
 
 

Ta informacja jest dostępna w różnym formacie jak np. duży, łatwy w odczytaniu druk 
lub w innym języku. Proszę skontaktować się z zespołem w tej kwestii na email: 
greatermanchester.cancer@nhs.net lub dzwoniąc pod numer: 0161 918 2087 

 
Informacja dotycząca Drogi do Badania Prostaty dla Pacjentów 

Twój lekarz rodzinny GP skierował Cię do specjalistycznego szpitala na dalsze badania. Twoje objawy 
mogą być powiązane z różnymi stanami zdrowotnymi, do którego zaliczać się może także rak prostaty. 
Jednak większość pacjentów skierowanych na dalsze badania nie ma raka. 
 
Ważne jest abyś szybko poddał się dalszym badaniom, tak aby można było Cię zdiagnozować i abyś mógł 
jak najszybciej rozpocząć leczenie (jeśli byłoby ono konieczne). 

 
Twoja droga do badania prostaty 
Wymagane wizyty i badania mające na celu wyjaśnienie Twoich objawów określane są jako droga. 
Poniższy schemat przedstawia typową kolejność wizyt. Możliwe jest, że będziesz musiał się udać się do 
innego szpitala, a nie tego w pobliżu.    

 
 
Bardzo ważne jest, abyś się zjawił na wszystkie swoje wizyty. Ma to na celu zapewnienie 
pacjentom leczenie jak najszybciej byłoby to możliwe. 
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W trakcie oczekiwania na wizyty prosimy o nie zaprzestanie wykonywania swoich normalnych 
czynności/ćwiczeń. Ważne tak samo będzie zbalansowanie Twojej sprawności w trakcie leczenia, rzucenie 
palenia i poprawienie poziomu aktywności. 

 
Co musisz zrobić 

• Jeśli nie odezwał się do Ciebie nikt ze szpitala w ciągu 5 dni roboczych, to proszę 
skontaktować się z kliniką lekarza rodzinnego GP.  

• W momencie otrzymania telefonu ze szpitala (numer może się wyświetlić jako zastrzeżony), 
proszę mieć gotowe, zapisane poniżej swoje imię i nazwisko wraz z numerem telefonu: 

Imię i nazwisko: ……………………………………… Telefon:………….……….…………… 

• Ważne jest, aby być dostępnym na wizyty przez następne 4 tygodnie.  
• Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz zjawić się na wizytę lub planujesz podróż, to prosimy o 

skontaktowanie się ze szpitalem pod podany Tobie numer jak najprędzej to możliwe. Namiary 
kontaktowe wraz z numerem telefonu będą Tobie podane przy pierwszej rozmowie telefonicznej. 

• Jeśli zażywasz leki rozrzedzające krew to proszę skontaktować się z Twoją osobą kontaktową. 
• Proszę przynieść ze sobą listę leków na wszystkie wizyty. 
• Każda wizyta w szpitalu może zająć do 4 godzin. 
• Zalecamy w miarę możliwości zabranie ze sobą na wizyty członka rodziny lub przyjaciela. 
• Proszę zawiadomić osobę kontaktową, jeśli potrzebny jest tłumacz. 
• Gdybyś miał pytania dotyczące swojej wizyty lub ogólnie całej drogi, to proszę się skontaktować z 

osobą kontaktową. 
 

Oto badania, które możesz mieć robione 
Rezonans Magnetyczny (MRI Scan) 
Rezonans Magnetyczny działa za pomocą potężnych magnezów i fali radiowych, tak aby móc zobrazować 
gruczoł prostaty. Prześwietlenie zajmie mniej więcej 50 minut. Możesz być na oddziale do 2 godzin. W 
trakcie prześwietlenia najprawdopodobniej otrzymasz zastrzyk barwnika. Proszę powiadomić lekarza 
rodzinnego GP w wypadku posiadania reakcji klaustrofobicznych, aby można było przepisać środki 
uspokajające na czas trwania prześwietlenia. Proszę wstrzymać się od wszelkich aktywności seksualnych 
prowadzących do wytrysku na 3 dni przed rezonansem magnetycznym, aby obraz z prześwietlenia wokół 
gruczołu prostaty był bardziej szczegółowy. 
 
Biopsja Prostaty 
Biopsja prostaty wlicza kilkakrotne wkłucie małej igły w gruczoł prostaty mające na celu pobranie próbek. 
Igła zazwyczaj jest umieszczana przez odbyt lub przez krocze (obszar skórny pomiędzy odbytem, a 
moszną). Biopsja zazwyczaj jest przeprowadzana pod znieczuleniem miejscowym, a czasem pod narkozą; 
kwestia znieczulenia będzie omówiona z Tobą w trakcie rozmowy ze specjalistą (lekarz/pielęgniarz(rka)). 
W szpitalu możesz spędzić do około 4 godzin w wypadku przeprowadzenia zabiegu pod znieczuleniem 
miejscowym lub cały dzień/noc, jeśli zabieg byłby pod narkozą. 
. 
 
Tomografia Komputerowa (CT Scan) 
Tomografia Komputerowa używa promieni rentgena, aby móc szczegółowo zobrazować Twoje ciało. Przed 
prześwietleniem dostaniesz do wypicia napój z barwnikiem i tak samo w trakcie prześwietlenia możesz 
otrzymać zastrzyk z barwnikiem. Na oddziale możesz spędzić do około 2 godzin.  
 
Prześwietlenie Kości 
Prześwietlenie kości jest badaniem obrazowym. W trakcie prześwietlenia stosuje się bezpieczną ilość 
barwnika radioaktywnego, aby móc zdiagnozować problemy z kośćmi. Poprosi się Ciebie o zjawienie się w 
szpitalu na wyznaczoną godzinę, aby móc podać Tobie barwnik radioaktywny. Potem otrzymasz informację 
odnośnie godziny Twojego prześwietlenia, co zazwyczaj wypada na parę godzin później. Proszę nie 
przychodzić z nikim, kto byłby w ciąży lub jest poniżej 18 roku życia. 
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