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Slovo „sex
sex“ může mít několik významů:
• Zkratka Souhvězdí Sextantu
• Latinsky šest – VI.
VI
• V angličtině
g
pohlaví,
p
, tedyy p
příslušnost k mužské nebo ženské identitě
• Samotný pohlavní styk, obvykle lidí
• Sexualita – tedy širší škála projevů a dispozic
• Součást sexuální anamnézy u lékaře
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sex

Vyšetření
y
u lékaře – negynekologa
gy
g

Sex v gynekologické ambulanci
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Co je to gynekologie?
• Gynekologie je lékařský obor zabývající se prevencí a léčbou nemocí
ženských pohlavních orgánů, také se označuje jako ženské lékařství.
• Gynekologické vyšetření je soubor lékařských úkonů za účelem stanovení
g y onemocnění vnějších
j
nebo vnitřních ženských
ý pohlavních
p
orgánů.
g
diagnózy
• Základní gynekologické vyšetření – zevních a vnitřních pohlavních orgánů
+ odběr anamnézy, fyzikální vyšetření a stěry z pochvy a děložního čípku.
• Vyšetření prsů – mělo by být součástí gynekologických prohlídek.

„Intimní místa“
Identická oblast:
1. pro erotické praktiky a pohlavní styk
2. kterou gynekolog musí vizuálně i palpačně vyšetřit
Zevní rodidla:
1) hrma (mons pubis, m.Veneris)
2) labia majora pudendi
3) labia minora pudendi
4) clitoris
5) bulbus vestibuli
6) vestibulum vaginae + žlázky
8) hymen
9) hráz (perineum)

V itř í pohlavní
Vnitřní
hl í orgány
á jsou
j
uložené
l ž é uvnitř
itř pánve.
á
Tvoří je děloha, vaječníky, vejcovody a děložní vazy.

Gynekologické vyšetření
z pohledu ženy – pacientky
•

Vyšetření genitálu je nejneoblíbenější součástí gynekologické prohlídky

•

Na druhé straně je nejdůležitější a nezbytné při gynekologické prohlídce.

•

Při lékař prohmatá orgány malé pánve (vaječníky, vejcovody, děloha).

•

Na vyšetření děložnímu čípku použije gynekologická zrcadla, která roztáhnou
poševní stěny
poše
stě y od sebe a umožní
u o p
přístup
stup k čípku.
č p u.

•

Zavedení zrcadel sice nebolí, ale bývá nepříjemné (kovová zrcadla navíc studí).

•

Lékař tyto úkony nedělá pro své potěšení a nemají sexuální podtext !

http://www.sexus.cz
//

St h a stud
Strach
t d
• Žena často prožívá negativní prožitky – strach,
strach úzkost,
úzkost stud,
stud zahanbení
• Dochází k porušení její intimity, až „pocitu ohrožení“.
• Vyšetření může být pro ženu velmi stresující a nepříjemné.
• Úzkost = nepříjemnější než strach, je to očekávání něčeho nepříjemného a
neznámého, což je horší než událost sama.
• Stud je původně reakcí na nedobrovolné obnažení genitálií.
genitálií
• Na zážitcích a dojmech z prvního vyšetření velmi záleží a mohou se
promítat do dalších vyšetření a do vztahu ke gynekologii na celý život.
• Důležitý je vhodný přístup lékaře i sestry – musí si uvědomit, že veškerá
činnost v gynekologické ambulanci zasahuje do soukromí ženy.

Strach z gynekologického vyšetření
• Ženy mají z vyšetření strach, stydí se, že někdo cizí uvidí to, co měly
již od dětského věku pečlivě skrývat.
• Přidává se strach z možného onemocnění reprodukčního systému,
těhotenství a jiných v závislosti na věku a životní situaci.
• Ne vždy jsou schopny spontánně objasnit své obtíže a pocity.
• Gynekologické vyšetření vyžaduje velkou trpělivost a takt.

Vyšetření v gynekologii není jenom „o
o těle“
Psychosomatická onemocnění – tělo a duše volají o pomoc
• Gynekologické
y
g
obtíže ((např.
p silnýý premenstruační
p
syndrom)
y
)
• Poruchy menstruačního cyklu – amenorea, stres= krvácení
• Dysmenorea
• Chronické bolesti (hlavy
(hlavy, břicha,
břicha zad či kloubů)
• Chronická únava
• Urogynekologie
„Je zbytečné
b č é léč
léčit oko
k b
bez hlavy,
hl
hl
hlavu bez
b těla
ěl a tělo
ěl bez
b duše.“
š “
Hippokratés

Psychosomatická onemocnění v gynekologii
Často se projevuje projekce partnerských problémů do oblasti genitální.
K ždá nemoc ovlivňuje
Každá
li ň j psychický
hi ký stav pacientky.
i k
Práce gynekologa = často vyžaduje psychologické dovednosti.
Základem je rozhovor – nutná znalost, zkušenost i důvěra pacientky.
Psychicky nemocné pacientky – obtížná diagnostika + nutná opatrnost
Nejčastěji: neurózy, depresivní stavy, nespavost, situační reakce
Stále platí pocit degradace při odeslání na psychiatrii.

Vše se vším souvisí
Lidská pohlavnost a sexualita je nepřetržitě aktuální a neodmyslitelnou
součástí lidského života. Gynekolog musí o sexu s pacientkou mluvit :
Když zdravotní problém neumožňuje SEX
• Antikoncepce a sex
• Pelvipatie – bolesti v pánvi
• Neplodnost – sterilita
• Vyšetření znásilnění
• Pohlavně přenosné nemoci
• Sexuální dysfunkce
• Bolesti při pohlavním styku
– dyspareunie

• Vaginismus
g
• Nepravidelné krvácení
• Výtok z rodidel (kvasinky)
(k asink )
• Pelvic pain + dypareunie
• Gynekologické záněty
• Endometrióza
Roztočil A., 2013 http://www.divokevino.cz

Sex = tabu v ordinaci lékaře ?
O intimních záležitostech klientky sice raději mluví s lékařem o samotě
samotě, ale
tento hovor je lepší uskutečnit až po vyšetření.
Anamnéza:
• RODINNÁ anamnéza
• OSOBNÍ anamnéza
• GYNEKOLOGICKO‐PORODNICKÁ anamnéza
• SOUČASNÉ ONEMOCNĚNÍ (krvácení, bolesti a výtok)
G k l by
Gynekolog
b měli
ěli znát
át postoje
t j k sexualitě
litě svých
ý h kli
klientek.
t k
Udržení otevřené diskuze s pacientkami týkající se její sexuality umožní
gynekologovi zaujmout postavení k jejich sexuálním problémům.

Jak hovořit o sexualitě ?
Platí zde pravidlo, že „anamnéza je více než polovina diagnózy“.
• Podání ruky jako signál, stávající problém a od něho k „citlivým“ otázkám
• Struktura sexuální anamnézy
• Věk, kdy byla první zkušenost, jaké byly dosavadní zkušenosti
• Těhotenství, porody, potraty, antikoncepce + STD, kouření, alkohol
• Sexuální zneužívání
• Psychické problémy, psychosexuální problémy
• Kulturní a náboženské rituály, zvyky
• Nepředsudečná komunikace – životní styl, sexuální praktiky (napovídat)
• Edukace + Spolupráce se specialisty

http://www.lf3.cuni.cz

Odebrání sexuální anamnézyy
K odebrání sexuální anamnézy jsou nutné následující předpoklady:
‐ pohodlíí pacientky i gynekologa
‐ soukromí v uzavřené místnosti
‐ přítomnost sestry jako ochrana gynekologa
‐ důraz na důvěrnost sdělených informací
‐ naslouchat,, neskákat do řeči
‐ vnímat neverbální projevy klientky
‐ jasně formulovat dotazy

Existují čtyři základní sexuologické otázky
1.
2.
3.
4.

Jste sexuálně aktivní? S muži,, s ženami nebo s obojími?
j
Máte vy nebo váš partner sexuální problémy?
Došlo ke změně ve vaší sexuální aktivitě?
Zažila jste nechtěný nebo bolestivý sexuální kontakt nebo styk?
Roztočil A., 2013 http://www.divokevino.cz

Sexuální anamnéza – vše je důležité
• Sexuální anamnéza
– erotické preference – hetero/homosexuál
– začátky erotického života, kdy byl první pohlavní styk
– kolik partnerů, charakter vztahů
– spokojenost
p j
se sexuálním životem
• Manželství – partnerství
– trvání známosti před manželstvím
– kolikáté manželství, jak dlouho trvá
– charakter vzájemných vztahů
– věkový rozdíl, povaha a zaměstnání partnera
– děti
– event. extramatrimoniální vztahy

Gynekologické vyšetření z pohledu gynekologa

DOTAZ NA LÉKAŘE: vzrušení z nahé pacientky
p
y
„Jak se cítí lékař, když mu přijde do ordinace mladá hezká žena,
svlékne se do prádla a on se na ní dívá a dotýká se jí?
Nemůžu věřit, že není ani trochu vzrušený, nebo je už tak zvyklý,
že to s ním nic nedělá?“

„Jeli lékař profesionál, sexuální vzrušení se nekoná.
Cukrář taky v jednom kuse nežere šlehačku.“

Gynekologové to někdy nemají lehké…
Ne všechny pacientky jsou krásné, mladé, čisté a voňavé…

Překáží vám ve vztahu vaše povolání?
Zeptali jsme se gynekologů…
Proč se vlastně chlap stane gynekologem?
Co ho k tomu vede?
Pro mnohé ženy jsou gynekologové zkrátka
podezřelí Normální mužský si přece takové
podezřelí.
povolání nevybere. Nebo ano?
Nejčastější
jč ější otázky:
ák
1.

Proč jste se stal gynekologem?

2.

Jak může muž fungovat v partnerském
vztahu. Měl jste s tím někdy problémy?

3.

Co vám práce gynekologa přináší?

Gynekologické vyšetření z pohledu
gynekologa – moje odpovědi:

1.

Proč jste se stal gynekologem?
Vlastně náhodou, chtěl jsem chirurgii, ale uvolnilo se místo na gynekologii.
Gynekologie je obor, kde je chirurgie i teorie, a je navíc porodnictví.

2.

Jak může muž fungovat
g
vp
partnerském vztahu?
Lékaři jsou velmi pracovně vytíženi, z toho vznikají partnerské problémy.
Jde o velmi rozšířenou pověru. Neznám gynekologa, který by měl tyto problémy.

3.

Co vám práce gynekologa přináší?
Pocit že dělám něco smysluplného
Pocit,
smysluplného, užitečného,
užitečného možnost ženám pomáhat
pomáhat.

Jiná stránka: gynekologie z pohledu
ženy – pacientky
„Sice se na gynekologii stydím jít i pro recept, ale jinak mě to vzrušuje.
Naposled když jsem byla na prohlídce a myslela že už je po všem,
gynekolog mi tam strčil prsty a mě to prostě vzrušilo.“
„mě gynekologické vyšetření také vzrušuje a když nemám chuť na sex
a nebo se dlouho nemůžu udělat, vzpomenu si na polohu na koze,
prsty gynekologa“
Dotyky v oblasti genitálu, na hýždích a prsou za
vhodného kontextu intimity a bezpečí vyvolávají
specifickou změnu vědomí, sexuální vzrušení.
http:/www.zpovědnice.cz
Chvála V.: http://www.lirtaps.cz

Uzel: Gynekologové po svých pacientkách netouží !
„ Nedávno psala média o žalobě,
žalobě kterou podává mladá pacientka na
svého gynekologa. Dotyčný chlípník ji požádal, aby si odložila spodní
prádlo
ádl a položila
l žil se na vyšetřovací
š ř
í stůl.
ůl Pakk sii místo
í vyšetření
š ř í prostěě
rozepnul poklopec a nad ubohou dívkou onanoval.“
„Troufám si říci, že pokud se tento kolega nenalézá v pokročilém stadiu
Alzheimerovy demence, je obvinění mladé ženy z gruntu vymyšlené.“
„Při besedách se mě lidé často ptají, zda mě pacientky při gynekologickém vyšetření nevzrušují.
Nezapírám,
p
že se i ve svém p
pokročilém věku rád ohlédnu za hezkou holkou. Ale vzrušení p
při
gynekologickém vyšetření patří opravdu mezi laické science fiction. Po 30 – 40 inspekcích
ženského genitálu, který vyšetříte pohledem a pohmatem, zjistíte, že to všecky ženské mají
víceméně stejné.“

Sexuální vztahy lékařů a pacientů
•

Do kapitoly o sexuálních deliktech patří sexuálně motivované trestné činy,
kterých se lékaři dopouštějí na svých pacientech.

•

Delikty od pohlavního zneužívání dětí a mládeže po sexuálně násilné delikty.
Podobné činy nejsou neznámé, vyskytují se však naštěstí jen zřídka.

•

Od Hippokratových dob je obecná shoda o nepřípustnosti sexuálních vztahů
mezi lékaři a jejich pacientkami.

•

Pro některé lékaře jje sex s p
pacientyy zneužíváním autorityy a určité moci nad
pacientem. Jindy je zneužívána vděčnost pacienta či pacientky. Většinu takových
přestupků páchají lékaři mužského pohlaví na pacientkách.

•

Naprostá většina výzkumů však prokazuje jednoznačnou škodlivost intimních
kontaktů lékaře s pacientem
pacientem.

Lékař doteky a etika
Lékař,
•

Lékař musí i nesexuální doteky musí k pacientkám adresovat opatrně.

•

Ne vždy
y je
j snadné odlišit sexuální a nesexuální doteky,
y, zejména
j
p
při
palpačním vyšetření pohlavních orgánů a jejich okolí.

•

Nikdy není možné zcela vyloučit vztah romantické zamilovanosti mezi
lékařem a pacientem. V takovém případě by mělo být pravidlem okamžité
ukončení terapeutického vztahu
vztahu..

•

„V zájmu zachování profesionálních hranic a důvěry pacientů a veřejnosti
sii nesmíte
ít vytvářet
t ář t anii pokoušet
k š t sexuální
ál í nebo
b nestandardní
t d d í emocionální
i ál í
vztahy s pacientem,“ nařizuje zatím britská Lékařská komora.

Sex v gy
gynekologické
g
ambulanci a média
Představa, že se gynekolog dotýká genitálií je veřejnosti vnímána jako
erotická záležitost – viz 32 odkazů na porno videa.
videa
Velkou roli zde hraje FANTASIE …

Nový videoklip zpěvačky Dary Rolins naprosto posouvá
h
hranice
toho,
h na co jsme zatím
í byli
b l zvyklí.
klí
Sex v gynekologické ambulanci, lesbické hrátky, líbačka
d
dvou
lék
lékařů
řů a striptýz
i ý – to neníí popis
i fil
filmu pro d
dospělé,
ělé
ale hudebního videa k písni.

Zkušenosti s gynekology

Je to vůbec možné ?

Poškození cizích práv ?!
Obhájce chce úplné zproštění viny.
„Jestliže poškozené nařídill, aby zaklonila hlavu, dala ruce na prsa
a uvolnila se, pak do ní dvakrát vnikl, využil její bezbrannosti a jde
o znásilnění,“ říká státní zástupkyně.
Soud tomu sice uvěřil, ale verdikt zněl nepochopitelně:
Poškození cizích práv!

Prevence neetického jednání
• Velmi důležité je o této možnosti vědět.
vědět
• Lékař by měl požádat o supervizi zkušenějšího lékaře, je‐li se ve stavu
emoční závislosti na své pacientce.
• Zneužívaní p
pacienti a pacientky
p
y se většinou zdráhajíj své svůdce oznámit
a podílet se na jejich potrestání.
• Existuje také velice málo frekventovaný problém sexuálního obtěžování
zdravotnického personálu ze strany pacientů.
• Více než polovina klinicky praktikujících studentek medicíny a většina
zdravotních sester se stane alespoň někdy objektem podobných aktivit
aktivit.
Zvěřina J.

Novinka v ordinacích:
Lékař musí mít Knihu stížností!
• Reforma zdravotnictví přinesla praktickým lékařům i
specialistům v ordinacích spoustu dalšího papírování.
papírování
• Kromě souhlasu rodičů také musí zdravotníci zavést tzv. knihu
stížností. Pokud ne, hrozí jim pokuta 50 000 korun!

O sexu bez (vlastního) sexu
• Gynekologická praxe se bez diskuse o otázkách sexu neobejde
• Věnuje
ě
se malá
lá pozornost přípravě
ří
ě lékařů
lék řů na toto téma
é
• Lékař se často neptá a ani se neumí správně ptát!
• Sexuální anamnéza chybí v dokumentaci pacientky
• Sex je pořád určité tabu dokonce i v gynekologické ambulanci!
• Profesionál musí umět skloubit „empatii“, pochopení a porozumění
s uměním oddělit svoji osobní účast a angažovanost v otázkách
týkajících se sexuality pacientky a umění se „odosobnit
odosobnit“.

