
 
 

ČÁSTEČNÉ ODSTRANĚNÍ  PENISU  
(AMPUTATIO PENIS PARTIALIS) 

 
 
 Vážený pane, 
  

ošetřující lékař Vám na základě  histologického vyšetření z odebrané tkáně Vašeho 
penisu , kde byl nalezen nádor, navrhl jako léčbu částečnou amputaci  - odstranění penisu. 

Jedná se o závažný operační výkon, který je ve Vašem případě nezbytný a  
jinou léčebnou metodou není nahraditelný. 
 
 
Operaci :  
 

Vám provedeme  v celkové narkóze nebo svodné anestézii na operačním sále. 
Provádíme jej proto, abychom radikálně odstranili nádorové ložisko a zamezili tak šíření 
nádoru do dalších částí penisu. Naší snahou je provést výkon dostatečně radikálně, ale 
současně  se snažíme ponechat zdravou část penisu tak, aby jste  mohl i nadále přirozeně 
močit. 

Na úvod  provede operační tým desinfekci zevního genitálu. Následuje zaškrcení 
penisu pomocí turniketu při kořeni penisu, aby se minimalizovalo krvácení během operace. 
Poté je proveden kruhový řez za žaludem penisu. Postupně jsou přerušovány cévy a další 
struktury penisu, která prošíváme a pečlivě stavíme krvácení. Přerušena je i ochranná vrstva 
obklopující močovou trubici včetně vlastní močové trubice, která je široce  a dostatečně vyšita 
do zkráceného pahýlu penisu. Na několik dnů Vám bude zaveden močový katétr. Ránu je 
pečlivě sešita a je dbáno na estetický vzhled provedeného výkonu. Podle potřeby Vám budou 
zavedeny drobné drény do podkoží, které odvádějí sekreci z rány v průběhu následujících 2 – 
3 dnů. Po té Vám budou  drény z rány odstraněny. V dnešní době používáme vstřebatelný šicí 
materiál, takže   nebudete vystaven žádné další bolestivé manipulaci  při odstraňování stehů. 
Tento materiál se postupně rozpouští a zbytky stehů samovolně z rány vypadnou. Operační 
ránu v pooperačním období kontrolujeme a podle potřeby převazujeme. Pokud budete mít po 
operaci bolesti budou Vám  podány  léky na tlumení bolesti.  

 
 
Možné komplikace :  
 
Hojení probíhá obvykle bez komplikací. V ojedinělých případech  může dojít 

k mírnému krvácení z okrajů rány nebo se může rána infikovat bakteriemi z moče apod. 
Po skončení léčby je nemocný předán k následné péči radioterapeutické (bývá provedeno 
ozáření tříselních uzlin ). Urologicky je rovněž dlouhodobě sledován. 
 


