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INFORMOVANÝ SOUHLAS a POUČENÍ O VÝKONU 
obřízka (cirkumcize, odstranění předkožky) 

 
Obřízka (cirkumcize)  
je operační metoda, při které lékař odstraňuje předkožku a v důsledku toho zůstává žalud penisu obnažen. 
Cílem operace je částečné nebo úplné odstranění předkožky a následné uvolnění žaludu a ústí močové 
trubice, volné ztopoření penisu nebo jejím odstraněním zabraňujeme dalším zánětlivým změnám penisu 
nebo vzniku nádoru. Pokud není předkožka volná (mluvíme o fimóze), může vyvolat zástavu močení, 
předkožka se může zaškrtit, nelze ji vrátit zpět, dojde k poruše odtoku krve a výsledkem je výrazný otok 
penisu a promodrání žaludu. Nedostatečná hygiena předkožkového vaku může přispět ke vzniku nádoru 
penisu. 
 
Popis 
Operace se provádí v místním znecitlivění. Místním znecitlivěním rozumíme zavedení účinné látky (místního 
anestetika) přímo do místa operačního výkonu nebo na vhodném místě do blízkosti nervu, který operovanou 
oblast inervuje. Místní znecitlivění zajistí vyřazení vnímání bolestivých podnětů z místa operačního pole, 
neovlivní však vědomí pacienta. Obřezání penisu se provádí částečně nebo úplně převážně u pacientů, kde 
je onemocnění předkožky v celém rozsahu v důsledku zánětu nebo nádoru. Ránu šijeme jemnými stehy, 
které se samy vstřebají a vypadnou při běžné hygieně.  
 
Komplikace 
Teplota – téměř po každém zákroku 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. Ojedinělými komplikacemi jsou krvácení, 
infekce nebo otok penisu, v jejich případě nás kontaktujte. 
 
Alternativy 
K tomuto výkonu není alternativní postup. 
 
K obřízce (operačnímu odstranění předkožky) jsem se rozhodl po podrobné a srozumitelné informaci a 
poučení o druhu, významu, důsledcích a možných rizicích výkonu, jakož i po zralém uvážení všech výhod a 
nevýhod. Vše mi bylo sděleno v podrobném rozhovoru s lékařem srozumitelně, bylo mi umožněno si vše 
řádně zvážit a měl jsem též možnost se zeptat na vše, co považuji za podstatné a klást doplňující otázky. Byl 
jsem upozorněn na eventuální nutnost výkon rozšířit nebo upravit v závislosti na místním nálezu a celkovém 
stavu organismu. V případě nutnosti souhlasím i s nutným rozšířením nebo úpravou výkonu. Toto prohlášení 
jsem si přečetl, měl jsem dostatek příležitostí hovořit o výkonu s lékařem, považuji poučení za dostatečné, 
nemám další otázky a s výkonem souhlasím. 
 
Pan ………………………………………………............................. rodné číslo …………………………………………........................ 
žádá o provedení obřízky (operačního odstranění předkožky) ve zdravotnickém zařízení ANDROGEOS, spol. 
s r.o.. Žadatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s celkovým provedením operačního výkonu, s jeho 
riziky a následky.  
 

V …………………………………… dne ……………………………………. 

Datum, hodina:minuta, jméno a podpis žadatele 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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