operacja

Dzień przed wyznaczoną datą zabiegu proszę zadzwonić 
pod numer 030 130 12 2364, aby dowiedzieć się, o której 
godzinie zostaną Państwo przyjęci do szpitala.
Dzień przed zabiegiem można jeszcze jeść do godz. 
24. Do godz. 6 rano w dniu zabiegu można pić wodę. 
Operacja trwa zwykle 1,5 godziny. Jeszcze pod narkozą 
zostanie podłączony na dwa dni cewnik.

Po operacji pacjent musi pozostać przez około godzinę 
w sali pooperacyjnej, zanim zostanie przewieziony z 
powrotem do swojego pokoju. Pęcherz moczowy będzie 
w dalszym ciągu przepłukiwany przez cewnik płynem, aby 
wypłukać powstające skrzepy krwi.

Płukanie pęcherza jest bezbolesne i zwykle kończy się 
dzień po operacji. Po zakończeniu płukania pęcherza 
pacjent może poruszać się po swojej sali i budynku.

Drugiego dnia po operacji zwykle zdejmowany jest 
także cewnik, o ile mocz jest klarowny. Następnie za 
pomocą badania ultradźwiękowego sprawdzamy, czy 
pacjent może oddawać mocz bez jego zatrzymania. 
Mierzymy też strumień moczu. Przy normalnym 
przebiegu tych czynności pacjent może opuścić szpital 
jeszcze tego samego dnia.  

Wskazówki dotyczące
rekonwalescencji po zabiegu

Po zabiegu enukleacji prostaty pozostaje rana w 
gruczole krokowym, która musi się zagoić. Mechaniczne 
uszkodzenie krocza lub nadmierne ukrwienie 
wywołują krwawienia i wydłużają gojenie się rany. Aby 
przyspieszyć gojenie się rany, należy stosować się do 
kilku wskazówek:

•  Przez 3 tygodnie nie wolno jeździć rowerem i konno, 
nie wolno podnosić ciężkich przedmiotów ani 
wykonywać ciężkich prac fizycznych.

•  Należy pić ok. 2 litrów płynów dziennie, o ile nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych (np. niewydolność serca 
lub nerek).

•  Odrywanie się strupów może wywoływać łagodne 
krwawienia.

•  W rzadkich przypadkach może wystąpić łagodne, 
przejściowe nietrzymanie moczu.

•  Ze względu na proces gojenia się rany przez okres do 
4 miesięcy pacjent może odczuwać nagłe parcie na 
pęcherz i ból przy oddawaniu moczu.

•  W wyniku operacji nasienie powstające podczas 
ejakulacji najpierw przedostaje się do pęcherza, skąd 
jest usuwane przy następnym oddawaniu moczu. 
Nazywane jest to ejakulacją wsteczną.

•  Należy zgłosić się do swojego urologa lub do naszej 
kliniki, jeśli

 – pojawi się gorączka powyżej 38,5°C,


