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RozdRozděělenleníí urologických výkonurologických výkonůů

�� OtevOtevřřenenéé operaceoperace

�� EndoskopieEndoskopie

�� LaparokopickLaparokopickéé//robotickrobotickéé operaceoperace

�� MiniinvazivnMiniinvazivníí operaceoperace

�� PerkutPerkutáánnnníí výkonyvýkony



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

LedvinaLedvina

�� NefrolithiasaNefrolithiasa -- pyelolitotomiepyelolitotomie

�� Tumory Tumory -- nefrektomie, nefrektomie, 
nefroureterektomienefroureterektomie, resekce            , resekce            

�� InfeInfeččnníí fokus fokus -- nefrektomie    nefrektomie    

�� Trauma Trauma –– nefrektomie, znefrektomie, zááchovnchovnáá
operace  operace  

�� Cysta Cysta -- marsupializacemarsupializace



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

MoMoččovodovod

�� UreterolithiasaUreterolithiasa –– ureterolitotomieureterolitotomie

�� Tumor Tumor ––
ureterektomieureterektomie//nefroureterektomienefroureterektomie

�� StenStenóóza moza moččovodu ovodu –– reimplantacereimplantace, , endend--
toto--endend plastika, nplastika, nááhrada, hrada, BoarihoBoariho plastikaplastika

�� StenStenóóza PU pza PU přřechodu echodu -- plastikaplastika



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

RetroperitoneumRetroperitoneum

�� Tumor Tumor –– lymfadenektomielymfadenektomie

�� AdrenalopathieAdrenalopathie –– adrenalektomieadrenalektomie

�� VarikokVarikokéélala –– resekce spermatických vresekce spermatických véénn



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

MoMoččový mový měěchýchýřř

�� CystolitiasaCystolitiasa –– cystolitotomiecystolitotomie

�� Tumor Tumor –– cystektomiecystektomie

�� NNíízkokapacitnzkokapacitníí mměěchýchýřř –– augmentaceaugmentace

�� Trauma Trauma -- suturasutura



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

ProstataProstata

�� Tumor Tumor –– prostatektomie prostatektomie –– RAPE, PERAPERAPE, PERAPE

�� BPH BPH –– transvesiktransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

UretraUretra

�� Striktura Striktura –– plastikaplastika

�� Tumor Tumor –– uretrektomieuretrektomie

�� Trauma Trauma -- plastikaplastika



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

Varle a Varle a adnexaadnexa

�� Tumor  Tumor  -- orchiektomieorchiektomie radikradikáálnlníí

�� ZZáánněět t –– orchiektomieorchiektomie skrotskrotáálnlníí

�� Trauma Trauma –– orchiektomieorchiektomie skrotskrotáálnlníí, , 
zzááchovnchovnáá operace operace -- zzřříídkadka



OtevOtevřřenenéé operace operace -- IndikaceIndikace

PenisPenis

�� Tumor  Tumor  -- amputace, parciamputace, parciáálnlníí, amputace, , amputace, 

�� Priapismus Priapismus –– shuntyshunty

�� M. M. PeyroneiPeyronei –– korekkorekččnníí operaceoperace

�� ED ED –– implantace protimplantace protéézz



LaparoskopickLaparoskopickéé//robotickrobotickéé operace operace --
IndikaceIndikace

LedvinaLedvina

�� NefrolithiasaNefrolithiasa -- pyelolitotomiepyelolitotomie

�� Tumory Tumory -- nefrektomie,  resekce            nefrektomie,  resekce            

�� InfeInfeččnníí fokus fokus -- nefrektomie  nefrektomie  

�� Cysta Cysta -- marsupializacemarsupializace



LaparoskopickLaparoskopickéé//robotickrobotickéé operace operace --
IndikaceIndikace

MoMoččovodovod

�� UreterolithiasaUreterolithiasa –– ureterolitotomieureterolitotomie

�� StenStenóóza PU pza PU přřechodu echodu -- plastikaplastika



LaparoskopickLaparoskopickéé//robotickrobotickéé operace operace --
IndikaceIndikace

RetroperitoneumRetroperitoneum

�� Tumor Tumor –– lymfadenektomielymfadenektomie

�� AdrenalopatieAdrenalopatie –– adrenalektomieadrenalektomie

�� VarikokVarikokéélala –– resekce spermatických vresekce spermatických véénn



LaparoskopickLaparoskopickéé//robotickrobotickéé operace operace --
IndikaceIndikace

MoMoččový mový měěchýchýřř

�� Tumor Tumor –– cystektomiecystektomie

�� NNíízkokapacitnzkokapacitníí mměěchýchýřř –– augmentaceaugmentace

�� Divertikly Divertikly -- resekceresekce



LaparoskopickLaparoskopickéé//robotickrobotickéé operace operace --
IndikaceIndikace

ProstataProstata

�� Tumor Tumor –– prostatektomie prostatektomie –– RAPERAPE



LaparoskopickLaparoskopickéé//robotickrobotickéé operace operace --
IndikaceIndikace

VarleVarle

�� RetinovanRetinovanéé varlevarle



EndoskopickEndoskopickéé operace operace -- IndikaceIndikace

LedvinaLedvina

�� NefrolithiasaNefrolithiasa –– flexiURSflexiURS + laser+ laser

�� Tumory Tumory ––endoresekceendoresekce flexiURSflexiURS



EndoskopickEndoskopickéé operace operace -- IndikaceIndikace

MoMoččovodovod

�� StenStenóózy zy –– endopyelotomieendopyelotomie, , dilatacedilatace, laser, , laser, 
JJ JJ stentstent

�� UreterolithiasaUreterolithiasa –– URS extrakce, laser, JJ URS extrakce, laser, JJ 
stentstent

�� Tumor Tumor –– URS URS exciseexcise, laser, laser



EndoskopickEndoskopickéé operace operace -- IndikaceIndikace

MoMoččový mový měěchýchýřř

�� Tumor Tumor –– endoresekceendoresekce

�� CystolithisaCystolithisa –– litotripselitotripse –– sonosono, , mechanomechano, , 
laserlaser

�� NeurogennNeurogenníí mměěchýchýřř –– botoxbotox

�� Divertikly Divertikly -- endoresekceendoresekce



EndoskopickEndoskopickéé operace operace -- IndikaceIndikace

ProstataProstata

�� BPH BPH –– endoresekceendoresekce, , evaporizaceevaporizace, laserov, laserováá
enukleaceenukleace



EndoskopickEndoskopickéé operace operace -- IndikaceIndikace

UretraUretra

�� Striktury Striktury –– UTIOUTIO



MiniinvazivnMiniinvazivníí operace operace -- IndikaceIndikace

VarikokVarikokéélala –– mikrochirugickmikrochirugickáá resekce resekce 
spermatických vspermatických véénn



PerkutPerkutáánnnníí operace operace -- IndikaceIndikace

Nefrolitiasa Nefrolitiasa –– perkutperkutáánnnníí extrakce extrakce 
konkrementukonkrementu



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


