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1 ÚVOD

Ve své absolventské práci zmapuji přístup žen k vaginálním infekcím. Vaginální infekce 

postihují  ženy  bez  ohledu  na  jejich  věk  a  stav.  Nevyhýbají  se  mladým  slečnám, 

těhotným ženám, ani  ženám po přechodu.  Ba naopak,  například kvasinkové infekce 

postihují  častěji  těhotné ženy, alergičky, uživatelky hormonální antikoncepce, obézní 

ženy a pacientky s poruchami příjmu potravy.

Vaginální  infekce  mohou  být  způsobeny  exogenními  mikroorganismy,  ale  i 

mikroorganismy,  které se v těle běžně vyskytují  a za normálních okolností  jsou tělu 

prospěšné  a  nezpůsobují  žádné  problémy.  Pokud  se  naruší  rovnováha  organismu  a 

imunitní  systém není schopen dostatečně korigovat množení mikroorganismů v těle, 

dojde k jejich přemnožení a ke vzniku zánětu.

Vaginální  infekce  se  projevují  typickými  příznaky:  výtokem,  zarudnutím a  svěděním 

nebo  pálením  zevních  rodidel.  Pro  ženy  je  tento  stav  velmi  nepříjemný,  jediným 

správným  krokem  je  návštěva  gynekologa,  který  pacientku  vyšetří,  určí  diagnózu  a 

odpovídající léčbu. Neléčené vaginální infekce mohou ženám způsobit vážné problémy 

a mohou vést k dyspareunii, pánevním bolestem a neplodnosti.

Počet  žen  trpících  vaginálními  infekcemi  rok  od roku  stoupá,  ale  ne  každá žena se 

odhodlá   hned navštívit  svého gynekologa.  Mnoho  žen  se   pokouší   řešit  problém 

samoléčbou  volně  prodejnými  hromadně  vyráběným  léčivými  přípravky.  V  tomto 

případě  hraje  farmaceutický  asistent  velmi  důležitou  roli.  Stojí  před  ním pacientka, 

která svoji diagnózu pouze odhaduje, nezná spektrum volně prodejných HVLP, mnohdy 

se i stydí hovořit o svém problému. Je odhodlaná koupit si přípravek, který jí  kdysi v 

minulosti  doporučil  lékař  a  osvědčil  se,  nebo přípravek,  který  ji  zaujal  v  reklamě v 

médiích.  Úkolem farmaceutického asistenta je,  diskrétně se pacientky zeptat  na její 

problém a zjistit, zda má nějaké zkušenosti s přípravkem, který si kupuje a  pokud ne, 

podat  ucelenou  a  pro  laika  srozumitelnou  informaci  o  prodávaném  přípravku,  o 

způsobu jeho aplikace a případně doporučit pacientce návštěvu lékaře, pokud se stav v 

krátké době nezlepší. 

Spektrum volně prodejných HVLP určených k léčbě vaginálních infekcí je široké a stále 

se  rozrůstá.  Do  volného prodeje  jsou  uvolňovány  léčivé  přípravky,  které  byly  dříve 
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vydávány pouze na recept. 

Teoretická část absolventské práce poskytne základní informace o anatomii a fyziologii 

ženského pohlavního ústrojí, o   vulvovaginálních infektech a zánětech a o sortimentu 

volně prodávaných HVLP určených k léčbě vaginálních infekcí. Ve své práci se nebudu 

zabývat  STD  „sexually  transmited  diseases“  čili  sexuálně  přenosnými  bakteriálními, 

virovými a parazitárními chorobami. Tato onemocnění podléhají povinnému hlášení a 

patří výhradně do ordinací lékařů a nelze je léčit volně prodejnými HVLP.

Hlavním cílem práce je zmapovat přístup žen k vaginálním infekcím, který  je dle mé 

hypotézy velmi rozdílný  a souvisí  s naturelem i s věkem pacientky. Mladé slečny se 

mnohdy stydí  a zdráhají   navštívit  lékaře. Ženy středního věku hledají  informace na 

internetu,  odhadují diagnózu a odhodlávají se k samoléčbě. Často léčí infekce, které 

vůbec nemají.  Starší  ženy,  nenavštíví  svého gynekologa ze  studu a z  obavy z  určení 

diagnózy. Pro ženy je snažší a rychlejší jít do lékárny, koupit a použít k léčbě vaginálních 

infekcí volně prodejné hromadně vyráběné léčivé přípravky.  

Údaje pro praktickou část absolventské práce budou získány anonymním dotazníkovým 

šetřením. Výsledky budou zaneseny do tabulek,  grafů  a slovně formulovány v diskuzi. 

Z  výsledků  vyplyne  nejčastěji  postižená  věková  kategorie  žen  vaginálními  infekty, 

nejčetněji  používané  volně  prodejné  HVLP  k  léčbě  vaginálních  infekcí  a  míra 

informovanosti žen, týkající se  režimových opatření při výskytu vaginálních infekcí. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Pohlavní ústrojí ženy - anatomie

Reprodukční  soustavu  ženy  tvoří  zevní  rodidla,  pochva,  vnitřní  rodidla  a  prsy.  K 

vnitřním  rodidlům,  neboli  vnitřním  pohlavním  orgánům patří  vaječníky,  vejcovody, 

děloha  a  pochva.  K  zevním rodidlům,  neboli  vnějším pohlavním orgánům  řadíme 

stydký pahorek,  velké stydké pysky,  malé stydké pysky,  poštěváček,  poševní vchod, 

panenskou blánu,  topořivé  tkáně  a   vestibulární  žlázy,  hráz a  pubické ochlupení  (je 

druhotným pohlavním znakem dospělých žen).

2.1.1 Vnitřní rodidla

Organa genitalia feminina interna – vnitřní pohlavní ográny ženy

(vaječníky, vejcovody, děloha, pochva)

 2.1.1.1 Vaječník – ovarium

Ovarium je ženská párová pohlavní žláza, ze které se v době pohlavní zralosti uvolňují 

v měsíčních ovariálních cyklech ženské pohlavní buňky – vajíčka (oocyty). Současně je 

ovarium žlázou s vnitřní sekrecí produkující ženské pohlavní hormony.  [Rob, Martan, 

Citterbart, 2008]

Velikost  a tvar vaječníků se v průběhu života mění.   Ovarium novorozence je malé 

(20x5x5 mm) a hladké. V embryonálním a časném fetálním odbobí je ovarium uloženo 

v blízkosti ledviny v lumbální krajině a sestupuje do malé pánve až koncem prvního 

roku života. Období dětství je klidovým stádiem, ovarium vypadá jako hladký bělavý 

proužek velikosti 20 mm x 3 mm. V době pohlavního zrání  ovarium roste a mění barvu. 

V dospělosti by  se ovarium dalo přirovnat ke švestce. Má šedorůžovou barvu a tvar 

oploštělého ovoidu. Váží 7 – 15 g a měří  3 - 5 x 3x x2 cm. 

Povrch ovaria je hrbolatý vlivem klenoucích se folikulů s vajíčky. Po klimakteriu se 
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vaječníky zmenšují a svrašťují, na povrchu jsou patrné jizvy po uvolněných vajíčkách. 

Postupně dochází k involuci ovaria.

Povrch ovaria kryje kubický epitel, který se nazývá zárodečným epitelem. Vaječník se 

člení na dřeň –  medulla ovarii a kůru –  cortex ovarii. Dřeň vyplňuje centrální oblast 

ovaria,  je  tvořena  buňkami  hladké  svaloviny  a  bohatě  vaskularizovaným  řídkým 

kolagenním vazivem. Úkolem dřeně je zajistit látkovou výměnu. Objemově převažuje 

kůra, je tvořena hustším vazivem a obsahuje folikuly v různém stádiu vývoje, žlutá a 

bílá tělíska.

Vaječníky  jsou  uloženy  v   pánevní  dutině.  K  bočním  stěnám  malé  pánve  jsou 

přichyceny  řasou  pobřišnice.  Poloha  ovaria  závisí  na  poloze  dělohy.  Nulipara  má 

ovarium uložené v peritoneální jamce. U ženy, která rodila, klesá ovarium do Claudiovy 

jamky.

 2.1.1.2 Tuba uterina – vejcovod

Vejcovod je párová trubice, uložená po stranách dělohy, délky 10 - 12 cm a tloušťky 0,5 

cm.[Rob, Martan, Citterbart, 2008]

Vejcovody spojují vaječníky s dělohou. Nejširší  jsou vejcovody u vaječníků a nejužší u 

ústí do dělohy. Vejcovody mají za úkol dopravit zralé vajíčko z vaječníku do dělohy a 

spermie z dělohy do ampuly (laterální poloviny vejcovodu, která je rozšířená asi na 

šířku 1 cm). V ampule dochází k případnému k oplození vajíčka.

Stěna  vejcovodu  je  složena  ze  sliznice,  hladké  svaloviny  a  povrchové  serózy.  Na 

povrchu sliznice jsou řasinkové a sekreční buňky. Řasinkové buňky  usnadňují pohyb 

vajíčka a spermií, sekreční buňky produkují  tekutinu, hlen, zajišťující vhodné prostředí 

pro  vajíčko.  Produkce  hlenu  je  větší  po  ovulaci.  V menopauze  řasinkových  buněk 

ubývá. Při nedostatečné činnosti řasinek nebo při neprůchodnosti vejcovodů se vajíčko 

nemusí  vůbec  dostat  do  dělohy.  Místo  odchodu  neoplozeného  vajíčka  dělohou  a 

pochvou se vajíčko ve vejcovodu vstřebá, což je pro ženu  bolestivé. Nebo může dojít k 

zahnídění  oplozeného  vajíčka  do  sliznice  vejcovodu,  tento  stav  se   označuje  jako 

mimoděložní  těhotenství.  Hladká  svalovina  s  vnitřní  cirkulární  vrstvou  působí  jako 

sfinkter a reguluje transport vajíčka a spermií. Povrchová seróza  je tenká, lesklá blána, 

která vejcovody obaluje. 
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2.1.1.3 Uterus – děloha

Děloha  je  dutý,  silnostěnný  svalový   orgán  uložený  v  malé  pánvi,  mezi  močovým 

měchýřem a konečníkem. U dospělé ženy má tvar předozadně oploštělé hrušky.[Rob, 

Martan, Citterbart, 2008]

 Velikost a tvar dělohy závisí na produkci estrogenu, plně vyvinutá děloha je 7 – 9 cm 

dlouhá a 4 – 5 cm široká. V těhotenství děloha roste a nabývá kulovitého tvaru.  V 

děloze probíhá vývoj plodu od zárodku až do porodu.

Děloha se člení na dvě základní části:  tělo děložní –  corpus uteri  a hrdlo děložní – 

cervix uteri.  Mezi tělem a hrdlem děložním je dolní děložní segment –  isthmus uteri.  

Význam  nabývá  pouze  v  těhotenství,   mimo  dobu  těhotenství  to  je  malý,  úzký, 

spojovací úsek bez funkčního významu. 

Uvnitř dělohy je děložní dutina, která kopíruje tvar dělohy. Je to štěrbinovitý prostor 

trojúhelníkového tvaru. Děložní dutina ústí do pochvy a v rozích dělohy je spojena s 

vejcovody.  Děložní  hrdlo  je  mimo  dobu  těhotenství  válcovité.  Do  pochvy  směřuje 

zaobleným koncem, který se označuje jako děložní čípek. Čípek je tvořen předním a 

zadním pyskem,  mezi  kterými  je  děložní  branka  –  ostium uteri.  Tvar  zevní  branky 

odlišuje děti a dospívající dívky od nulipar a nulipary od žen, které rodily.

Stěna dutiny děložní je asi 15 mm silná a skládá se ze tří vrstev. Na povrchu dělohy je 

vazivo, které drží dělohu ve stálé poloze -  perimetrium.   Střední a nejsilnější  vrstvu 

tvoří  snopcovitá hladká svalovina - myometrium. Vnitřní vrstvou dělohy  je šedorůžová 

sliznice  -  endometrium.  Endometrium  je  dvouvrstvé,   bazální  vrstvou   srůstá  s 

myometriem  a  funkční  vrstva  endometria  prodělává  hormonální  změny  a  v  rámci 

menstruačního  cyklu  odchází  nekrotická  sliznice  s  průvodním krvácením z  rodidel, 

popřípadě je sliznice připravena na přijetí oplodněného vajíčka.

2.1.1.4 Vagina- pochva

Pochvou nazýváme elastickou trubici ze svalů, která tvoří spojnici mezi dutinou děložní 

a zevními polavními orgány. Pochva je umístěna mezi uretrou a rektem.

Pochva se kraniálním koncem upíná na děložní hrdlo. Kaudálním koncem pochvy je 

poševní vchod, který je schován mezi malými stydkými pysky. Poševní stěny nemají 

9



stejnou délku, přední poševní stěna je zhruba o  2 cm kratší než zadní poševní stěna. V 

průměru má pochva dospělé ženy délku 9 cm a šířku 3 cm. 

Poševní stěna je trojvrstvá. Tvoří ji sliznice, hladká svalovina a zevní vazivový obal. 

Poševní sliznice – tunica mucosa je u dospělé ženy kryta mnohovrstevným dlaždicovým 

epitelem,  který  nerohovatí  a  nemá  žlázky.  Vaginální  sekret  je  transsudátem  z  cév. 

Sliznice  prodělává  cyklické  změny  v  průběhu  menstruačního  cyklu.  Čím  větší  je 

produkce  estrogenů,  tím vyšší  je  sliznice.  Po  menopauze  se  sliznice  ztenčuje.  Tyto 

změny se využívají k hodnocení hormonální situace ženy.

Svalovina  je  hladká,  kolem  kaudálního  konce  pochvu  obkružuje  příčně  pruhovaná 

svalovina, která má funkci svěrače.

Zevní vazivový obal pochvy  - adventicie tvoří hustší kolagenní vazivo, které přechází 

do okolního vaziva paracolpia.

Pochva je odvodná pohlavní cesta, kopulační orgán a slouží k odvádění menstruační 

krve.  Má  tvar  předozadně  oploštělé  trubice  a  na  příčném řezu  má  její  lumen  tvar 

písmene H. [Rob, Martan, Citterbart, 2008]

Pohlavní ústrojí ženy

Obr. č.1 Anatomická příloha, Pohlavní ústrojí ženy, [Vokurka, Hugo, 2008] 
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2.1.2 Zevní rodidla

Organa genitalia feminina externa - zevní pohlavní orgány ženy

(stydký  pahorek,  velké  a  malé  stydké  pysky,  poševní  vchod,  panenská 

blána, bartholinské žlázy, klitoris, hráz)

2.1.2.1 Mons veneris – stydký pahorek

Venušin  pahorek,  stydký  pahorek  či  starším  názvem  hrma  je  trojúhelníkovitá 

vyvýšenina  nad stydkou sponou ženy. Tvoří ji silná kůže podložená tuhým tukovým 

polštářem.  V  období  od  narození  do  puberty  je  neochlupený,  pak  se  postupně,  v 

závislosti  na  hormonech,  vyvíjí  pubické  ochlupení,  které  pokrývá  stydký  pahorek  a 

velké stydké pysky. Jeho ostrá vodorovná hranice patří k druhotným pohlavním znakům 

ženy.

2.1.2.2 Labia majora pudendi – velké stydké pysky

Velké stydké pysky, součást  vnějších rodidel ženy.  Párové kožní řasy zevně pokryté 

chloupky, uvnitř kůží podobnou sliznici.[Vokurka, Hugo, 2008]

Velké stydké pysky jsou vpředu pokračováním stydkého pahorku a vzadu přecházejí do 

hráze. Jsou tvořené silnou, ochlupenou, pigmentovanou kůží, mají velikost 8 x 2- 3 cm. 

Ve střední části  se k sobě přimykají a tvoří stydkou štěrbinu, ve které jsou malé stydké 

pysky.

2.1.2.3 Labia minora pudendi – malé stydké pysky

Malé stydké pysky, kožní řasy kryté tenkou kůží podobnou sliznici a bohatou mazovými 
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žlázkami, která u panny přechází do panenské blány. [Vokurka, Hugo, 2008]

Malé stydké pysky jsou  tvořeny řídkým kolagenním vazivem s bohatou žilní pletení. 

Jsou dlouhé 3 – 4 cm, silné 0,5 cm a různě vysoké.  Mezi malými stydkými pysky leží 

klitoris, ústí močové trubice a poševní vchod, tato oblast se nazývá poševní předsíní.

2.1.2.4 Vestibulum vaginae - poševní předsíň, poševní vchod

Poševní předsíň je podélná sagitální vkleslina mezi malými stydkými pysky, pokrytá 

tenkou kůží,  která v místě poševního vchodu přechází ve sliznici. U panen je poševní 

vchod  částečně  uzavřen  slizniční  řasou,  které  se  říká   panenská  blána  –  hymen.  V 

panenské bláně je drobný otvor, který umožňuje odtok menstruační krve. Při defloraci 

se blána trhá, u pohlavně aktivních žen a  u rodiček z ní zbývají jen slizniční hrbolky – 

carunculae  hymenales.  Do  poševní  předsíně  ústí:  vývod  močové  trubice  -  urera, 

vývody Skeneho žlázy –  glandula vestibularis  minor,  Bartholiniho žlázy –  glandula 

vestibularis major  a  vlastní  poševní vchod. 

Bartholiniho žláza je párová mucinózní žláza o velikosti 2x 1 cm. Je uložena v zadní 

části  labia majora a ústí   do vestibulum vaginae,  jejím sekret  je zvlhčovám poševní 

vchod  a  předsíň.  Skeneho  žláza  je  též  párovou  žlázou,  má  variabilní  anatomii  a 

velikost , její vývod ústí do okolí močové trubice a poševního vchodu. 

2.1.2.5 Clitoris, bulbus vestibuli – poštěváček,  topořivé těleso

Klitoris je orgán, který vývojově odpovídá mužskému penisu. Na rozdíl od penisu není 

spojen s ústím močové trubice. Většina klitorisu je zakryta kožní řasou malých stydkých 

pysků.  Analogicky s  penisem je  klitoris  tvořen  topořivou tkání,  výrazně  prokrven a 

inervován. Jeho citlivost hraje výzmnamou roli při vzniku sexuálního vzušení.

Topořivé těleso je párovým erektilním orgánem, který je tvořen žilní pletení a řídkým 

vazivovým  obalem.  Během  sexuálního  vzrušení  se  plní  krví  a  následně  zduří.  Má 

kapkovitý  tvar  a  nachází  se  po  stranách  poševního  vchodu  v  bázi  přední  poloviny 

velkého stydkého pysku.
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2.1.2.6 Perineum – hráz

Hráz je  asi  4  cm široká přepážka mezi  zadní  komisurou velkých stydkých pysků a 

řitním otvorem. Je tvořena kůží, podkožím a svalovinou.[Rob, Martan, Citterbart, 2008]

Zevní rodidla 

Obr. č. 2  Gynekologie, Zevní rodidla, [Rob, Martan, Citterbart, 2008]
1 – hrma s pubickým ochlupením, 2 – klitoris, 3 – malý stydký pysk, 4 – velký stydký pysk, 5 – hymen – 

zbytky,  6 – ostium vaginae, 7 – fassa navicularis, 8 – zadní komisura, 9 – hráz, 10 – řiť, 11 - uretra

2.1.3 Mamma – prs

Prs je párovým orgánem na přední straně hrudníku, ve kterém je schovaná mléčná žláza 

– glandula mammae, obklopená tukovým vazivem.Vývoj a růst prsu  závisí na věku a 

hormonální stimulaci. Prs dospělé ženy může být plochý, polokulovitý nebo hruškovitý. 
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Prs s věkem ochabuje, ve stáří postupně mizí tuk a dochází k involuci mléčné žlázy. 

Kůže prsu bývá světlá, tenká, s prosvítajícími podkožními žilami. Na vrcholku prsu je 

více pigmentovaný dvorec o průměru 3 -5 cm, který po obvodu lemují Montgomeryho 

žlázky. Středem dvorce je prsní bradavka,  do které ústí mlékovody. Mléčná žláza je 

tuhá, nerovná, tvořená laloky, které se spojují do jednoho mlékovodu. Prs prodělává 

hormonální cyklus podobný menstruačnímu cyklu, ale  k největším změnám dochází v 

období gravidity. Prs je velmi častým místem výskytu nádoru – carcinoma mammae. 

2.2 Pohlavní ústrojí ženy – fyziologie

Hypotalamus,  hypofýza  a  ovarium tvoří  systém,  který  reguluje  reprodukční  funkce 

ženy. Regulace  jsou uskutečňovány prostřednictvím hormonů a neurotransmiterů. [Rob, 

Martan, Citterbart, 2008]

2.2.1 Pohlavní hormony

Pohlavní steroidní hormony se dělí na gestageny, androgeny a estrogeny. Steroidy jsou 

tvořeny  hlavně  v  ovariu.  Nejméně  se  syntetizují  androgeny,  mimo  ovaria  jsou 

produkovány také rostoucími folikuly a žlutými tělísky. Jsou považovány za prekurzory 

estrogenů.  Hlavním  ovariálním  androgenem  je  androstendiol.  Ženy  produkují  asi 

dvacetkrát  méně androgenů než muži  (hlavním androgenem mužů je testosteron).  V 

průběhu menstruačního cyklu se produkce androgenů téměř nemění. Androgeny mají 

androgenní a proteolytické účinky. U žen ovlivňují růst pubického ochlupení a  udržují 

libido.

Estrogeny  se  mimo  ovaria  syntetizují  v  placentě  a  v  nadledvinách.  Nejúčinnější  z 

estrogenů  je   17   beta  estradiol.  Množství  produkovaných  estrogenů  se  v  průběhu 

menstruačního  cyklu  mění,  má  dva  vrcholy.  Jeden  před  ovulací  a  druhý  uprostřed 

luteální  fáze.  Estrogeny mají  stimulační  a  proliferační  účinky na  pohlavní  orgány a 

pohlavní znaky a  účinky metabolické. Ovlivňují vývoj zevního genitálu, vývoj prsů a 
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růst  mlékovodů,  proliferaci  vaginální  sliznice,  děložního  hrdla  a  dělohy.  Působí  na 

metabolismus sacharidů, lipidů,  minerálů a vody. Zabraňují vzniku osteoporózy. 

Z gestagenů je nejdůležitějším progesteron. Mimo ovaria se syntetizuje  v nadledvinách 

a ve zrajícím folikulu před ovulací. K největší  syntéze dochází  zhruba 12. - 13. den 

menstruačního cyklu.  Gestageny působí na reprodukční orgány a mají  i  metabolické 

účinky. Ovlivňují  dělohu a děložní hrdlo tvorbou menšího množství hustšího hlenu, 

zpomalují transport vajíčka, zabraňují ovulaci a podporují vývoj mléčné žlázy. Hlavním 

úkolem gestagenů je udržet těhotenství. Metabolicky působí tlumivě na nervový sytém a 

svým  termoregulačním  účinkem  nejspíše  ovlivňují  zvýšení  bazální  teploty  během 

luteální fáze menstruačního cyklu.

Metabolismus respektive inaktivace pohlavních steroidů probíhá v játrech.  Hormony 

jsou špatně rozpustné ve vodě,  ale  reakcí  s  kyselinou glukonovou nebo s kyselinou 

sírovou vzniknou ve vodě rozpustné soli, které jsou z organismu vylučovány ledvinami 

(močí).

2.2.2 Ovariální cyklus

Ovariální  cyklus  –  cyklické  změny ve  vaječníku  ženy ve  fertilním věku.  [Vokurka, 

Hugo, 2008]

Postupné  zrání  folikulů  v  kůře  vaječníku  se  nazývá  ovariálním  cyklem.  Průběh 

ovariálního cyklu je ovlivněn hladinou pohlavních hormonů. Cyklus probíhá ve třech 

fázích: folikulární, ovulační a luteální fázi.

Prvních 14 dnů cyklu je označováno jako folikulární fáze. Vlivem FSH dochází k růstu 

náhodně  vybraného  primordiálního  folikulu.  Vytvoří  se  Graafův  folikul,  v  jehož 

povrchové folikulární vrstvě zvané membrána granulosa je umístěno vajíčko.

Ovulační fáze nastává zhruba 14.  den ovariálního cyklu.  Při  ovulaci praská Graafův 

folikul a vajíčko je odneseno folikulární tekutinou do peritoneální dutiny  a následně do 

vejcovodu, kterým putuje k děloze. Do ovulace produkuje folikul estrogeny.

Po  ovulaci   následuje  lutální  fáze,  prázdný  folikul  se  zbortí  a  buňky  membrána 

granulosa  rostou a syntetizují pigment – lutein. Folikul se mění na žluté tělísko, které 
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produkuje progesteron. Pokud dojde k oplození vajíčka, mění se žluté tělísko v corpus 

luteum graviditatis  a dorůstá až do velikosti  25mm.  Corpus luteum graviditatis je 

aktivní  první  tři  měsíce  těhotenství.  Pak  dochází  k  jeho  postupné  regresi  a   funkci 

přebírá placenta. Není- li vajíčko oplozeno, vytvoří se  corpus luteum menstruationis, 

které behěm 10 – 12 dnů zanikne a zůstane po něm vazivová jizva,  corpus albi,  bílé 

tělísko. Produkce progesteronu rapidně klesne.

Ovulační cyklus je řízen hormony hypofýzy.

2.2.3 Menstruační cyklus

Menstruačním cyklem označujeme cyklické změny děložní sliznice. Tyto změny jsou 

závislé  na  hladině  pohlavních  hormonů  a  souvisí  tedy  i  s  ovariálním  cyklem. 

Fyziologický menstruační cyklus se nazývá eumenorea . Délka menstruačního cyklu se 

kalkuluje  od  prvního  dne  menstruačního  krvácení   do  prvního  dne  následujícího 

menstruačního krvácení a trvá přibližně 28 dní. První menstruace menarche se objevuje 

u dívek v pubertě mezi 8. a 13. rokem a končí v klimakteriu  menopausou mezi 46. a 

55.rokem.  Menstruační  cyklus  má  čtyři  fáze:  proliferační,  ovulační,  sekreční  a 

menstruační fázi.

Menstruační fází se nazývá přibližně 1. - 5. den menstruačního cyklu. Projevuje se jako 

krvácení, při kterém pochvou odchází odlučující se nekrotické buňky děložní sliznice. 

Menstruační krev se nesráží. Krevní ztráta se obvykle pohybuje mezi 35 – 80 ml.

Proliferační  (folikulární)  fází  se  nazývá přibližně  6.  -  11.  den  menstruačního  cyklu. 

Projevuje se proliferací žlázek a cév.  Dochází k obnově děložního epitelu. Koncem této 

fáze má endometrium výšku zhruba 4 mm.

Ovulační fází  se nazývá  12.  -  14.  den menstruačního cyklu.  Během jednoho cyklu 

uzraje ve vaječníku jedno vajíčko. Uvolnění vajíčka z prasklého Graafova folikulu a 

jeho cesta z vaječníku do vejcovodu se označuje jako ovulace. Následujících 24 hodin 

bývá  nejvhodnější  dobou  k  oplodnění  vajíčka.  Pokud  není  vajíčko  oplodněné, 

degeneruje a je vypuzeno do dělohy. 

Sekreční  (luteální)  fází  se  nazývá 15.  -  28.  den  menstruačního  cyklu.  Proliferované 

endometrium se mění na sekreční endometrium a má výšku zhruba 7 mm.Dochází  k 

syntéze progesteronu. Délka sekreční fáze bývá zhruba 14 dnů. Zánikem žlutého tělíska 
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dojde k poklesu produkce progesteronu a dojde ke spuštění menstruačního krvácení.

Tento cyklus se opakuje každý měsíc  u pohlavně zralých netěhotných žen.

2.3 Poševní ekosystém

Poševní  ekosystém je  přirozenou ochranou  pohlavního  ústrojí  ženy před  vznikem a 

rozšířením  zánětlivých  onemocnění.  Poševní  ekosystém  je  ovlivňován:   slizničním 

imunitním  systémem,  estrogenní  stimulací,  endogenní  poševní  flórou  a  kyselým 

poševním pH.

2.3.1 Poševní sliznice

V poševní  sliznici  nejsou  žádné  žlázy  ani  sekreční  epitel.  Děložní  hrdlo  produkuje 

cervikovaginální sekret,  který obsahuje velké množství sekrečního imunoglobulinu A 

(IgA). Po kontaktu antigenu se sliznicí následuje imunitní reakce. Ta závisí na povaze a 

množství  antigenu  a  na  genetice  jedince.  Na  humorální  imunitní  odpovědi  poševní 

sliznice se uplatňuje hlavně sekreční protilátka IgA.

2.3.2 Estrogenní stimulace

Osídlení  pochvy laktobacily závisí   na koncentraci  estrogenu.  Pochva novorozených 

děvčátek  je  osídlena  laktobacily  díky  přeneseným  placentárním  estrogenům.  Jejich 

účinek trvá zhruba tři týdny, pak vymizí. Množství laktobacilů  v pochvě se snižuje. 

Koncentrace estrogenů je až do menarche velmi nízká, pH pochvy je spíše alkalické. V 

reprodukčním období roste produkce estrogenů (zejména během těhotenství). Pochva je 

osídlena laktobacily, pH je kyselé. Po menopause množství estrogenů klesá, laktobacily 

mizí a pH pochvy je spíše neutrální.
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2.3.3 Endogenní poševní flóra 

Složení  poševní  mikroflóry  je  individuální  směsí  aerobních  a  anaerobních 

mikroorganismů, které jsou ve vzájemné rovnováze. Skladba poševní miroflóry závisí 

na hormonální hladině, sexuální aktivitě, intimní hygieně a také na  případném užívání 

léčivých přípravků. Rovnováhu v poševní mikroflóře udržují laktobacily. Tvoří zhruba 

70% celkového objemu poševních bakterií. Jiné sliznice téměř neosidlují. 

Hlavním úkolem bakterií rodu Lactobacillus je : 

• kompetetivně bránit adherenci bakterií na povrch epiteliárních buněk

• spotřebou zásob glykogenu snížit dostupnost živin pro ostatní bakterie

• inhibovat růst jiných bakterií produkcí kyseliny mléčné z glykogenu, peroxidu 

vodíku a  bakteriocinů

Kyselina mléčná zajišťuje kyselé pH poševního prostředí (3,8 – 4,2).  Peroxid vodíku je 

pro některé  bakterie  toxický a  znemožňuje  jejich růst.  Bakteriociny jsou sloučeniny 

bílkovinné povahy, které mají  vůči některým bakteríím baktericidní účinek.

2.3.4  Poševní pH

Jak bylo již zmíněno, pH poševního prostředí  je kyselé, jeho stabilitu zajišťuje štěpení 

glykogenu  na  kyselinu  mléčnou.  V  průběhu  menstruačního  cyklu  pH  poševního 

prostředí  kolísá.  V  době  menstruace  klesá  hladina  glykogenu  a  poševní  pH  se  v 

důsledku přítomnosti menstruační krve zvyšuje. Po menstruaci pH opět klesá. Nejnižší 

pH má poševní prostředí uprostřed menstruačního cyklu. 

Zhruba uprostřed cyklu je celý poševní ekosystém v rovnováze. Pokud dojde ke změně 

jednoho ze čtyř faktorů ovlivňujících rovnováhu poševního ekosystému,  změní se i 

ostatní faktory a rovnováha poševního ekosystému se naruší. Při narušení rovnováhy 

poševního  ekosystému  mohou  bakterie,  které  jsou  součástí  fyziologické  mikroflóry 

poševního prostředí způsobit infekci.  
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2.4  Infekce pohlavního ústrojí

Nejčastějším důvodem návštěv žen v gynekologickch ordinacích bývají záněty a infekce 

pohlavního ústrojí. Záněty a infekce postihují všechny části pohlavního ústrojí, zevní i 

vnitřní  rodidla.  Nejzávažnější  formou zánětu  pohlavního ústrojí  je hluboký pánevní 

zánět. Záněty pohlavního ústrojí bývají nejčastěji vyvolány mikroby, kvasinkami, viry 

či parazity. Jedná se tedy o infekční onemocnění. 

Vlastní zánět je obranou organismu proti infekci. Záněty dělíme na akutní a chronické. 

Akutní  záněty  začínají  náhle  a  mají  výrazné  příznaky  (bolest,  zarudnutí,  zduření, 

teplota).  Chronické  záněty  jsou  dlouhodobým,  vleklým  problémem  bez  výrazných 

příznaků a obtíží.  Velmi často přejde nedoléčený nebo špatné léčený  akutní zánět v 

zánět chronický. Často se stává, že se pacienti nesvěří do rukou lékaře a léčí se sami, 

nebo nevěnují onemocnění náležitou pozornost a tím svůj zdravotní stav jen zhorší.

Zánětlivá onemocnění pohlavního ústrojí narušují pracovní, společenské  i partnerské 

vztahy.  Nepříjemné,  mnohdy páchnoucí  výtoky,  svědění,  pálení  a  jiné nelibé pocity, 

které doprovázejí toto onemocnění, způsobují stres a diskomfort  pacienta. Zanedbání 

léčby  nebo žádná léčba může vést k trvalým následkům v podobě: bolestivé menstruace 

(dysmenorrhoea),  bolestivého  pohlavního  styku  (dyspareunie),  neurčitých  bolestí  v 

podbřišku (pelvalgia) nebo kříži  (sacralgia).  Mohou se objevit  srůsty v dutině břišní 

(adhesiones) a poruchy plodnosti (infertilita, nebo sterilita).  

2.4.1  Vulvitida

Vulvitida  může být vyvolána bakteriální, virovou nebo mykotickou infekcí. Jedná se o 

zánět  zevních  pohlavních  orgánů.  Zevní  rodidla  jsou  za  normálních,  fyziologických 

podmínek odolná vůči infekcím, ale pokud dojde k mechanickému poškození kůže např. 

poškrábáním,  macerací  močí,  potem,  výtokem  nebo  menstruační  krví,  objeví  se 

vulvitida.  Projevuje  se  zarudnutím,  úporným svěděním zevních  rodidel,  pálením při 

močení a pohlavním styku. 

Zánět zevních rodidel se objevuje častěji v dětském věku a ve stáří. Vulvitidami také 

častěji trpí ženy s poruchami metabolismu, s diabetem mellitus, s hepatopatií a s anémií.
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Klinický obraz

Bakteriální vulvitida

Bakteriální vulvitida je formou hnisavého zánětu zevních rodidel. Infekcí mohou být 

postiženy vlasové váčky vulvy (furunkulóza). Tvoří  se bolestivé zarudlé zduřeniny s 

hnisavou čepičkou. Pokud se infekce rozšíří  do hlubší vrstvy podkožní tkáně vzniká 

bolestivé zduření (flegmóna ) a může vzniknout absces.

Původcem bývají kvasinky a stafylokoková infekce.

Mykotická vulvitida

Mykotická vulvitida se projevuje mimo úporného svědění bělavým povlakem zarudlých 

zevních rodidel a drobnými defekty na kůži. Hlavním  infekčním činitelem je Candida 

albicans. 

Virová vulvitida 

Virová vuvitida  se objevuje stále častěji. Virovou vulvitidu způsobují  papillomatické 

viry (HPV-LR, dnes je jich známo více než 100 druhů) a viry herpes simplex (HSV 1 a 

HSV 2).

Charakteristickým projevem  virové  vulvitidy  (HPV-LR)  jsou   špičaté,  bradavičnaté 

výrůstky,  které  se  objevují  jen  jako  malé  ostrůvky,  nebo  mohou  pokrýt  celá  zevní 

rodidla  a  mohou  být   zanesena  i  do  pochvy  a  na  sliznici  děložního  hrdla. 

Papilomavirová infekce má nebolestivý průběh. Průměrná inkubační doba je tři měsíce. 

Virus ale zůstává v hostitelském organismu velmi dlouho. 

Charakteristickými projevy virové vulvitidy (HVS 1 a HVS 2) jsou puchýřky na zevním 

genitálu a v pochvě,  které bolí,  svědí a pálí.  Po prasnutí   puchýřků vytéká infekční 

tekutina a  zůstávají  mokvavé vřídky.  Nedoléčená virová vulvitida často přechází  do 

chronického  stadia,  které  recidivuje.  Herpetické  infekce  se  přenášejí   i  pohlavním 

stykem,  je nutné léčit i sexuální  partnery.

20



Diagnóza a terapie

Pro stanovení správné diagnózy je velmi důležité vyšetření  pacientky,  při  kterém se 

získá  klinický obraz  onemocnění  a  materiál  pro laboratorní  vyšetření.   Provedou se 

bakteriologické,  parazitologické  a  virologické  testy,  stanoví  se  mikroskopický  obraz 

poševní (MOP),  poševní pH a aminový test s KOH. (biogenní aminy se uvolňují při 

zásaditém pH, po přidání 10% KOH je cítit rybina).  U herpetických infekcí se používají 

imunofluorescenční metody a elektronová mikroskopie.

Léčba  vulvitid  je  většinou  lokální.  Používají  se  protizánětlivé  léčivé  přípravky, 

antimykotika, zásypy, masti a prostředky tišící bolest a svědění. Na virové vulvitidy se 

aplikuje  acyklovir.  U  abscesů  a  chronických  virových  vulvitid  je  nutný   drobný 

chirurgický zákrok. Pokud se objeví virová vulvitida v těhotenství,  je považována za 

závažnou komplikaci a  ve většině případů vede k porodu císařským řezem, aby byl 

ochráněn plod.

2.4.2 Bartholinitida

Bartholinitida je hnisavý zánět části  nebo celé velké vestibulární žlázy (inflammatio 

glandulae vestibularis majoris seu Bartholini). Většinou se objevuje pouze jednostranný 

zánět bartholinské žlázy. Bartholinitida je považována  za kolibacilární infekci, kterou 

nejčastěji způsobuje bakterie Escherichia coli. V mnoha případech se jedná o smíšenou 

infekci,  která je způsobena i  sexuálně přenosnými infekcemi,  jako jsou chlamydie a 

gonokoky. Bartholinitida  postihuje většinou mladé, sexuálně aktivní ženy ve fertilním 

věku.

Klinický obraz

Zánět  velké  vestibulární  žlázy  se   projevuje  zarudnutím,  zduřením a  bolestivostí  v 

oblasti poševního vchodu, kam ústí vývod bartholinské žlázy. Poševní vchod je obvykle 

deformován bolestivou, hmatatelnou a zarudlou bulkou. Ucpaný a zanícený vývod žlázy 

je nutné chirurgicky nebo chemicky vyčistit. Může dojít i k samovolné perforaci vzniklé 

bulky, ale bez důkladného vyčištění dochází často k recidivám onemocnění.
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Diagnóza a terapie

Mikroorganismy z pochvy vniknou do vývodu velké vestibulární žlázy, vývod žlázy se 

slepí,  stane se  neprůchodným a zduří.  Obsah žlázy se hromadí  uvnitř,  infikuje se  a 

vytvoří se pseudoabsces (empyém). Empyém může spontánně perforovat, pak se obsah 

žlázy  vyprázdní do vestibula. Nedojde-li k samovolné perforaci, je nutné chirurgické 

ošetření  (incize s drenáží) nebo léčba chemickou exstirpací  (cysta se nařízne, obsah se 

odsaje, do dutiny se vloží lapis (AgNO3) a uzavře se stehem. Po 48 hod se odstraní steh 

a vyjme svraštělé pouzdro žlázy).

Zánět komplikuje běžné denní činnosti, sezení i chůzi pacientky. Objevují se zvýšené 

hodnoty zánětlivých markerů (např. CRP). Stoupá i tělesná teplota. V počátečním stadiu 

onemocnění  se  doporučuje  klid,  přikládají  se  obklady,  podávají  se  analgetika  a 

antibiotika. Pokud nedojde ke zlepšení stavu, následuje chirurgický zákrok.

Onemocnění často recidivuje a přechází v chronický zánět bartholinské žlázy. Obzvláště 

u žen, které často trpí poševními výtoky.   V chronickém stadiu bartholinitidy se vytvoří 

retenční cysta, ustoupí bolestivost a otok. Žláza zůstává  citlivá, zduřelá a pohyblivá.  I 

v tomto případě je nutné  chemické ošetření  nebo chirurgické vyjmutí retenční cysty. 

Zánět bartholinské žlázy

Obr. č. 3  Gynekologie, Abscessus glandulae vestibularis major (Bartholini)

A – klinický nález, B – incize a odsátí obsahu
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2.4.3 Colpitis – zánět pochvy
 

Zánět  pochvy  (colpitis,  vaginitis)  je  jedním  z  nejčastějších  onemocnění  sexuálně 

aktivních  žen.  Způsobuje  jej  porušení  ekologické  rovnováhy  poševního  prostředí  s 

přemnožením patogenních mikroorganismů schopných adherovat  na epitelové buňky 

poševní sliznice nebo mezi její vrstvy pronikat. [Rob, Martan, Citterbart, 2008]

Poševní  ekosystém  přirozeně  chrání  pochvu  před  rozvojem  a  šířením  zánětlivých 

onemocnění.  Klasickým  příznakem  poruchy  poševního  ekosystému  je  výtok  (fluor  

genitalis).  Ten vzniká  v důsledku změny kyselého prostředí,  které  je  za  normálních 

okolností  přítomno v pochvě dospělé ženy a chrání ji před infekcí. K narušení kyselého 

prostředí  v  pochvě  dochází  pravidelně  během  menstruace.  A  mimo  toto  období 

zanesením či proniknutím infekčních činitelů do pochvy: cizími tělesy, výplachy, úrazy, 

špatnou hygienou, tedy  i z jiných částí pohlavního systému a také při pohlavním styku. 

Nepřítomnost  dostatečného  množství  laktobacilů  způsobuje  subjektivní  vaginální 

diskomfort, ale i mnoho jiných závažných komplikací. Abnormální osídlení pochvy  a 

složení  poševního  sekretu  bez  laktobacilů  zvyšuje  výskyt  mykotické  kolpitidy, 

trichomonázy,  bakteriální  vaginózy,  laktobacilózy,  aerobní  vaginitidy,  ale  zvyšuje  i 

riziko předčasného porodu u těhotné pacientky, snižuje úspěšnost IVF a zvyšuje riziko 

přenosu sexuálně přenosných infekcí ( kapavky i HIV).

2.4.3.1 Bakteriální vaginóza

Bakteriální  vaginóza je nezánětlivým onemocněním poševního ekosystému. Dříve se 

nazývala  nespecifickou  vaginitidou.   Bakteriální  vaginózu  způsobuje  přemnožení 

anaerobních bakterií  na úkor laktobacilů.

Nejčastěji  se  přemnoží  bakterie:  Gardnerella  vaginalis,  Mycoplasma  hominis, 

Bacteroides,  Pepto  streptococcus  a  Mobiluncus.   Množství  laktobacilů  je  značně 

redukováno  nebo  laktobacily  zcela  vymizí.  Gardnerella  Vaginalis  bývá  kultivací 

potvrzena  u  90% pacientek  s  bakteriální  vaginózou,  ale  i  u  40% žen  bez  příznaků 

onemocnění. Bakteriální vaginóza je častým onemocněním, k jejímu rozvoji napomáhá i 
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časté střídání sexuálních partnerů, špatný životní styl a kouření. 

Klinický obraz

Bakteriální vaginózu způsobuje přemnožení bakterií v pochvě, jak bylo uvedeno výše, 

zrychlí  se   cytolýza,  zvýší  se  produkce  a  pH  vaginálního  sekretu.  Hodnota  pH  se 

pohybuje v rozmezí  4,7  –  5,5.  Pacientky trpí  hojným výtokem s  charakteristickým 

rybím zápachem, který se ještě zhoršuje po pohlavním styku. Bolest, svědění, či dysurie 

se neobjevují. Bakterální vaginóza se může podílet na zánětu dělohy, močových cest a 

na hlubokém pánevním zánětu.   

Diagnóza a terapie

Bakteriální  vaginóza je typická vodnatým, bělavým, mléčně zkaleným, homogenním 

výtokem,  pozitivním  aminovým  testem,  přítomností  klíčových  buněk  v 

mikroskopickém  nálezu  (odloupané  epitelie  obalené  bakteriemi)  a  zvýšením  pH 

poševního sekretu nad hodnotu 4,5. Ve stěru chybí laktobacily.

Ke stabilizaci poševního ekosystému se doporučuje vkládání tablet s živými laktobacily, 

nebo aplikace kyseliny mléčné. Léčba bakteriální vaginózy je lokální nebo perorální, 

obě metody mají srovnatelné výsledky. Po dobu 7 dnů se 2x denně užívá nebo aplikuje 

antibiotikum metronidazol. U těhotných je preferován klindamycin. Léčba sexuálních 

partnerů není nutná.

2.4.3.2 Poševní laktobacilóza

Poševní laktobacilóza – onemocnění pochvy a zevního pohlavního ústrojí projevující se 

svěděním a pálením, přítomen je hustý výtok. Obtíže jsou nejsilnější před menstruací, 

poté se dočasně zmírní. Stav připomíná plísňové onemocnění (kandidózu), ovšem místo 

kandid jsou přítomny vláknité organismy (dlouhé laktobacily). [Vokurka, Hugo, 2008]

Poševní laktobacilóza byla prvně popsána před 18 lety. Jde o onemocnění s cyklickým 

charakterem.
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Klinický obraz

Přibližně týden před menstruací se objevuje hustý, bělavý, až tvarohovitý výtok. Zevní 

rodidla jsou podrážděná, svědí a pálí. Obtíže vrcholí  před nástupem menstruace. Pak 

zmizí a objeví se opět až týden před další periodou. Poševní laktobacilóza spontánně 

neodezní, je nutná antibiotická léčba.

Diagnóza a terapie

Poševní laktobacilóza je prokazatelná mikroskopickým nálezem vláknitých laktobacilů. 

Aminový test  je  negativní   a  hodnota pH je  fyziologická.  K léčbě laktobacilózy se 

doporučují  výplachy pochvy vodným roztokem bikarbonátu (jedlé  sody)  a  perorální 

léčba antibiotiky. Nejvhodnější jsou antibiotika penicilínové řady (penicilin, amoxicilin, 

a ampicilin) podáváná týden až deset dní. Léčba sexuálního partnera není nutná.

2.4.3.3 Aerobní vaginitida 

Aerobní vaginitida je poměrně nově popsaný bakteriální zánět pochvy, který způsobují 

zmnožené  grampozitivní  koky,  převážně  Streptococcus  agalatiae  a  Escherichia  coli. 

Množství laktobacilů klesá, až postupně laktobacily zcela vymizí. Nejzávažnější formou 

onemocnění  je  deskvamativní  inflamativní  vaginitida,  pod  tímto  názvem byla  dříve 

aerobní vaginitida známá.

Klinický obraz

Aerobní  vaginitida  se  projevuje  nepříjemným, žlutým, často hnilobně  zapáchajícím 

výtokem, který bývá provázen svěděním a pálením. Často se objevuje různý stupeň 

dyspaurenie.

Diagnóza a terapie

Bakteriální  vaginóza  je  prokazatelná  zvýšennou  hodnotou  pH  nad  4,6,  negativním 

aminovým testem.  V mikroskopickém  nálezu  chybí  laktobacily  a   objeví  se  velké 
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množství koků a koliformních bacilů, leukocytů a parabazálních epiteliárních buněk.

Léčba  bývá  lokální,  protože  celkové  podání  antibiotik  ještě  více  narušuje  poševní 

ekosystém. Podává se klindamycin ve formě masti, nebo nitrofurantoin ve formě krému 

nebo vaginálních tablet. Zavádění lokálních probiotik je vhodné k obnovení přirozené 

poševní mikroflóry. Léčby sexuálního partnea není nutná.

2.4.3.4 Mykotická kolpitida

Mykotická kolpitida se řadí mezi kvasinkové infekce. Bývá jednou z nejčastějších příčin 

výtoku. Kvasinky je možné prokázat  zhruba u 20% asymptomatických zdravých žen a 

u 40% žen s projevy vaginální infekce. Četnost výskytu infekce vzrůstá, ale ne všechny 

příciny onemocnění jsou zcela jasné.  Nejčastějšími příčinami bývá cukrovka, obezita, 

těhotenství,  antibiotická  léčba,  léčba  kortikosteroidy  a  imunosupresivy.  Rekurentní 

forma  mykotické kolpitidy může být jedním z prvních příznaků  onemocnění diabetes 

melitus.

Předpokládá se, že 75 % žen v reprodukčním věku minimálně 1x za život  prodělá ataku 

kandidové infekce. Přibližně 40 – 50 % těchto žen onemocní vaginální kandidózou 2x. 

Pouze  malé  procento  žen  trpí  rekurentní  formou  tohoto  onemocnění.  [Mašata, 

Jedličková a kol., 2006]

Klinický obraz

Mykotická kolpitida je závislá na menstruačním cyklu, nejčastěji se objevuje v první 

(proliferační) fázi cyklu. Kvasinky mají receptory pro ovariální hormony, proto nejvíc 

bují při zvýšené hladině estrogenu (v těhotenství, při hormonální léčbě,..). Nejčastějšími 

původci  mykotické kolpitidy bývá Candisa albicans (asi z 89%) , Candida glabrata, 

Candida parapsilosis a Candida tropicalis.  

Klasické příznaky mykotické kolpitidy jsou: svědění a pálení vulvy a pochvy, bělavý až 

našedlý,  hrudkovitý  výtok  bez  zápachu.  Vulva  je  zarudlá,  zduřelá,  s  bělavými  nebo 

nažloutlými vaginálními povlaky, objevují se  i exkoriace (hlubší oděrky).

Pokud infekce přejde do chronického stádia, mohou se objevit trofické změny vzhledu 
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zevních rodidel. Kůže zhrubne a rodidla mají stařecký vzhled.

Pokud se objeví mykotická kolpitida v těhotenství, představuje riziko kontaminace pro 

novorozence v průběhu porodu, jinak nemá na průběh těhotenství žádný zásadní vliv. 

Kvasinková infence není uváděna jako sexuálně přenosná infekce, ale existuje hypotéza, 

že oro – rekto - vaginální styk zvyšuje riziko onemocnění.

Diagnóza a terapie

Kvasinky jsou prokazatelné mikroskopicky, ale diagnózu mykotické kolpitidy je nutné 

potvrdit  kultivačním vyšetřením. Kvasinky snášejí kyselé i zásadité prostředí, nejsou 

tedy  prokazatelné  měřením  poševního  pH.  U  recidivujího  onemocnění  je  vhodné 

provést glukózo toleranční test (diabetes mellitus).

Kvasinkové infekce se léčí lokálně imidazolovými preparáty. Často stačí jednodávková 

léčba. Úspěšnost léčby je více než 90%. U recidivujícího onemocnění se přistupuje i k 

systematické perorální léčbě triazolovými antimykotiky.   Prospěšné je  i  dlouhodobé 

podávání probiotik.

Léčba sexuálních partnerů není nutná.

2.4.3.5 Virová koplitida

Virová koplitida se většinou objevuje společně s virovou vulvitidou, která byla popsána 

dříve v kapitole 2.4.1 Virová vulvitida. Onemocnění postihuje zejména mladé pacienty. 

Vyskytuje se u mužů i žen, přičemž průběh onemocnění u žen je horší, než u mužů.

Vzhledem k infekční povaze onemocnění je nutné lékařské ošetření.

Klinický obraz

viz kapitola 2.4.1

Klinický obraz je  sejný,  jako u postižení  vulvy.  Infekce se rozšíří  v  pochvě a  na 

zevním genitálu.

Diagnóza a terapie

viz kapitola 2.4.1

Papilomaviry jsou velmi  rezistentní.  K jejich prokázání  se  používá hybridizační  test 
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nebo polymerázová řetězová reakce (PCR). Herpes viry se diagnostikují elektronovou 

mikroskopií nebo imunofluorescenčními metodami.

Na herpetické infekce podáváme acyklovir, u papilomavirových infekcí se používá CO2 

- laser, kterým se odstraní celé ložisko infekce. 

V  obou  případech  je  nutné  vyloučit  afty  a  ulcus  molle  (sexuálně  přenosné 

onemoocnění).

Papilomavirové  infekce   se  současným  vlivem  brzkého  začátku  sexuálního  života, 

promiskuity,  dlouhodobého  užívání  hormonální  antikoncepce,  kouření,  multiparitou 

vedou k rozvoji karcinomu děložního hrdla a i k ostatním genitálním karcinomům.

Proti  některým druhům papilomavirů (16 a 18) existuje očkování (Silgard,  Cervarix, 

Gardasil  –  není  v  ČR  registrován),  které  je  nutno  aplikovat  ještě  před  začátkem 

sexuálního života. 

2.4.3.6  Bakteriální kolpitida

Bakterální  kolpitida  je  hnisavým  zánětem  pochvy,  který  způsobují  streptokoky, 

stafylokoky, enterokoky a Escherichia coli. Onemocnění je časté, hlavně v období nízké 

hladiny  estrogenů,  kdy  je  nedostetečně  stimulováná  poševní  sliznice  náchylná  k 

poranění,  méně odolná  vůči  infekci  a  tenká.  Bakteriální  kolpitida  postihuje   hlavně 

prepubertální  dívky,  kojící  ženy  a  postmenopauzální  ženy.  Hlavní  prevencí  je 

dodržování zásad správné hygieny.

Klinický obraz

Při onemocnění bakteriální kolpitidou se objevuje hustý, žlutý, páchnoucí výtok. Někdy 

i  s  příměsí  krve.  Poševní  sliznice  je  nízká,  zrnitá,  suchá,   lehce  zranitelná,  okolí 

poševního  vchodu a  poševní  stěny bývají  zarudlé  a  zduřelé.  Pacientky si  stěžují  na 

bolestivost pohlavního styku (dyspareunie). Onemocnění může přejít do chronického 

stadia. Pak množství fluoru klesá a subjektivní potíže nebývají výrazné.
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Diagnóza a terapie

Bakteriální kolpitida je prokazatelná mikroskopickým a kultivačním vyšetřením. Léčba 

je lokální, používají se chemoterapeutika (nitrofurantoin), nebo  antibiotika s poševní 

aplikací. Pokud jde o chronickou formu onemocnění, aplikuje se systémová léčba.

Onemocnění  se  může  vyskytovat  v  nehnisavé  formě,  jako  stařecká  kolpitida,  nebo 

atrofická vaginitida. V těchto případech se používá lokálně estriol a poševní laktobacily. 

2.5 Volně prodejné gynekologické  léčivé přípravky

Léčivým přípravkem  (lékem) je dle zákona 378/2007 Sb. látka nebo kombinace látek 

prezentovaná s tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění 

lidí či zvířat, nebo látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo podat  lidem, 

nebo použít u zvířat či podat zvířatům, a to buď za účelem obnovy, úpravy či ovlivnění 

fyziologických  funkcí  prostřednictvím  farmakologického,  imunologického  nebo 

metabolického účinku, nebo za účelem stanovení lékařské diagnózy. [Fait, Slíva, 2011]

Z  obchodního  hlediska  jsou  rozlišeny  léčivé  přípravky  vázané  na  recept  a  léčivé 

přípravky volně prodejné. Volně prodejné léčivé  přípravky jsou také označovány jako 

OTC z anglického over the counter. Volně prodejné  přípravky dělíme na farmaceutika 

(volně prodejná léčiva), parafarmaceutika a kosmetické přípravky.  Parafarmaceutika, 

kosmetické přípravky a doplňky stravy nemusí být schvalovány SÚKLem (Státní ústav 

pro kontrolu léčiv), jelikož se v jejich případě nejedná o léčiva, ale jen SZÚ (Státní 

zdravotní ústav), který posuzuje zdravotní nezávadnost  a způsob užívání výrobků.

Volně prodejné léčivé přípravky mohou být předepsány i na lékařský předpis, pak jsou 

částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
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2.5.1 Léčivé přípravky na bakteriální a mykotické infekce (výběr)
Tabulka LP 1 /vlastní/

Léčivý přípravek Účinná látka Léková forma Výdej

CANESTEN 1(500 mg) KLOTRIMAZOL VAG.TBL. bez omezení

CANESTEN 3 KLOTRIMAZOL VAG. CRM. bez omezení

CANESTEN 6 KLOTRIMAZOL VAG. CRM. bez omezení

CANESTEN COMBI PACK KLOTRIMAZOL VAG.TBL.+VAG. CRM. bez omezení

CLOTRIMAZOL  AL 1% KLOTRIMAZOL CRM. bez omezení

CANDIBENE 200 KLOTRIMAZOL VAG. TBL. bez omezení

CANDIBENE 100 KLOTRIMAZOL VAG. TBL. bez omezení

CANDIBENE KRÉM KLOTRIMAZOL VAG. CRM. bez omezení

CANIFUG  - CREME KLOTRIMAZOL VAG. CRM. bez omezení

JENAMAZOL 2% KLOTRIMAZOL VAG. CRM. bez omezení

GYNO-PEVARYL 50 EKONAZOL VAG. GLOB. bez omezení
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GYNO-PEVARYL 150 EKONAZOL VAG. GLOB. bez omezení

GYNO- PEVARYL COMBI 
PACK

EKONAZOL VAG. GLOB.+VAG. 
CRM.

bez omezení

GLOB.VAG.CUM NATR. 
TETRABOR.

TETRABORITAN 
SODNÝ

VAG. GLOB. bez omezení

FUNGICIDIN UNG. NYSTATINUM VAG. UNG. bez omezení
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2.5.2 Vaginální výplachy (výběr)
Tabulka LP 2 /vlastní/

Léčivý přípravek Účinná látka
 

Léková forma Výdej

Rosalgin benzydamin vag. výplach bez omezení

Evellgyn chlorid sodný vag. výplach bez omezení

Clogin kys. boritá vag. výplach bez omezení

Aflovag př. rostl. výtažky vag. výplach bez omezení

2.5.3 Léčivé přípravky s obsahem kyseliny hyaluronové (HA) (výběr)
Tabulka LP 3 /vlastní/

Léčivý přípravek Účinná látka Léková forma Výdej

Cicatridina
HA, výtažek z aloe 

vera, tea tree oil vag. supp. bez omezení

Feminella Hyalosoft
HA, vit. C, rostlinné 
výtažky, tea tree oil vag. glob. bez omezení
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5.2.4 Léčivé přípravky s obsahem probiotik (výběr)
Tabulka LP 4 /vlastní/

Léčivý přípravek Účinná látka Léková forma Výdej

Candilac probiotika,výtažky z 
brusinek

perorální tbl.
 

bez omezení

Candi stop
 

probiotika, inulin, 
česnek, 

bioflavonoidy
perorální cps. bez omezení

Profi – lact probiotika, frukt. 
oligosacharidy

perorální tbl. bez omezení

Multi acidophillus probiotika, frukt. 
oligosacharidy

perorální cps. bez omezení

 
Pearls YBTM probiotika perorální cps. bez omezení

Probiotické tampony 
Ellen

směs laktobacilů vag. tamp. bez omezení

Vagilact
probiotika, kys. 
mléčná, sojové 
isoflavonoidy

vag. tbl. bez omezení

Fermalac vaginal probiotika, 
jogurtová kultura

vag. tob. bez omezení

Lactofeel kys. mléčná vag. gel bez omezení
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2.5.5 Přípravky pro intimní hygienu (výběr)
Tabulka LP 5 / vlastní/

Přípravek Účinná látka Forma Účinek

Altermed intima kyselina mléčná, 
triclosan

krémové mýdlo zvláčňující, brání 
vysychání sliznice

Fytofontána gyntima panthenol, aloe vera mycí pěna antibakterální, 
antimykotický

Chilly intima kys.mléčná, triclosan gel bakteriostatický, 
hydratační

Chilly int. delicate k. mléčná, triclosan, 
vilín

gel bakteriostatický, 
hydratační

Chilly int. fresh k.mléčná, triclosan 
mentol

gel bakteriostatický, 
hydratační

Ch. int. creamsoap kys. mléčná mýdlo bakteriostatický, 
hydratační

Glizigel kyselina mléčná, 
glizirrhizin

gel udržuje přirozené pH

Cannaderm Intime konopný olej, šalvěj, 
tymián

mycí emulze antibakterální, 
antimykotický

Lactacyd femina 
daily wash

kyselina mléčná emulze, pěna
mírní projevy zánětu, 

posiluje 
obranyschopnost

Lactacyd femina plus kys. mléčná a 
alginová

emulze antibakteriální

Lactacyd girl k. méčná, výtažky z 
arniky a rýže

emulze zklidňující,antibakter
iální

 Lactacyd ocean fresh
 

kyselina mléčná emulze antibakteriální

Saforelle extrakt z lopuchu gel protizánětlivý, 
antibakt.,antimykot.

Sebamed komplex povrch. akt. 
látek

mýdlo zklidňující
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2.5.6 Základní účinné látky

Klotrimazol

Klotrimazol (clotrimazolum) - imidazolové fungistatické až fungicidní antimykotikum. 

Nejčastěji používaná účinná látka k léčbě vaginálních infekcí. Klotrimazol je látka s 

širokým  antifungálním  spektrem  účinku,  působí  proti  kvasinkám,  dermatofytům, 

grampozitivním  mikroorganismům  -  streptokokům,  stafylokokům,  ale  i   proti 

gramnegativním mikroorganismům - Bacteroides, Gardnerella vaginalis. Je účinný i na 

dimorfní  houby  a  některá  protozoa  (trichomonas  vaginalis).   Mechanizmus  účinku 

spočívá v inhibici  biosyntézy ergosterolu.  Na trhu je dostupný v lokálních lékových 

formách.

Ekonazol

Ekonazol  (ekolazolum)  -  imidazolové  fungistatické  až  fungicidní  antimykotikum. 

Ekolazol  je  látka  s  poměrně  širokým spektrem účinku,  působí  proti  dermatofytům, 

plísním,  kvasinkám a  grampozitivním mikroorganismům.  Na  rozdíl  od  klotrimazolu 

nemá  účinek  proti  gramnegativním  mikroorganismům   -   Bacteroides,  Gardnerella 

vaginalis. Na trhu je ekonazol dostupný v lokálních lékových formách. 

 

Tetraboritan sodný 

Tetraboritan  sodný  (natrium  tetraboras  decahydricus)  –  mírné  lokální  antiseptikum. 

Ovlivňuje pH, tím vytváří podmínky vhodné pro obnovu a růst fyziologické poševní 

mikroflóry. Tetraboritan sodný  účinkuje na poševní infekce vyvolané kvasinkami. Na 

trhu  je  dostupný  ve  formě  vaginálních  globulí,  které  se  zavádí  na  noc  hluboko  do 

pochvy. Tetraboritan sodný je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

Benzydamin

Benzidamin  –  nesteroidní  antiglogistikum,  indolový  derivát  s  lokálně  anestetikým , 

antiflogistickým a  antiseptickým účinkem.  Pomáhá  snížit  množství  fluoru  a  zajistit 
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obnovu příznivého poševního prostředí. Je obsažen v přípravku Rosalgin, který účinkuje 

na gramnegativní  i grampozitivní bakterie a plísně. 

Chlorhexidin

Chlorhexidin -  antiseptikum, má bakteriostatické a baktericidní účinky. Objevuje se ve 

složení vaginálních výplachů. Je vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

 

Kyselina hyaluronová

Kyselina  hyaluronová  -  nesulfátovaný  glykosaminoglukan,  je  základní  stavební 

jednotkou mezibuněčné hmoty. Je fyziologická. Má hydratační, regenerační, epitelizační 

efekt. V gynekologii pomáhá hojení poporodních ran, ran po chirurgických zákrocích a 

podává  se  i  u  atrofických  poruch  vaginální  sliznice  v  důsledku  snížené  hladiny 

estrogenů (menopauza, kojení). 

Kyselina mléčná

Kyselina mléčná - vzniká přirozeně v poševním ekosystému, jako produkt mléčného 

kvašení laktobacilů. Pomáhá udržovat fyziologické  vaginální pH.

Laktobacily

Laktobacily – hlavní součást přirozeného poševního ekosystému. Lactobacilus vaginalis 

je grampozitivní anaerobní nepohyblivá tyčinka. Tvoří mimo jiné kyselinu mléčnou a 

tím se podílí na udržování  kyselého poševního pH. Objevuje se v přípravcích intimní 

hygieny, v probiotických tamponech a v přípravcích na obnovu rovnováhy poševního 

ekosystému.

Tea tree oil

Tea tree oil – esenciální olej z čajovníku, má antiseptické a fungicidní účinky. Je účinný 
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na  kvasinkové  vaginální  infekce  a  na  infekce  způsobené  Trichomonas  vaginalis. 

Používá se v přípravcích k úpravě poševního pH, pro intimní hygienu. Je obsažen i v 

lubrikačních gelech.

Aloe vera

Aloe vera –  má bakteriostatické, fungicidní, hojivé a zklidňující účinky. Používá se k 

optimalizaci  poševní  mikroflóry,  k  léčbě  mykóz,  při  podráždění  intimních  partií. 

Přípravky lze zavádět  i přímo do pochvy.  

Extrakt z lopuchu většího

Lopuch větší – Arcticum lappa, používá se extrakt z kořene, který snižuje poševní pH a 

přilnavost bakteríí a kvasinek ke sliznicím. Je součástí přípravků pro intimní hygienu.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

Praktická část absolventské práce byla zpracována formou anonymního dotazníkového 

šetření.  Vytvořený dotazník obsahoval 20 jednoduchých otázek,  které mapují  přístup 

žen k vaginálním infekcím. Respondentky byly  vybrány zcela náhodně, bez ohledu na 

úroveň dosaženého vzdělání  a  zdravotní  stav.  Nejednalo  se  o  ucelenou skupinu žen 

pracujících ve zdravotnictví, či se zdravotnickým vzděláním. Respondentky vyplňovaly 

dotazník samostatně. 

3.1 Rozbor dotazníku

Bylo rozdáno 150 kusů dotazníků. Ne každá žena byla ochotna obětovat svůj čas a své 

soukromí a dotazník vyplnit a odevzdat.  Návratnost dotazníků nebyla stoprocentní, ale 

100  kusů  vyplněných  a  vrácených  dotazníků  lze  považovat  za  počet  dostatečný  ke 

zmapování přístupu žen k vaginálním infekcím.

3.1.1 Věková kategorie a stav

Vaginální  infekce  postihují  ženy,  bez  ohledu  na  jejich  věk  a  stav.  Dotazníky  byly 

rozdány tak, aby byl přibližně stejný počet dotazníků v každé ze 4 věkových kategorií, 

do kterých byly ženy rozděleny. 

Pacientky  z  řad  dětské  populace  nebyly zahrnuty do  dotazníkového  šetření.  Dětské 

případy by neměly být řešeny v lékárně, ale pouze v ordinace lékaře specialisty. 

V  současné  době  dívky  dospívají  dříve,  snižuje  se  věk,  kdy  se  objevuje  první 

menstruace na 10-17 let a zároveň se snižuje věk prvního sexuálního kontaktu na 15-18 

let. Dívky se stávají ženami dříve, ale matkami mnohem později, než dřívější generace. 

Nástup klimaktéria nastává mezi 45. - 55. rokem života ženy. Dnes je zcela běžné, že 

matka s relativně malými dětmi je v  klimaktériu nebo již v menopauze.

V souvislosti s těmito poznatky byly ženy rozděleny do 4 věkových kategorií a do 5 

kategorií stavu.  

Respondentky se zařadily tak, jak  je zaznamenáno v tabulce č.1
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TABULKA Č. 1 /vlastní/

Věková kategorie (4) Počet žen (100) Stav (5) Počet žen (100)

do 14 let 0 těhotné 2
15-25 let 22 bezdětné 27
26-35 let 17 matky s dětmi 28
36-45 let 32 ženy v klimakteriu 23
46 a  více let 29 ženy v menopauze 20

GRAF Č. 1 /vlastní/

3.1.2 Civilizační choroby a kouření

Vaginální  infekce  se  nevyhýbají  mladým slečnám,  těhotným ženám,  ani  ženám po 

přechodu.  Studiemi  byl  naopak  prokázán  četnější  výskyt  vaginálních  infekcí  u 

těhotných, alergiček, diabetiček, uživatelek hormonální antikoncepce, obézních žen a 

pacientek s poruchami příjmu potravy.

Dotazníkové  šetření  neprokázalo  zvýšený  výskyt   vaginálních  infekcí  u  všech  výše 

uvedených skupin žen. Pouze skupina diabetiček uvedla, že trpí vaginálními infekcemi 

opakovaně.  Jelikož  šetření  vlivu  civilizačních  chorob  na  výskyt  vaginálních  infektů 
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nebylo ani dílčím cílem práce, nepovažuji toto zjištění za nezdar dotazníkového šetření, 

ale  za  výsledek  náhodného  výběru  respondentek.  Překvapivě  žádná  žena  neuvedla 

nadváhu  či  obezitu  jako  civilizační  chorobu,  objevily  se  respondentky  přiznávající 

poruchy příjmu potravy a respondentky s depresí.

Výsledky dotazníkového šetření jsou zaznamenány v tabulce č. 2 

TABULKA Č. 2 /vlastní/

CIVILIZAČNÍ CHOROBY /KOUŘENÍ POČET ŽEN

Zdravé respondentky 59
Alergičky 20
Diabetičky 8
Respondentky s hypertenzí 8
Respondentky s poruchou příjmu potravy 3
Respondentky s depresí 2
Nekuřačky 73
Kuřačky 27
Nedpověděly 2

GRAF Č. 2 /vlastní/
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3.1.3 Návštěva gynekologa, antikoncepce

Dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.3/2010 Sb. mají ženy od 15 let nárok na 1 

preventivní prohlídku u gynekologa ročně. Tato prohlídka je  hrazena ze zdravotního 

pojištění. Každá žena by měla této příležitosti využít a podstoupit lékařské vyšetření, 

jelikož  pravidelnou  prevencí  lze  předejít,  či  včas  odhalit  a  vyléčit  i  některé  fatální 

diagnózy.

Důležitou roli v přístupu k lékaři gynekologovi/lékařce gynekoložce hraje rodina, škola, 

přátelé  i  média.  Pokud funguje komunikace  v rodině,  sexuální  výchova ve škole a 

informace v médiích umocní nutnost preventivních vyšetření, je informovanost mladé 

generace  dostatečná  a  dívky následují  příklad  svých matek,  učitelek  a  kamarádek a 

vyberou si lékaře/lékařku, kterému důvěřují, dokáží se mu svěřit se svým problémem a 

neobávají se kdykoli navštívit jeho ordinaci.

V současné  době  se  snižuje  věk  menarche  (10  -17  let)  a  snižuje  se  i  věk  zahájení 

sexuálního života (15 – 18 let), který souvisí i s volbou vhodné antikoncepce. Bylo by 

vhodné, aby dívky navštívily gynekologa ještě před zahájením sexuálního života. Aby 

byly připraveny na situaci, která nastane a byly vybaveny vhodnou antikoncepcí.

Z  dotazníkového  šetření  100  respondentek  starších  15  let  vyplynulo,  že  pro  70% 

respondentek neznamená návštěva gynekologa žádný problém, 30% respondentek se 

stydí a bojí navštívit lékaře.  Z celkového počtu 100 respondentek přiznalo 7% žen, že 

nechodí ke gynekologovi vůbec. Podobné výsledky přinesla i otázka týkající se studu 

svěřit  se  se  svým  problémem  v  lékárně.  72%  respondentek  se  nestydí  svěřit 

farmaceutovi  ani  farmaceutickému  asistentovi  se  svým  problémem.   Pro  28% 

respondentek představuje komunikace v lékárně problém. 

Z dotazníkového šetření vyplynula i  informace týkající se  antikoncepce. Pod pojmem 

hormonální  antikoncepce  si  většina  respondentek  představí  pouze  perorální  tablety. 

Nitroděložní  tělíska  s  uvolňovaným  hormonem,  transdermální  náplasti  a  podkožní 

tyčinky by respondentky zařadily mezi jiný druh antikoncepce srovnatelný s kondomy, 

pesary a spermicidní gely. Toto zjištění bylo velmi překvapivé. Byla očekávána vyšší 

míra  informovanosti  v  oblasti,  která  respondetkám  pravidelně   a  spolehlivě 
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zjednodušuje  a  zpříjemňuje  partnerské  soužití.  Zcela  jistě  není  respondentkám 

lhostejné,  jakou  antikoncepci  používají  a  jak  funguje.  Ale  i  v  této  oblasti  hraje 

výzmnamnou roli komunikace mezi lékařem a pacientem. Pokud se pacientka u lékaře 

stydí  a  necítí  se  příjemně  a  uvolněně,  je  pro  ni  mnohem složitější  zapamatovat  si 

informace, které jí lékař poskytne, popřípadě se  lékaře na cokoli zeptat.

Výsledky dotazníkového šetření  jsou zaneseny do tabulky č. 3

 TABULKA Č. 3/vlastní/

POČET ŽEN NÁVŠTĚVA LÉKAŘE ANTIKONCEPCE POČET UŽIVATELEK

7 NECHODÍ HORMONÁLNÍ 32
63 JEN PREVENCE NTT 13
30 VÍCE NEŽ 2x/ROK JINÁ 12
30 STYDÍ SE BEZ 29
70 NESTYDÍ SE NEODPOVĚDĚLO 14

GRAF Č. 3 /vlastní/
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3.1.4 Intimní hygiena

Základy  intimní  hygieny  by  neměly  být  v  žádném  případě  podceňovány.  Správné 

návyky by měly  být  vštěpovány již  malým dětem v rodině.  Zásadní  postavení  má 

matka dítěte. Tráví s dítětem nejvíce času, učí ho, je dítěti příkladem, měla by ho tedy 

seznámit se základy intimní hygieny, jako je: způsob a četnost mytí pohlavního ústrojí, 

správné osušení po umytí,  protože vlhké a zapařené prostředí  je vstupní  branou pro 

infekci. Správný směr utírání konečníku po stolici je zvláště u děvčátek velmi důležitý, 

aby nedocházelo k zanášení bakteríí z konečníku do pochvy. Důležitá je i správná volba 

mycích prostředků, používání ručníků a žínek. Není vhodné, aby rodina používala jeden 

společný  ručník,  ale  každý  člen  rodiny má  mít  vlastní  ručník.  Zdánlivě  se  jedná  o 

samozřejmé maličkosti, ale dokáží způsobit nemalé problémy.

Ženské pohlavní ústrojí má dostatečnou samočisticí schopnost, paradoxně mu nadměrná 

imtimní hygiena škodí. V pochvě je přirozeně kyselé prostředí, které zabraňuje růstu a 

množení bakteríí, které mohou být původci infekce.

Ženy by se měly vyvarovat používání parfémovaných mycích přípravků a mýdel, která 

mění pH poševního prostředí. Ne všechny ženy to ale vědí. Základem intimní hygieny 

by mělo být mytí intimních partií čistou vodou, aby se nevysušovala a nepoškozovala 

jemná pokožka genitálií.

Z  výsledku  dotazníkového  šetření  vyplývá,  že  čistou  vodu  k  mytí  intimních  partií 

používá jen 12% dotázaných respondentek.

V tabulce č. 4 jsou zapsány mycí prostředky, které používá 100  dotázaných žen.

TABULKA Č. 4 / vlastní /

MYCÍ PROSTŘEDEK POČET UŽIVATELEK

Gel na intimní hygienu 57
Jakékoliv mýdlo 31
Pouze voda 12
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GRAF Č.4 / vlastní /

3.1.5 Vaginální infekce a jejich léčba

Lékaři  nazývají  vagnální  infekty  gynekologickou  rýmou.  Většina  žen  by  raději 

prodělala  několikrát   klasickou rýmu,  než  jednu poševní  infekci.  Léčba  vaginálních 

infektů není složitá, ale nemusí být úspěšná hned na poprvé. Mělo by být pravidlem 

přeléčit i sexuálního partnera, který ač netrpí žádnými příznaky onemocnění, může být 

přenašečem infekce. To samozřejmě neznamená, že vaginální infekce postihují pouze 

sexuálně aktivní ženy. Vůbec ne, vaginální infekce postihují ženy a dívky bez ohledu na 

jejich  věk,  stav  a  sexuální  aktivitu.  Mohou  být  vyvolány  nadměrnou  nebo  špatně 

prováděnou hygienou, špatnou životosprávou, sportovní aktivitou, užíváním antibiotik a 

mnoha dalšími faktory.

Poševní  prostředí  se  mění  v  průběhu  každého  menstruačního  cyklu  ženy,  s  tím  je 

spojena i změna poševní sekrece. Největší tvorba poševního sekretu nastává  v době 

ovulace.  Některé ženy považují  za patologický výtok  i  běžné fyziologické zvlhčení 

pochvy. Tehdy neznamená výtok vaginální infekci.  Tu většinou mimo výtoku doprovází 

svědění,  pálení,  zarudnutí  a  zduření  zevního  pohlavního  ústrojí.  Oslabení  imunity a 

neschopnost  poševního  prostředí  udržet  přirozenou  rovnováhu  mezi  přítomnými 

bakteriemi  vede  ke  vzniku  vaginálních  infekcí.  Nečastěji  ženy  postihuje  vaginální 

mykóza a bakteriální vaginóza.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že během loňského roku prodělalo vaginální infekci 
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ze 100 dotázaných 44% žen, některé i opakovaně. Dalších 10% žen prodělalo vaginální 

infekci někdy dříve. Časový horizont jednoho roku byl zvolen záměrně v souvislosti s 

dalšími otázkami v dotazníku, domnívám se, že je pro respondentky  snažší vzpomenout 

si, jak  postupovaly a které léčivé přípravky používaly během léčby, kterou podstoupily 

v posleních 12 měsících, než například za posledních 10let, či za celý život. 

Přístup žen k vaginálním infekcím je různý, některé ženy jdou k lékaři, jiné preferují 

samoléčbu před  návštěvou lékaře.  Znamená to  tedy,  že  nejprve zkusí  daný problém 

vyléčit samy pomocí volně prodejných hromadně vyráběných léčivých přípravků a až 

pokud není  samoléčba  úspěšná,  navštíví  lékaře.  Většina  (80%) respondentek  netuší, 

jaký zánět, nebo druh vaginózy prodělaly. Tato informace je otázkou komunikace mezi 

lékařem  a  pacientem.  Pacientka,  která  lékaře  nevyhledá,  nemůže  vědět,  jaký  druh 

infekce si vlastně léčila. Více než polovinu repondetek, které během posledního roku 

prodělaly vaginální  infekci,  trápil  tvarohovitý,  či  čirý  výtok  doprovázený svěděním, 

pálením a  zarudnutím.  Téměř polovina  z  postižených respondentek  se  léčila  sama, 

lehce nadpoloviční většina navštívila se svým problémem lékaře gynekologa.

Otázka týkající  se samoléčby a návštěvy lékaře byla v dotazníku  zcela záměrně  a 

cíleně položena dvakrát, na dvou různých místech a ve dvou formulacích. Respodentky 

tímto  „testem“   pravdivých  odpovědí  prošly  na  výbornou,  v  obou  případech  se 

potvrdilo,  že  více  než  polovina  žen  navštíví  lékaře  a  necelá  polovina  se  uchýlí  k 

samoléčbě. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou zaneseny do tabulky  a grafu č. 5.

 TABULKA Č. 5 /vlastní/  

Výskyt infekce Počet případů Léčba Počet případů ze 44   

loni 44 samoléčba 21
dříve 10 lékař 23
nikdy 46 - -
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GRAF Č. 5 /vlastní/

3.1.6 Příčiny infekcí a režimová opatření

Oslabení imunity a neschopnost poševního prostředí udržet přirozenou rovnováhu mezi 

přítomnými bakteriemi  vede  ke vzniku vaginálních infekcí.  Plísním a kvasinkám se 

nejlépe daří ve vlhkém a teplém prostředí s omezeným přístupem vzduchu. K jejich 

růstu a množení přispívá i zvýšení hladiny cukru v krvi. 

Za nejčastější příčiny vaginálních infekcí můžeme považovat:

• užívání  antibiotik  -  celkové  podání  antibiotik  zvyšuje  riziko  vaginální 

nebo systémové mykózy ještě 4 týdny po léčbě,  antibiotika ničí  i  tělu 

prospěšné kultury

• hormonální substituce – mění hladinu hormonů 

• těhotenství – zvýší  hladinu estrogenu a často i cukru v krvi

• cukrovka – zvýší hladinu cukru v krvi

• stres,  únava,  vyčerpání  –  snižují  imunitu  a  zvyšují  pravděpodobnost 

výskytu infekce

• zapaření genitálu – těsné neprodyšné oblečení, tanga, sportovní aktivity, 

mokré plavky

• nesprávná hygiena – špatná technika mytí, výplachy, parfemovaná mýdla 
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a hygienické potřeby, jako jsou slipové vložky a tampony

• špatné stravovací návyky – nadměrný příjem sacharidů (sladkosti, pečivo 

z bílé mouky,..)

• koupání  –  chlorovaná  voda,  nebo  snížená  kvalita  vody v  rybnících  a 

přehradách

Režimová opatření v podstatě vyplývají z příčin infektů:

• užívat přípravky s probiotickou kulturou

• omezit příjem cukrů, bílého pečiva, sladkých nápojů

• bavlněné  spodní  prádlo  (žehlit  vnitřní  stranu  prádla  v  době  výskytu 

infekce)

• nenosit  těsné neprodyšné oblečení  ze syntetických materálů,  kalhotky 

typu tanga

• převléknout si plavky po koupání

• intimní  hygiena  -  frekvence  a  způsob  mytí  pohlavního  ústrojí,  směr 

utírání konečníku, vlastní ručník a žínka na mytí

• používat gely pro intimní hygienu + zvýšit hygienu před a po pohlavním 

styku, ejakulát mění pH poševního prostředí

• léčit oba partnery v případě výskytu infekce

• neotálet s počátkem léčby, začít hned při prvních příznacích, tyto infekty 

bez léčby neodezní, navštívit lékaře, nedoufat v úspěch samoléčby

Režimová  opatření  by  měla  zabránit  dalšímu  rozvoji  infekce  a  předcházet  jejímu 

opakovanému  výskytu.  Řada  z  nich  souvisí  se  základy  intimní  hygieny,  které  jsou 

získávány od útlého věku v rodině, později ve škole a v neposlední řadě  u lékaře, pokud 

ho pacientky s nějakým vaginálním infektem navštíví. 

Nemilým překvapením, lze říci až šokem byla velmi malá informovanost respondentek 

a  téměř  žádné  znalosti  režimových  opatření.  Z  výsledků  dotazníkového  šetření 

vyplynulo,  že  85%  respondentek  nezná  vůbec  žádná  režimová  opatření,  15% 

respondentek připustilo, že nějaká režimová opatření zná, ale žádná režimová opatření 

neuvedlo.  Pouze  10% respondentek  bylo  schopno  alespoň  jedno  režimové  opatření 
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uvést.

Respondentky  nejčastěji  uváděly  omezení  pohlavního  styku,  zvýšenou  hygienu 

bavlněné spodní prádlo a volné oblečení. 

Příčinu výskytu vaginálních infektů zná a uvádí 32% respondentek. Zbývajících 68% 

příčinu výskytu vaginálních infektů nezná. 

Zjištěné výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 6 a v grafech 6A a 6B.

TABULKA Č. 6 /vlastní/

Příčiny infektů
 

Počet žen Režimová opatření Počet žen

zná 32 zná 15
nezná 68 nezná 85

GRAF Č. 6 A /vlastní/
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GRAF Č.6 B / vlastní/

3.1.7 Výběr volně prodejných gynekologických přípravků v lékárně

Sortiment  volně  prodejných  gynekologických  HVLP je  velmi  široký  a  neustále  se 

rozšiřuje uvolňováním dalších, dříve vázaných přípravků na recept, do volného prodeje. 

Mnoho lékáren zvolilo systém samoobsluhy a upustilo od klasického pultového prodeje, 

což je pro mnohé zákazníky přínosem, ale pro něktré i strastí.  Pacienti netuší  podle 

jakého klíče mají najít přípravek, který by si rádi koupili nebo ani neví, co by si měli 

koupit. Někteří si přišli do lékárny pro radu. Zde se otevírá prostor kvalifikovanému 

farmaceutickému asistentovi. Je jen na něm, jakým způsobem dokáže se zákazníkem 

komunikovat a zjistit,  co ho trápí a doporučit mu vhodný přípravek. Ne každému je 

příjemné otevřené prostředí lékárny. Mnoho zákazníků je stydlivých a nejsou zvyklí ani 

připravení  otevřeně  hovořit  o  svých  problémech  na  veřejnosti  před  cizími  lidmi. 

Diskrétně  pokládané   jasné  a  srozumitelné  otázky,  správně  volená  intenzita  hlasu  a 

celkový způsob jednání by měl usnadnit rozhovor mezi pacientem a farmaceutickým 

asistentem. Na druhé straně naši společnost ovládají média a reklamy v nich. Mnoho 

lidí je snadnými terči reklamy a jsou ochotni investovat nemalou finanční částku „do 

svého zdraví“,  aniž  by tušili,  co si  opravdu kupují  a  zda  je  daný přípravek pro ně 

vhodný.

Jednomu  stu  respondentek  byla  položena  otázka  dle  čeho  vybírají  volně  prodejné 
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gynekologické přípravky v lékárně. 

Odpovědi jsou v tabulce  a grafu č. 7.

TABULKA Č. 7 / vlastní/

Výběr HVLP dle Počet kladných odpovědí

Reklamy v médiích 14
Doporučení kamarádky 10
Dřívějšího doporučení lékaře 47
Doporučení  asistenta v lékárně 16
Podobných případů z internetu 13

 GRAF Č. 7 / vlastní/

3.1.7 Informace o dospívání, intimní hygieně, sexuální výchově a zdraví

Základním zdrojem informací  o dospívání, intimní hygieně, sexuální výchově a zdraví 

by měla být rodina, dále pak škola, lékaři, média, přátelé. Každý z těchto informačních 

zdrojů má svoji důležitou roli a jeden by měl navazovat na druhý. Veškeré základní 

informace  by  měly  být  běžným  tématem  otevřených  rozhovorů  v  rodině.  Školní 

sexuální  výchova  by  neměla  suplovat  funkci  rodičů,  ale  měla  by  rozšířit  obzor  a 
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poskytnout odpovědi na otázky, které se v rodině děti stydí  nebo netroufají položit. 

Kvalitní sexuální výchova by měla být  vyučována odborníkem. Nejlépe člověkem se 

zdravotnickým vzděláním, kterému nečiní problém a je pro něj naprosto běžné hovořit o 

lidském těle,  o  jeho  anotomii  a  fyziologii  a  o  rozdílech  mezi  muži  a  ženami  a  o 

intimních otázkách.  Hodiny sexuální  výchovy by měly  být  společné  pro chlapce  a 

dívky, ale některé praktické hodiny by měly být  oddělené, aby se studenti nestyděli 

klást otázky a mohli lépe soustředit a vnímat odpovědi, popřípadě  si vyzkoušet některé 

praktické  ukázky.  V  době  dospívání  je  člověk  velmi  zranitelný,  snadno  se  i  kvůli 

sebemenšímu neúspěchu či pocitu trapnosti uzavírá do sebe. Otázky hygieny, sexuální 

výchovy a zdraví by neměly nikoho stresovat, ale obohacovat  a přispívat ke zdravému 

a správnému způsobu života.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že rodina a škola nejsou hlavními zdroji informací v 

této oblasti. Nečastějším zdrojem informací byli uvedeni přátelé a kamarádi a internet. 

Výsledky jsou ovlivněny věkovými kategoriemi respondentek, nedostupností internetu 

v době  dospívání některých z nich. Ale  to nic nemění na situaci, že komunikace v 

rodinách   nefunguje  tak,  jak  by  měla.  Rodiče  nepředávají  základní  informace  a 

zkušenosti svým dětem. Děti se nechtějí svěřovat rodičům, bojí se a stydí se ptát svých 

nejbližších. 

TABULKA Č. 8 /vlastní/

Zdroj informací % zastoupení odpovědí

rodina 21
škola 18
přátelé 40
média a internet 18
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GRAF Č.8 /vlastní/

3.1.8 Preferované volně prodejné gynekologické HVLP

V  dotazníkovém  šetření  byla   respondentkám  položena  otázka,  se  kterým  volně 

prodejným gynekologickým HVLP mají dobrou zkušenost, který nejčastěji používají. 

Poměrně velká skupina (35 respondentek) neuvedla žádný  konkrétní přípravek a 26 

respondentek  uvedlo  pouze  obecnou  odpověď  (mast,  gel,  tampon,  výplach),  pouze 

zbylých 39 respondentek  bylo schopno uvést název konkrétního léčivého přípravku.

Tabulka a graf č. 9 obsahují data získaná dotazníkovým šetřením.

TABULKA Č. 9 /vlastní/ 

Gynekologický přípravek Počet respondentek

Žádný 35
Obecný 26
Gynopevaryl 12
Canesten 9
Femigel 9
Lactacyd 3
Boraxové globule 3
Rosalgin 3
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GRAF Č. 9 / vlastní/

3.2. Nejčastěji postižená věková kategorie vaginálními infekty

Z celkového počtu  100 respodentek   uvedlo  34  žen,  že  prodělalo  vaginální  infekci 

během posledních 12 měsíců. Dalších 10 žen uvedlo, že prodělalo někdy v minulosti 

vaginální  infekci,  ale  ne  během posledních  12  měsíců.  Z  těchto  výsledků  můžeme 

vytvořit  tabulku  č.  10,  ve  které  budeme  považovat  44  žen  za  celkový  počet 

respondentek, které prodělaly nějakou vaginální infekci.

TABULKA Č.10 /vlastní/

Věková kategorie Počet žen s infekcí

15 – 25let 6
26-35 let 9
36-45 let 13

46 a více let 6
 

Z  tabulky  je  zřejmé,  že  skupina  respondentek   ve  věkové  kategorii  36  -  45  let  je 

nejčastěji  postiženou  věkovou  kategorií  s  počtem 13  žen,  které  prodělaly  vaginální 

infekci alespoň jednou během svého života. 
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4 DISKUZE

Cílem absolventské práce bylo zmapovat přístup žen k vaginálním infekcím. Vaginální 

infekce,  resp.  poševní  výtoky jsou  nečastějším důvodem návštěvy gynekologických 

ordinací. Ovšem některé pacientky se rozhodnou s návštěvou lékaře posečkat a obrátí se 

se svým problémem na farmaceutické asistenty nebo na farmaceuty v lékárnách. Pro 

připomenutí  informací a snažší porozumění problému pacientek je  v teoretické části 

práce krátce popsána anatomie a fyziologie ženského pohlavního ústrojí. Dále je uveden 

přehled  infekcí ženského  pohlavního ústrojí, včetně jejich klinického obrazu a trapie, 

se kterými se mohou pacientky na farmaceutické asistenty a  na farmaceuty v lékárnách 

obracet.  Stručný  výčet  vybraných,  volně  prodejných  gynekologických  léčivých 

přípravků, včetně účinných látek, které jsou v nich obsaženy, ukazuje pestrost  a šíří 

sortimentu volně prodejných léčivých přípravků v lékárnách.  

Praktická část absolventské práce byla zpracována anonymním dotazníkovým šetřením.

Podařilo se splnit hlavní i dílčí cíl absolventské práce. Potvrdila se i hypotéza, že přístup 

žen k vaginálním infekcím je různý a souvisí  i s věkem pacientky. Ovšem mladé slečny 

se  nestydí  a  nezdráhají  navštívit  lékaře  gynekologa.  Jsou  zodpovědné  a  chodí  na 

pravidelné gynekologické prohlídky.

Dotazníky (viz. kapitola 8 Přílohy) byly určeny ženám od 15 let. Horní věková hranice 

omezena nebyla. Infekce pohlavního ústrojí nepostihují jen ženy ve fertilním věku, ale i 

děti a ženy po přechodu.

Celkem bylo rozdáno 150 dotazníků. Ne všechny respondentky  vyplnily a odevzdaly 

dotazník ke zpracování. Sto kusů vyplněných a vrácených dotazníků lze považovat za 

počet dostatečný ke zmapování přístupu žen k vaginálním infekcím.

Nadpoloviční většina repondentek (59%) se považuje za zdravé. Čtvrtinu respondentek 

tvořily kuřačky, 20%  alegičky a zbylé respondentky připustily, že trpí jednou či více 

civilizačními chorobami. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pro 70% respondentek 

není  návštěva  gynekologa  žádný  problém.  30%  respondentek  se  stydí  nebo  bojí 

navštívit lékaře. Z celkového počtu 100 respondentek přiznalo 7% žen, že nechodí ke 

gynekologovi  vůbec.  72%  respondentek  se  nestydí  svěřit  farmaceutovi  ani 

farmaceutickému asistentovi  se svým problémem.  Pro 28% respondentek představuje 

komunikace v lékárně problém. Během loňského roku prodělalo vaginální infekci  44% 
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žen,  některé i  opakovaně.  Dalších 10% žen prodělalo vaginální infekci někdy dříve. 

Respondentky  ve věku 36 -  45 let  jsou skupinou žen,  která  je  nejčastěji  postižena 

vaginálním infekcemi.

Téměř polovina respondentek nenavštíví lékaře hned, když se objeví infekce, ale pokusí 

se problém vyřešit samoléčbou.  Nemilým překvapením je velmi malá informovanost 

respondentek  a téměř žádné znalosti režimových opatření. Většina (80% ) respondentek 

netuší,  jaký druh infekce prodělalo.  Příčinu výskytu vaginálních infektů zná a uvádí 

32% respondentek. Zbývajících 68% příčinu výskytu vaginálních infektů nezná. 

85% respondentek nezná vůbec žádná režimová opatření, 15% respondentek připustilo, 

že nějaká režimová opatření zná,  ale žádná režimová opatření neuvedlo.  Pouze 10% 

respondentek  bylo  schopno  alespoň  jedno  režimové  opatření  uvést.  Respondentky 

nejčastěji uváděly omezení pohlavního styku, zvýšenou hygienu bavlněné spodní prádlo 

a volné oblečení. 

Dotazníkové  šetření  odhalilo  i  velmi  strohé  znalosti  respondentek  týkající  se  volně 

prodejných  přípravků  určených  k  terapii  infekcí  ženského  pohlavního  ústrojí.  61% 

respondentek neuvedlo žádný konkrétní léčivý přípravek. 16% respondentek si nechá 

doporučit léčivý přípravek v lékárně, 46% respondentek  kupuje opakovaně přípravek, 

který jim kdysi doporučil lékař a pomohl jim, 14% respondentek je ovlivněno reklamou 

v médiích,  10% respondentek  si  nechá poradit  od kamarádky a  zbylých 13 procent 

vybírá  léčivé přípravky podle podobných případů  zveřejněných na internetu.

Z dotazníkového šetření  dále  vyplynulo,  že  rodina ani  škola  nejsou hlavními  zdroji 

informací z oblasti dospívání, intimní hygieny, sexuální výchovy a zdraví. Nečastějším 

zdrojem informací byli uvedeni přátelé a internet. To svědčí o situaci, že komunikace v 

rodinách   nefunguje  tak,  jak  by  měla.  Rodiče  nepředávají  základní  informace  a 

zkušenosti svým dětem. Děti se nechtějí svěřovat rodičům, bojí se a stydí se ptát svých 

nejbližších.  Nad  touto  situací  bychom  se  měli  zamyslet,  nejen  jako  farmaceutičtí 

asistenti, ale jako lidé, jako rodiče, jako děti....
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5 ZÁVĚR

Hlavním cílem absolvenstké práce bylo zmapovat přístup žen k vaginálním infekcím. 

Podařilo se splnit hlavní i dílčí cíl absolventské práce, který měl přehledně informovat o 

volně prodejných léčivých přípravcích vhodných k terapii  infekcí  pohlavního ústrojí 

ženy. Potvrdila se i hypotéza, že přístup žen k vaginálním infekcím je různý a souvisí  i 

s  věkem  pacientky.  Ovšem  mladé  slečny  se  nestydí  a  nezdráhají  navštívit  lékaře 

gynekologa.  Chodí  na  pravidelné  gynekologické  prohlídky,  používají  antikoncepci  a 

získávají nové poznatky a informace z internetu.  

Práce je určena farmaceutickým asistentům i farmaceutům. Nejen k osvěžení znalostí 

anatomie, fyziologie a problematiky infekcí pohlavních orgánů, ale  a to především, k 

získání informací o pacientkách. Pacientky jsou ženy plné bolestí a starostí.  Mnohdy je 

pro ně velmi těžké svěřit se cizím lidem, byť kvalifikovaným odborníkům, se svými 

intimními problémy. Přicházejí si do lékárny pro radu, pro pomoc. Zde hraje přístup 

farmaceutického asistenta i farmaceuta zásadní roli. 

Pacientky svoji diagnózu  ve většině případů pouze odhadují. Neznají volně prodejné 

léčivé přípravky. Sortiment  léčivých přípravků nevázaných na recept je velmi široký, 

neustále se rozrůstá a pro pacienta je  naprosto nepřehledný. Farmaceutický asistent  by 

měl   pacientce   podat  stručnou  a  srozumitelnou  informaci  o  prodávaném  léčivém 

přípravku a o jeho případných kontraindikacích s jinými léčivými přípravky. Pacientka 

by měla z lékárny  odcházet poučena o způsobu  aplikace léčivého přípravku, o jeho 

uchovávání a o nutnosti navštívit lékaře, pokud se její stav v krátké době nezlepší. 

Je  velmi  nutné  připomenout  pacientkám  režimová  opatření  týkající  se  vaginálních 

infekcí. Byť jsou  zdravotníky,  farmaceuty i farmaceutickými asistenty pokládána za 

notoricky známá, dotazníkové šetření odhalilo jejich naprostou neznalost. Dalo by se 

říci, že pacientky spoléhají na vyléčení symptomů, aniž by se zamýšlely nad příčinami 

svých potíží. 

Práce upozorňuje na nutnost komunikace mezi pacientem a farmaceutickým asistentem. 

Klást pacientovi otázky, není zvědavost, ale povinnost a každý z nás by ji měl plnit rád.
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6 SUMMARY

The acces of women to the vaginal infections

The main goal of my assignment is to map the ladies´ access to vaginal infections. The 

number of women suffering from some kind of gynaecological disease or infection is 

constantly growing every year.  There are two groups of patients. One group  seldom 

suffers from the gynaecological infections, it might be never or only once in the life. 

The second group suffers from the gynaecological infections repeatedly. And it makes 

the life uncomfortable, problematic and painful. It involves the career, the private life 

and the sexual life as well. These ladies are our customers. They are trying to cure 

themselves quickly and they hope effectively by some OTC drugs from the pharmacy. 

The theoretical  part  of  my assignment shortly informs about  the anatomy and the 

physiology  of  the  female  reproductive  organs,  about  the  basic  gynaecological 

infections, about the prevention and the treatment of the gynaecological problems by 

OTC drugs.  Due to this  condition I  omitted the sexually  transmitted diseases (STD), 

because they have to be cured by doctors specialists and they can not be cured by OTC 

drugs without prescription. The assignment describes the assortment of remedies that 

are used for prevention and treatment of gynaecological problems.

For  the practical  part  of  my assignment  a  questionnaire  was  prepared.  It  included 

twenty simple questions. One hundred and fifty ladies were asked about their access to 

the gynaecological check ups, how often they see the doctor specialist and they were 

asked about their feelings and concerns of the examination, whether they are shy to 

talk to a doctor  specialist or to a pharmacy assistant. Whether they  prefer the self 

curing   by  OTC  drugs  instead  of  visiting  the  doctor.   Whether  they  know  some 

preventative steps towards the gynaecological infections and problems. And in case  of 

infection, whether they know about any treatment of gynaecological infections . And in 

the end  of the questionnaire they were asked about the most popular OTC drug for 

self  curing  of  gynaecological  infections.  Only  one  hundred  questionnaires  returned 

completed,  but  it  was  sufficient  for  mapping  of  the  women´s  access  to  vaginal 
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infections.

All results were put into the charts and the tables. The  most important information for 

the pharmacy assistants is  the ladies have minimal knowledge of the prevention  and 

treatment gynaecological  problems. Women do not remember  names of remedies 

that they have used during the last 12 month for treatment of vaginal infections. Seven 

percent of ladies do not go for gynaecological check ups at all. The results show our 

patients from the second side, they really need  help and a advice what to buy in the 

pharmacy  and  how  to  use  it  and  store  it.  They  have  information  from  internet 

browsers, TV, magazines, but they do not know how to handle with them. Here is the 

place for the pharmacy assistants,they should be helpful, emphatic and patient. Our 

job is to listen to our patients, to ask  them about their problems, to try to understand 

them and to be able to advise them and sell them remedies that will help to cure their 

disesases. We are here for our patients.

Key words:  gynaecological problems, vaginal infections, female reproductive organs, 

preventative measures, medical check up, pharmacy assistant.
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8 PŘÍLOHY

8.1 Dotazník

Vážené slečny a paní,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který se týká 

přístupu žen k vaginálním infekcím. Materiál bude použit pouze pro studijní účely. Vaši 

odpověď, prosím, zakroužkujte, nebo doplňte.

Předem děkuji za  Vaši ochotu a čas, který dotazníku věnujete.

Marcela Binědová, 3DFA, Mills

 

1. Věková kategorie:        15-25 let        26-35 let      36-45let        46 a více let

1.       2. Stav: bezdětná    těhotná    matka s dětmi do 15let    v klimaktériu     v menopause  

3. Jste:    kuřačka         nekuřačka

4.Trpíte nějakou civilizační chorobou? (zakroužujte, nebo uveďte konkrétní chorobu)

hypertenze diabetes poruchy příjmu potravy alergie 

...............................................................................................................................

5. Jak  často navštěvujete svého gynekologa?

Nechodím ke gynekologovi Chodím jen na preventivní prohlídky

Častěji než 2x za rok Vždy, když se objeví nějaký problém

6. Používáte antikoncepci?

Ano, hormonální antikoncepci                      Ano, nitroděložní tělísko
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Používám jiný druh antikoncepce Ne, nemám sexuálního partnera

7. Pro intimní hygienu používáte?

Pouze vodu Jakékoliv mýdlo

Speciální gel na intimní partie ….......................

8. Prodělala jste v tomto roce nějakou vaginální infekci? (svědění,  pálení, výtok, 

zarudnutí, zduření,...)

Ano Ne

9.  Pokud ano,  navštívila  jste  lékaře,  nebo jste  se  léčila  sama volně prodejnými 

přípravky z lékárny?

Lékař Samoléčba

 

10.Víte, jaký typ infekce Vás postihl?

Ano Ne

11. Trápil Vás:  

 našedlý výtok, páchnoucí rybinou

nažloutlý, hnilobně páchnoucí výtok

tvarohovitý, či čirý výtok provázený svěděním, pálením, zarudnutím

12. Postihují Vás vaginální infekce opakovaně?

Ano Ne
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13.  Tušíte, co Vaše potíže způsobuje?

Nadměrná hygiena Dietní chyba Antibiotika

Sportovní aktivita Pohlavní styk …................

14.  Pokud trpíte vaginální infekcí, děláte nějaká režimová opatření? (pokud ano, 

uveďte jaká)

ano  ..................................................................................................................................

ne

nevím,neznám žádná režimová opatření související s vaginálními infekty

15. Je Vám nepříjemné navštívit gynekologa?

ano -stydím se ne

-nemám čas, ani chuť

-nerozumím si se svým lékařem

-bojím se (diagnozy)

16. Stydíte se hovořit o svých problémech v lékárně a požádat farmaceutického 

asistenta o radu?

ano ne

17. Pokud se  můžete  rozhodnout,  jdete  k  lékaři,  nebo  si  koupíte  nějaký  volně 

prodejný přípravek v lékárně a léčíte se sama?

jdu k lékaři léčím se sama

18.  Podle  čeho vybíráte  volně prodejné gynekologické  přípravky,  které  si  sama 

kupujete v lékárně?

Dle reklamy v médiích
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Dle doporučení kamarádky, kolegyně, známé

Kupuji to, co mi dříve doporučil lékař a pomohlo mi to

Svěřím farmaceutickému asistentovi a nechám si poradit

Najdu si na intenetu podobný případ a zkusím léčbu, kterou doporučují

19.  Se  kterými  volně  prodejnými  gynekologickými  přípravky  máte  dobrou 

zkušenost? Co nejčastěji používáte?

......................................................................................................................

20.  Kde  jste  načerpala  nejvíce  informací  z  oblasti  dospívání,  intimní  hygieny, 

sexuální výchovy a zdraví?

                       Ve škole Od kamarádů a přátel

 

Od rodičů Z internetu a jiných médií

….................
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