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předčasná ejakulace
perkutánní aspirace spermií z nadvarlat
preimplantační genetická diagnostika
prostaglandin E1
preimplantační genetický screening
intracytoplazmatická injekce preselektované spermie
(Preselect Intracytoplasmic Sperm Injection), mikromanipulační
technika výběru oplození schopných spermií
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specifický prostatický antigen
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radikální prostatektomie
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roztroušená skleróza
sexuální aktivita
sexuální funkce ženy
globulin vázající pohlavní hormony (Sex Hormone Binding Globuline)
sterilní intermitentní katetrizace (močového měchýře)
souhrn informací o přípravku (Summary of Product Characteristics)
blokátory zpětného vychytávání serotoninu
(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)
sexuálně přenosné choroby (Sexually Transmitted Diseases)
stresová inkontinence
Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organisation)
trombembolická nemoc
aspirace spermií z varlat (Testicular Sperm Aspiration)
extrakce spermií z varlat (Testicular Sperm Extraction)
růstový faktor beta 1 (Transforming Growth Factor)
krevní tlak
transverzální léze míšní, úplné přerušení míchy
totální mezorektální excize
transrektální ultrasonografie
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transuretrální incize prostaty
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transuretrální resekce prostaty
vizuální analogová škála bolesti (Visual Analog Scale)
podtlakový erekční přístroj (Vacuum Constriction Device)
vazoaktivní intestinální polypeptid
vaskulární adhezivní molekula 1
World Health Organisation (SZO – Světová zdravotnická organizace)
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Předmluva

Předmluva
Sexualita je nedílnou součástí lidského života od dětství až do stáří. Jiné vyjádření
má v období nemoci, po prodělání závažného onemocnění nebo po úrazech. Sexuální
dysfunkce jsou častým důsledkem nemocí i úrazů. Lidský věk se prodlužuje, a tím se
prodlužuje i období aktivního sexuálního života. Nemoci, nejčastěji kardiovaskulární a onkologické, provázejí střední věk, stárnutí a stáří. Rostoucí problém představuje obezita, únava, špatná životospráva a fyzická inaktivita. K mladému věku se pojí
úrazy – poranění míchy a pánve.
Včasná diagnostika nádorových či kardiovaskulárních onemocnění a jejich
úspěšná terapie, komplexní léčba a rehabilitace nemocných s úrazy vrací postižené
zpět do běžného života, ke kterému sexuální život neodmyslitelně patří. Dobrá psychická kondice nemocného a podporující partner/partnerka jsou důležitým vkladem
pro obnovení sexuálního života.
Muže nejčastěji trápí erektilní dysfunkce provázející kardiovaskulární, neurologické i onkologické nemoci a úrazy. Rehabilitace penisu, termín, který se v posledních
letech objevuje v odborné literatuře, znamená včasné obnovení erekce jako prevence
deoxygenace penisu mající za následek apoptózu buněk a jejich fibrotickou přeměnu
s důsledkem vzniku erektilní dysfunkce. Úspěšná farmakologická léčba používaná
k léčbě erektilní dysfunkce pozitivně ovlivní kvalitu života nemocného. Poruchy ejakulace a orgasmu jsou v případě některých onemocnění a zejména úrazů nezvratné. Současná medicína dokáže řešit infertilitu postižených mladých mužů a dát jim
možnost realizace biologického otcovství. Ztráta sexuální apetence kopíruje průběh
onemocnění. S úspěšnou léčbou, rekonvalescencí a podporující partnerkou/partnerem se vrací i sexuální touha. Nemocný by měl před započetím onkologické léčby, po
úrazu, infarktu, diagnostikování diabetu dostat od svého lékaře informaci o možném
vzniku sexuálních dysfunkcí současně s kontaktem na lékaře – specialistu – sexuologa, androloga, urologa. V českých ordinacích komunikace na téma sexuality vázne,
důsledkem je nespokojený pacient.
Naplněný sexuální život zvyšuje kvalitu života nemocného a usnadňuje návrat
do běžného života po prodělané závažné nemoci či po úrazu. Proto vznikla tato
monografie. Je určena nejen sexuologům, urologům, ale především kardiologům,
diabetologům, neurologům, onkologům, gynekologům, internistům, psychiatrům,
traumatologům, chirurgům, ale i gerontologům a v neposlední řadě praktickým lékařům. Podnětná může být pro psychology, psychoterapeuty a studenty medicíny.
Je věnována těm, kteří si v dnešní době atomizace medicíny dokázali zachovat komplexní pohled na nemocného.
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