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STULEJKA/KRÓTKIE WĘDZIDEŁKO NAPLETKA 

 

Co to jest stulejka? 

Stulejka jest to okrężne przewężenie napletka, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia jego 

odprowadzenie. Stulejka może występować od urodzenia, albo wystąpić później, na przykład 

wskutek urazów lub stanów zapalnych napletka. Zaburzenie to utrudnia właściwe utrzymanie 

higieny prącia, sprzyja występowaniu stanów zapalnych napletka i dróg moczowych, 

znacznie utrudnia lub uniemożliwia współżycie płciowe. 

Co to jest krótkie wędzidełko napletka? 

Napletek, czyli płat skórny otaczający żołądź prącia, na spodzie kończy się wąskim pasmem 

skórnym, przymocowanym do podstawy żołędzi. Niekiedy pasmo to jest bardzo krótkie, co 

powoduje, że podczas stosunku płciowego żołądź prącia zostaje pociągana w dół, co 

powoduje ból, utrudnia lub uniemożliwia odbycie stosunku. 

Możliwe sposoby leczenia w/w schorzeń: 

Leczenie stulejki jest leczeniem zabiegowym. U chłopców zabieg wykonuje się około 5 roku 

życia, w przypadku stanów zapalnych wcześniej. Często polega on wtedy tylko na 

oddzieleniu zlepionego z żołędzią napletka, po czym odpowiednie ćwiczenia i stosowanie 

tłustych maści zapobiega nawrotom.  

W pozostałych przypadkach, jeśli występuje typowe zwężenie napletka, niezbędna jest 

operacja. 

W zależności od stopnia zwężenia, stosuje się: 

• nacięcie napletka w miejscu zwężenia albo  

• okrężne wycięcie napletka. Po zabiegu pozostaje trwałe skrócenie napletka.  

Leczenie krótkiego wędzidełka polega na zastosowaniu plastyki wydłużającej wędzidełko. 

Szwy, które stosuje się w czasie tych zabiegów są wchłanialne, więc nie wymagają 

zdejmowania. Rozpuszczają się i wypadają same w ciągu 2-3 tygodni po zabiegu. 

 Wskazania do operacji: 

Samo stwierdzenie stulejki lub skrócenia napletka w zasadzie stanowi wskazanie do leczenia,  

a zwłaszcza jeśli doprowadza do komplikacji zapalnych, czy utrudnia stosunki płciowe.  

Przeciwwskazania do operacji: 

 Ciężkie, niewyrównane schorzenia mogą być przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego. 

Niektóre zabiegi, np. plastyka wędzidełka, mogą być wykonane w znieczuleniu miejscowym. 
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 Alternatywne sposoby leczenia:  

Jedynym zalecanym sposobem leczenia stulejki lub skrócenia wędzidełka jest zabieg 

chirurgiczny. 

 

Możliwe powikłania: 

Po w/w zabiegach rzadko dochodzi do powikłań, jednakże najczęściej występujące to: 

• krwawienie z miejsca operowanego 

Nieznaczne przemoczenie opatrunku w dobie zabiegu jest zjawiskiem normalnym, jednakże  

utrzymujące się plamienie lub wyciek krwi z rany wymaga konsultacji z operatorem. 

  

• krwiak podskórny/ zniekształcenie prącia 

Spowodowany jest wynaczynieniem krwi po skórę prącia, powoduje fioletowy obrzęk  

i zniekształcenie prącia często w oddaleniu od linii szwów - wymaga pilnej konsultacji z 

operatorem, może być konieczna reoperacja. 

 

• obrzęk rany w linii szwów 

Jest to normalne zjawisko, utrzymuje się ok. 3-4 dni po zabiegu. Lekarz poinstruuje pacjenta 

odpowiednio po zabiegu, w jaki sposób zminimalizować obrzęk. 

 

• przetrwały obrzęk rany z przyległymi częściami napletka-rodzaj "oponki" z towarzyszącym 

procesem zapalnym -  wymagana konsultacja z operatorem i podjęcie odpowiedniego 

leczenia. 

 

• zakrzepica w żyłach głębokich kończyn dolnych i miednicy 

Może wystąpić pomimo profilaktyki przeciwzakrzepowej stosowanej rutynowo w każdej tego 

typu operacji. Zakrzepica żył głębokich wymaga leczenia, niesie ze sobą ryzyko zatorowości 

płucnej, ostrej lub przewlekłej niewydolności oddechowej i krążeniowej, a także nagłego 

zgonu. 

 

• zakażenie miejsca operowanego 

Może wystąpić bolesny obrzęk, ropna wydzielina z rany, stan zapalny skóry prącia poza 

miejscem operowanym, w rzadkich przypadkach gorączka. Wynikają najczęściej z 

nienależytej higieny miejsca operowanego i nienależytego przestrzegania zasad pielęgnacji 

rany. Wymagane stosowanie antybiotyku, zdjęcie szwów i zmiana opatrunku. 

 

 

Jak przygotować się do zabiegu?  

 

W przypadku takich schorzeń jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, 

zaburzenia rytmu serca, alergie lub przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi, 

należy poinformować o tym lekarza i zgłosić się do swojego Lekarza Rodzinnego. 

W przypadku niewyleczonej próchnicy zębów należy zgłosić się do dentysty i wyleczyć zęby 

odpowiednio wcześniej.  

W dniu zabiegu należy wykonać dokładną poranną toaletę (kąpiel lub prysznic) całego ciała, 

ze szczególnym uwzględnieniem okolicy operowanej.  
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Palacze tytoniu powinni zaprzestać palenia w okresie okołooperacyjnym. Palenie powoduje 

skurcz naczyń krwionośnych, co utrudnia gojenie rany oraz pogarsza wydolność oddechową, 

co powoduje wzrost częstości powikłań oddechowych po operacji.  

W wyznaczonym terminie odbędzie się rozmowa z anestezjologiem, podczas której zostanie 

ustalony sposób znieczulenia.  

W przypadku zabiegu w znieczuleniu ogólnym niezbędne są wyniki badań: grupa krwi, 

koagulogram, jonogram, morfologia, EKG. Na 6 godzin przed zabiegiem należy 

całkowicie powstrzymać się od jedzenia, żucia gumy, palenia tytoniu. Dopuszczalne jest picie 

klarownych, niegazowanych płynów. 

Wszystkie zmiany w kwestii przyjmowania leków, należy omówić z lekarzem prowadzącym. 

 

Okres pooperacyjny: 

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym. Sposób znieczulenia 

ustalany jest podczas rozmowy z anestezjologiem przed zabiegiem.  

Pierwszy spacer po zabiegu powinien odbyć się pod opieką np. osoby towarzyszącej. 

Przed wyjściem do domu pacjenta odwiedza lekarz, który przeprowadzał zabieg i udziela 

wskazówek, co do dalszego sposobu postępowania i terminu wizyty kontrolnej.  

Pacjent powinien zapewnić obecność osoby towarzyszącej oraz transport do domu – nie 

powinien prowadzić samochodu ani jechać środkami transportu publicznego. Powinien mieć 

zapewnioną opiekę bliskich w ciągu pierwszej doby po zabiegu.  

Jeśli zabieg odbywał się w znieczuleniu ogólnym, pacjent nie powinien podpisywać żadnych 

ważnych dokumentów ani zobowiązań przez 48 godzin po operacji. 

 

Jak postępować po zabiegu? 

 

Należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. W przypadku 

jakichkolwiek niepokojących objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.  

Do czasu wygojenia rany należy wystrzegać się erekcji. Stosunki płciowe można podjąć po 

wygojeniu rany i ustąpieniu bólów. 
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ZGODA NA LECZENIE OPERACYJNE STULEJKI/ KRÓTKIEGO 

WĘDZIDEŁKA  
 

 

Z pacjentką(em) przeprowadzono rozmowę, podczas której w sposób zrozumiały 

przedstawiłem celowość przeprowadzenia zabiegu, jego przewidywany przebieg i możliwe do 

wystąpienia powikłania. Pacjentkę(ta) zakwalifikowano do zabiegu........................................... 

 

 

 

……………………………………………………………………..  

                      Pieczątka i podpis lekarza 

 

 

 

Po rozmowie z lekarzem, podczas której mogłam/(em) zadawać pytania i otrzymałem 

wyczerpujące odpowiedzi, po zapoznaniu się z rodzajem zabiegu, licząc się z możliwością 

wystąpienia powikłań oraz śródoperacyjną zmianą postępowania dyktowaną wskazaniami 

medycznymi, wyrażam zgodę na wykonanie operacji stulejki/krótkiego wędzidełka.  

 

 

....................................................................  

        Imię i nazwisko Pacjenta 

 

 

 

................. .................................................. 

    Data                      Podpis Pacjenta 
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OŚWIADCZENIE PACJENTA 
 

 Oświadczam, że:  

 

1. Zostałem szczegółowo poinformowany o rozpoznanym schorzeniu oraz proponowanym 

zabiegu operacyjnym. Jestem świadomy, na czym zabieg ma polegać, jaki będzie jego zakres 

i przebieg, cel i oczekiwany wynik oraz rokowania z nim związane.  

2. Zostałem szczegółowo poinformowany o ryzyku i zagrożeniach związanych  

z przeprowadzeniem zabiegu, a także ewentualnych, dających się przewidzieć 

konsekwencjach zarówno przebiegu, jak i wyniku zabiegu oraz skutkach rezygnacji z jego 

przeprowadzenia i/lub kontynuacji. Zostałem poinformowany przez lekarza, że niemożliwe 

jest zagwarantowanie korzystnego wyniku zabiegu i może nastąpić konieczność kolejnych 

operacji. Zostałem poinformowany jakie są alternatywne możliwości leczenia rozpoznanego 

schorzenia i mam świadomość zalet oraz wad proponowanego zabiegu. 

3. Miałem możliwość zadawania pytań lekarzowi i przedstawienia mu swoich wątpliwości,  

 uzyskałem zrozumiałe i wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia.  

4. W historii choroby oraz podczas wywiadu i przeprowadzonych badań ujawniłem wszystkie 

znane mi schorzenia i dolegliwości i zarazem nie zataiłem istotnych informacji dotyczących 

stanu zdrowia oraz przebytych chorób.  

5. Poinformowano mnie o konieczności odpowiedniego postępowania po przeprowadzeniu 

zabiegu i zobowiązuję się dokładnie przestrzegać zaleceń Lekarza i  odbyć wizyty kontrolne. 

 6. Zostałem poinformowany o prawie do rezygnacji od proponowanego zabiegu, nawet po 

podpisaniu niniejszego oświadczenia. 

 

 

 

…………………………………………………. 

podpis Pacjenta 

 

 

Warszawa, dnia………………………… 

 
 


