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Vážený pane, 
 

Vaším ošetřujícím lékařem Vám byla doporučena operace zvaná obřízka 
(cirkumcize, circumcisio). Jedná se o operační výkon, při kterém je částečně nebo zcela 
odstraněna předkožka penisu. Po operaci zůstává žalud penisu trvale obnažen. 
Předkožka, která byla odstraněna, již nikdy nedoroste. Důvodem k provedení této 
operace je tzv. fimóza, tedy stav, kdy není možno volně přetáhnout zúženou předkožku 
přes žalud, což znemožňuje hygienu penisu a komplikuje pohlavní život. Zúžený 
prstenec předkožky někdy brání v jejím přetažení při erekci. U dospělých pacientů je 
nejčasnější příčinou fimózy zánět nebo úraz, u pacientů starší věkové kategorie může 
být komplikací cukrovky. Cílem operace je částečné nebo úplné odstranění předkožky a 
uvolnění žaludu a ústí močové trubice. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis výkonu: 
 

Výkon je u nás nejčastěji prováděn ambulantně a v lokální anestézii. Za lékařem 
určených podmínek se někdy provedena v celkové nebo spinální anestézii a za 
hospitalizace, která obvykle netrvá déle než 2 dny. Po uvedení do anestézie (narkózy) 
nebo po lokálním umrtvení operatér provede kruhovité oříznutí předkožky, a to částečně 
nebo úplně (až do sulcus coronarium, tedy pod žalud) – rozsah výkonu závidí na stavu 
předkožky a velikosti postižení. Váš lékař Vás bude informovat, která z těchto variant je 
pro Vás vhodnější. Po odstranění předkožky se okraje rány sešijí jemnými stehy. Penis 
se následně očistí a zabandážuje, aby se předešlo vzniku hematomu (modřiny). 
 
Alternativy výkonu: 
 

Alternativou této metody je operaci neprovádět, co může vést ke zhoršování 
stavu předkožky, opakovaným zánětům v předkožkovém vaku a na žaludu, nebo 
bolestivým komplikacím. Při erekci může dojít k bolestivému natržení předkožky, 
zpravidla doprovázené krvácením. Další alternativou je provést jen nastřižení 
zúženého prstence kůže a sešít krvácející okraje. Nevýhodou této metody je 
pravděpodobnost opakovaného zajizvení a opětovné zúžení předkožky. 



 
Péče po výkonu: 
 

V případě hospitalizace budete po operaci dle monitorován na standardním 
oddělení Urologie. Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat a zahájit příjem 
stravy per orálně. Budeme se snažit předejít možným pooperačním komplikacím a 
v případě jejich vzniku jich co nejdříve efektivně odstranit.  

 
 

Komplikace po výkonu: 
 

Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý operační výkon je 
zatížen množstvím komplikací, které se objeví hned po operaci, nebo v pozdějším 
období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty smrtelné. Některé z nich najdete v 
následujícím přehledu: 
 

Časné komplikace  
 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně. V extrémním případě, 

když je krvácení významné, může skončit novou operací, jejímž cílem je 
krvácení zastavit. 

Teplota  téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není 
způsobena infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě 
teplota nepřevyšuje 38°C a během 48 hodin odezní. 

Bolest  je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá se 
však účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy dopředu 
odhadnout její intenzitu.  

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Infekce se objevuje až 
několik dnů po operaci. Projevuje se zvýšením bolesti v ráně, vzestupem 
teploty, zatvrdnutím v ráně a celkovým zhoršením stavu.  

 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 

Obecné komplikace 
 
Alergická reakce  

tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i v 
pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo 
desinfekční prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění 
kůže, ale může mít i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková 
slabost, pokles krevního tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se 
nejčastěji do několika vteřin nebo minut po podání léku nebo desinfekčním 
prostředku (při desinfekci operačního pole). Tato reakce se může 
vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří dosud nejsou na nic alergičtí. 
Pokud budete podobnou reakci pozorovat, pak ihned informujte zdravotní 
personál. 
 
 



Riziko závažného postižení a smrti 
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech mít 
závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti 
pacienta 

 
Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po propuštění: 
 
Operace by pro vás neměla znamenat změnu v dosavadním dietním režimu. Jemné 
stehy, které používáme, se samy rozpustí a vypadnou do 10-14 dnů. Pokud by 
setrvávaly na místě víc jak 10 dní, požádejte o jejich odstranění Vašeho praktického 
lékaře, popřípadě urologa. Do úplného zhojení je vhodné vystříhat se pohlavního 
styku, a to po dobu alespoň 4 týdnů. Pracovní zařazení je možné hned, jakmile Vás 
bolest nebude omezovat a otok odezní. Kontrola u urologa není ve většině případů 
potřebná. Pokud vzniknou komplikace, pak je kontrola v urologické ambulanci 
samozřejmostí. 
 


