
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Slovenská urologická spoločnosť
Slovenská sexuologická spoločnosť

Konferencia

GYNEKOLÓGOV, 
UROLÓGOV
A SEXUOLÓGOV

12.-13.
október 
2018

Hotel 
Družba

KoorDinÁTori
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Igor Bartl

ISBN 978-80-89797-31-8

PROGRAm A zbORNíK AbStRAKtOV



BIOAKTÍVNY  
PRÍSTUP  

BEZ CHÉMIE

DUÁLNA  
LIEČBA



Hlavné Témy Konferencie
Antikoncepcia 

Intimita
Estetika

mieSTo
Hotel Družba

Demänovská Dolina 032 51
Slovensko

KoorDinÁTori Konferencie
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
MUDr. Igor Bartl

organizačné zabezpečenie
Ing. Dana Chodasová

A-medi management, s. r. o.
Stromová 13, 831 01 Bratislava

mobil: 0903 224 625
tel./fax: 421 2 55 64 72 47

e-mail: marketing@amedi.sk

12.-13.
október 
2018

Konferencia

GYNEKOLÓGOV, 
UROLÓGOV
A SEXUOLÓGOV
PROGRAm A zbORNíK AbStRAKtOV

http://


ZBORNÍK ABSTRAKTOV 20184

IV. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov - ODBORNÝ PROGRAM

ODbORNÝ PROGRAm
12. október – piatok
12,30 – 14,00 Registrácia

14,00 – 14,05 Slávnostné otvorenie konferencie

14,05 – 15,40 i. blok: Ženské sexuálne dysfunkcie 
Predsedníctvo: MUDr. Dana Šedivá, MUDr. Zlatko Pastor, PhD.

1. Šedivá D.: Ženské sexuálne dysfunkcie 15 min.
2. Roztočil A.: Urologické komplikace rituální obřízky žen 15 min.
3. Pastor Z.: Ženské „sexuální“ tekutiny 15 min.
4. Hammerová Ľ.: Sexuálne dysfunkcie po urogynekologických operáciách 15 min.
5. Brenišin P., Brenišin M.: Kompetencie a možnosti gynekológa v riešení močovej   
 inkontinencie - možnosti a realita. Pohľad urogynekológa 15 min.

Diskusia  20 min.

15,40 – 16,00 Prestávka

16,00 – 17,00 ii. blok: personalizovaná medicína v urogynekológii
Odborný blok s podporou edukačného grantu farmaceutickej spoločnosti (EXELTIS)
Predsedníctvo: MUDr. Igor Bartl, MUDr. Martin Hrivňák, PhD., MUDr. Eugénia Pankuchová, 
Mgr. Silvia Schmidtmayerová

1.  Pankuchová E.: Nové formy vaginálnej antikoncepcie 15 min.
2. Bartl I.: Inovatívne  neantimikrobiálne možnosti v liečbe RIMC 15 min.
3.  Hrivňák M.: Praktické odporúčania pre manažment neplodného páru z pohľadu 
 adrológa/urológa 15 min.
4.  Schmidtmayerová S.: Neplodnosť a jej vplyv na vzťah 15 min.

17,00 – 17,20 Prestávka

17,20 – 18,00 iii. blok: aktuality v urogynekológii
Odborný blok s podporou edukačného grantu farmaceutických spoločnstíi  (UCB, Heaton, Ewopharma)
Predsedníctvo: MUDr. Soňa Tomková, PhD., MUDr. Martin Petrenko, CSc.

1. Tomková S.: Problematika liečby zápalových reumatických chorôb počas 
 tehotenstva a po pôrode (UCB) 15 min.
2. Petrenko M.: Plodnosť- vytvorenie optimálneho prostredia (Heaton) 15 min.
3. Raffáč Š.: Liečba genitálnych kondylómov (Ewopharma) 10 min.

18,00  – 18,20 Prestávka
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18,20 – 19,20 iv. blok: nové liečebné stratégie v urogynekológii
Odborný blok s podporou edukačného grantu farmaceutickej spoločnosti (IBSA)
Predsedníctvo: MUDr. Martin Petrenko, CSc., MUDr. Lenka Rybánska Reismullerová, PhD., MPH, 
MUDr. Miroslav Herman, PhD., MUDr. Igor Bartl

1. Bartl I: Nová lieková forma v terapii erektilnej dysfunkcie 15 min.
2. Herman M.: Stem cells v reprodukčnej medicíne dnes a zajtra 15 min.
3. Herman M.: Vplyv krátkodobého podávania FSH infertilným mužom 15 min.
4. Rybánska Reismullerová L.: Terapia andrologického faktora sterility – kazuistika 15 min.

20,00 Spoločenský večer

13. október – sobota
8,30 – 09,50 V. blok: Sexuálne problémy a edukácia v sexuológii 
Predsedníctvo:  MUDr. Igor Bartl, MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

1. Žáčiková S., Krištúfková A.: Sexuálne problémy z pohľadu psychosomatiky 15 min.
2. Maršík L.,  Krištúfková A.: Sexuologické problémy v asistovanej reprodukcii 15 min.
3. Nižňanská Z., Ožvoldová R.: Antikoncepcia a sexuálny život mladých žien 15 min.
4. Krištúfková A.: Výučba sexuológie na Slovensku a v Európe – ako si na tom  15 min.

Diskusia  20 min.

09,50  – 10,10 Prestávka

10,10 – 10,40 vi. blok: laserová terapia v urogynekológii
Predsedníctvo: MUDr. Ľubica Hammerová, PhD., MUDr. Milan Gajdoš

1. Hammerová Ľ.: Využitie Laseru v urogynekológii 15 min.
2. Gajdoš M.: Laser v urosexuológii 15 min.

10,40 – 11,00 Prestávka

11,00 – 12,20  vii. blok: psychsomatika Ženského tela a sexualita  
Predsedníctvo: PhDr. Katarína Jandová, PhD., PhDr. Robert Máthé, PhD.

1. Šedivá D.: Kam zmizli krivky (Kult extrémnej štíhlosti verzus biologická prirodzenosť) 15 min.
2. Jandová K.: Problém tzv. „body imidž“ v gravidite 15 min.
3. Máthé R., Štefániková J.: Sexualita cestou ženy životom 15 min.
4. Chovanec M.: Mýty a fakty ženskej sexuality 15 min.

Diskusia  20 min.

12,25 Ukončenie konferencie

12,30 Obed
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ŽENSKÉ SEXUÁLNE DYSFUNKCIE
Šedivá D.
Psychiatrické oddelenie FN, Trnava

Sexuálne dysfunkcie sú poruchy, pri ktorých jedinec nepociťu-
je sexuálnu túžbu alebo nie je schopný uskutočniť súlož vedúcu 
k uspokojeniu napriek tomu, že má základné anatomicko - fyziolo-
gické predpoklady a nie je zameraný na neobvyklé sexuálne ciele.

V mužskej sexualite prevládajú biologické faktory. Ženská se-
xualita je viacej plastická, flexibilná, reaguje na sociokultúrne vply-
vy. Ženské sexuálne dysfunkcie, to je psychosomatika v jadrovej 
podobe, kedy myseľ ovplyvňuje telesné funkcie. Účinná liečba vy-
žaduje komplexný prístup, než len priame zameranie na vzruše-
nie a orgazmus, zasahuje aj do mimopartnerských oblastí.

Cieľom práce je podať prehľad jednotlivých kategórií žen-
ských sexuálnych dysfunkcií, poukázať na rôznorodosť etioló-
gie a priblížiť možnosti liečby.

Kľúčové slová: ženské sexuálne dysfunkcie, psychosomatika

UROLOGICKÉ KOMPLIKACE RITUÁLNÍ OBŘÍZKY ŽEN
Roztočil A.
Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Jihlava

Genitální mutilace ženy známá také pod pojmem „ženská 
obřízka“ je v současnosti prováděna v 26 afrických státech 
a vlivem radikálních islámských muftí se v současnosti šíří na 
východ a dosahuje Indonesie. Jde o fundamentalistické poje-
tí místa ženy ve společnosti jako zcela podřízenému tvoru mu-
ži, k jeho sexuálnímu potěšení, bez práva na vlastní ženskost 
a sexuální potěchu a k dosažení absolutní věrnosti. Zmrzače-
ní ženských genitálií vskutku vede k nezájmu až odporu ženy 
k sexu a to jak manželskému, tak mimomanželskému. S těmi-
to ženami se setkáváme i v islámských komunitách v Evropě 
a v Americe. Četnost postižených žen v islámských populacích 
je od 5 do 99%. Dá se předpokládat, že takto postižených 
je asi 100 – 300 milionů žen po celém světě a nejen v Africe 
jak tomu bylo ještě před cca 50 lety.

Tento výkon je v různých stupních mutilace prováděn napříč so-
cioekonomickými skupinami obyvatelstva, mezi různými etnickými 
a kulturními skupinami včetně křesťanů, muslimů, židů a různých 
animistických náboženství. Nicméně islám je v FGM je v současné 
době zcela dominantní. Z hlediska zdravotních následků je ženská 
obřízka daleko závažnější než mužská. Její nejmírnější forma kli-
toridektomie je srovnatelná s amputací penisu u muže. V podmín-
kách, za kterých se tento výkon provádí, má za následky nejenom 
bezprostřední a dlouhodobé zdravotní komplikace ženy, ale má ta-
ké obrovský vliv na psychiku ženy a její sexualitu.

V posledním desetiletí se čeští gynekologové stále častěji 
setkávají s takto postiženými pacientkami.

Přednáška si klade za cíl seznámit s různými provedeními 
ženské obřízky, jejich komplikacemi a možnostmi jejich léčení.

ŽENSKÉ „SEXUÁLNÍ“ TEKUTINY
Pastor Z.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, 
Praha
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha Národní ústav 
duševního zdraví, Klecany

Ženy mohou vylučovat během sexuálního vzrušení nebo or-
gasmu různé druhy tekutin. Projevují se pocity vlhkosti, sekre-
cí, výtokem nebo masivní expulzí. Jedná se o přirozené sexuál-
ní reakce nebo o symptomy močové inkontinence. Jejich původ, 
množství, složení a expulzní mechanismus závisí na anatomických 
a patofyziologických dispozicích a stupni sexuálního vzrušení.

Ženské „sexuální“ tekutiny můžeme schematicky rozdělit 
do tří skupin. Jedná se o fyziologické a žádoucí sexuální reak-
ce (vaginální lubrikace), příznaky poruchy při symptomech mo-
čové inkontinence nebo o fyziologické, ale velmi vzácné a pro 
ženskou sexualitu netypické, projevy sexuální odezvy (squirting, 
ženská ejakulace nebo jejich kombinaci). Zdroje tekutiny se na-
chází v pochvě (lubrikace) močovém měchýři (squirting, koitální 
inkontinence) či v ženské prostatě, dříve označované jako Ske-
neho žlázy (ženská ejakulace).

Vaginální lubrikační tekutina – vzniká během sexuální stimu-
lace jako ultrafiltrát krevní plasmy. Při sexuálním vzrušení proni-
ká transvaginálně z cévních perivaginálních plexů do lumen po-
chvy a difusně se rozprostírá po celé její délce. Obsahuje také 
minimální množství peritoneální, folikulární, děložní a cervikál-
ní tekutiny či sekret Bartoliniho nebo Skeneho žláz. Průměrné 
množství fyziologického vaginálního fluoru je asi 1,5 g/8 hodin 
a závisí na fázi menstruačního cyklu. Při intenzivním sexuál-
ním vzrušení se může skrze vaginální stěnu vylučovat značné 
množství tekutiny.

Koitální inkontinence – je nechtěný únik moči během sexuál-
ní aktivity a dělí se do dvou kategorií. K penetrační formě koitál-
ní inkontinence (únik moči při imisi penisu do pochvy) dochází 
obvykle u stresové močové inkontinence, díky zvýšené mobilitě 
uretrovezikální junkce. Orgastická inkontinence, tedy únik moči 
při orgasmu, je naopak spojená především s detruzorovou hype-
raktivitou močového měchýře.

Ejakulační orgasmus – je expulze tekutiny na vrcholu or-
gasmu. Obecně ho můžeme rozdělit do dvou forem. Jedná se 
o squirting nebo o ženskou ejakulaci. Donedávna se, díky ana-
logii s mužskou ejakulací, každé vyloučení tekutiny při orgas-
mu označovalo jako ženská ejakulace, což je z dnešního po-
hledu nesprávné a zavádějící. To co je obvykle považováno za 
tzv. ženskou ejakulaci je ve skutečnosti squirting. Ejakulační or-
gasmus má dvě formy. Squirting (gushing) je mohutná, vůlí ne-
ovlivnitelná, transuretrální expulze transparentní tekutiny na vr-
cholu orgasmu. Obsahuje desítky až stovky mililitrů tekutiny. Její 
biochemické složení je identické s močí nebo se jedná o její dilu-
tovanou formu a tato tekutina může být v některých případech 
kontaminována sekretem ženské prostaty s vyšším obsahem 
prostatického specifického antigenu (PSA). Squirting je fyzio-
logický, nicméně vzácný fenomén, se kterým se lze setkat ma-
ximálně u 3–6 % žen.

Skutečná („real“) ženská ejakulace je sekrece velmi malé-
ho množství husté, mléčné tekutiny vylučované ženskou pros-
tatou (Skeneho žlázy). Obsahuje vysokou koncentraci PSA, 
fruktózu a glukózu. Klinicky je „real“ ženská ejakulace prakticky 
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nedetekovatelná, protože se většinou, na rozdíl od squrtingu, 
jedná maximálně o několik kapek tekutiny.

Prostata feminina je rudimentální orgán ve stěně močové tru-
bice s nejasnou funkcí. Vyskytuje se u každé druhé až třetí ženy. 
Její sekret obsahuje vysokou koncentraci PSA, ale od mužské 
prostaty se liší hmotností (2,2 g vs. 23,7 g), morfologií (v ženské 
prostatě je převaha muskulo-fibrózní tkáně a duktů, zato málo 
žlázového parenchymu, který v mužské prostatě naopak převlá-
dá) i složením produkované tekutiny (vyšší obsah glukózy 
a fruktózy). Ženská prostata může secernovat malé množ-
ství hustého mléčného sekretu během sexuálního vzrušení 
(1–5 ml), ale není schopna produkovat masivní výstřiky, jak to-
mu bývá u squirtingu.

Klinická́ diagnostika tekutin vylučovaných během sexuální 
aktivity u žen je založená především na množství́, vzhledu, 
způsobu vylučování a subjektivních pocitech. K exaktní́ ve-
rifikaci je však nutná́ biochemická́ analýza a přístrojové vy-
šetření.

Základní aspekty problematiky ženských „sexuálních“ tekutin 
lze shrnout to těchto bodů:

1. V průběhu sexuálního vzrušení a při orgasmu mohou ženy 
vylučovat různé druhy tekutin.

2. Jedná se o přirozené, běžné nebo raritní sexuální reakce 
či projevy močové inkontinence.

3. Ženská ejakulace a squirting jsou dva naprosto odlišné feno-
mény s různým patofyziologickým mechanismem.

4. Zavedením termínu squirting do odborné literatury se opus-
tilo od „univerzálního“ označení ženská ejakulace, které se 
do té doby používalo pro všechny druhy vylučovaných tekutin.

5. Klinická diagnostika je založená na množství, vzhledu, cha-
rakteru vylučování a subjektivních pocitech ženy.

6. K exaktní verifikaci zmíněných tekutin je nutná biochemická 
analýza a přístrojové vyšetření.

7. Fyziologické (byť neobvyklé) sexuální reakce vyžadují pouze 
edukaci (případně uklidnění) pacientky.

8. Projevy koitální inkontinence léčíme podle její etiologie.

SEXUÁLNE DYSFUNKCIE PO 
UROGYNEKOLOGICKÝCH OPERÁCIÁCH
Hammerová Ľ.
SOLEO, spol. s r. o., Modra

Sexuálne dysfunkcie majú multifaktoriálnu etiológiu. Ich diag-
nostika a liečba vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu s cieľom 
komplexnej terapie. Problém sexuálnych dysfunkcií je pre ženu 
a jej partnera stresujúci. Inkontinencia moču a prolaps panvo-
vých orgánov majú negatívny vplyv na sexuálne funkcie postih-
nutých žien. Prioritu vo výbere optimálneho operačného riešenia 
má chirurgická technika, ktoré ponúka nielen korekciu anatomic-
kého defektu, ale aj možnosť pozitívneho ovplyvnenia sexuál-
nych funkcií.

KOMPETENCIE A MOŽNOSTI GYNEKOLÓGA 
V RIEŠENÍ MOČOVEJ INKONTINENCIE – MOŽNOSTI 
A REALITA. POHĽAD UROGYNEKOLÓGA.
Brenišin P., Brenišin M.
Gynekologická ambulancia a ambulancia 
gynekologickej urogynekológie - BrenCare,Poprad

Základné funkcie dolných močových ciest
Fáza plnenia: nízky intravezikálny tlak, kontinuálny tonus 

zvieračov.
Mikčná fáza: kontrakcia detrusora, relaxácia zvieračov.
Porucha na ktorejkoľvek úrovni vedie k narušeniu koordino-

vaného močenia, čo sa vo väčšine prípadov prejaví hyperaktivi-
tou močového mechúra

Definícia močovej inkontinencie: Mimovoľný odtok moču 
v dôsledku anatomických alebo aj funkčných porúch v oblasti 
dolných močových ciest

Najčastejšie druhy močovej inkontinencie:
Záťažová (stresová) inkontinencia: Definícia :Mimovoľný 

odtok moču pri záťaži spôsobenej zvýšeným intraabdominálnym 
tlakom. Za normálnych okolností to má byť zvládnuté uzáverom 
močového mechúra.

Urgentná inkontinencia: Definícia : Mimvoľný odtok mo-
ču v dôsledku poruchy detruzora (dyssynergia alebo hyperre-
flexia). Už pri malej náplni močového mechúra (silné nutkanie 
a neovládateľné vyprázdňovanie).

Zmiešaná močová inkontinencia: Definícia: kombinácia 
stresovej a urgentnej močovej inkontinencie, špecifikum liečby: 
najskôr riešíme urgentnú a následne stresovú zložku!!!

Hyperaktívny močový mechúr: Definícia : Nutkanie na mo-
čenie, s alebo bez inkontinencie, často spolu s častým močením 
cez deň a močením v noci, bez patologických alebo metabolic-
kých zmien, ktoré by tieto príznaky mohli vysvetľovať.

Symptómy HAM a urgentnej inkontinencie: 1.časté moče-
nie : 8 alebo viac močení v priebehu 24 hodín 2.nočné moče-
nie – 2 alebo viac návštev toalety počas spánku, 3.nutkanie 
na močenie (urgencia): prudké naliehavé nutkanie na moče-
nie, ktoré postihnutí nedokážu oddialiť, 4.urgentná inkonti-
nencia: náhly, neočakávaný únik moču, ktorému predchádza 
neovládateľné nutkanie na močenie. Terapia: anticholinergi-
ká, agonisti β3 adrenoreceptorov, spasmolytiká, estrogény.

Gynekológ a močová inkontinencia – možnosti: - aktív-
ne pátrať po močovej inkontinencii v rámci preventívnych pre-
hliadok, - aktívne pátrať po prolapsoch vnútorných genitálii pri 
gynekologickom vyšetrení –nie vyšetrenie v zrkadlách!!!,- aktívne 
pátrať po zápaloch pošvy – dôležité výter z pošvy na K+C, 
- rozlišovať jednotlivé druhy močovej inkontinencie – neexistu-
je len stresová inkontinencia!!!

Gynekológ a močová inkontinencia – realita: – gyneko-
logické vyšetrenie v zrkadlách nepotvrdí prolaps!!!, - gynekológ 
sa pri preventívnej prehliadke často aktívne nepýta na prízna-
ky močovej inkontinencie, - ak sa aj žena na ťažkosti s únikom 
moču sťažuje, nie je tomu zo strany gynekológa venovaná pat-
ričná pozornosť,- často sa ťažkosti pri urgenciách nesprávne 
liečia ako infekt močových ciest, - gynekológ často pri indikácii 
pošvových plastík event. indikácii korekčných operácii stresovej 
inkontinencie nemyslí na prípadnú urgentnú zložku zmiešanej 
močovej inkontinencie, - nie každá močová inkontinencia je stre-
sová inkontinencia, - často sa u ženy nesprávne diagnostikuje 
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stresová inkontinencia, aj keď žena upozorňuje na príznaky ur-
gencie, - často sa po korekčnej operácii stresovej inkontinen-
cie nerieši vzniknutá urgencia de novo, ktorú je potrebné riešiť 
a liečiť aktívne.

Záver: Inkontinencia moča a HAM: časté ochorenie, rie-
šiteľné, podmienka: včasná a správna diagnostika a lieč-
ba.Urgentná močová inkontinencia a HAM: medikamentóz-
na liečba. Stresová močová inkontinencia: operačná liečba. 
Zmiešaný typ močovej inkontinencie: najskôr liečba urgent-
nej zložky a následne korekcia stress zložky, nikdy nie na-
opak!!!

NOVÉ FORMY VAGINÁLNEJ ANTIKONCEPCIE
Pankuchová E.
Gynekologická ambulancia, Prešov

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (COC) patrí stále 
medzi populárnu formu antikoncepcie. Napriek vysokej účinnos-
ti v klinických štúdiách, jej compliance v reálnom živote je niž-
šia. Pri kombinovanej hormonálnej antikoncepcii 47% žien vyne-
chá 1 a viac tabliet v rámci 1 cyklu a 22% žien vynechá 2 tablety 
v rámci jedného cyklu. Dôvodmi pre horšiu compliance sú: vek, 
neschopnosť vytvoriť rutinu, nedostupnosť tablety, vedľajšie 
účinky, strata motivácie a nedostatočné zapojenie do úvodného 
rozhodnutia o užívaní antikoncepcie, pracovné napätie/stres.

Medzi jednoznačné výhody užívania vaginálnej antikoncepcie 
patrí: compliance - nevyžaduje každodenné užívanie, čo eliminuje 
možnosť zabudnutia užitia antikoncepcie, zabraňuje gastrointes-
tinálnej absorpcii a pečeňovému first-pass efektu, vysoká bio-
logická dostupnosť- nižšie dávky a nižšia systémová expozícia 
hormónmi, rýchla a konštantná absorpcia. Konštantné uvoľňova-
nie účinných látok vedie k stálym hodnotám požadovanej minimál-
nej plazmatickej koncentrácie. Žiadne denné výkyvy hormónov (ako 
u perorálnych COC) a účinnosť nezávisí na presnej polohe v pošve.

Spoločnosť Exeltis priniesla na farmaceutický trh inovatívnu 
metódu antikoncepcie – vaginálny krúžok Ornibel® s cieľom 
zvýšiť ponuku antikoncepčných produktov a zlepšiť dodržiava-
nie užívateľského režimu a znášanlivosti. Výsledky kvalitnej bio-
ekvivalenčnej štúdie boli publikované v renovomanom periodiku.
[Algorta J. et al.Pharmacokinetic bioequivalence, safety and ac-
ceptability of Ornibel®, a new polymer composition contraceptive 
vaginal ring (etonogestrel/ethinylestradiol 11.00/3.474 mg) com-
pared with Nuvaring® (etonogestrel/ethinylestradiol 11.7/2.7 mg). 
Eur J Contracept Reprod Health Care. 2017 Dec; 22(6): 429-438.]

Ornibel® charakterizuje rovnaký rozmer ako súčasný anti-
koncepčný krúžok, je flexibilnejší, má hladší povrch, je stabilný 
pri izbovej teplote–nevyžaduje skladovanie v chladničke a má 
postupné a riadené uvoľňovanie hormónov hneď od začiatku 
po vložení (bez burst efektu).

Jadro Ornibelu®, vyrobené na novej technologickej platfor-
me s inovatívnym polymérom (alifatický polyuretán), dosahuje 
koncentrácie etonogestrelu pod limitom saturácie, čím prekoná-
va obmedzenie týkajúce se uvoľňovania etinylestradiolu a etono-
gestrelu z referencovaného vaginálneho krúžku (NuvaRing) v pr-
vých dňoch používania (tzv. burst efekt).

Ornibel® je nová generácia vaginálneho antikoncepčné-
ho krúžku s porovnateľným účinkom a bezpečnosťou k referen-
covanému krúžku (NuvaRing), veľmi dobre tolerovateľný, s výho-
dou postupného– riadeného vylučovania (bez burst efektu) počas 
prvého dňa používania.

Kľúčové slová: etonogestrel ethinylestradiol, compliance, 
burst efekt; bioekvivalenčná štúdia; vaginálny krúžok

INOVATÍVNE NEANTIMIKROBIÁLNE MOŽNOSTI 
V LIEČBE RIMC
Bartl I.
Sexuologická a urologická ambulancia, Nemocnica 
Ružinov, Bratislava

Infekcie močových ciest(IMC) patria medzi celosvetovo najčas-
tejšie sa vyskytujúce bakteriálne ochorenia u dospelých. 40-50 % 
žien postihne počas života min. 1 IMC. 27- 44% žien s prvou IMC 
zrecidivuje do 6 mesiacov i napriek ATB terapii. Rekurent-
né IMC väčšinou postihujú mladé a postmenopauzálne ženy.

Najčastejším bakteriálnym ochorením dolných močových ciest 
je nekomplikovaná cystitída -akútna, sporadická, alebo reku-
rentná cystitída vyskytujúca sa u nie – gravidných a pre- meno-
pauzálnych žien bez známych anatomických a funkčných abnor-
malít močových ciest, alebo komorbidít a rekurentná cystitída 
- min. 2 zdokumentované epizódy IMC v priebehu 6 mesiacov, 
alebo min. 3 epizódy v priebehu 12 mesiacov.

V 75-90 % prípadoch akútnych cystitíd a v 68-77% re-
kuretných IMC je spoločným patogénom E.coli. Jednou 
z pravdepodobných príčin rekurentných IMC je prítomnosť 
tzv. spiacich vnútrobunkových rezervoárov(QIR). Ich rezis-
tencia na ATB pripomína štádium perzistencie, ktorá hrá dôleži-
tú úlohu v schopnosti chronických ochorení odolávať ATB liečbe. 
Pacienti s perzistentnými symptómami dolných močových ciest 
a negat. kultiváciou sa často ťažko liečia. Infekcia sa nemusí po-
tvrdiť, pretože baktérie v moči sú pod hranicou detekovateľnos-
ti. Empirická liečba môže viesť k dočasnej úľave.

Zvýšená rezistencia na najčastejšie ATB, používané na lieč-
bu IMC podporuje hľadanie nových prístupov na liečbu týchto 
patológií. WHO odporúča identifikáciu nových liečebných postu-
pov na zníženie ATB rezistencie. V terapii akútnej nekompli-
kovanej cystitídy je podľa smerníc Európskej urologickej 
spološnosti(EAU) liekom prvej voľby fosfomycín, nitro-
furantion a pivmecillin. Počas gravidity je taktiež možné fo-
sfomycin(napr. Afastural) zvažovať ako liek voľby podľa (EAU).

Dôležitá z pohľadu recidív IMC je profylaxia. Jedným z jej pi-
lierov je aj ne-antimikrobiálna profylaxia, v rámci ktorej sa objavu-
jú nové prípravky. U jedného z nich ide o kombináciu extraktov 
z byliniek v podobe Berberínu, Arbutínu, Betulínu a D- manózy 
v duálnom dávkovaní ráno a večer s 24h účinkom. Najnovšie štúdie 
s týmto patentovaným výživovým doplnkom na báze kombinovanej 
fytoterapie naznačujú podporu pri liečbe aj prevencii recidivujúcich 
infektov dolných močových ciest. Svojím mechanizmom účinku mô-
že predĺžiť čas k vývoju ďalšej epizódy infekcie(znižovať riziko infek-
cie), minimalizovať vývoj od nekomplikovanej ku komplikovanej in-
fekcii a napomáhať k eliminácii fenoménu ATB rezistencie.

Kľúčové slová: rekurentná cytitída, ATB rezistencia, terapia, 
profylaxia

AKTUÁLNE MOŽNOSTI LIEČBY IDIOPATICKEJ 
INFERTILITY
Hrivňák M.
Andrologická a urologická ambulancia, Košice

V súčasnosti vieme, že na neplodnosti páru sa významne 
podieľa aj mužský faktor. Najmenej 30% prípadov infertility 
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je spôsobených postihnutím muža a v ďalších 20% sa jedná 
o postihnutie oboch partnerov súčasne. Infertilita muža je te-
da príčinou neplodnosti páru približne v polovici prípadov. 
Po príčinách mužskej neplodnosti sa však väčšinou dôkladne 
nepátra a medicínska starostlivosť sa obmedzuje na vyšetrenie 
spermiogramu. Diagnostika mužskej neplodnosti je v súčas-
nosti dobre prepracovaná. Napriek tomu, že je príčina nep-
lodnosti u pomerne veľkého percenta pacientov neznáma, uro-
logické a predovšetkým andrologické vyšetrenie a liečba môže 
plodnosť muža zlepšiť.

30-40 % prípadov mužskej infertility tvorí idiopatická in-
fertilita. Z predpokladaných príčin je niekoľko faktorov možným 
následkom enviromentálneho znečistenia, ROS, alebo ide o ge-
netické a epigenetické abnormality.

Smernice Európskej urologickej spločnosti (EAU 2018) v ma-
nažmente idiopatickej mužskej infertility(IMI) odprúčajú zabez-
pečiť medikamentóznu liečbu mužskej infertility u pacientov 
s hypogonadotropným hypogonadizmom. Nie sú jednoznačné 
odporúčania v liečbe IMI gonadotropínmi, anti-estrogénmi a an-
tioxidantami. V poslednom období zaznamenali signifikantne 
zvýšený efekt na spermatické parametre a „live birth rate“ u mu-
žov v IVF centrách v Cochrane analýzach predovšetkým pero-
rálne antioxidanty. Hodnotenie 17 svetových randomizovaných 
štúdií u1665 mužov, potvrdilo účinok antioxidantov hlavne na 
počet, pohyblivosť spermíí a na znižovanie oxidatívneho stresu.

Koncentrácia antioxidantu myo-inozitolu je signifikantne vyš-
šia v semenotvorných kanálikoch, je súčasťou porcesu regulá-
cie motility, kapacitácie a akorozómovej reakcie a môže zohrá-
vať úlohu v osmoregulácii seminálnej tekutiny. Podľa klinických 
štúdií myo-inozitol zlepšuje parametre spermiogramu a sérové 
hladiny repordukčných hormónov u pacientov s IMI.

Pri patologických spermiogramoch u mužov s idiopatic-
kou infertilitou je možné zvážiť možnosť suplementácie vý-
živovými doplnkami s obsahom antioxidantov.Okrem iných do 
úvahy pripadá použitie myo-inozitolu v kombinácii s antioxidan-
tami(Folandrol) v dávkovaní 1x1 pri BMI < 25 a 2x1 pri BMI > 25.

Kľúčové slová: idiopatická infertilita, liečba infertility, 
myo-inozitol, antioxidanty,

NEPLODNOSŤ A JEJ VPLYV NA VZŤAH
Schmidtmayerová S.
ISCARE, Centrum asistovanej reprodukcie

Cieľ práce: Venovať sa a priblížiť, v našich podmienkach, 
pomerne odsúvanú, zato významnú tému, ako neplodnosť 
vplýva na vzťah.

Prečo niektorá liečba neplodnosti skončí s bábätkom a iná 
rozvodom?

Ako neplodnosť vplýva na dynamiku vzťahov medzi partner-
mi, v najbližšej rodine a na sociálne väzby oboch partnerov.

Obranné mechanizmy, ktoré sa najčastejšie využívajú pri 
zvládaní neplodnosti a záťaže s ňou súvisiacou.

Materiál a metodika: Pacienti, páry, partnerky a partneri ľudí, 
ktorí v našom centre podstupujú liečbu neplodnosti. Dotazníková 
forma na získanie údajov. 3 okruhy otázok, zamerané na: partner-
ský život, sebaprežívanie a sexuálny život partnerov

Výsledky: Neplodnosť zásadným spôsobom mení prežíva-
nie seba, sebaobraz ženy aj muža.

Na komunikáciu a sexualitu sú vo vzťahu za týchto vypä-
tých životných okolností kladené mimoriadne zvýšené nároky.

Záver: Téma neplodnosti a jej vplyvu na vzťah je dôležitou 
a neoddeliteľnou súčasťou celého procesu liečby neplodnosti. 
U menej disponovaných jedincov, môžu zanedbané neriešené 
problémy a vnútorné konflikty v tejto oblasti viesť k závažným 
psychologickým problémom s dlhodobými následkami a poško-
deniu duševného zdravia.

PROBLEMATIKA LIEČBY ZÁPALOVÝCH 
REUMATICKÝCH CHORÔB POČAS TEHOTENSTVA 
A PO PÔRODE
Tomková S.
Interná klinika, Nemocnica Košice-Šaca

Väčšina autoimunitných reumatických ochorení postihuje viac 
ženy ako u mužov, vrátane žien vo fertilnom veku, preto je pláno-
vanie rodiny dôležitou klinickou otázkou. Asi polovica tehotenstiev 
u žien s autoimunitnými ochoreniami je neplánovaná, v dôsledku 
toho, mnohé ženy už užívajú lieky v čase, keď otehotnejú. V lieč-
be reumatoidnej artritídy sa používajú nesteroidné antireumatiká, 
lieky modifikujúce chorobu (v angličtine nazývané Disease Mo-
difying Antirheumatic Drugs – DMARDs) a biologická liečba. Nie 
všetky lieky sa však počas tehotenstva môžu užívať. Ženy s RA, 
ktoré sa snažia otehotnieť, mali by mať nízku aktivitu ochorenia, 
čím by sa vyhli terapii NSAID a denným dávkam prednizónu pre-
sahujúcich 7,5 mg. Metotrexát sa musí vysadiť najmenej 3 me-
siace pred počatím. Štúdie ukázali, že adekvátna kontrola ocho-
renia pred a počas tehotenstva je rozhodujúca pre zabezpečenie 
zdravia matky i plodu. Aktivita ochorenia sa môže počas tehoten-
stva spontánne zlepšiť, približne 50% žien s reumatickými ocho-
reniami však potrebuje terapeutickú intervenciu. V súčasnosti 
už existuje účinná a bezpečná liečba aj v gravidite, rozhodnu-
tie o jej užívaní sa musí vykonať po dôkladnom posúdení rizík 
a prínosov.

PLODNOSŤ – VYTVORENIE OPTIMÁLNEHO 
PROSTREDIA (HEATON)
Petrenko M.
Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia (Nemocnica 
Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Vaginálne prostredie je dôležitým faktorom pre udržanie rovno-
váhy medzi vonkajším prostredím a prostredím vnútorného geni-
tálu a brušnou dutinou ženy. Za pomoci lokálnej biocenózy, imu-
nologických aj hormonálnych faktorov plní funkciu prirodzenej 
biologickej bariéry pred vstupom cudzorodých antigénov. Osobit-
nú úlohu hrá cervikálny hlien, ktorý podlieha cyklickým zmenám 
v štruktúre, viskozite i obsahu zložiek humorálnej i celulárnej imu-
nity. Počas ovulácie je jeho hlavnou úlohou umožniť prienik sper-
mií do vyšších častí genitálu pri zachovaní ochrany pred infekciou.

Gynella Natal Ferti Gel je lubrikačný gél, ktorý sa svojim zlože-
ním podobá semennej tekutine, čiže imituje prirodzené prostredie 
pre spermie. Pri aplikácii do pošvových klenieb pred pohlavným 
stykom pri poruchách plodnosti, kde nie je zistená iná konkrét-
na príčina sterility podporuje vytvorenie optimálneho zásadité-
ho prostredia pre prienik spermií z pošvy do cervikálneho hlienu 
a vyššie. Znížením viskozity semennej tekutiny uľahčuje pohyb 
spermií krátko po ejakulácii.

Ide o zdravotnícky prípravok – lubrikačný gél, ktorý môže 
doplniť komplexnú liečbu najmä v prípadoch idiopatickej a imu-
nologickej neplodnosti či porúch pošvovej biocenózy. Nie je via-
zaný na lekársky predpis.
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LIEČBA GENITÁLNYCH KONDYLÓMOV 
(EWOPHARMA)
Raffáč Š.

Abstrakt nedodaný.

NOVÁ LIEKOVÁ FORMA V TERAPII EREKTILNEJ 
DYSFUNKCIE
Bartl I.
UNBA, Urologická a sexuologická ambulancia, 
Nemocnica Ružinov

Erektilná dysfunkcia (ED), je definovaná ako trvalá (najme-
nej 6 mesiacov) trvajúca neschopnosť dosiahnuť a/ alebo udržať 
erekciu dostatočnú pre uspokojivý pohlavný styk. Existuje stále 
väčší dôkaz, že ED môže byť skorým prejavom ochorenia koro-
nárnych artérií a/alebo periférnej vaskulárnej choroby. ED by sa 
preto podľa guidelines EAU z r. 2016 nemala považovať len za 
problém kvality života, ale ED treba podľa výsledkov recentných 
klinických štúdií považovať za potenciálny závažný marker kar-
diovaskulárnych ochorení (CVD) diabetes mellitus (DM), hyper-
tenzie, dyslipidémie, obezity, metabolického syndrómu (MetS) 
obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a symptómov dolných mo-
čových ciest (LUTS) u mužov. Aj z týchto dôvodov sa ED prá-
vom považuje za jeden z orgánových markerov mužského zdra-
via v preventívnej sexuológii. Podľa najnovších klinických štúdií 
sa pri liečbe ED okrem zmeny režimových opatrení zohľadňujú 
individuálne možnosti páru a osobné preferencie pacienta, lieč-
ba je personifikovaná, s využitím všetkých moderných liečeb-
ných postupov v 3 skupinách (líniách) terapeutických stratégií.

Medikamentózna liečba ED je v súčasnosti zlatým štandar-
dom liečby ED. Princípom pôsobenia periférne pôsobiacich se-
lektívnych inhibítorov fosfodiesterázy 5 typu je inhibícia fosfo-
diesterázy 5 typu (PDE5) a následná akumulácia cyklického 
guanozínmonofosfátu (cGMP) potrebného na relaxáciu kaver-
nózneho hladkého svalstva. Prvým perorálne použitým inhibíto-
rom PDE5 bol sildenafil. Účinnosť PDE5 inhibítorov je podmie-
nená sexuálnou stimuláciou.

Krátko po svojom prvom uvedení na trhu v roku 1998 sa sil-
denafil stal štandardnou súčasťou liečby ED. Vďaka svojej efek-
tivite a bezpečnosti v liečbe ED sú perorálne inhibítory PDE5 sú-
časťou odporúčaní Európskej urologickej spoločnosti ako prvá 
voľba v liečbe ED. Po viac ako 20 rokoch skúseností so sil-
denafilom je jeho účinok zdokumentovaný u pacientov rôznych 
vekových skupín, ako aj u pacientov s prítomnosťou komorbi-
dít (hypertenzia, ischemická choroba srdca, diabetes mellitus 
a iné), po operačných výkonoch v malej panve a u hendicapo-
vaných pacientov.

Výsledky a závery: Nová lieková forma sildenafilu – oro-
dispergovateľný film, účinnej látky na tenkom prúžku vklada-
ný pod jazyk preukázala bioekvivalentný farmakokinetický profil 
v porovnaní s filmom obalenou tabletou. Pri porovnaní 100 mg 
sildenafilu v týchto 2 liekových formách bola preukázaná rovna-
ká maximálna koncentrácia účinnej látky, pričom kľúčovým roz-
dielom bol kratší čas (15-20 minút) potrebný na dosiahnutie bio-
logického účinku, Orodispergovateľný film sildenafilu na tenkom 
prúžku je dostupný na Slovensku v 50 mg a 100 mg. Jeho po-
užitie je jednoduché a diskrétne, užíva sa bez nutnosti zapitia 
vodou a po vložení do úst pod jazyk sa rýchlo rozpúšťa a uvoľ-
ňuje účinnú látku. V porovnaní s bežným perorálnym podaním 

vo forme tabliet, sildenafil vo forme orodispergovateľného fil-
mu obchádza first-pass efekt v pečeni, vstrebáva sa prednost-
ne cez sliznicu v ústnej dutine, čím sa zvyšuje biologická do-
stupnosť účinnej látky.

Klinickými štúdiami bolo dokázané, že takto aplikovaná 
forma liečiva navyše umožňuje jeho užívateľovi na rozdiel 
od tabletových sildenafilových foriem konzumovať aj mastné 
jedlá a malé množstvo alkoholu bez vplyvu na zníženie účin-
nosti liečiva.

Kľúčové slová: erektilná dysfunkcia, sildenafil, orodispergo-
vateľný film, marker mužského zdravia, preventívna sexuológia

STEM CELLS V REPRODUKČNEJ MEDICÍNE DNES 
A ZAJTRA
Herman M., Mihályová R.
Centrum pre asistovanú reprodukciu Gyncare, s. r. o., 
Blue Horizon International, a. s.

Cieľ: Na stagnujúcej úspešnosti liečby neplodných párov 
sa súčastnosti podieľajú biologické hranice efektívnosti meto-
dík asistovanej reprodukcie a hlavne závažný problém výrazné-
ho poklesu kvality gamét u liečených žien a mužov.

Jednou z možností riešenia situácie sa javí aplikácie kmeňo-
vých buniek v reprodukčnej medicíne, hlavne v skupine pacien-
tov, ktorá odmieta prerušiť svoju genetickú kontinuitu prijatím

darovaných gamét.
Materiál a metodika: Na základe literarného prehľadu defi-

nujeme hlavné oblasti reálneho využitia kmeňových buniek v re-
produkčnej medicíne na hraniciach Evidence-based medicine.

Veľkú pozornosť si zasluhuje spoločenský tlak žien a mužov, 
ktorí nemajú ochotu prerušiť svoju genetickú kontinuitu pri lieč-
be neplodnosti.

Výsledky a záver: Súčasná požiadavka pacientov na zvý-
šenie úspešnosti liečby si vyžaduje intenzívnejšiu implementá-
ciu výsledkov v oblasti výskumu kmeňových buniek a geneti-
ky do praxe.

VPLYV KRÁTKODOBÉHO PODÁVANIA FSH 
INFERTILNÝM MUŽOM
Herman M.
Centrum pre asistovanú produkciu Gyncare, s. r. o.

Cieľ: Andrologický faktor neplodnosti predstavuje heterogen-
ný komplex známych a doteraz neobjasnených príčin.

Informujeme o prvých klinických skúsenostiach s krátkodo-
bým paušalným podávaním molekuly FSH infertilným mužom 
pred asistovanou reprodukciou.

Materiál a metodika: V heterogénnej skupine 98 mužov 
sme aplikovali počas 30 až 35 dní 75 jednotiek FSH pod ko-
žu v 48 hodinovom intervale. Skupinu tvorili muži s infertilnou 
históriou, predchádzajúcim zlyhaním metodík asistovanej repro-
dukcie, dlhodobým patologickým ejakulátom, predchádzajúcimi 
reprodukčnými stratami u partneriek po spontánnej koncepcií. 
Po zhodnotení reprodukčného zdravotného stavu muža uroan-
drológom a genetikom sme pred in vitro fertilzáciou doporučili 
podkožné podávanie 75 medzinárodných jednotiek močových 
gonadotropínov. Podmienkou pre užívanie liekov boli laboratór-
ne limity hladín FSH, LH, testosterónu, Inhibinu B nad 25 IU, 
estradiolu v zmysle Evidence-based medicine.
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Po príprave mužov sme navrhli vhodnú metódu asistovanej 
reprodukcie.

Výsledky a záver: Efekt podávania gonadotropínov mužom 
pred asistovanou reprodukciou sa prejavil hlavne štatistický vyš-
ším počtom dosiahnutých gravidít po in vitro fertilizácií v porov-
naní s obdobnou skupinou mužov bez podávania gonadotropí-
nov. Podávanie molekuly FSH s vyšším podielom kyslej bázy 
mužom sa zdá byť riešením aj pre dvojice preferujúcich spon-
tannú koncepciu.

TERAPIA ANDROLOGICKÉHO FAKTORA 
STERILITY – KAZUISTIKA
Rybánska Reismullerová L., Hladovcová A., 
Dugátová M.
ISCARE – Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie 
a urológie

Cieľ práce: Andrologický faktor sterility predstavuje v sú-
časnosti významný problém, vzhľadom na zvyšujúci sa vý-
skyt závažných foriem oligoasthenoteratozoospermie. Zatiaľ 
čo diagnostický proces neustále napreduje a presúva sa do em-
bryologických a genetických laboratórií, možnosti terapie muž-
ského faktora sterility zaostávajú. Asistovaná reprodukcia a IC-
SI metóda významne prispeli k „liečbe“ sterility mužov, na druhú 
stranu však v prípade opakovaného zlyhania tejto metodiky 
ostávajú možnosti obmedzené, a častokrát je jedinou možnos-
ťou proces s využitím darovaných spermií.

Záver: Selektívne krátkodobé podávanie FSH u mužov 
so závažnou OAT po opakovanom neúspechu IVF prispieva 
k zvýšeniu „pregnancy rate“ v tejto skupine pacientov 2,5 násob-
ne. V práci prinášame prehľadnú kazuistiku párov so závažným 
mužským faktorom sterility, diagnostikou a postupom liečby.

SEXUÁLNE PROBLÉMY Z POHĽADU 
PSYCHOSOMATIKY
Žáčiková S.1, Krištúfková A.2

1Gynekologická ambulancia Nemocnica Bánovce, 
3. súkromná nemocnica, Člen skupiny Agel, 
Bánovce nad Bebravou
2I. Gynekologicko- pôrodnícka klinika LFUK 
a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Dnešný pohľad západnej medicíny na človeka cez hmotu 
a všetko merateľné, dokumentovateľné a dokázateľné často 
opomína význam psychiky človeka a jej podstatný podiel 
na vzniku rôznych porúch a chorôb. V sexuálnej oblasti citli-
vosť týchto vplyvov vidno výraznejšie, pretože najmä psychic-
ké a emočné naladenie jedinca a jeho sociálna väzba ovplyvňu-
jú kvalitu prežívania pohlavného styku a eventuálnu sexuálnu 
„funkčnosť“ pohlavných orgánov. Prednáška prezentuje výsled-
ky práce zameranej na hľadanie a prípadné potvrdenie v lite-
ratúre uvádzaných korelácií myšlienok a emócií s konkrétnymi 
gynekologickými ťažkosťami v oblasti sexuálneho života ženy.

SEXUOLOGICKÉ PROBLÉMY V ASISTOVANEJ 
REPRODUKCII
Maršík L., Krištúfková A.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN 
Bratislava Ferticent Bratislava

Pri zisťovaní príčiny neplodnosti nehľadáme „vinníka“, ale so zre-
teľom na výber najlepšieho spôsobu liečby rozlišujeme mužský 
faktor, ženský faktor a sexuologické problémy. Bez ohľadu na prí-
činu liečime vždy pár, nie jednotlivca.

Neplodnosť, hlavne dlhšie trvajúca, prináša aj psychické 
problémy, partnerské nezhody a sexuologické problémy. Nieke-
dy je ťažké rozlíšiť, čo bolo prvotné – či neplodnosť vyústila 
aj do sexuologických problémov, alebo sú príčinou neplodnosti 
primárne sexuologické problémy.

Najčastejšie sexuologické odchýlky, ktoré môžu byť aj príči-
nou neplodnosti, sú vaginizmus a erektilná dysfunkcia, prípad-
ne neschopnosť ejakulácie.

Pri liečbe neplodnosti spôsobenej prevažne sexuologický-
mi problémami môžeme využiť väčšinu metód asistovanej re-
produkcie, najčastejšie intrauterinnú insemináciu, pri vaginizme 
aj insemináciu do pošvy. Pri erektilnej dysfunkcii rezistentnej 
na sexuologickú liečbu, hlavne keď je spojená s neschopnos-
ťou ejakulácie pri neurologických príčinách, je metódou voľby 
elektroejakulácia, prípadne mikrochirurgické metódy získava-
nia spermií z nadsemeníkov alebo semeníkov (MESA, TESE) 
s následným mimotelovým oplodnením (IVF). Kvalita spermií 
je v takýchto prípadoch nízka, na oplodnenie je nevyhnutná in-
tracytoplazmatická injekcie spermie (ICSI). Pri závažných od-
chýlkach prichádza do úvahy aj darcovstvo gamét, prípadne ná-
hradná matka.

Kľúčové slová: asistovaná reprodukcia (AR), sexuologické 
problémy, vaginizmus, erektilná dysfunkcia, intrauterinná inse-
minácia (IUI), in vitro fertilizácia (IVF)

ANTIKONCEPCIA A SEXUÁLNY ŽIVOT MLADÝCH 
ŽIEN
Nižňanská Z., Ožvoldová R.

Abstrakt nedodaný.

VÝUČBA SEXUOLÓGIE NA SLOVENSKU 
A V EURÓPE – AKO SI NA TOM
Krištúfková A.
1. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, 
Bratislava

Sexuológia je medziodborový predmet, nie je len súčasťou 
gynekológie a pôrodníctva, urológie, psychiatrie alebo psycho-
lógie, ale všeobecný prehľad by mali mať aj lekári v iných od-
boroch. Preto by sa už na lekárskych fakultách mali vyučo-
vať základy sexuológie a sexuológia by bezpodmienečne mala 
byť súčasťou prípravy mladých lekárov v predatestačnej prí-
prave. Prezentované sú aktuálne výsledky európskej štúdie 
zameranej práve na zahrnutie sexuológie do predatestačné-
ho curricula. Na štúdii sa podieľali mladí lekári v predatestač-
nej príprave z gynekológie a pôrodníctva, urológie, psychiatrie 
a endokrinológie. Výsledky boli publikované v Sexual Medici-
ne v roku 2018.
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VYUŽITIE LASERU V UROGYNEKOLÓGII
Hammerová Ľ.

Abstrakt nedodaný.

LASEROVÁ LIEČBA V UROSEXUOLÓGII 
A UROGYNEKOLÓGII.
MUDr. Milan Gajdoš, MPH 
Piešťany

Laserová liečba je novou modalitou v ambulantnej liečbe 
stresovej inkontinencie moču, vaginálneho relaxačného 
syndrómu, postmenopauzálneho syndrómu a niektorých 
problémov gynekologickej a urologickej intímnej estetiky. 
Princípy, indikácie a postupy laserovej liečby v urogynekológii 
a urosexuológii.

Kľúčové slová : laser, urogynekológia, urosexuológia, este-
tika genitálu, inkontinencia moču, laserová liečba inkontinencie 
moču, rejuvenizácia pošvy, postmenopauzálny syndróm, geni-
tálne bradavice, penilné papuly, hemangiómy genitálu, laserová 
labioplastika, Incontilase, Intimalase, Renovalase.

KAM ZMIZLI KRIVKY(KULT EXTRÉMNEJ 
ŠTÍHLOSTI VERZUS BIOLOGICKÁ 
PRIRODZENOSŤ)
Šedivá D.
Psychiatrické oddelenie FN, Trnava

Posledné dve generácie sme v západnej kultúre svedkami 
zmeny ideálu ženskej postavy. Oblé krivky – biologický elixír žen-
skosti, ktorý predstavoval erotický impulz pre cca 80 tisíc generá-
cií mužov, sú degradované a nežiaduce.

Sexuálne špecifiká rodu Homo sapiens sú v živočíšnej ríši je-
dinečné. Ženské obliny boli kľúčovým faktorom a predstavova-
li osvedčený biologický mechanizmus na pritiahnutie (a udrža-
nie) záujmu mužov.

Ako je možné, že v súčasnosti za ideál krásy považujeme 
takmer detské, ploché až vyziabnuté postavy? Prečo západná 
civilizácia vybočila z evolučne osvedčených koľají? Kto diktuje 
módne trendy a prečo ich nekriticky preberáme?

Cieľom práce je podať pohľad na problematiku súčasného 
módneho diktátu, konflikt prirodzenosti a kultúrnej podmienenosti.

Kľúčové slová: oblé krivky, extrémna štíhlosť, stádový pud, 
módny priemysel

PROBLÉM TZV. BODY IMIDŽ V GRAVIDITE
Jandová K.
1.gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB a SZU, 
Bratislava

Body imidž je psychologický fenomén významne ovplyvnený 
psychologickými aj sociálnymi faktormi. U žien je to zvlášť 
významný faktor, keďže významnou súčasťou ženského 
sebavedomia je telesná atraktivita. V západnej spoločnosti 
aktuálne panuje kult štíhlosti a krásy. Gravidita, vzhľadom 
na výrazné zmeny tvaru tela a pokožky, v tomto smere 
predstavuje významný problém - aj zdravotný aj psychosexuálny 
- ktorý sa, žiaľ, zanedbáva. Príspevok predstavuje teoretický 
pohľad na danú problematiku, či už z hľadiska psychosociálnych 
aspektov spokojnosti s telom, sexuality alebo porúch príjmu 
potravy, čo vzhľadom na psychickú vulnerabilitu gravidných 
žien a žien vo včasnom popôrodnom období sú významné 
a nie zanedbateľné faktory.

SEXUALITA CESTOU ŽENY ŽIVOTOM
Štefániková J., Máthé R.
Fakultná nemocnica Trnava, Trnava
Psychologická ambulancia, PsyRM, spol. s r. o., 
Nové Zámky

Príspevok sa zaoberá psychosexuálnym vývinom ženy vráta-
ne poukazu na bio-psycho-sociálnu podstatu ženskej sexuality 
pri osobitnom akcente na významné obdobia ontogenetického 
vývinu ženy, v ktorých sa realizuje jej sexualita. Tieto význam-
né úseky života ženy sú ilustrované kazuistikami z klinickej a fo-
renznej praxe autorov.

MÝTY A FAKTY ŽENSKEJ SEXUALITY
Chovanec M.
Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Akadémia 
Policajného zboru v Bratislave

Aj dnes existujú mýty, ktoré sú s ľudstvom už od nepamä-
ti. Mýty sú neustále sa napĺňajúca studnica, ktorá nevysychá, 
čo má negatívny dopad na ľudí. Mýty zasahujú do každého as-
pektu ľudského života, nevynímajúc ani sexualitu človeka. Cie-
ľom prezentácie je na podklade nereprezentatívneho výskumu 
na slovenských ženách poukázať na niektoré z nich a odhaliť, 
ako tomu v skutočnosti je. Primárnou nevýhodou mýtov je ich 
deštrukčný dopad na jednotlivca, ktorý sa prejaví v somatickej 
aj duševnej oblasti.

Kľúčové slová: mýty o sexe, ženská sexualita, vedomosti, 
realita, sexualita

Abstrakty neprešli jazykovou korektúrou.
Za obsah abstraktov zodpovedajú autori.
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