Patientvejledning

Prostatabiopsi
Vævsprøve

Hvornår foretages
biopsi?
• Når PSA-værdien (prostata blod
prøven) er forhøjet
• Når lægen kan føle forandringer ved
blærehalskirtlen (prostata)

Forberedelse
For at forebygge infektion får du umiddelbart inden biopsien en antibiotikatablet. Du får også en tablet med
hjem, som du skal tage 6 timer efter, at
biopsien er taget.

Hvordan foregår
undersøgelsen?
Du ligger på et leje på din venstre side
med ryggen til lægen. Lægen fører en
scanner op i endetarmen og via den
tages 6 - 10 biopsier (vævsprøver). Det
tager ca. 10 minutter.

Er der smerter
forbundet med
undersøgelsen?
Der er ofte lettere, forbigående smerter.
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Efter undersøgelsen?
• Der vil forekomme blod i afføringen
samt blod i urinenved de første
toiletbesøg
• I forbindelse med sædafgang kan
der også forekommeblod
• Hvis du får temperatur over 38,5° og
smerter efterfølgende, skal du kontakte vagtlæge eller skadestue

Svar på biopsi
Du får svar i løbet af 8 - 10 dage.

Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste
pleje, behandling og service, beder vi
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage
på mail, såfremt du har givet tilladelse
hertil. Såvel positivsom negativ kritik
er vigtig for os i vores bestræbelserpå
at yde det bedst muligebehandlingsforløb for vores patienter.
I alle afdelinger er der opstillet
standere,hvor vi spørger dig, om du
vil anbefale Aleris-Hamlet til andre. Du
afgiver dit svar med blot ét tryk på den
smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på
Aleris-Hamlet beder vi dig venligst
fremsende direkte til Aleris-Hamlets
direktion, att. Den Virksomheds
ansvarlige læge, Aleris-Hamlet
GyngemoseParkvej 66, 2860 Søborg.
Skulle du ikke ønske dette, kan du
læse nærmere om klagemuligheder
på Patientombuddetshjemmeside:
www.patientombuddet.dk. Her finder
du vejledning og klageskema.
Ønsker du at søge om erstatning for
fejl, du mener, der er begået, retter du
henvendelsetil Patientforsikringen.
Se vejledning og klageskema på
www.patientforsikringen.dk.
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Aleris-Hamlet Hospitaler - Vest
Aalborg

Esbjerg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris-hamlet.dk

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Aarhus

Herning

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris-hamlet.dk

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris-hamlet.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler - Øst
København

Ringsted

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris-hamlet.dk

www.aleris-hamlet.dk

Telefon åbningstider i kundeservice
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag - søndag

Vest
8 - 18
8 - 15
Lukket

Øst
8 - 18
8 - 16
Lukket
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