
AABBRRAAZZEE  KKOONNDDYYLLOOMMAATT  
 
Vážený pane, 
 

po zhodnocení urologem byly u Vás diagnostikovány kondylomata (genitální 
bradavice). Vaším ošetřujícím lékařem Vám bylo doporučeno jejich snesení. 
Kondylomata (anogenitální bradavice, condyloma acuminatum) jsou typické kožní léze, 
růžové nebo nahnědlé barvy. Mohou být solitární i mnohočetné. Nejčastějším místem 
výskytu jsou u mužů oblast žaludu, kůže penisu a předkožky. Jedná se o virové 
onemocnění způsobené lidskými papilomaviry (HPV virus typu 6 a 11). Nejčastější 
cestou přenosu je nechráněný pohlavní styk s infikovanou partnerkou nebo partnerem. 
Inkubační doba onemocnění je od 3 týdnů do 8 měsíců. Přes intenzivní léčbu jsou 
kondylomata onemocněním, které se velmi často opakuje. Při výskytu kondylomat by 
též měl/a být vyšetřen/a sexuální partner/ka. Při sexuálních aktivitách se doporučuje 
použití prezervativu. 

 
 
Popis výkonu: 
 

Výkon je prováděn zpravidla ambulantně, v celkové narkóze. Po toaletě 
operačního pole lékař provede odstranění kondylomat seškrábnutím z kůže genitálu a 
následním koagulováním (popálením) v místě seškrábnutí. V případě větší plochy 
postižení je může odstranit chirurgicky (skalpelem) s následním sešitím krvácejícího 
místa. 

 
Alternativy výkonu: 
 

Alternativou léčby je kryodestrukce (zmrazením) či použití laseru. Tyto metody 
se v současné době na naší klinice neužívají. Další alternativou je užití lokálně 
působících látek s antivirovým účinkem (podofyllin, podofyllotoxin, kyselina 
trichloroctová, 5-florouracil, interferony, oxid dusný). Tato léčba je doménou 
dermatovenerologů (kožní ambulance). 
 
 
 
 
 



Péče po výkonu: 
 
V případě hospitalizace budete po operaci 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.  

Výkon je ale nejčastěji prováděn ambulantně a po doslání budete propuštěn 
s doprovodem do domácí péče. Tam se předpokládá nějaká doba sexuální abstinence 
a hygiena genitálu s omezením mýdla a mýdlových roztoků. Vše naleznete 
v doporučující zprávě.  

 
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. Pokud budete trpět bolestí, pak si neváhejte říci 
ošetřujícímu personálu. 

 
Pozdní komplikace 

 
Recidiva onemocnění 

opětovný výskyt kondylomat. Je potřeba důsledně přeléčit i partnerku a opakovat 
operaci. 

 
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: 
 
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: 
 
V případě ambulantního výkonu budete propuštěn po doslání na dospávací jednotce 
KARIM. Je nutný odvoz jinou osobou. V případě hospitalizace je nejčastější délka 
pobytu 2 dny, v případě výskytu komplikací se může prodloužit (krvácení,…). Operace 
by pro vás neměla znamenat změnu v dosavadním dietním režimu. Do úplného 
zhojení je vhodné vystříhat se pohlavního styku nebo používat kondom. Pracovní 
zařazení je možné hned, jakmile Vás bolest nebo otok nebude omezovat. Kontrola u 
urologa není ve většině případů potřebná. Pokud vzniknou komplikace, pak je kontrola 
v urologické ambulanci samozřejmostí. 
 
 


