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V novém čísle Newsbulletinu ČSSM najde čtenář 
několik témat.  Nejdříve ohlédnutí za XII. andrologickým 
sympóziem 2007, kde se ukázaly možnosti, jak pokračovat 
v tradici novou, zajímavější formou. Skvělá přednáška 
primáře Koukolíka byla předzvěstí nádherné knihy Citový 
mozek. Další výborné prezentace si zalouží uvést ve formě, 
ve které byly na sympóziu předneseny. 

Potravinové doplňky prezentované jako parafarmaka 
řešící sexuální dysfunkci mají svá úskalí, na ně se zaměřuje 
druhé téma. 

Moderní léčba erektilní dysfunkce má být více než 
jen návratem erekce, diskuse na toto téma s novými 
informacemi je určitě zajímavá. Percepce erektilní dysfunkce 
pacienty a informovanost populace o tomto problému 
jsou důležitými komunikačními základy pro řešení potíží 
pacientů.

Aktivita znovu se objevujících porodních asistentek (jako 
samostatné profese) je zajímavé téma. Objevuje se v naší 
zemi po vynucené přestávce a samostatné asistentky to 
nemají lehké. Určitou paralelu lze najít ve vývoji porodnictví 
a všech chirurgických oborů, které se staly součástí „vysoké 
medicíny” až před dvěma sty lety. Proto najdete v tomto 

čísle odkaz na krásnou knihu profesora Doležala „Pierre 
de la Ravel, pařížský porodník”.

Vytoužená afiliace České společnosti pro sexuální
medicínu do Evropské a mezinárodní  společnosti spolu 
s pozvánkou na XIII. andrologické sympózoium 2008 toto 
číslo uzavírají.

Co je sexuální medicína?
Při čtení publikací, článků a internetových zdrojů 

jsem našel mnoho definic, které zdůrazňovaly vzájemnou
návaznost medicínských oborů, hlavně sexuologie, 
andrologie, urologie, gynekologie, psychologie, 
endokrinologie etc. 

Na prvním místě byl obvykle jmenován ten obor, kterým 
se zabýval autor článku.

Po delším shromažďování informací jsem náhodou jsem 
našel níže uvedené řádky dr. D. Narayana Reddy z Indie.  
Tak je překládám a předkládám k úvaze. Obory medicíny 
jsou obvykle institucionalizovány „ex post”, napřed musí 
vzniknout, někdo se jimi musí zabývat teoreticky a hlavně 
prakticky. 

„Sexuální medicína je medicínský obor, který se zabývá sexuálními problémy – fyzickými stejně 
jako psychologickými. Sexuální zdraví bylo ustanoveno jako integrální část zdraví celkového.”

Sexuální medicína má čtyři rozměry: podpůrný rozměr (zvyšuje povědomí a pomáhá jednotlivci 
naplnit zdravý sexuální život), preventivní rozměr (poradenství), léčebný rozměr (klinická léčba 
specifických onemocnění) a rehabilitační rozměr (pomáhá pacientovi znovu nabýt sexuálního 
zdraví).

Sexual Medicine

Sexual Medicine is a discipline of medicine that deals with sexual problems - physical as well as psychological. It is now 
established that sexual health is an integral part of general health.Sexual medicine has four dimensions: the promotional 
dimension (increases awareness and helps individuals have a healthy and fulfilling sex life); the preventive dimension
(counselling); the curative dimension (clinical treatment of specific sexual disorders) and the rehabilitative dimension (helps
patients regain sexual health).

Source: Dr. D. Narayana Reddy F.I.C., F.A.C.S., A.A.S.E.C.T., PhD 

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

EDITORIAL
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Citový mozek

MUDr. Lucie Motlová, MUDr. František Koukolík, DrSc.
nakladatelství Galén

Kniha má podtitul: Neurobiologie, klinický obraz, 
terapie. 
 
Autorům se podařilo spojit pohled neuropatologa 
s dlouholetým zájmem o klinické projevy postižení CNS 

a psychiatra, který tyto projevy řeší. Vznikl unikátní souhrn 
informací, ve kterém najde velmi užitečné informace každý 
lékař, který o svém oboru přemýšlí. Historické odkazy jsou 
uvedeny v kontextu s nejnovějšími informacemi v oboru 
neurovědy. Není uměle oddělována patologická morfologie, 

XII. ANDROLOGICKÉ SYMPÓZIUM 2007

4. kongres EAA, který byl současně 23. sjezdem SALF 
(Société d’Andrologie de la Langue Française - French 
Speaking Society of Andrology) se konal v Toulouse ve 
starobylém areálu bývalé nejstarší toulouzské nemocnice, 
Hôtel Dieu Saint Jacques, za účasti řady významných 
andrologů : E. Nieschlag (Munster, Německo), J.M. Trasler 
(Montreal, Kanada), M. Stefanini (Řím, Itálie), M. Maggi 
(Florencie, Itálie)…

Profesor Nieschlag podal podrobný přehled historie 
poznávání funkce varlat a léčebného užití testosteronu od 
Aristotela do současnosti. Poukázal při tom dnešní pohled na 
klasifikaci hypogonadismu na « primární », « sekundární »
a « pozdně nastupující » (« late onset hypogonadisme », 
LOH).  Zdůraznil, že cílem léčby LOH je dosažení  
fyziologických hladin androgenů podáváním preparátů  
s pokud možno krátkým biologickým poločasem umožňujícím 
snadnou maniabilitu léčby a její včasné přerušení,  
je-li to vzhledem k jejím vedlejším, zejména prostatickým, 
účinkům nezbytné. Relativně blízkou budoucnost léčby 
testosteronem vidí profesor Nieschlag v podávání 
« přirozeného » testosteronu za pomoci implantovaných 
mikropočítačů umožňujících jak docílení fyziologických 
hladin se zachováním cirkadiánního rytmu testosteronu, 
tak i uplatnění zpětnovazebných interakcí mezi androgeny 
a ostatními hormony. Za prozatím vzdálenou, nicméně 
reálnou perspektivu léčby hypogonadismu považuje 
implantaci « stem cells » (čímž by substituční léčba 
testosteronem ztratila opodstatnění). Toto téma, jež je 
prozatím ve stádiu studií na myších, rozvinul podrobněji 
profesor Stefanini z Itálie. 

Za jeden ze žádoucích směrů rozvoje užití hormonální 
substituční léčby je považován vývoj androgenních molekul 
určených k přípravě špičkových sportovců. Na tyto molekuly 
by mělo být pohlíženo nikoli jako na doping v současném 
negativním slova smyslu, nýbrž jako na uznávanou formu 
”doporučené” cesty k získání potřebné svalové hmoty  
(E. Nieschlag). 

Pr. Maggi podrobně rozebral patofyziologii erektilní 

dysfunkce, přičemž zdůraznil, že pro správnou diagnostiku 
a léčbu poruch erekce je zásadní vzít v úvahu komplexnost 
mužské sexuální dysfunkce, tj. mnohočetné interakce mezi 
biologickým stavem organismu (hormonální hladiny, 
interigrita kardiovaskulárního a nervového systému) 
a psychikou jedince (sexuální identita a celkový « well-
being »), a to v kontextu existujícího sexuálního 
vztahu. 
Pokud jde o praktické andrologické otázky, zabýval se 
kongres zejména:
• upřesněním současných guideiness substituční léčby 

testosteronem (G. Forti, T. Roumeguère, J. Tostain): 
k zahájení substituční léčby testosteronem je nezbytná: 
I. existence klinických příznaků hypogonadismu,  
II. laboratorně potvrzený deficit testosteronu 
(např. pro celkový testosteron, ve vzorku odebraném 
mezi 6 až 10 hodinou, se za nízkou hladinu považují 
hodnoty do 8 nmol/l a za dostatečnou hladinu hodnoty 
nad 12 nmol/l; hodnoty mezi 8 a 10 nmol/l je třeba 
hodnotit individuálně s ohledem na klinický stav ; trvají 
neshody pokud jde o přínos stanovení biodisponibilního 
testosteronu a volného testosteronu v klinické praxi, 
a to zejména v souvislosti s přesností užívaných 
metodik; za nejhodnotnější je považována ammonium 
sulfate precipitation pro biodisponibilní testosteron 
a equilibrium dialysis pro volný testosteron ) a III. 
« požadavek » na léčbu ze strany muže. Bylo zdůrazněno, 
že substituce deficitu testosteronu zlepšuje účinnost
5PDE-inhibitorů;

• předčasnou ejakulaci (M. Waldinger, F. Lombargo, 
S. Droupy), u níž v současnosti léčba závisí na určení 
jejího přesného typu (klasifikace a z ní plynoucí nuance
terapeutického přístupu viz Waldinger-Schweitzer J Sex 
Med 2006) ;

• symptopatickou léčbou chronických bolestí nejasné 
etiologie (při erekci či ejakulaci) v pánevní oblasti  
(O. Delavierre, O. Rampin) spočívající stále v klasické 
triádě Laroxyl, Anafranil, Tegretol.

Zajímavosti ze IV. kongresu Evropské andrologické 
akademie (EAA) a z 23. sjezdu Společnosti francouzsky 

mluvících andrologů (SALF)
(Toulouse, Francie, 7. - 10. 12. 2006)

 Doc. MUDr. Irena PORŠOVÁ-DUTOIT, CSc.
adonis-ct@atlas.cz
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MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

patofyziologické pochody a klinické projevy onemocnění. 
Udržení souvislostí v textu vyžaduje větší soustředění 
čtenáře, kniha také není určena ke čtení, ale ke studiu.
   Kromě neuropatologicko – psychiatrických souvislostí 
lze nalézt znamenité postřehy v relaci k vývoji lidské 
společnosti v současné době. Velmi užitečný je aktuální 

přehled psychofarmak a jejich efektů. 
   Pro ty, kteří znají předchozí knihy Františka Koukolíka 
(Lidský mozek, Mozek a jaho duše, Vzpoura deprivantů) 
a jeho překlad knihy Antonia Damasia (Hledání Spinozy) 
je to znamenitý dárek.

Přínos erektilní dysfunkce

MUDr. Karek KOČÍ, CSc.
ANDROMEDA®, Praha



5Číslo 3, ročník 2, PROSINEC 2007



6 Číslo 3, ročník 2, PROSINEC 2007



7Číslo 3, ročník 2, PROSINEC 2007

Jaký model partnerského soužití je pro člověka přizozený? 

Prof. PhDr. Petr WEISS, Ph.D.
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Sexuální dysfunkce a potravinové doplňky.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Těžko se dnes najde lékař, zabývajících se sexuálními 
dysfunkcemi, který by nenarazil na reklamu na potravinové 
doplňky. Propaganda s razancí adekvátní ekonomické síle 
prodejců vrhá se na svoji cílovou skupinu v novinách,  
v televizi, v lékárnách, všude, kde to jde. Využívá toho, 
že laik není schopen diferencovat mezi potravinovým 
doplňkem a lékem, využívá dlouhých čekacích dob u lékařů 
a neochoty lidí komunikovat na téma sexuálních potíží.

Koupit si potravinový doplněk je snadné, jde to i přes 
internet či po telefonu,  na dobírku.

Pokud má pacient např. karcinom prostaty (nejčastější 
nádor u mužů ve věkové skupině s častou poruchou 
erekce), uteče mu příležitost časné diagnózy. Podobně je 
tomu u arteriosklerózy s koronární insuficiencí (nejčastější
příčina úmrtí u mužů ve věkové skupině s častou poruchou 
erekce), u hypertenze a u diabetu. Lidé se sexuální 
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dysfunkcí potřebují kontakt s člověkem, který má reálné 
informace a zkušenosti s řešením těchto problémů, ať jde 
o lékaře nebo psychologa. 

Doplňky stravy komplikují racionální terapii také 
u mužské infertlity, ale v případě sexuálních dysfunkcí je 
to markantnější.

Nejde však o doplňky samotné, ty zdraví neškodí. 
Jde hlavně o jejich propagaci, kterou provádějí  někteří 
lékaři. 

Propagace doplňků bagatelizujícími 
desinformacemi poškozuje nemocné a zhoršuje 
tím podmínky pro adekvátní diagnostiku, terapii 
a prevenci onemocnění se symptomatologií 
sexuálních dysfunkcí.

Následující kazuistiky jsou z internetové poradny 
a z ordinace, byly vybrány jako ilustrace  z dotazů a návštěv 
pacientů za rok 2007. E-maily jsou v původním znění, 
včetně chyb.

  
e-mailová kazuistika č.1:
Dobrý den, 
se zájmem a nadějí jsem objevil vaši internet. adresu. Mám 
totiž problém, který se týká asi mnoha mužů, ale ten můj 
se nyní ještě více zhoršil.
Mám 47 let a poslední 2 léta byla u mne diagnostikována 
cukrovka  (beru tablety Glukophage 3 x denně) dále mám 
zvýšený krevní tlak (Ramil H) a aby toho nebylo málo tak 
měřím 202 cm a vážím 138 kg. Řeknete si tak to je jasný 
případ, tomu to určitě nemůže fungovat. Faktem však je, 
že sex mám opravdu rád, avšak vždy jsem měl problém 
s předčasnou ejakulací, ovšem ke ztopoření došlo vícekrát 
a prvotní problém byl pryč.

Od doby, kdy jsou mi diagnostikovány výše zmíněné 
problémy,  pozoruji, že chut na sex zůstala, předčasná 
ejakulace také, ale pak se jaksi již nic zajímavého v mém těle 
neděje!!!! Jelikož jsem hodně mazlivý typ nemám problém 
nahradit penis jiným orgánem, partnerku uspokojit, avšak 
jako muž se cítím mizerně !!!

Proto jsem dal na reklamu a zakoupil si balení zaručeně 
účinného preparátu CLAVIN a nutno podotknout, že to 
bylo mé největší zklamání!!!! Žádné, ale opravdu žádné 
ani ty nejnenší účinky jsem nezaznamenal !!!!! Takže nyní 
spoléhám opět na svou zálibu pro sex, vynalézavost při 
milování, ale jako muž bych opravdu asi potřeboval pomoc 
oborníka. Nikdy jsem u sexuologa nebyl a mrzí mne dnes 
jště více, že po krásné předehře a roztoužené partnerce 
vyhasínám do půl minuty a nepomohlo ani zpomalení, ani 
přiškrcení, ani přerušení styku prostě fakt Waterloo !!!! 
Můžete pomoci? Předem díky.

e-mailová kazuistika č. 2
Dobry den, 

chtel bych vas obeznamit s mym problemem a byl bych velmi 
rad, pokud je to ve vasich silach, jestli by jste mi mohl poradit.  
Bude mi uz pomalu 21 let a doposavad jsem nemel pohlavni 
styk, neni to z duvodu nedostatku partnerek ale spise z me 
neschopnosti erekce. Aspon tedy behem doby, kdy se 
snazim mit pohlavni styk s mou partnerkou. Erekci mam 
treba pres den, ale v tizeny okamzik se nedostavi a uz si 
nevim rady. Zkousel jsem i medikamenty (Arginmax), ale 
ani to mi nepomohlo, partnerka rika, ze ji to nevadi a ze 

se to urcite zlepsi, ale ja uz prestavam doufat, a proto se 
s dotazem obracim na vas, jestli by jste mi mohl poradit, 
pripadne mi doporucit i nejake vysetreni, nebo i schuzku 
s vami.
Za odpoved predem dekuji

e-mailová kazuistika č.3:
No na 1. spg vôbec nemal normálne sp. Dvojité hlavičky, 

znetvorený chvostík, pomalé.....a aj málo ich bolo. Diagnózu 
mal astenozoospermia.Hádam dobre som písala, znamená 
to, že vôbec nič. Ja som bola totálne mimo, lebo z ničoho sa 
dá akurát vytvoriť nič. Potom urológ mu navrhol Profertil. 
Bral to 3 mesiace, a upravilo sa mu to na 40%. To je pekný 
krôčik, že??? Potom už mal diagnózu oligozoospermia. To 
znamená, že ešte stále má pekný počet znetvorených, 
ale už sa tam vyskytujú aj normálne. A množstvo sp. sa 
mu v tom trojnásobilo!!!! V Iscare mu zase spravili spg, 
a docent povedal, že asi 60%-70%, že môžeme mať, ale 
iba pomocou IVF. Síce zázraky sa vyskytujú....

(Tato internetová kazuistika je příkladem, jak chaotické 
informace poskytují někteří paienti ke konzultaci. Je otázka, 
do jaké míry pacient  či jeho partnerka pochopili problém 
a jak jim byl vysvětlen lékařský nález.)
                                      

e-mailová kazuistika č.4:
Dobry den,
Chtěla bych se zeptat na lék Profertil, četla 

jsem na něj velmi kladné odezvy že pomáhá zlepšit 
spermiogram u muže. Je možné ho někde v ČR sehnat 
v lékárně? Není nějak škodlivý a může ho užívat 
muž bez problému pokud má špatný spermiogram? 
Velmi vám děkuji za odpověď a pomoc.

(Profertil je doplněk stravy, obsahující L karnitin,  
L arginin, zinek, vitamin E, glutathion a selen – tj. látky 
farmakologicky neaktivní). 

 
klinická kazuistika č.1:
Pacient věku 39 let, vysokoškolsky vzdělaný muž. 

Vyšetřen pro sexuální dysfunkci: erektilní dysfunkce 
v kombinaci s relativně předčasnou ejakulací  v době 
nedostačující k uspokojení partnerky. Potíže trvají 8 let, 
vyrazněji 5 let, s výkyvy a  zhoršením poslední 3 roky. 
V minulosti byly problémy více s předčasnou ejakulací, bez 
potíží s erekcí.  Erektilní dysfunkce nyní se snížením chuti 
ke styku primárně i sekundárně v důsledku partnerských 
problémů, trvajících asi 2 roky.  Byl 16 let ženatý, manželka 
mladší o 2 roky, dvě děti věku 16 a 14 let. Pro neuspokojivost 
sexuálního styku nyní jeden rok bez partnerské sexuální 
aktivity, pravděpodobně EMSA (extramatrimoniální sexuální 
aktivita) u manželky, poslední 2-3 roky je v partnerském 
vztahu stress. 

Potíže s erekcí navazující na ejakulaci, IELT („intravaginal 
ejaculation latency time”) se v posledních letech zkracoval, 
dříve byla možná kompenzace opakováním sexuálního 
styku, při druhém styku obvykle bylo dosaženo uspokojení 
partnerky. Posledních 5 let k opakování styku nedostačuje 
rigidita penisu,  nekoitální uspokojení pár nezkoušel. Při 
ejakulaci pociťuje mírné snížení tlaku ejakulátu, pocit 
snížení vrcholu orgasmu má asi 5 let.  Snížení senzitivity 
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k vizuálním i taktilním sexuálním podnětům významné. 
Očekávání nezdaru, psychický faktor subjektivně výrazný, 
potíže přičítá hlavně partnerským a psychickým faktorům.

Ranní erekce dříve byly, nyní vyjímečně. 
Při navození erekce není rozdíl mezi partnerským 

stykem a autostimulací, problémy jsou srovnatelné. Bolesti 
hlavy nebo poruchy vidění nemá.

Laboratorní nález: hyperprolaktinémie zvýšená 
do neměřitelných hodnot, snížená hladina celkového 
testosteronu na 6,67 nmol/l (refer. rozmezí 9,9 – 27,9 
nmol/l).

Nastalo velmi obtížné přesvědčování, že je 
nutné vyšetření hypofýzy magnetickou nukleární 
rezonancí k vyloučení nádorového postižení, a že 
jeho potíže nejsou „jen” psychické a partnerské 
(během čekání na laboratorní výsledky pacienta 
opustila manželka).  Pacient byl se zprávou odeslán 
na neurologické a endokrinologické vyšetření.

klinická kazuistika č 2:
Pacient věku 62  let, vysokoškolsky vzdělaný muž. 

Vyšetřen pro sexuální dysfunkci s poruchou erekce. Je  
po rozvodu, který trval ¾ roku, s přestávkou v sexuální  
aktivitě trvající 3 roky. Má pocit psychické nejistoty,  obavy 
z nezdaru, chtěl by navázat nový vztah, má potenciální 
partnerku.  

Subjektivně pociťuje snížení chuti k sexuální aktivitě, 
snížení senzitivity k vizuálním sexuálním podnětům.
Erekce  byla dříve bez potíží, sexuální problémy nebyly 
příčinou rozvodu. Dříve frekvence  styku 1x týdně, erekce, 
ejakulace, dosažení orgasmu bylo bez potíží.
Ranní erekce se dostavují jen někdy, s částečnou rigiditou. 
Bez autostimulační aktivity, ejakulace nebyla 3 roky. 
Močení bez potíží, v noci chodí 1x, k ránu kolem 5. hodiny, 
dříve v noci močit nechodil. Proud moči dobrý, bez dysurií, 
bez příměsi krve.
Anamnéza: onemocnění kardiovaskulární neprodělal, 
onemocnění jater, ledvin také ne.
Léky trvale neužívá, Operace, úrazy – 0. Alergii neudává.  
Nekuřák celý život.
Fertilita: bez problémů, 2 děti – dcery nyní ve věku 25 
a 29 let.

Rodinná anamnéza:  nádorová onemocnění v rodině nikdo 
neměl.
Klinické vyšetření: výška 171 cm, váha 85 kg, maskulinní  
habitus. 
Testes: normotonická, klinicky bez snížení volumu a turgoru 
tkáně, hladká, vpravo v oblasti caput epididymis drobný 
cystický útvar, jinak vas deferens a epididymis klidné, bez 
dilatace a multiplikace vén plexus pampiniformis.
Penis:  corpora cavernosa, meatus urethrae ext. 
a preputium palpačně, klinicky  bez patologie.
Per rectum: anus bez hemorrhoidů, prostata široká, tuhá, 
vpravo tvrdý, hrbolatý posterolat. lalok, suspektní tumor.

Laboratorní vyšetření – prostatický specifický antigen:
t PSA:  6,48 norma do 4,0 ug/l
f PSA:  0,48  ug/l
f/t PSA:  7 %  norma nad 20 %  

Transrektální sonografie:  7,5 MHz, CFM, duplex 
doppler: prostata ohraničená, vpravo posterolaterálně 
hypoechogenní ložisko v transverzálním řezu velikosti  
13 x 10 mm, nepřesahující konturu kapsuly. Mírná dilatace 
ves. seminales bilat. 
Ložisko v pravém laloku dobře ohraničené, dle CFM 
a duplexní dopplerometrie hypervaskularizované ve 
srovnání s tkání levého laloku prostaty.

Tento pacient se choval velmi rozumně, racionálně. 
Po histologickém potvrzení diagnózy karcinomu 
prostaty  akceptoval operační řešení nádoru 
prostaty zachyceného v časném stadiu – radikální 
prostatektomii.

Podrobnost a určitá zdlouhavost v klinických 
kazuistikách je trochu záměrná, aby bylo patrné, 
s jak vágní symptomatologií přichází někdy pacienti 
k vyšetření (jsou to „vyseknuté” části skutečných 
lékařských zpráv.)

Z výše uvedených kazuistik vyplývá riziko 
používání potravinových doplňků namísto správné 
diagnostiky a terapie sexuálních dysfunkcí.

Samoléčba pacienta s ED

MUDr. Karel Kočí, CSc.
Samoléčba pacienta trpícího erektilní dysfunkcí bez 

vyšetření lékařem přináší riziko zanedbání možné skryté 
závažné choroby – kardiovaskulární onemocnění, diabetes, 
hypertenze, v krajním případě i nádorové onemocnění. 
Řadou studií je prokázáno, že porucha erekce může být 
velmi časným varovným signálem, že v organismu není 
něco v pořádku. Erektilní dysfunkce může předcházet 
manifestaci uvedených onemocnění o mnoho měsíců, 
někdy i let. Bylo by proto velkou chybou tento cenný 
příznak přehlížet a nepátrat po jeho příčině. 

Potravinové doplňky, kterých je na trhu celá řada, nabízejí 
postiženým mužům zdánlivě jednoduché řešení problémů 

s erekcí – není nutno navštěvovat lékaře a svěřovat se 
s poměrně delikátním problémem, není potřeba žádné 
vyšetření, stačí zajít do lékárny, do drogerie, či navštívit 
internetový obchod, vybrat si z rozsáhlé nabídky přípravků 
ten svůj, zaplatit a hned můžeme začít se samoléčbou. 
Jednoduchá řešení však často skrývají některá úskalí.

Problém je zejména v tom, že se tímto postupem 
postižený muž zbavuje té cenné možnosti odkrýt včas 
eventuální skrytou hrozící chorobu a začít ji co nejdříve léčit. 
Úspěšnost léčby je vždy vyšší, zahájí-li se hned v počátcích 
onemocnění. Pokud jsou již chorobné změny pokročilé či 
dokonce ireverzibilní, je efekt léčby samozřejmě omezený.
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Účinnost potravinových doplňků určených k léčbě 
erektilní dysfunkce je diskutabilní, v některých případech 
byly dokonce v přípravku obsaženy nedeklarované 
komponenty, které mohou za určitých okolností ohrozit 
zdraví spotřebitele – viz opakovaná opatření Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce z ledna 2004 
a z května t.r. V praxi často dochází k tomu, že muž 
ovlivněný reklamou na potravinové doplňky, podléhá 

falešnému dojmu, že mu není pomoci – „když už ani 
tohle nezabralo„. Přitom vůbec nevyužil možnosti léčby 
klinicky ověřenými, účinnými a bezpečnými léky, které 
by pravděpodobně jeho problém úspěšně vyřešily - dnes 
dokážeme pomoci více než 95% mužů postižených erektilní 
dysfunkcí. Je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost 
sexuálnímu zdraví pacientů i v oborech, které zdánlivě 
s touto problematikou nijak nesouvisejí. 

Doplňky stravy z pohledu lékaře

MUDr. Ondřej Trojan

Na pultech lékáren, některých specializovaných obchodů 
nebo přes internet se dá koupit celá řada produktů, jež jsou 
obvykle malým písmem označeny jako „doplňky stravy”. 
Je jich celá škála a mnohé mají svůj význam. Například 
vitaminové preparáty mohou v zimních měsících nahradit 
na ovoce skoupou přírodu. Někdy ale záměrně vzbuzují 
přehnaná očekávání a v takových případech se vyplatí 
trochu více přemýšlet a mít některé informace, než se 
rozhodneme utratit za ně mnohdy i tisícové částky. 

Mnohdy výrobci takových preparátů totiž těží z faktu, že 
na rozdíl od léků, které jsou na předpis, mohou na doplňky 
stravy zcela volně vytvářet a lidu prezentovat takřka 
libovolnou reklamu, jako by šlo o krmivo pro kočky nebo 
třeba prášek na praní. Podstatný rozdíl ale je: mnoho lidí 
je ochotno uvěřit, že takové preparáty vyléčí nějakou jejich 
nemoc. Investují pak do podobných zázračných produktů 
sta i tisíce korun, aby nakonec zhusta s dlouhým odkladem 
vyhledali lékaře.

Člověk může být až zaskočen terapeutickou šíří účinnosti 
mnohých takových zázračných krabiček. Tak jeden takový 
přípravek tvrdí, že…  Dodává energii, životní sílu a výdrž. 
Upravuje poruchy sexuálních funkcí a kvalitu, počet 
a mobilitu spermií. Stimuluje sexuální aktivitu, příznivě 
působí na zesílení libida a dobu erekce. Snižuje riziko vzniku 
osteoporózy, vysokého krevního tlaku a prostatických potíží. 
Působí příznivě na objem a sílu svalů, hormonální funkce 
jater, ledvin, močových cest a obranyschopnost organismu. 
Jedinečný produkt na českém trhu!

Pominu zde nový medicinský fakt:  totiž to, že se 
v játrech a moč. cestách tvoří hormony, mi moji učitelé 
na medicině zcela zatajili a já sám jsem asi zanedbal 
celoživotní studium, které je nezbytnou součástí lékařské 
praxe. Nicméně jímá mě hrůza, neboť při širším užívání 
tohoto jedinečného produktu populací během pár měsíců 
já i mnozí moji kolegové z oborů interních a téměř všichni 
urologové budeme moci zavřít své ordinace a hlásit se na 
úřadech práce.

Jiný prostředek „ajurvédské mediciny„ (zaklínadlo 
východním původem má svoje kouzlo) slibuje, koupíte-
li si 100 tablet asi za 450 Kč, že jde o: …přírodní indické 
afrodiziakum, které je známé,  používané a odzkoušené 
před více než 7000 lety…. u žen oživuje vášeň a sexuální 
projev … vzbuzuje sexuální žádostivost… působí pozvolna 
přírodní cestou (jistě, ne takovou „umělou cestou”, jakou 
působí léky, to dá rozum!)

Ujišťuje, že nemá žádné vedlejší účinky, protože to je 

bylinné přírodní tonikum (co je z přírody, je přeci zdravé, 
že…taková muchomůrka zelená například!). Po úvodním 
odstavci, zaměřeném na sex, zjistíme, že kdo neholduje 
sexu, ale jiným sportům, neobejde se rovněž bez tohoto 
zázraku, protože má „zajímavé účinky pro sportovce 
a osoby fyzicky vytížené: - přírodní anabolické vlastnosti bez 
vedlejších účinků na organismus …  při užívání a správném 
tréninku dochází ke zkvalitnění a nárůstu svalové hmoty 
(nicméně při správném treninku bez užívání taky, jak dá 
bystřejším jedincům rozum) … má nesmírný význam ve 
výživě mladistvých a sportovců, protože její účinky ovlivňují 
vytrvalost a posilují při zátěžovém tréninku. Jinými slovy: 
maminky, kupujte svým nadějným sportovcům, brzy se 
o ně sportovní kluby budou prát! Ve třetím odstavci se však 
dočteme přímo o léčivých účincích: odborné výzkumy jsou 
zaměřeny na … schopnost .. posilovat vlastnosti imunitního 
systému… adoptogenní vlastnosti - posiluje obranyschopnost 
a poskytuje ochranu proti rozličným druhům stresu, působí 
protizánětlivě a protibakteriálně,  pomáhá při léčbě mnoha 
nemocí, včetně akutní revmatické artritidy, bronchitidy, 
astmatu a diabetu… zabraňuje činnosti volných radikálů 
a zpomaluje tak stárnutí ..regeneruje organismus při a po 
chemoterapii… při použití s ___ je vynikajícím očisťujícím 
tonikem. 

Tedy dočteme li návod až sem, zjistíme, že nejlepší 
účinek je dosažen, užíváme-li zároveň jiný preparát za 
400 Kč, který náhodou tato internetová lékárna také 
nabízí.

Shrnuto, podtrženo: Investujte měsíčně necelou 
tisícovku, chcete-li dobře sportovat, sexovat 
a přitom nestárnout a možná ani nikdy neumřít.

Jako sexuologa mne však zaujaly hlavně preparáty 
slibující především nápravu sexuálních poruch, nejčastěji 
pak poruchu erekce. Jeden z nich, asi ten nejznámější, 
protože výrobce investoval opravdu hodně do reklamy, 
opírá svůj účinek například a mimo jiné o arginin, ženšen, 
ginkgo a kokotici čínskou. Pokud se podíváme na tyto 
složky podrobněji, zjistíme, že:
4) arginin je běžnou aminokyselinou – stavebním kamenem 

bílkovin, kterou si tělo umí získávat potravou. Je součástí 
běžné stravy, je v mase, mouce, mléčných produktech, 
rybách i v sojových produktech a nadbytek ho najdeme 
i v čokoládě. 

5) ženšen (ginseng) je součástí tradiční východní mediciny 
a skutečně může mít účinky posilující organismus  
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např. v boji s infekcí, nicméně žádné vědecké studie 
nepotvrdily vliv na erekci

6) kokotice čínská (Cuscuta chinensis) přes název, který 
vyvolává lecjaké asociace na Slovensku ale i v Čechách, 
je plevelnatá parazitická rostlina (čeledi convolvulaceae). 
U nás běžný druh je kokotice evropská, obávaný plevel, 
který může znehodnocovat zemědělské produkty a běžně 
cizopasí na kopřivách, vrbách či na rostlinách rostoucích 
ve vlhkých příkopech. Pamatuje na to i vyhláška MZ č. 
191, o odrůdách, osivu a sadbě, kde se dočteme, že 
třeba v  kapustě a mrkvi krmné se nesmí vyskytovat. 
Některé výzkumy pak skutečně potvrdily, že tento plevel 
obsahuje látky, jež mohou podpořit obranyschopnost 
organismu – imunitu. Nikoli však schopnost erekce.

7) jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je jedna z nejstarších 
rostlin, proto mnohdy poutá pozornost i jako léčebný 
prostředek. Faktem je, že snižuje srážlivost krve (což 
však může být pro někoho i nebezpečné), přímý účinek 
na erekci ale nebyl ověřen.

Podobných zjištění bychom se asi dopátrali i při rozboru 
dalších látek, uvedených na seznamu složek jednotlivých 
preparátů. Zjistili bychom tedy, že buď jde o látky, které 
nemají žádný známý účinek na lidské tělo nebo nějaký 
účinek mají, ale ten je na hony vzdálen deklarovanému 
smyslu užití preparátu. Obsahuje-li i vitamíny, je to jistě 
argument pro jejich prospěšnost, nicméně samotné 
vitamínové preparáty jsou obvykle podstatně levnější 
a vyváženější. Tedy například 1 balení multivitamínového 
preparátu za cca 50 Kč a tabulka kvalitní čokolády ve stejné 
ceně doplněno k snížení krevní srážlivosti acylpyrinem za 
pár haléřů prokáží stejnou službu jako asi 10x dražší balení 
Arginmaxu, Vasogenu či podobný doplněk, ale užijete si 
více radosti (pokud vám ovšem čokoláda chutná).

Ptáte se nejspíš, jak je to možné? Nejde o klamavou 
reklamu? Ale samozřejmě, že o ni jde. A možné je to proto, 
že máme zákony, které umožňují, aby se doplňky stravy 
tvářily jako léky. Aby deklarovaly léčebný účinek na určité 
nemoci (a porucha erekce neboli impotence je nemoc 
neboli chorobný stav!). Aby se mohl producent beztrestně 
zaštítit nějakou lékařskou autoritou a tím zvýšil důvěru 
v preparát. 

Ve své ordinaci zhusta potkávám pacienty, kteří se mi 
svěří, že to či ono vyzkoušeli, utratili množství peněz, čekali 

• přemýšlejte důkladně, než se necháte zlákat 
reklamou, zvláště takovou, která nabízí 
jednoduché řešení

• myslíte-li si, že „pokud něco nepomůže, 
alespoň to neublíží”, nemusí to být vždy 
pravda

• termín „přírodní” neznamená vždy 
bezpečný

• utrácejte své peníze s rozvahou, většinou je 
nenacházíte na ulici

• mějte na paměti především svou bezpečnost 
a své zdraví. Na většinu nemocí lékaři znají 
lék - a zejména to platí o poruchách erekce. 
Odklad léčby může vaše zdraví poškodit.

Vyjádření rady České společnosti pro sexuální 
medicínu k propagaci potravinových doplňků 
určených lidem se sexuálními dysfunkcemi:

Propagace  doplňků potravy určená lidem se 
sexuálními dysfunkcemi podporuje poddiagnostikování 
příčin sexuálních dysfunkcí. Zvyšuje tak riziko pozdního 
rozpoznání cévních, metabolických a nádorových příčin 
těchto dysfunkcí a riziko zanedbání včasné léčby. Může 

v delším časovém horizontu přispívat  ke zvýšení morbidity 
a mortality na nejčastější onemocnění mužů ve druhé 
polovině života (kardiovaskulární onemocnění, karcinom 
prostaty, diabetes). 

Neúčinnost doplňků stravy u organicky podmíněných 

řadu týdnů (na mnohých doplňcích stravy totiž nalezneme 
upozornění, že je třeba pravidelně užívat několik týdnů) 
a efekt byl mizivý nebo žádný. Přitom právě porucha erekce 
je stav, který může signalizovat jiné závažné onemocnění 
celého organismu – např. cukrovku nebo vysoký tlak. Jaká 
tedy představuje takový odklad návštěvy lékařské ordinace 
někdy rizika zde asi nemusím rozebírat.

Doplňky stravy prostě nejsou léky. Jistě, i léky mohou 
pocházet z rostlin, nicméně lék je určen mj. k tomu, aby 
odstranil, zmírnil, vyléčil nemoc nebo této zabránil. Než 
jdou léky na trh, musejí projít klinickými studiemi, aby se 
ověřila jejich účinnost, bezpečnost, možné vedlejší účinky, 
dávkování atd. Příslušné orgány (v ĆR Státní ústav pro 
kontrolu léčiv) pak musejí údaje prověřit a lék schválit 
k distribuci. Nic z tohoto procesu se ale netýká doplňků 
stravy, ty schvaluje v ČR jen hygienická služba. Jestliže tedy 
vidíme nějaký doplněk stravy, který má ve svém popisu 
uvedeno, že je určen k léčbě nějaké nemoci, můžeme na 
takovýto preparát pohlížet i jako na neschválený a tudíž 
ilegální lék. 

Několik rad závěrem
Laskavý čtenář může nyní pociťovat lehký zmatek nebo 
i mrazení. Nicméně stačí zvážit dostupné informace 
a rozhodování je snazší. I tento článek je myšlen jako zdroj 
informací, neklade si jiné cíle. Myslím, že následujících  
5 bodů může být návodem k tomu, jak k doplňkům stravy 
přistupovat:
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sexuálních dysfunkcí (80 % sexuálních dysfunkcí u mužů 
v druhé polovině života je primárně organické etiologie) 
příspívá k stresové zátěži postižených. U psychogenních 
sexuálních poruch mají tyto přípravky pouze dočasný efekt 
drahého placeba.

Propagování nákupu potravinových doplňků místo 
adekvátní diagnostiky a léčby sexuálních dysfunkcí 
je z medicínského hlediska  nezodpovědné.

Moderní léčba ED – více než jen návrat erekce. 

MUDr. Karel Kočí, CSc.
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Quo vadis, Viagra?

MUDr. Libor Zámečník, FEBU
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

přednosta prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.

Souhrn: Vývoj a uvedení sildenafilu (Viagra®) do denní 
lékařské praxe znamenalo výrazný průlom v kvalitě  léčby 
do té doby opomíjeného problému, jakým bezesporu 
erektilní dysfunkce byla. Změnilo to jak náhled společnosti, 
tak lékařů na tento symptom a díky rozsáhlým edukačním 
kampaním došlo ke zkvalitnění diagnostiky a léčby 
sexuálních dysfunkcí. Za dobu, kdy je tento přípravek na 
trhu se jasně prokázala jeho kvalita – účinnost, spolehlivost, 
dobrá tolerance a vysoká bezpečnost. Získali jsme dostatek 
znalostí o jeho vlastnostech a působení a není tedy náhoda, 
že si tento přípravek získal zásadní postavení na poli léčby 
erektilní dysfunkce. Článek shrnuje zkušenosti s přípravkem 
Viagra® v praxi a předkládá některé další indikace léčby 
tímto přípravkem.
Klíčová slova: erektilní dysfunkce – sildenafil – Viagra

Úvod
Sexuální aktivita je velmi důležitou součástí spokojeného 
a plnohodnotného partnerského života. Ovlivňuje kvalitu 
života mnohdy do vysokého věku a je významnou součástí 
vztahu, kde plní nejen reprodukční funkci. Porucha erekce 
- erektilní dysfunkce (ED) je trvalá neschopnost muže 
(trvající minimálně 6 měsíců) dosáhnout nebo udržet 
erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk. Ačkoliv 
pravděpodobnost ED sice závisí do značné míry na věku 
a častěji se vyskytuje u starších mužů, ve většině případů 
se nejedná o neodvratný proces stárnutí. Může se totiž 
jednat o první projev dosud skrytého a mnohdy i závažného 
celkového onemocnění. Udává se, že ve světě poruchami 
erekce trpí více než 300 milionů mužů. V České republice se 
jedná o 500–800 000 mužů, a každý rok jich okolo 40 000 

přibývá. Podle reprezentativního průzkumu agentury STEM/
MARK a firmy Pfizer v roce 2004 přiznal některou z forem
poruch erekce každý druhý muž ve věku 35–65 let. 
Úplnou ztrátou erekce trpí každý desátý muž. 

Příčiny erektilní dysfunkce
Po  mnoho let se o poruchách erekce nemluvilo ani 
v ordinacích a u pacientů bez zjevných fyzických abnormalit 
se ED pokládala za psychogenní. A tak, pokud se pacienti 
odhodlali a se svým problémem se lékaři svěřili, končili 
většinou v ordinacích sexuologů či psychiatrů, kteří měli 
jen omezené prostředky k jejímu řešení. Když v roce 1996 
Boolell s kolektivem referovali o novém perorálním přípravku 
k ovlivnění erektilní dysfunkce (Viagra, UK-92,480) nikdo 
netušil, jak velký vliv bude mít v budoucnu tento přípravek 
na akademický, klinický a průmyslový výzkum směřující 
k pochopení managementu sexuální (erektilní) dysfunkce (1). 
Ukázalo se, že erekce je děj velmi komplikovaný – je 
závislý na neurovaskulární souhře pod hormonální 
kontrolou. Dnes také již víme, že až v 80 % případů je 
dána erektilní dysfunkce organickými příčinami, převážně 
cévními,  jedná se o uzávěry artérií v rámci aterosklerózy. 
Ne nadarmo se dnes klade rovnítko mezi tzv. dysfunkci 
endotelu a dysfunkci erektilní. Mezi nejčastější rizikové 
faktory patří: hypertenze, hypercholesterolemie, diabetes 
mellitus, kouření (vlivem nikotinu na hladkou svalovinu 
drobných cév kavernózních těles). K lokálnímu postižení 
cév může docházet i tehdy, je-li pacient po rozsáhlém 
chirurgickém výkonu v malé pánvi – např. pro nádory 
močového měchýře, prostaty a nebo konečníku. Závažnou 
příčinou ED je i léčba takových onemocnění radioterapií. 
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Další příčiny ED shrnuje tab. 1.

1. Neurogenní příčiny: roztroušená skleróza 
mozkomíšní, parkinsonismus, stavy po cévních 
mozkových příhodách, neuropatie při diabetu, 
chronickém alkoholismu

2. Hormonální příčiny: hypotestosteronémie, 
porušená funkce štítné žlázy, nadledvin, 
příštítných tělísek

3. Vliv léků: antidiabetika, antihypertenziva, 
vazodilatancia, diuretika aj. – asi 200 
předepisovaných léků - za hlavní vlivy na 
erektilní funkci se považuje působení těchto 
typů léků na nervový systém, depresivní nebo 
sedativní účinek, vliv na hormonální rovnováhu 
v organismu a nebo nepřímý vliv na endotel 
a hemodenamiku topořivých těles.  

4. Drogy: abuzus marihuany, kodeinu, metadonu
5. Onemocnění urogenitálního ústrojí: 

benigní hyperplázie prostaty, nádory prostaty, 
plastická indurace penisu

Tab.1    Další příčiny erektilní dysfunkce

Farmakodynamické poznámky
Za fyziologických podmínek je erekce způsobena uvolněním 
oxidu dusnatého (NO) v topořivých tělesech penisu 
během sexuální stimulace. Oxid dusnatý aktivuje enzym 
guanylátcyklázu, zvýší se cyklický guanozinmonofosfát 
(cGMP), to vede k uvolnění hladké svaloviny v topořivém 
tělese a zvýší se přítok krve. Sildenafil je selektivní inhibitor
fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v topořivém tělese, kde je 
tento enzym zodpovědný za degradaci cGMP. Sildenafil
tedy působí v periferii jako vazodilatátor zvýšením cGMP.

Léčba sildenafilem
V lednu 1999 dostali pacienti a lékaři i v České republice 
první specifický prostředek k léčbě erektilní dysfunkce.
Samozřejmě za značného zájmu sdělovacích prostředků. 
Ty ne vždy informovaly zcela objektivně. V období po 
uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy závažných 
kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, 
nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, komorové 
arytmie, mozkové hemorhagie, přechodných ischemických 
atak, hypertenze a hypotenze v časové souvislosti s užitím 
přípravku Viagra®. Většina z těchto pacientů měla však 
již dříve existující kardiovaskulární rizikové faktory. Řada 
hlášených příhod vznikla během nebo krátce po pohlavním 
styku a několik hlášených příhod vzniklo krátce po užití 
sildenafilu bez souvislosti se sexuální aktivitou. Nebylo tedy
možné určit, zda tyto příhody souvisely s léčbou nebo přímo 
s těmito faktory. Od té doby se s tímto lékem však setkalo 
bez  komplikací již více než 27 miliónů mužů po celém světě 
a v poolované analýze dat randomizovaných studií byla 
pozorována incidence kardiovaskulárních nežádoucích účinků 
po sildenafilu buď nižší nebo shodná s placebem (2,26).

Proč lze sildenafilu věřit:
1. sildenafil je lék s vysokým terapeutickým efektem,

zajišťujícím dostatečnou rigiditu penisu pro pohlavní 
styk u více než 80 % pacientů – právě pro tento efekt 
je přípravek tak oblíben a lékaři doporučován (3,4)

2. dostatek zkušeností s tímto lékem dává zapravdu, že 
se jedná o přípravek bezpečný, pokud jsou zachována 
pravidla pro jeho užívání (5)

3. sildenafil se vyznačuje výhodným farmakokinetickým
profilem - stabilní účinek sildenafilu je dostatečně
rychlý (již 12 minut po užití, v rozmezí 12-37 minut)  
a dostatečně dlouhý – 4-5 hodin po užití (podle 
průzkumu sexuálních zvyklostí muži uskutečňují sexuální 
akt maximálně do cca 1 hodiny od první myšlenky na 
sex a  87 % mužů s ED má sexuální styk maximálně 
1x za 24 hodin)(6), a zároveň dostatečně krátký (po 
24 hodinách od užití sildenafilu je jeho plazmatická
koncentrace sledovaná u zdravých dobrovolníků téměř 
nulová - na rozdíl od dlouhodobě působících PDE5 
inhibitorů - a lze ho užívat 1x denně) (7)

4. sildenafil je lék vysoce účinný u pacientů s různými
komorbiditami:

a. po radikální prostatektomii pro tumor (8)

b. po ozáření prostaty pro karcinom (9)

c. u pacientů s benigní hyperplázií prostaty, 
prostatitidou (10)

d. u diabetiků (11)

e. u pacientů léčených pro hypertenzi – 
i s mnohotnou medikací

f. u dialyzovaných pacientů
g. u pacientů po míšních poraněních a jiných 

neurologických onemocněních (12)

5. spokojenost s léčbou sildenafilem udává i po 5 letech
výrazná část pacientů – 96 % pacientů udává výborný 
efekt léčby na erekci a 99 % pacientů je spokojena 
s efektem sildenafilu na sexuální aktivitu

Nová (terapeutická) využití sildenafilu:
Ačkoli byl sildenafil registrován jen k léčbě ED a posléze
také k léčbě plicní hypertenze, probíhá větší množství  
preklinických a klinických studií, které by mohly vést k užití 
sildenafilu i v jiných medicínských indikacích:
• Plicní arteriální hypertenze je vzácná, devastující 

a rychle progredující nemoc, spojená se zvýšenou 
plicní vaskulární rezistencí a pravostranným srdečním 
selháváním. V České republice trpí tímto onemocněním 
asi 60 pacientů, průměrný věk při stanovení diagnózy 
bývá okolo 35 let. Před tím, než začala být v dubnu 
2007 i u nás dostupná léčba sildenafilem (přípravek
Revatio® v dávce 3 x denně 20 mg), bylo přežívání 
těchto pacientů stanoveno na 2,8 roku. Sildenafil je
indikován v léčbě  pacientů trpících plicní arteriální 
hypertenzí třídy III (podle klasifikace WHO) s cílem
zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost 
v léčbě primární plicní hypertenze a také plicní 
hypertenze při onemocnění pojivových tkání (13). I přes 
velmi nadějné působení při primární i sekundární plicní 
arteriální hypertenzi bude patrně ještě třeba více studií 
k definitivním závěrům působení jak u dospělých, tak
u dětí (14,15).

• I přestože nebyl sildenafil registrován pro léčbu ženské
sexuální dysfunkce, jako nadějné se jevilo použití 
tohoto přípravku pro lepší prokrvení klitoridální tkáně 
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a vaginální hladké svaloviny (16) a zvýšení sexuálního 
vzrušení a orgasmu u postmenopauzálních žen (17).

• Další výzkum sildenafilu probíhá také v oblasti léčby
a ovlivnění předčasné ejakulace. Na více skupinách 
pacientů bylo prokázáno, že dochází k lepší kontrole 
ejakulace a zkrácení postejakulačního refrakterního času 
(18). V porovnání s paroxetinem a stiskacími technikami 
sildenafil jednoznačně prokazuje vyšší účinnost a efekt
(19).

• Enzym PDE-5 je exprimován také ve tkáni dolních 
močových cest, její inhibitory navozují signifikantní
relaxaci, inhibují proliferaci stromálních buněk prostaty 
a redukují iritační příznaky benigní hyperplázie prostaty 
in vivo (20). Na těchto základech staví někteří autoři 
terapie příznaků dolních močových cest, kdy kombinují 
inhibitory PDE-5 s alfalytiky, popř. inhibitory 5-alfa-
reduktázy (21).

• Na 16 pacientech se sekundárním Raynaudovým 
fenoménem, rezistentním na vazodilatační léčbu, ověřil 
Fries s kolektivem dobrý vazodilatační efekt sildenafilu
(2x denně 50 mg p.o. vs. placebo). Při sledování došlo 
k signifikantnímu zlepšení příznaků a léčba byla všemi
pacienty dobře tolerována (22).

• V neposlední řadě se také povrzuje to, proč byl vlastně 
sildenafil zkoušen – kardioprotektivní vliv sildenafilu.
Ten může nespecifickou  inhibicí PDE-5 a efektem na
srdeční kontraktilitu vyvolávat vazodilataci, zvýšení 
perfúze a oxygenace myokardu a tím zabránit jeho 
poškození po infarktu. Zdá se, že stejným mechanismem 
může vést k ovlivnění vaskulární perfúze po mozkových 
příhodách  (23-25).

Závěr
 Sildenafil za téměř 9  let působení v Čechách prokázal,

že mu právem náleží přední místo v léčbě erektilní 
dysfunkce, splnil očekávání mnohých pacientů a také 
lékařů, kteří tak mají k dispozici vysoce účinný 
a bezpečný lék. A nezbývá než doufat, že stejně tak, jak 
překvapivé a důkladné bylo jeho objevení a poté vývoj 
v lék proti poruchám erekce, bude i další vývoj v lék 
proti jiným, mnohdy velmi závažným  onemocněním.
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Sexuální chování českých žen 
v závislosti na věku

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
PhDr. Laura Janáčková, CSc.
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Pierre de la Ravel, pařížský porodník

Prof. MUDr. Antonín Doležal, DrSc.
nakladatelství Galén

Profesor Doležal, gynekolog píšící mj. medicinskou 
beletrii napsal vynikající román o historii porodnictví 
a chirurgických oborů. Pro čtenáře, který má zájem 
o období, ve kterém se odehrává příběh (konec 18. 
století) a který má základy historického medicínského 
vědění, je to skvělé čtení. Člověk, který zná Paříž 
a francouzské způsoby, si knihu vychutná. 

Z medicínského pohledu jde o příběh člověka, který 
se snaží pomáhat lidem svými silami a bystrým rozumem 
v obtížných podmínkách, který ví, jak je někdy oficiální
medicína bezmocná a jak mnoho znamenají šikovné 
ruce chirurga (či porodníka) ve správný čas na správném 
místě.

Postava Pierra je historickou postavou, příběh je 
románový, historické reálie jsou podány s velkým 
přesahem k současné medicíně.

Pro současného lékaře je kniha povzbuzením, že to 
nemá ještě tak špatné jako kolegové před dvěma sty 
lety. Zároveň si lze postesknout, že čím víc se člověk 
snaží žít podle svých představ a svého rozumu, tím 
to má těžší v každé době. Pierre končí pod gillotinou, 
dnešní lékař často pod sedimentem papíru, razítek 
a hlouposti. Gillotina padá rychle, sedimenty pomalu, 
efekt je identický.

   Najde-li se v Čechách lékař, který napíše takovouto 
knihu, naděje nezhasíná.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
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Kdo je porodní asistentka?

Milena Dvořáková, Zuzana Štromerová, Jana Menčlová - RPA

Škola základ života, říká se. Škola je tu proto, aby 
nás připravila pro praktický život. Odborná škola nás má 
připravit pro profesní život. To platí i pro porodní asistentky.  
Mezinárodní definice porodní asistentky, schválená
Mezinárodní konfederací porodních asistentek, Mezinárodní 
federací gynekologů a porodníků a Světovou zdravotnickou 
organizací říká, že:

Porodní asistentka je osoba, která byla řádně přijata do 
oficiálního vzdělávacího programu pro porodní asistentky
uznávaného v dané zemi, která úspěšně ukončila daný 
vzdělávací program pro porodní asistentky a získala tak 
požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání
porodní asistentky. 
Porodní asistentka je uznávána jako plně zodpovědný 
zdravotnický pracovník; pracuje v partnerství se ženami, 
aby jim  poskytla potřebnou podporu , péči a radu během 
těhotenství, porodu a v době poporodní , vede porod na 
svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům 
a dětem v kojeneckém věku. Tato péče zahrnuje preventivní 
opatření, podporu normálního porodu, zjišťování komplikací 
u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské 
péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných 
opatření při mimořádné naléhavé situaci. 
Porodní asistentka má důležitou úlohu  ve zdravotním 
poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich 
rodin a celých komunit.  Tato práce by měla zahrnovat 
předporodní přípravu a přípravu k rodičovství  a může 
být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo 
reproduktivního zdraví a péči o dítě. Porodní asistentka má 
důležitou úlohu  ve zdravotním poradenství a vzdělávání 
nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit.  Tato 
práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu 
k rodičovství  a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, 
sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péči o dítě. 
Porodní asistentka může vykonávat svou profesi 
v jakémkoli prostředí, včetně domácího prostředí, 
ambulantních zdravotnických zařízení, nemocnic, klinik, 
nebo zdravotnických středisek. 

Na základě Boloňského procesu by měly školy po celé 
Evropě připravovat budoucí porodní asistentky v zásadě 
stejně. Měly by jim poskytnout stejný vhled do této 
profese, vypěstovat stejný přístup, vybavit je přibližně 
stejným objemem vědomostí. Je tomu ale opravdu tak? 
Podívejme se na dva typy škol pro porodní asistentky ve 
státech Evropské unie.

Holandská škola
V Holandsku se narodí ročně přibližně 190 00 dětí. Pracuje 
zde necelých 3000 porodních asistentek (90% z nich je 
členkami profesní organizace) z toho pouze něco málo přes 
300 v sekundární péči (tedy v nemocnici). Holandsko má 
přibližně 800 gynekologů. Studium porodních asistentek 
trvá čtyři roky.

Porodnická péče se dělí na 
• Primární
• Sekundární
• Terciární

Poskytovateli primární péče jsou porodní asistentky 
a praktičtí (obvodní) lékaři. V rámci sekundární 
a terciární péče se o těhotné a rodící ženy starají porodní 
asistentky sekundární péče a gynekologové.

Příklad školy v Amsterdamu
V každém ročníku je 120 frekventantek. Studentky jsou 
rozděleny do malých studijních skupinek po 25 studentkách. 
O profesi porodní asistentky je veliký zájem. Každý rok 
se na zmiňovaných 120 míst hlásí 800 uchazečů. Pro 
uchazeče o profesi porodní asistentky  vyrobila škola nový 
film, ukazující realisticky tuto profesi. Film má název 24/7,
což naznačuje, že porodní asistentka je ženám k dispozici  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 
Teoretická a praktická výuka odpovídá směrnicím EU 
a od prvního ročníku připravuje porodní asistentky 
k samostatnému výkonu profese.

Praktický výcvik začíná 3. týden 1. semestru  
1. ročníku a prvním místem praktického výcviku je 
soukromá praxe porodní asistentky. Každá soukromá 
praxe, která přijímá studentky má se školou uzavřenou 
smlouvu. Za výuku studentek je finančně ohodnocena.
Tato volba místa  první praxe je účelová: má vštípit 
studentkám  modelovou úlohu  jejich profese. Soukromé 
praxe PA jsou jediným místem praktického výcviku  
studentek po celý první ročník. I teoretická výuka je 
směřovaná na výuku fyziologie těhotenství a porodu. 
Celý rok tedy studentky nezavadí o patologii a nejdou 
na praxi do nemocnice. Učí se důvěřovat schopnosti těla 
přijmout těhotenství, donosit těhotenství a uskutečnit 
normální fyziologický porod. Učí se také důvěřovat samy 
sobě, svým rukou, svému úsudku.

Hned v prvním ročníku se studentky učí, že základními 
slovy v systému péče je bezpečnost, kvalita, efektivita 
a ekonomičnost. Tato slova skrývají:

Kvalita a bezpečnost: 
Výborné výsledky péče sloučené s maximální spokojeností 
klientů.
Efektivita:
Výborné výsledky péče za velmi dobrou cenu. Péče je šita 
jednotlivým skupinám klientek na míru.
Ekonomičnost:
Nalezení systému, který by státu ušetřil maximum finančních
prostředků při zachování vysoké kvality péče.

Základní předpoklady  úspěchu holandského 
systému péče o ženu a dítě

• Těhotenství, porod a šestinedělí jsou fyziologické 
procesy, které mohou proběhnout doma

• Pracovní potenciál poskytovatelů péče je třeba 
optimálně využít.

Do výukového programu mohou být zařazeny i studentky 
bez předchozího zdravotnického vzdělání. Ošetřovatelství 
jako předmět se v programu nevyučuje. Studentky se 
pouze učí parenterální podání léků.
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Teprve ve 2. ročníku je 50% praxe v zařízeních sekundární 
péče. Významným tématem druhého ročníku je výuka 
selekce rizika a jejího provádění v praxi.

Systém selekce rizika zavedl profesor Klostermann  
v 70. letech 20. století a od té doby je tento systém 
s vývojem společnosti opakovaně aktualizován.  
O ženy s nízkým rizikem (skupina A) se starají porodní 
asistentky během celého těhotenství, porodu i v době 
poporodní až do ukončení šestinedělí. Přednostním místem 
porodu pro tuto skupinu žen je domácí prostředí a pomoc 
porodní asistentky. Pokud si „nízko riziková” žena přeje, 
může porodit se svou porodní asistentkou v porodnici. 
V takovém případě platí žena v porodnici pronájem 
místnosti  (včetně spotřebovaného materiálu a úklidu), což 
představuje 300 -400 Eur. V době, kdy je soukromá porodní 
asistentka se ženou v porodnici, má za péči o tuto ženu 
plnou zodpovědnost. Personál daného porodního sálu je 
neruší, nevstupuje do porodní místnosti. Pouze v případě, 
že porodní asistentka diagnostikuje nepravidelnost nebo 
patologii, požádá o konzultaci nejprve porodní asistentku 
sekundární péče, ta následně, pokud je to třeba, lékaře. 
Pokud je vše v pořádku, odchází porodivší žena  nejdéle do 
6 hodin po porodu domů. O novorozence se stará porodní 
asistentka. I k dětem narozeným ženám s vyšším rizikem 
přichází pediatr pouze tehdy, jestliže ho porodní asistentka 
nebo gynekolog přivolá. 
Do skupiny B je zařazena taková žena, u níž se vyskytla 
nepravidelnost, která vyžaduje konzultaci s lékařem. Podle 
vývoje situace se žena buď vrací do péče porodní asistentky 
nebo setrvá v péči lékaře.
Do skupiny C budou zařazeny ženy, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje sekundární péči a péči gynekologa. V péči 
gynekologa zůstanou tak dlouho, dokud komplikace či 
patologický stav přetrvává.
Do skupiny D jsou zařazeny ženy, jejichž současný zdravotní 
stav je dobrý a které mohou setrvávat v péči porodní 
asistentky nebo praktického lékaře. Díky zátěži v anamnéze  

nebo geografické vzdálenosti místa bydliště od porodnice
však může být žádoucí, aby porodily v porodnici.

Seznamu indikací pro selekci rizika se přísně drží jak 
porodní  asistentka, tak lékaři. Tím, kdo jako první 
rozhoduje, která žena potřebuje péči specializovaného 
odborníka, je ale porodní asistentka. Díky tomuto poměrně 
přísně fungujícímu systému je zajištěno, že porodnice 
mají dostatek času pečovat kvalitně a individuálně o ženy, 
které jejich péči opravdu potřebují. Nemusejí ztrácet čas 
ani peníze na péči o zdravé těhotné a rodící ženy, jejichž 
zdravotní stav nemocniční péči nevyžaduje. 

Ve 3. ročníku se studentky učí především na rozborech 
případů se kterými se seznámily v praxi. Je to aktivní 
forma učení, která studentky nutí vyhledávat samostatně 
informace a navrhovat řešení. Studentky se učí jak na 
příkladech z primární péče, tak na příkladech z péče 
sekundární..

Ve 4. ročníku se věnují základnímu zvládnutí vyhledávání 
informací ve vědeckých databázích, hodnocení výzkumu 
a na podkladě získaných ínformací píšou svou závěrečnou 
práci.
Škola pořádá kurzy v programu celoživotního vzdělávání 
porodních asistentek i lékařů. Jejich náplní je např. 
vedení porodu koncem pánevním, porod vícečetného 
těhotenství,manuální lyze placenty, provádění UZV vyšetření 
a podobně. 

Významně se v současné době uvažuje o tom, že by 
vzdělávání porodních asistentek sekundární péče probíhalo 
jako specializační studium po ukončení základního studijního 
programu. Základní studium porodních asistentek nemá 
charakter univerzitního studia, ani na univerzitě neprobíhá. 
Pokud chce porodní asistentka pokračovat ve studiu a získat 
např. magisterský titul, může studovat např. management 
nebo právo v porodní asistenci.

Holandská porodní asistence v číslech
Počet porodů 190 000
V primární péči 90 000
V sekundární péči 100 000 (zahrnují i skupinu žen D a ty, které si samy 

v porodnici přejí porodit a péči doplácí)
Celkový počet porodů doma 30 %. Toto číslo se již 25 let nemění.
Procento porodů doma závisí na demografických ukazatelích, např. počtu přistěhovalců v dané lokalitě.
Ve větších městech, např. v Haagu je procento porodu v domácím prostředí výrazně nižší, zatímco ve 
venkovských oblastech dosahuje 60 – 80% (oblast Nordwijk, Sassenheim a Frísko)
Počet porodů, které v primární péči započnou 84,9%
Opravdu doma porodí 30,3%
Porodí v porodnici, ale spadají do prim. Péče 10,2% (skup. D a na přání)
Převedení těhot. žen do speciální péče (včetně 
dočasného)

44,3%

Převedení rodících do sekundární péče 16,8%
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Péče o těhotnou a rodící ženu v rámci primární 
péče

Po ukončení studia je nová porodní asistentka ihned 
připravena k zahájení samostatné práce v rámci 
primární porodnické péče o ženu a novorozence.
Zdravá těhotná žena navštěvuje od samého začátku pouze 
porodní asistentku nebo praktického lékaře. Během celého 
těhotenství navštíví svého poskytovatele péče průměrně  
10 – 12x. 
Porodní asistentky pracují buď v samostatných 
soukromých praxích nebo se sdružují do praxí po dvou, 
čtyřech i osmi. V takovém případě pracují v týmech. Ve 
své praxi poskytují těhotným ženám pouze zdravotnickou 
péči,  včetně předporodních konzultací. Díky pracovnímu 
zatížení nenabízejí předporodní kurzy nebo cvičení, tančení 
a podobné aktivity.
Pokud se žena sama rozhodne porodit v porodnici nebo 
je zařazena do skupiny D (při selekci rizika), pečuje o ni 
její porodní asistentka z primární péče. V porodnici je 
ona zodpovědná za vedení porodu. V takových případech 
nezasahují do její práce ani porodní asistentky sekundární 
péče, ani lékaři. Jestliže je vše v pořádku, porod proběhl 
bez komplikací, matka i dítě jsou zdrávi, je porodivší žena 
povinna do 6 hodin po porodu opustit porodnici.

Krytí nákladů spojených s takovouto péčí v porodnici:
U ženy zařazené do skupiny D

• Porodní asistentka vykazuje zdravotní pojišťovně 
náklady za svou práci (odpracované hodiny)

• Porodnice vykazuje zdravotní pojišťovně provozní 
náklady (včetně spotřebovaného materiálu, úklidu 
apod.) bez nákladů za mzdu porodní asistentky

U žen, které se samy rozhodly porodit v porodnici, ale není 
k tomu medicínská indikace

• Porodní asistentka vykazuje zdravotní pojišťovně 
náklady za svou práci (odpracované hodiny

• Žena hradí přímo pronájem místnosti, úklid apod. 
ve výši 300-400 Eur

• Porodnice vykazuje zdravotní pojišťovně 
spotřebovaný materiál

Porodní asistentka dále po porodu poskytuje ženě zdravotní 
péči 10 dnů po porodu.  Během této doby navštíví ženu 
5 – 7 x. Tato péče zahrnuje zdravotní kontroly matky 
a dítěte a provedení  screningového vyšetření vrozených 
metabolických vad u novorozence. Péče porodní asistentky 
spojená s porodem končí kontrolou ženy po šestinedělí.

Práce porodní asistentky pracující v primární péči (tedy 
mimo porodnici) je plně hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění.

Pro dosažení odpovídajícího výdělku by měla porodní 
asistentka odvést 120 porodů ročně. To ale představuje 
poskytování zdravotnické péče mnohem většímu počtu 
těhotných žen, neboť některé budou v těhotenství 
zařazeny do rizikové skupiny B či C a tedy přechodně  
nebo trvale převedeny do péče gynekologa. Holandská 
královská organizace porodních asistentek (KNOV) se snaží 
o prosazení snížení této pracovní zátěže se zachováním 
výše výdělku.

Domácí asistentka v době poporodní
Holandský systém porodnické péče je významně posílen 
o zvláštní profesi. Touto profesí je  „kraamverzorgster„ – 
domácí asistentka porodní asistentky. Je to profese, kterou 
je možné vykonávat po 18 měsíčním výcviku (zahrnuje 
teorii i praxi).
Mezi hlavní úkoly této asistentky patří:

• Asistence porodní asistentce během porodu, 
poskytování ošetřovatelské péče během porodu 
a po něm

• Poskytnutí pomoci a informací  týkající se kojení
• Poskytnutí informací a hygienické pomoci matce 

během porodu a po něm
• Péče o členy rodiny a děti během porodu 

a v ranném poporodním období

V péči specialisty od počátku 15,1%
Počet členek profesní organizace 2 795 (= 90% všech porodních asistentek)
V sekundární péči 316 (PA pracující v porodnicích)
Počet nezávislých praxí PA 451
Počet nezávislých praxí v Amsterdamu 22
Celkový počet gynekologů 800
Solo praxe 1990 – 37% 2000 - 11%
Duo praxe 1990 – 38% 2000 – 22%
Skupinová praxe 1990 – 25% 2000 - 67%
Počet císařských řezů 15%
Vakuum extrakce 13%
Spont. porod po císařském řezu 70%
Perinatál úmrtnost 7/1000
Mateřská úmrtnost 18/200 000
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• Vykonávání jednoduchých domácích prací 
v ranném poporodním období

I práce „domácí asistentky porodní asistentky” je hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění. Jsou stanovena přesná 
kriteria na hodinový rozsah práce. Ten se s odstupem od 
porodu mění.

Získání  způsobilosti k výkonu povolání porodní 
asistentky v České republice
Způsobilost k výkonu povolání v České republice získává 
porodní asistentka dle zákona 96/2004 Sb. Ten by měl 
být v naprostém souladu s požadavky na vzdělávání podle 
Boloňského procesu. Obsah vzdělávání by měl být v souladu 
se směrnicí 80/154 EEC o požadavcích na vzdělávání 
porodních asistentek.

Teoreticky by tedy nemělo být valného rozdílu mezi zcela 
vzdělanou porodní asistentkou z Holandska a z České 
republiky. Vždyť jedním z požadavků EU je volný pohyb 
služeb a volný pohyb pracovníků.

Vzdělávání porodních asistentek v České republice je 
tříleté. Absolventka získá titul bakalář. Ačkoli je v celé 
zemi teoreticky jednotný výukový program pro porodní 
asistentky, školy si jej mírně upravují podle svého a tak se 
postup výuky může na různých místech lišit.

Zásadní rozdíl mez českým a holandským vzdělávacím 
systémem je fakt, že studentky se hned v prvním ročníku 
neseznamují s fyziologií těhotenství a porodu, ale při 
praktickém výcviku vskočí rovnýma nohama do řešení 
patologických stavů. Je to proto, že praktický výcvik 
probíhá z velké míry hned od prvního ročníku v zařízeních 
sekundární až terciární péče. Tato zařízení jsou svou 
podstatou zařízena pro řešení komplikovaných případů. Pro 
pěstování fyziologie tu mnoho času nezbývá.

Studentky porodní asistence v České republice jsou 
handicapovány tím, že po celé zemi existuje jen minimální 
počet soukromých praxí porodních asistentek, které 
by nabízely praktickou péči porodní asistentky během 
těhotenství, porodu a v době poporodní. Většina soukromých 
porodních asistentek se věnuje pořádání předporodních 
kurzů, tančení s těhotnými, cvičení s těhotnými, plavání 
s těhotnými. Přeskočí porod a pak se věnují laktačnímu 
poradenství, navštěvují maminky po příchodu z porodnic 
a snaží se alespoň částečně léčit porodní trauma žen na 
těle i duši (pečují o hráz po nástřihu a pomáhají ženám 
vyrovnat se s psychickým dopadem porodu). Ani v těchto 
praxích porodních asistentek nemohou studentky získat 
jasnou představu o tom, co to znamená být porodní 
asistentkou v Evropském pojetí.

Tento závažný fakt ale ovlivňuje přístup studentek k jejich 
vlastní profesi hned od počátku. Je zcela jasné, že ve velké 
frekventované nemocnici je pro stávající personál studentka 
spíše přítěží. Má-li porodní asistentka na starosti několik 
rodících žen najednou a zároveň má dát ještě neobratné 
studentce prostor pro učení, je to pro ni skutečně namáhavá 
činnost, vyžadující permanentní zvýšení pozornosti.  

Nadto tento způsob vstupu do studia navodí u studentek 
především strach z tak rizikového procesu jako je porod, 
se kterým si na základě svých znalostí, nebo spíše zatím 
neznalostí, nedokážou poradit a ve kterém se nedokážou 
orientovat.

Dalším problémem je to, že porodnictví (a to i fyziologické) 
na českých školách přednáší lékaři. Posláním lékařů je 
léčit, nikoli podporovat a udržovat vše zdravé, co na 
těhotenství je. To je posláním porodních asistentek. Z toho 
důvodu se ale studentky dozvědí skutečně jen rámcově 
jak by měl probíhat normální porod bez hlubokého vhledu 
do fyziologického porodního procesu jako takového. Bez 
logické, ale nutné informace, že bez těhotenství není 
porodu a bez porodu není doby poporodní, jinými slovy, 
že jednotlivá údobí na sebe přímo navazují a z jednoho 
můžeme předpovědět průběh toho dalšího. Ovlivněním 
jednoho můžeme ovlivnit to další. Opět řečeno jinými 
slovy: má-li porodní asistentka možnost podpořit zdravý 
průběh těhotenství u dané ženy (radou o životním stylu, 
o stravování, tím, že pomůže těhotné ženě navázat kontakt 
se svým děťátkem) může dostatečně ovlivnit i průběh 
porodu a to, jak bude porod žena vnímat. Průběh porodu 
má opět přímý vliv na průběh doby poporodní a psychické 
a fyzické zdraví ženy z dlouhodobého hlediska.

Trápení je, že ačkoli se vzdělávací programy pro porodní 
asistentky v České republice shodují s požadavky Evropské 
unie co do počtu hodin teorie a počtu hodin praxe, 
vzdělávací program nedovede v žádném případě českou 
porodní asistentku ke schopnosti pracovat samostatně po 
ukončení školy. 

Aby se taková česká absolventka školy  pro porodní 
asistentky mohla s čistým svědomím vypravit za prací třeba 
do Holandska, musí se nejprve zbavit strachu z vlastní 
zodpovědnosti za průběh porodního procesu. Aby mohla 
dospět k tomuto důležitému kroku, musí si prohloubit 
informace o tom, kolik rozměrů má fyziologické těhotenství 
a normální porod. Musí si také doplnit informace o vedlejších 
účincích některých léků, aby pochopila, že s léky během 
těhotenství a porodu je třeba významně šetřit a že změna 
životního stylu je mnohdy účinnější než několik balení 
pilulek.  Jednoduše řečeno: musí vstoupit do procesu 
celoživotního vzdělávání, aby si doplnila základní informace 
z oboru. Má-li možnost tyto informace přímo ověřovat 
v praxi, dojde nezbytně nutně k poznání, které v ní může 
vyvolat rozpor a může ji dosti tížit.

Co se zatím v českých školách pro porodní asistentky 
neučí a zařadit by se do výuky mělo:

Podle toho, jak probíhá úvodní fáze porodu (latentní fáze 
- přibližně do otevření branky 4-5 cm), můžeme usuzovat 
na to, jak bude probíhat  aktivní fáze první doby  porodní 
i druhá doba porodní. Děťátko je aktivním účastníkem 
porodu a pokud má v některé fázi porodu problémy, 
kontrakce výrazně zeslábnou nebo se dokonce zastaví.
Toto je praxí ověřené tvrzení. Problém je v tom, že 
v porodnici tento úkaz studentka nikdy nemůže pozorovat. 
Nemůže pozorovat jaký nástroj používá příroda na to, aby 
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dala plodu možnost upravit svou polohu v porodních cestách 
aby mohl po chvilce odpočinku pokračovat dále. Studentky 
to nemohou vidět proto, že v porodnici je používána 
medikace tak často a v takové míře, že se s tímto úkazem 
prostě nesetkají. 
Přitom zvláště když děťátko prochází východem z kostěné 
pánve a musí prosoukat nejširší část hlavičky nejužším 
místem pánve potřebuje hodně trpělivosti a času, aby se 
mohl tvar hlavičky tvaru pánve přizpůsobit. Předčasně nebo 
nadbytečně použitá uterotonika nedají děťátku prostor 
a čas, aby  složitý manévr v pánvi provedlo. Výsledkem je 
jeho stres a následná nutnost použít dalších zásahů k jeho 
rychlému vybavení.

Dirupce vaku blan provedená v nevhodnou dobu může 
velmi negativně ovlivnit průběh normálního porodu a může 
být příčinou nutnosti dalších zásahů.
Dokud je vak blan neporušen, setrvává rodící se plod 
v „ochranném” obalu. Je chráněn proti infekci, která by 
mohla vstoupit do plodového vejce z pochvy, tlakové vlivy 
na hlavičku plodu jsou mírnější, postup hlavičky je šetrnější. 
To že vak blan zůstává zachován do zániku branky i déle je 
u normálního porodu jedním z ukazatelů zdravého prostředí 
děťátka. Během normálního porodu je žádoucí vak blan 
uchovat až do narození miminka.

Aby nedošlo k poranění matky je třeba, aby se hlavička 
dítěte rodila pomalu bez jakéhokoli násilného přispění 
porodníka nebo porodní asistentky.
I prvorodičky mají velkou šanci porodit bez poranění, pokud 
bude porod hlavičky veden šetrně. Je třeba citlivě vybrat 
takovou pozici, která je pro danou ženu v dané situaci 
vhodná. Pozice vleže na zádech je vhodná pro minimální 
počet žen. Daleko vhodnější je pozice na boku či vertikální 
pozice pro porod větších dětí. Žena však nesmí být nucena 
v dané pozici nehnutě setrvat, ale po každé kontrakci před 
dalším zatlačením by se měla zavrtět nebo dokonce pozici 
změnit.  Průchodu plodu pánví nepomůže, jestliže leží žena 
po celou dobu porodní na zádech či setrvává v polosedě. 
Miminko se musí prosoukat velice úzkým prostorem 
a změny pozice matky, tudíž mírný pohyb pánve, mu v tom 
pomůže
Není ani vhodné, aby žena seděla třeba čtvrt  hodiny 
na porodní stoličce a úporně tlačila. V takovém případě 
většinou dojde k otoku vulvy a zvýší se nebezpečí velkého 
poranění a následného krvácení. Žena by se měla volně 
pohybovat po místnosti a na stoličku usednout jen pro 
zatlačení během kontrakce. Porodní asistentka musí dbát 
na to, aby hlavička procházela měkkými porodními cestami 
pomalu. V takovém případě není třeba nástřihu a je velmi 
pravděpodobné, že hráz zůstane neporaněná.

Rodící žena by neměla při normálním porodu být 
povzbuzována k aktivnímu tlačení dříve, než hlavička dítěte 
dorazí na dno pánevní. To je velmi účinná prevence dystokie 
ramének.
Mnohdy se stává, zvláště odtekla-li v průběhu porodu 
plodová voda, že se na hlavičce dítěte vytvoří porodní nádor 
nebo že se hlavička do značné míry konfiguruje. Špička
porodního nádoru se pak v pochvě může objevovat dlouho 
před tím,  než na dno pánevní dorazí vlastní hlavička. 
Spolehlivou známkou, že hlavička dorazila na dno pánevní 

je to, ž se začne doširoka otevírat konečník. Teprve pak 
je vhodné vyzvat ženu k tomu, aby zatlačením pomohla 
porodu hlavičky. 
Volný nenásilný porod tělíčka děťátka má i kladný vliv na 
včasné a hladké odloučení placenty.
Tento způsob vedení závěru porodu je šetrný jak pro 
matku, tak pro dítě. Jestliže je žena nucena aktivně tlačit 
předčasně, na příklad v době, kdy se ve vchodu poševním 
začal objevovat teprve porodní nádor, je to vyčerpávající 
jak pro ni, tak pro plod a navíc hrozí větší poranění matky.

Oddělení matky a dítěte po normálním porodu v ranném 
poporodním období je jedním z nejdrastičtějších zásahů 
během porodního procesu.
Porod je velice hluboký životní proces zasahující složku 
fyzickou, hormonální a psychickou každé rodící ženy. 
Z těhotné ženy se stává porodem matka a její organismus se 
tomuto novému stavu musí přizpůsobit. V tom mu pomáhají 
hormony. Jejich vyplavování je tím snazší, čím silnější jsou 
stimuly k jejich vyplavení. Nejsilnějším stimulem je pro 
matku dítě samo. A nejcitlivěji reaguje organismus matky 
právě v první půlhodince života dítěte. Matka jej vnímá 
všemi smysly. Jeho přítomnost v jejím náručí je mohutným 
stimulem pro vyplavení hormonů, které následně podpoří 
jednak dokončení porodního procesu (porod placenty) 
jednak plynulé zajištění výživy novorozence – nástup 
laktace. Přerušení tohoto ranného kontaktu, seznamování 
matky s dítětem, může mít velmi negativní dopad právě na 
nástup a průběh laktace.
Apgar score lze docela dobře zhodnotit i když je dítě 
v náručí matky. Není třeba jej odnášet.

Jakmile se jednou porodní asistentka seznámí s těmito 
poznatky a jakmile má možnost  vidět nebo dokonce zažít 
je v praxi a potvrdit si jejich pravdivost, nedovolí jí vlastní 
svědomí vrátit se k praktikám dosud často používaným 
v českých porodnicích a dosud vyučovaným ve školách pro 
porodní asistentky. Vlastní vědění se jí stane břemenem pro 
svědomí. Dostane se na křižovatku cest…

Zdroje:
1. Studijní zájezd pořádaný společností Porodní 

dům U čápa, o.p.s.  – návštěva Academic Medical 
Centre v Amsterdamu, školy pro porodní asistentky 
v Amsterdamu a soukromých praxí porodních 
asistentek v Amsterdamu a Sassenheimu, duben 
2007

2. Učebnice pro porodní babičky, MUDr.František  
Mošner, Olomouc 1834

3. Porodnictví pro babičky, Dr.Václav Rubeška, Karel 
Pittra, Praha, 1910

4. Učebnice pro porodní asistentky, MUDr.František 
Pachner, Ministerstvo veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy Československé republiky, Praha, 
1932 

5. Žena, tělo a duše, Christiane Northrup, Columbus, 
Praha,  2004, ISBN 80-7249-092-3,

6. Láska jako věda, Michel Odent,Rodiče, Opava, 2001, 
ISBN 80-86489-02-7

7. Mother and Child Were Saved, Hilary Marland, Rodopi, 
Amsterdam,1987,ISBN 90-6203-620-1

8. Strategické dokumenty MZČR 3, Péče během 
normálního porodu, Petra Ten Hoope – Bender, Edice 
bezpečné mateřství,  MZČR Praha 2002, ISBN 80-
85047-22-5

.
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První oznámení konference porodních asistentek

Praha 10. –12. 4. 2008, Kongresové centrum Na Homolce

První oznámení
Presidium České konfederace porodních asistentek 

a obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa 
pořádají 

ve dnech 10. – 12. 4. 2008

celostátní konferenci porodních asistentek 
s mezinárodní účastí 

u příležitosti
setkání zástupkyň členských států 

Středoevropského regionu Mezinárodní konfederace 
porodních asistentek

Pomoc porodních asistentek
 je nablízku všude tam, kde ženy žijí

Místo konání konference:
Kongresové centrum nemocnice Na Homolce

Roentgenova 2, Praha 5

Bližší informace:
info@pdcap.cz nebo 241 402 098

www.ckpa.cz
www.pdcap.cz

Předběžné přihlášky zasílejte: 
Mgr. Ludmila Reslerová, 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 
Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, 

Hněvotínská 3, Olomouc nebo reslere9@tunw.upol.cz

Předběžný program konference

I. téma 10.4. 2008 - čtvrtek

Vzdělávání porodních asistentek
● Margreeth van der Meijde, ředitelka školy pro porodní 

asistentky v Amsterdamu; Vzdělávání porodních 
asistentek v Holandsku

● Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro porodní 
asistentky v ČR

● Vzdělávání a uplatnění porodních asistentek v Belgii
● Možnost doplnění vzdělání v zahraničí
● Pilotní kurz - vzdělávání pro primární péči
● Marianne Sanders - spolupráce porodní asistentky 

z primární péče a ze sekundární péče

● Vývoj právní situace v porodní asistenci
● Celoživotní vzdělávání v porodní asistenci

Dopolední workshop: Praktická péče porodní asistentky 
v komunitním prostředí –  standardy péče poskytované 
porodními asistentkami v těhotensví
Odpolední workshop:  Monika Šramlová, Zpívání pro 
harmonii - alikvotní zpěv

II. téma 11. 4. 2008 - pátek

Porodní asistentky v primární porodnické péči
● Praktická péče porodní asistentky o ženy během 

těhotenství – volná sdělení českých i zahraničních 
účastnic konference

● Práce porodní asistentky na ostrově Borku - Barbara 
Kosfeld

● Uplatnění poznatků z pilotního kurzu ve vlastní praxi 
- volná sdělení účastnic kurzu

● Diskuse u kulatého stolu – pozvaní hosté odpovídají na 
zadané otázky 

● Ute Lange - výsledky výzkumu o bezpečnosti porodů 
mimo porodnici - celonárodní německá studie

● Serena Debonnet, Belgie - Činnost, úspěchy a rozvoj 
Belgické asociace porodních asistentek

● Porodní asistenty v primární péči v Praze – volná sdělení

Dopolední workshop:  Práce samostatné porodní 
asistentky ve Švýcarsku – Zuzka Hoffstetter
Odpolední workshop: Vzdělávací programy pro 
porodní asistentky

Večerní program:  Společný raut pro účastníky 
konference a účastnice setkání zástupkyň CER ICM 
v Břevnovském klášteře spojený s prohlídkou historických 
prostor kláštera

III. téma 12. 4. 2008

Porodní asistentky v sekundární péči

● Standardy péče poskytované porodní asistentkou 
pracující v sekundární péči

● Podpora přirozeného porodu v porodnicích v České 
republice

●Volná sdělení o rozvoji profese porodní asistence v České 
republice

● Novorozenec v péči porodní asistentky
● Edukační činnost porodní asistentky
● Žena s gynekologickým onemocněním v péči porodní 

asistentky
● Další poskytovatelé péče o matku a dítě (dula,…)

Uspořádání této konference je finančně podpořeno z Evropského sociálního fondu,
rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy a státního rozpočtu České republiky
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● Žena – příjemkyně péče porodní asistentky (prostor pro 
vystoupení klientek)

Další důležité informace
● Pro první dva dny konference bude zajištěno simultánní 

tlumočení.
● účastnice konference mohou využít plaveckého bazénu 

rehabilitačního centra nemocnice Na homolce.
● Celkový počet účastníků konference je omezen 

kapacitou sálu na 350 osob. Účastníci budou 
registrováni dle došlých přihlášek do vyčerpání kapacity 
sálu. Za závaznou je považována pouze přihláška 
s provedenou platbou.

Dle vyhlášky 423/2004 je hodnocena  účast na 
konferenci následovně:
Účast na konferenci 12 kredity.
Přednesení přednášky 15 kreditů.
Spoluautorství přednášky 10 kreditů.

Registrační poplatky (RP)

Základní cena       2 500 Kč
Jednodenní registrace                    1 000 Kč

Jednodenní registrace je jednotná pro všechny  zájemce 
bez rozlišení časového či místního.

Hradí nečleny a nečlenové ČKPA ............................ 100%
Členky ČKPA (kromě Praž. Sdružení ČKPA) ...............80 %
Členky Pražského sdruž. + studentky ostatních krajů .... 60%
Pražské studentky .................................................. 50%

Časové rozlišení:
Platba do 31.1.2008 .......................................... 60% RP
Platba do 29.2.2008 .......................................... 80% RP
Platba do 10.3.2008 .......................................... 90% RP

Rozpis úhrady RP:

Platba do 
31.1.2008  
60% RP

Platba do 
29.2.2008
80% RP

Platba do 
10.3.2008 
90% RP

Platba 
na místě 
100%

Hradí nečleny 
a nečlenové 
ČKPA – 100%

1500 2000 2250 2500

Členky ČKPA 
(kromě členek 
Praž. Sdruž. 
ČKPA )- 80%

1200 1600 1800 2000

Registrační poplatky postačí uhradit až při zaslání závazné 
přihlášky po obdržení  2. oznámení o konferenci. Druhé 
oznámení o konferenci  bude rozesíláno pouze těm 
zájemcům, kteří projeví zájem o účast na konferenci formou 
předběžné přihlášky. Předběžnou přihlášku je třeba odeslat 
do 31.10 2007

Výzva

Předejte, prosím, informaci o konferenci svým kolegyním, 
které by program mohl zajímat.  Předběžnou přihlášku 
můžete kopírovat.
Nebojte se sdělit ostatním v rámci tzv. volných sdělení 
v programu konference jakých výsledků dosahujete na 
svém pracovišti, co byste chtěly změnit či co se Vám již 
změnit podařilo, jak spolupracujete s klientkami, či cokoli, 
o čem si myslíte, že by pro ostatní mohlo být zajímavé.
Svůj záměr přednést přednášku či vést workshop projevte 
zasláním popisu Vašeho vystoupení formou abstraktu. 
Sdělte také, jakou techniku budete pro své vystoupení 
potřebovat (data projektor, videopřehrávač apod.)

Předběžná přihláška
na konferenci

Pomoc porodních asistentek
 je nablízku všude tam, kde ženy žijí

konané ve dnech 10 – 12. 4. 2008 v kongresovém centru 
nemocnice Na Homolce

Jméno:..........................................................................

Kontaktní adresa:...........................................................

E-mail............................................................................

telefon...........................................................................

Zaměstnavatel................................................................

Pracovní zařazení............................................................

Pro další komunikaci  bude přednostně využívána e-mailová 
adresa těch, kteří se předběžně k účasti na konferenci 
přihlásí.

 
Mám zájem o účast na konferenci. Přeji si, aby mi 

byly zaslány další informace na výše uvedenou 
adresu.

Moje účast bude:
a)   aktivní                            b) pasivní
Možnosti aktivní účasti:
● poster
● přednáška 
● vedení workshopu (pouze 12. 4. 2008)

Přednášející (nikoli spoluautoři přednášky), které připraví 
přednášku cca v rozsahu 20 minut a dodají abstrakt 
přednášky v českém i anglickém jazyce, budou osvobozeny 
od úhrady registračního poplatku. Od úhrady registračního 
poplatku budou osvobozeny také vedoucí workshopu

Datum…..........................…Podpis………………………………..

Předběžné přihlášky zasílejte:  Mgr Ludmila Reslerová, 
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta 
University Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, Olomouc 
nebo reslere9@tunw.upol.cz
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Čeští odborníci s aktivní účastí (přednáška nebo poster) nemusí platit účastnické poplatky.

Deadline pro zaslání příspěvku: 1. 1. 2008

1st announcement available on the HYPERLINK „http://www.contraception-esc.com/prague.htm” \nESC website 
 
Call for abstracts 
The ESC invites all those involved in any aspect of contraception, sexual and reproductive health care to submit an 
abstract. Abstracts can only be submitted electronically through the online system on HYPERLINK 
 „http://www.contraception-esc.com/prague/call_for_abstracts.htm” \nwww.contraception-esc.com/prague/
call_for_abstracts.htm 
 
Registration form 
Participants are encouraged to register through the online system, available at HYPERLINK „http://www.
contraception-esc.com/prague/registration.htm” \nwww.contraception-esc.com/prague/registration.htm 
 

Scientific programme
The scientific programme covers all aspects of
reproductive health and contraception from basic good 
practice to the most up to date research. 
 
Keynote lectures 
• HPV Vaccination 
• Risk of DVT with new molecules 
• New developments in contraception 
 
Plenary sessions 
• Non-contraceptive medical benefits

• Sexual medicine for family planning professionals 
• Hormones and cancer 
 
Congress sessions 
• Critical evaluation and clinical management of side 

effects 
• Screening and management of STI in family planning
• Intrauterine contraception 
• Do guidelines make any change? 
• Induced abortion - an update 
• Contraception for medically compromised women 
 

Sessions of the ESC Expert Groups
Young Scientist session

Workshops and fora
Expert meetings

Awards
 

Simultaneous translation is provided into Russian and French
For more information: HYPERLINK http://www.contraception-esc.com/prague.htm

ESC Central Office, Opalfeneweg 3, 1740 Ternat, Belgium,
T. +32 2 582 08 52, F. +32 2 582 55 15, HYPERLINK

 mailto:congress@contraception-esc.com
congress@contraception-esc.com

   

10TH CONGRESS OF THE EUROPEAN 
SOCIETY OF CONTRACEPTION

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, APRIL 30 - MAY 3, 2008
Non-contraceptive impact of contraception and family planning
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On line registrace: www.sexmed.cz

Informace
Registrační poplatek se neplatí 

     Ubytování:  kontaktujte prosím: 
     INFOCENTRUM, Náměstí Svornosti č. 2, 381 01, Český Krumlov, 

        tel.:  380 704 622-3, fax: 380 704 619 
        e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz  

      

Pořadatel:  MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. 
Adresa: Centrum andrologické péče

 
                    České Budějovice, U Tří lvů 4, 370 01 

tel.: (+420) 386 358 413 
fax:  (+420) 386 359 722 

e-mail: kubicekmudr@iol.cz  
m.: (+420) 606 616 491 
asistentka p. R. Princová

e-mail: andrologie@email.cz  

GEST -  Centrum reprodukční medicíny 
Nad Buďánkami II/24, Praha 5, 150 00. 
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