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Kondylomata zevního genitálu  

 

Vážený pane, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o kondylomatech zevního genitálu. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co jsou kondylomata zevního genitálu:  
Kondylomata jsou bradavičnaté výrůstky nejčastěji virového původu, které jsou 
lokalizovány nejčastěji na oblasti předkožky a žaludu nebo v zevním ústí močové trubice. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Výrůstky bradavičnatého původu v oblasti genitálií, jedná se o infekční virové onemocnění. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Výkon se provádí bez osobní přípravy. K plánovanému výkonu přicházíte ráno 
na urologickou ambulanci. Přineste si s sebou doporučení a zprávu od lékaře. Výkon Vám 
bude proveden na operačním sále, kde si odložíte svršky a osobní věci do uzamykatelné 
skříně. Sestra Vás doprovodí a uloží na operační stůl.  

Jaký je postup při provedení výkonu: 
Operační výkon spočívá v odstranění těchto výrůstků a v případě většího rozsahu v ošetření 
plochy po odstraněné tkáni. Je-li postižení rozsáhlé, je někdy vhodné provést obřízku – 
odstranění celé předkožky. Výkon je prováděn většinou v místní anestezii, v případě 
postižení ústí močové trubice je prováděn v anestezii celkové. Jsou-li řešena kondylomata 
v ústí močové trubice, může být po výkonu přechodně zavedena cévka v močovém měchýři. 
Výkon se provádí v místním znecitlivění vleže na zádech. Lékař provádí výkon za sterilních 
podmínek. Nepříjemný a bolestivý bude pro Vás pouze vpich místního znecitlivění. 
Samostatný výkon neucítíte. Bolest můžete cítit po odeznění anestezie. V případě nutnosti 
lékař použije vstřebatelný šicí materiál (14 dnů). 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Zhoršené hojení může souviset s celkovým stavem pacienta (diabetes, cévní onemocnění). 
V dalším časovém průběhu může dojít k recidivě těchto kondylomat. Za této situace je 
vhodné vyšetření sexuální partnerky. 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  
 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Rodné číslo:   
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Při drobných kondylomatech jsou tato někdy léčena lokální aplikací látek způsobujících 
vymizení těchto drobných kondylomat. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Omezení životního stylu je po operačním výkonu krátkodobé. 
Po provedeném výkonu obdržíte zprávu a informace o další kontrole na urologické 
ambulanci a budete propuštěn domů. Při potížích (krvácení, teplota) vyhledejte 
urologickou ambulanci nebo urologickou pohotovost. Celý výkon trvá přibližně 30 minut. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl. Lékařem jsem byl poučen o možnosti  svůj 
souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient není schopen podpisu. Svůj souhlas vyjádřil: 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
      


