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1. Czy można wykonad zabieg usunięcia stulejki za darmo?   

Tak , można .Czas oczekiwania 2-3 miesiące po konsultacji z dr Beldą. 

 

2. Co jest prostsze obrzezanie czy plastyka stulejki? 

Zabieg obrzezania dla lekarza jest zabiegiem łatwiejszym i taoszym. Nie ma szwów do 

usunięcia, nie” ma kłopotu „ z  pacjentem , który jest tylko na wizycie i zabiegu. 

Operacja plastyczna jest zabiegiem wymagającym więcej zachodu. Szwy 

usuwa się po 10 dniach – wizyta, należy dwiczyd napletek metodą „ 4X 10 „ Trzeba 

zabieg wykonad tak, aby napletek pozostał a nie było zwężenia. Nie wykonujemy 

zabiegu obrzezania jako jedynej metody usunięcia stulejki . Tylko na życzenia 

pacjenta lub ze wskazao np. stulejka pozapalna. 

 

3. Czy na zabieg za darmo potrzebne jest skierowanie ? 

Tak, od lekarza POZ lub rodzinnego na ODDZIAŁ UROLOGII 

 

       4.   Ile trwa gojenie po zbiegu stulejki i czy można pracowad ? 

             Gojenie trwa ok. 1 miesiąca, do pracy” siedzącej”  można  iśd po paru dniach   

              Fizycznej po ok. 10 dniach. Sport , basen po 1 miesiącu.   
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5.  Jakie lekarstwa powinno się stosowad po zabiegu stulejki ? 

Najlepiej środki p/ bólowe dostępne w aptece bez recepty  . Można zaopatrzyd się w 

gaziki  płyn do higieny intymnej , mydło antybakteryjne.   

 

      6.   Czym różni się zabieg na NFZ od prywatnego    ? 

             Zabiegi różnią się tylko terminem oczekiwania lub wniesieniem opłaty za zabieg. 

 

7.  Czy po zabiegu można wrócid do domu samochodem? 

Po zabiegu w znieczuleniu ogólnym lub krótkim dożylnym nie wolno prowadzid 

samochodu . Po zabiegu w znieczuleniu miejscowym raczej wskazana jest opieka 

osoby towarzyszącej / stres/ 

 

       8.   Czy u 1 rocznego chłopca operuje się stulejkę?  

              Zazwyczaj malutkie dzieci maja zlepy napletka / odkleja się je w znieczuleniu / są  

              mylone ze stulejką . Zawsze po konsultacji  ustalany jest zakres zabiegu. 

 

9.   Ile po zabiegu usunięcia stulejki ma się nadwrażliwą żołądź ?  

To zależy od pacjenta , od 1 do 4 miesiecy. 

 

10. Czy należy golid owłosienie łonowe przed zabiegiem ? 

Przed zabiegiem stulejki można skrócid włosy łonowe, zaś przed korektą skrzywienia 

prącia trzeba  się ogolid. 
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11. Jak należy pielęgnowad ranę po zabiegu stulejki ? 

Po zabiegach na członku najlepsze jest mydło , woda lub płyn do higieny intymnej . 

 

12. Jaką metodą prostuje się członka? 

W naszej klinice stosujemy metodę korekty skrzywienia prącia za pomocą szwów 

prostujących. Wykonujemy te zabiegi od początku istnienia kliniki z powodzeniem. 

 

       13.  Jak przekonad lekarza , ze członek jest krzywy? 

              Najlepiej przyjśd na konsultacje ze zdjęciem , można przysład je pocztą       

               Elektroniczną . zawsze jednak pacjent wie czy skrzywienie jest i czy mu przeszkadza. 

 

13. Czy zapalenie stercza  można wyleczyd?  

To trudny problem wymaga długiego leczenia / farmakologicznie ,  masaże prostaty 

ale są efekty. Jednak trzeba mied dużo cierpliwości . 


