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Autor, gynekolog a sexuolog, se zamýšlí nad perspektivní kvalitou sexuálního
života u obou pohlaví v pátém a dalších decéniích z pohledu moderní terapie a
prevence.

Dovolte mi mé krátké sdělení zahájit citátem : „Jednou jsem se zeptal babičky,
kdy se jí ´to´ přestalo líbit a bylo jí osmdesát let. Odpověděla mi : Dítě, budeš se
muset dotázat někoho staršího než mne.“ (Tarvis a Sadd 1977). Připouštím, že
tento citát  by ve mně tak před 15 - 20ti léty vyvolal  přinejmenším údiv, ne-li
úsměv. Možná bych  jej považoval jen za  dobrý vtip.Nevím, jestli je to tím, že
jsem překročil  padesátku a získal tak nový náhled na životní problémy, nebo
praktické zkušenosti  s  pacienty, které  mne utvrzují  v  domněnce,  že  podobné
výroky je potřeba brát  docela  vážně.  Avšak důvody pacientů obou pohlaví  v
seniorském věku, přicházejících do ordinací nás utvrzují v přesvědčení, že erotika
a sex  je pro mnohé z nich  i tomto věku  přirozenou součástí jejich života  a 
měli bychom najít způsob, jak je řešit.

Vzpomínám si,  jak jsme coby šestnáctiletí  kluci  vnímali ve věku své největší
puberty  ženy  třicátnice.  Vůbec  jsme  tehdy nedokázali  ocenit  jejich  erotickou
přitažlivost.Zcela  jinak tomu bylo  v  čase  univerzitních  studií  .Představa  zralé
ženy,  coby učitelky abecedy lásky ,se jevila  pro  leckterého mladého muže v
tomto věku velmi lákavou .Tímto přirovnáním  chci jenom podtrhnout  relativitu 
vnímání ženy, coby erotického objektu, muži  v závislosti na jejich věku.

Hormonální substituční léčba ,která vstoupila do našich gynekologických ordinací
v posledních deseti létech přinesla obrovskou možnost zkvalitnění života žen v
postmenopause.  Odborné články zdůrazňují  především  prevenci  patologických
zlomenin  způsobených  osteoporózou  či  snížení  výskytu  kardiovaskulárních
onemocnění..  Sexuální  aktivita,  jak  známo,  však  sama  o  sobě   pozitivně
ovlivňuje  kvalitu života a snižuje nemocnost pacientů i ve vyšším věku. A  je to
právě  hormonální substituční léčba , která odstraňuje nepříjemné pocity suchosti
a pálení pochvy, zpevňuje prsa i celou postavu a udržením  si vlastního pocitu
erotické přitažlivosti  i  v tomto věku zpětně  zvyšuje sexuální appetenci. Proto
mne  vůbec  nepřekvapuje,  když  pacientky  při  rozhodování  se  o  preventivním
užívání této hormonální léčby slyší často především na tento argument.

Avšak ani  my muži  nepřicházíme na přelomu tisíciletí  zkrátka.  Stále  více  se
začíná hovořit o potřebě   prevence a léčby  poruch mužského stárnutí. Již  vloni
se konstituovala mezinárodní organizace, která  hledá nové možnosti prevence a
léčby příznaků a potíží vyvolaných poklesem  produkce androgenních hormonů u
stárnoucích  mužů.  Již  dnes  jsou na trhu preparáty s  androgenními  hormony,
které  část  těchto  potíží  dokážou  řešit.  Avšak  jejich  preventivní  podávání
stárnoucím mužům  je asi přeci ještě jenom trochu  vzdálené.

Na  druhé  straně  již  přes  dva  měsíce  máme  k  dispozici  na  trhu  nový
nehormonální preparát, kterému předcházela mohutná mediální kampaň. První
praktické zkušenosti  s jeho použitím ukazují, že při dodržování kontraindikací, 
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máme v rukou skutečně lék s nevšedně vysokým terapeutickým účinkem,  který
řeší poruchy erekce i u těch pacientů, kde dosavadní  možnosti léčby selhávaly
nebo nemohli být z různých důvodů  použity.

Je známo, že s aktivní partnerkou a při relativně pravidelném sexuálním životě
vykazují i muži ve vysokém věku koitální aktivitu. Naopak, rozvod nebo úmrtí
manželky  a  několikaletá  sexuální  abstinence  u  starších  mužů  se  může  stát 
rozhodující  příčinou  definitivního ukončení  koitálních praktik. A to i přesto,že si
takový muž najde novou, často věkově mladší partnerku. Sildenafil  prokázal v
podobných případech neocenitelnou pomoc.

Existuje  ale i značná část mužů , kteří  50-tku považují za  jakousi magickou
hranici , kdy sexuální aktivita musí zákonitě začít klesat .Tato fáma je   natolik
hluboko  zakořeněná  v  mysli  lidí,  že  k  tomuto  jubileu  muži  dostávají  zcela
nepokrytě  a  se  soucitnými  poznámkami  různé  dárky,  zpochybňující  a
zesměšňující jejich  sexualitu  v nadcházejících létech . Nepochybně to v části z
nich zanechá  pocit znejistění a  poklesu  sebevědomí, což  může vést k vzniku
psychogenní  erektilní  dysfunkce  i  u  těch  mužů,  kteří  by  jinak  fungovali  po
stránce sexuální  bezvadně dál.

Jiným problémem ,který nové možnosti léčby erektilní dysfunkce ve vyšším věku
přinášejí  je  fakt,  že  mnoho  starších  párů  postupně  přechází  na  nekoitální
praktiky, tak , jak se  s věkem  objevují poruchy erekce. Sildenafil umožňuje
obnovit koitus i  v těchto případech . Je potřeba ale myslet též na to, že pokud 
starší  partnerka  již  delší  dobu  nekoitovala  a  sama  neužívá  hormonální
substituční  léčbu,může  se  u  ní  objevit  výrazná  dyspareunie  vedoucí  k
striktnímu  odmítnutí koitu z její strany.. Lékař by proto měl  před předepsáním 
Sildenafilu staršímu pacientovi znát podrobně jeho současné  sexuální praktiky a
upozornit  muže na tento  možný negativní dopad jeho léčby . Popřípadě , pokud
je to  sexuolog, ordinovat  některý  z   vaginálních krémů s obsahem estrogenů
pro jeho partnerku. U lékařů  jiných odborností se jeví  jako užitečná spolupráce s
gynekologem  partnerky.

A tak   závěrem  mi dovolte  optimistické  konstatování . I když moderní léčba
sexuálních dysfunkcí  páru na prahu třetího  tisíciletí  je  prozatím doprovázena
řadou  úskalí, budoucnost dává všem těm, kteří si  zakládají na své sexualitě ,
všem těm , kteří z ní čerpají  novou sílu a optimizmus v každodenním životě 
naději,  že  i  v  období  klimakteria,  ba  i  mnoho  let  po  něm  budou  schopni
plnohodnotně prožívat ony krásné  okamžiky milostného objetí  , které  se pro ně
jeví tak  nezbytnou součásti jejich harmonického a šťastného života.
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