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POUČENÍ PACIENTA 

o chirurgickém výkonu – excize 

 

I. Informace o výkonu: 

Excize je chirurgického odstranění projevů kůže, jako je znaménko, nádor, jizva aj. Mateřská znaménka, 

kožní výrůstky, nezhoubné i zhoubné kožní nádory lze chirurgicky odstranit, jizvy lze chirurgicky částečně 

zmenšovat nebo upravovat. V naprosté většině se jedná o výkon ambulantní v místním znecitlivění. Po 

zákroku zůstává na kůži jizva. Způsob provedení je zvolen individuálně v závislosti na dispozicích každé 

každého klienta/klientky. Před zdravotním výkonem Vás lékař seznámí se zvoleným způsobem provedení 

operace. 

 

II. Průběh výkonu: 

Řez je veden v nezbytném rozsahu, vždy o několik milimetrů více než je délka kožního projevu (pro 

esteticky i funkčně přijatelnější uzávěr operační rány) a 1–2 mm více než je šířka kožního projevu (pro 

bezpečnost úplného odstranění). 

Vlastní zákrok probíhá tak, že postižené místo je místně „umrtveno“ a poté je vyříznuto. Po zastavení 

operačního krvácení je rána sešita, obvykle ve více vrstvách. 

Předpokládaným prospěchem provedení zvoleného zákroku je odstranění kožních projevů a tím dosažení 

efektu estetického zlepšení, což by mělo vést k Vaší větší spokojenosti a pohodě. 

Výsledek zákroku, kterého bylo dosaženo, může být v následujících letech zhoršen váhovým úbytkem či 

stárnutím kůže. V závislosti na velikosti rány, na průběhu hojení rány a na typu pleti, je nutno počítat s jizvami 

různého charakteru a dále s otoky či krevními podlitinami, které mohou přetrvávat až několik týdnů. 

 

III. Možná rizika zdravotního výkonu: 

Žádný zákrok v oblasti péče o zdraví není bez rizik. I přes správně poskytnutou, náležitou a důslednou 

péči zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování zdravotních služeb podílejí, může dojít během 

provádění zdravotního výkonu či po něm k naplnění komplikace či rizika. 
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Příklady nejčastějších komplikací a rizik: 

➢ silnější krvácení, ke kterému může dojít při zákroku nebo chvíli po něm, která lze zpravidla ihned 

zastavit. 

➢ infekce rány a zpomalení procesu hojení, které ovlivňuje věk, zdravotní stav, další choroby (např. 

diabetes), kouření, může dojít k hnisání (abscesy), nebo k zvýraznění jizvy. Zejména u zákroků 

většího rozsahu může dojít ke komplikacím hojení rány, a to zejména v důsledku nepřiměřeného 

pohybu či v důsledku zánětu. V návaznosti na tyto komplikace je prodloužen proces hojení, 

mohou vzniknout méně hezké jizvy nebo mohou být nutné další zákroky. 

➢ poranění sousedních struktur, a to v závislosti na velikosti a umístění operační rány (např. okolní 

tkáně, nervy či orgány). 

➢ v ojedinělých případech mohou vzniknout, v závislosti na typu hojení, který je individuální u 

každého člověka, silné, vyboulené, zabarvené a bolestivé jizvy (zbytnění jizvy, keloid). 

➢ V ojedinělých případech trombóza/embolie (tvorba krevní sraženiny), které mohou vést k vážným, 

život ohrožujícím stavům, které vyžadují lékařskou pomoc. K těmto komplikacím může dojít 

zejména, pokud trpíte nadváhou, jste delší dobu upoután/upoutána na lůžko nebo jste-li starším 

klientem/klientkou. Pokud je u Vás přítomno zvýšené riziko trombózy/embolie, obdržíte léky 

k ovlivnění tvorby krevních sraženin. 

➢ poruchy citlivosti, ke kterým může dojít v části těla kde je zákrok prováděn. 

  

IV. Doporučení po výkonu: 

I po provedení malého zákroku na kůži je nutné dodržovat klid – šetřící režim pro postiženou oblast po 

dobu 2-3 týdnů. V osobním ani pracovním životě Vás malý chirurgický výkon omezovat nebude. Oblast po 

zákroku můžete osprchovat po min. 3 dnech. Další doporučení Vás sdělí lékař po zákroku. 

 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 

 


