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Pacient 60 ročný, podnikateľ, zdravý. 

Neužíval pravideľne žiadne lieky, občas lumbago. 

Komplexná preventívna prehliadka - „Centrum“  

fyzikálne vyš., aj per rectum, KO, BCH, CRP, 

onko-markery, RTG hrudníka, EKG, ECHO, 

zhodnotenie RA, OA, PA, imunita – 5 400,-SK

Všetky výsledky v norme, iba PSA 4,65 ng/ml

Odporučené urologické vyš. cez prakt. lekára: 

sono prostaty, biopsia, opakovane  markery....
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• PACIENT STRIKTNE ODMIETOL 
UROLOGICKÉ VYŠETRENIE !!!

• Na internete si vraj prečítal,čo znamená zvýšené 
PSA, aj informácie o nádoroch prostaty

• Desí sa toho, že by mal byť operovaný, ožarovaný 
či brať chemoterapiu, lebo vraj čítal, že potom 
často dochádza k poruchám sexuálnych funkcií. 
On je čerstvo, druhý-krát ženatý s o 20 rokov 
mladšou ženou. Necíti sa byť chorý, nefajčí, pije s 
mierou, pravideľne športuje – tenis, bicykel.
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• Navrhol, že je ochotný dať si onko-makery 
zopakovať na našej ambulancii

• Vysvetlila som mu, že to nie je v kompetencii PL

• Povedala som mu, že zistenie zvýšenej hladiny 
PSA nemusí nič znamenať, ale bez urologického 
vyšetrenia sa nedá urobiť definitívny záver

• Opäť odmietol – podpísal reverz.

• Svoj negatívny postoj argumentoval aj tým, že 
nemá žiadne problémy s potenciou a bojí sa, že pri 
punkcii “mu tam niečo poškodia“
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• Po mesiaci zasiahla dcéra, odborná lekárka, 
vybavila urologické vyšetrenie a pacient si prišiel 
pre zdravotnú dokumentáciu a odporúčanie

• Bol  zmenený, prestal športovať, uzatvoril sa do 
seba, nespával, trápil sa, veľa pil a fajčil

• V noci, deň pred vyšetrením, dostal akútny infarkt 
myokardu a pri prevoze RZP do nemocnice zomrel

• PITVA- akútna srdcová isch. - koronarospazmus

• IRÓNIA OSUDU – žiaden patol. nález prostaty
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• PREVENTÍVNE VYŠETRENIA  SÚ 
PROSPEŠNÉ

• NEBEZPEČNÉ SÚ PREVENTÍVNE 
PROGRAMY KOMERČNÉHO RÁZU:

• „Preventívne TE u detí aj dospeých“ - USA 

• „Preventívne hysterektómie u žien nad 50 
rokov“ - USA – “Prevencia Ca maternice“

• WONCA 2008 – Istanbul, American 
Journal of Family Physician, JAMA
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• Moja kazuistika - mimoriadny a ojedinelý 
prípad z mojej praxe.

• Potreba citlivého a primeraného prístupu k 
pacientom, dokonca aj pri  preventívnych   
vyšetreniach.

• Pacientov nad 50 r. odosielam na urológiu v 
rámci preventívnej prehliadky pravideľne.

• ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ


