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Dotazníky kvality Ïivota lze rozdûlit na generické (obecné) a specifické (specifické pro dané onemocnûní nebo specifick˘

aspekt kvality Ïivota). Generické dotazníky hodnotí v‰eobecnû celkov˘ stav nemocného bez ohledu na konkrétní onemocnûní,

jsou ‰iroce pouÏitelné u jakékoliv skupiny populace, bez ohledu na pohlaví, vûk, apod. Specifické dotazníky jsou vytvofieny pro

jednotlivé typy onemocnûní nebo pro specifick˘ aspekt kvality Ïivota.

V klinické medicínské praxi je bûÏné posuzovat zdravotní stav pacienta a úspû‰nost léãby pouze v jedné medicínské rovinû,

nejãastûji pomocí somatick˘ch, laboratorních a zobrazovacích markerÛ. Trendem moderní medicíny, zjm. pak v klinické onko-

logii a hematoonkologii, je posuzovat stav pacienta komplexnûji, za pomoci i dal‰ích aspektÛ. Více dimenzionální mûfiítko k posou-

zení celé fiady Ïivotních aspektÛ pfiedstavuje kvalita Ïivota. RÛzné aspekty mohou b˘t v rÛzné fázi onemocnûní a léãby rozdílnû

zasaÏeny. A právû tyto informace obohacují na‰e poznání o potfiebách pacienta a mohou tak v˘znamnû pfiispût ke zkvalitnûní péãe.

Také nám mohou odhalit mechanismy, které modifikují vznik a prÛbûh onemocnûní.
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Sexualita jako jeden z aspektÛ o‰etfiovatelské péãe u nemocn˘ch 
s onkologick˘m onemocnûním.
Burkertová H.
Katedra o‰etfiovatelství, Zdravotnû sociální fakulta Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích

Sexuální zdraví je dÛleÏitou souãástí Ïivota kaÏdého ãlovûka, sexualita je základní lidskou potfiebou. Diagnóza kaÏdého onko-

logického onemocnûní a jeho léãba mohou mít v˘znamn˘ potencionální dopad na sexualitu pacientÛ s onkologick˘m onemoc-

nûním. Ignorování tohoto dopadu je stejné jako bychom pfiehlíÏeli jiné vedlej‰í úãinky protinádorové léãby napfi. nauzeu, zvra-

cení nebo únavu. Sestra by mûla b˘t schopna vhodnou formou pfii zachování urãit˘ch pravidel provádût edukaci u pacientÛ

i v oblasti sexuality, napfi. jaké komplikace mÛÏe oãekávat v souvislosti s urãitou protinádorou léãbou (chemoterapií, radiotera-

pií, hormonální léãbou, chirurgickou léãbou).

Klíãové sexuální problémy vyvolané protinádorovou léãbou: zmûny tûlesného vzhledu, sníÏení sexuální touhy, ménû v˘raz-

né zvlhãování pochvy, zmen‰ení velikosti pochvy, ztráta pohlavních funkcí, bolestiv˘ pohlavní styk, potíÏe s dosaÏením vyvr-

cholení, poruchy nebo vymizení menstruaãního cyklu, riziko neplodnosti.

O‰etfiovatelská diagnostika (NANDA – International, taxonomie II.)

O‰etfiovatelsk˘m diagnózám, které jsou standardním pojmenováním o‰etfiovatelsk˘ch problémÛ ve schopnosti zapojovat se

do sexuálních aktivit je urãena tfiída Sexuální funkce, o‰etfiovatelsk˘m diagnózám, které jsou standardním pojmenováním o‰et-

fiovatelsk˘ch problémÛ v oblasti lidské reprodukce je urãena tfiída Reprodukce.

Do tfiídy Sexuální funkce spadají diagnózy Sexuální dysfunkce – 00059 a Neefektivní sexuální Ïivot – 00065. Pfii stanovení

o‰etfiovatelské diagnózy Sexuální dysfunkce by sestra mûla zamûfiit na zji‰tûní, zda se u klienta nevyskytuje alespoÀ jeden z násle-

dujících znakÛ – zmûna v sexuálním zájmu o sebe, konflikt komplikujících se hodnot, neschopnost dosáhnout Ïádoucího uspo-

kojení, verbalizace problému, zmûna ve vztahu s blízkou osobou, zmûna v dosahování sexuálního uspokojení, souãasná nebo dfií-

vûj‰í omezení navozená nemocí nebo terapií, doÏadování se potvrzení o Ïádoucnosti, zmûna v plnûní dfiívûj‰í sexuální role. Nee-

fektivní sexuální Ïivot je standardizovan˘ název o‰etfiovatelského problému ãlovûka, kter˘ vyjadfiuje starost o svoji sexualitu

(pohlavní, sexuální Ïivot).

Proã nûkteré sestry váhají zaãlenit problematiku sexuality jako souãást holistické péãe?

Co by mûla sestra vûdût pfied tím neÏ zaãne (otevfie) diskusi na téma sexualita?

Jaké dovednosti by mûla mít sestra pro zahájení rozhovoru t˘kající se vlivu nemoci a její léãby na sexualitu pacienta/tky?

Modely hodnocení (ALARM, BETTER) a model intervencí v oblasti sexuality (PLISSIT)
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Pohlavní Ïivot Ïen po léãbû maligních onemocnûní malé pánve a prsu.
Müllerová J., Neumanová R., Nováková R., Knéslová A., BeÀová V., Farná K.
Fakultní nemocnice, Porodnice, Obilní trh, Brno

V souãasnosti se na pohlavní Ïivot pohlíÏí jako na nûco, co se t˘ká spí‰e mlad˘ch, zdrav˘ch jedincÛ. Sexuální pfiitaÏlivost je

posuzována na základû fyzické krásy, bez ohledu na du‰evní kvality ãlovûka a jeho vyzrálost.

JestliÏe pak tento ãlovûk prodûlá léãbu nádorového onemocnûní, jeho sebeúcta v˘raznû utrpí.

V prvních chvílích, po zji‰tûní onkologické diagnózy pfiem˘‰lí pacient o tom, jaké jsou jeho ‰ance na pfieÏití, jak rychle mÛÏe

b˘t vyléãen a kdy a do jaké míry se mÛÏe vrátit ke svému osobnímu a pracovnímu Ïivotu. Otázkou pohlavního Ïivota se dfiíve

nebo pozdûji zaãne zab˘vat vût‰ina pacientek.

Krátk˘ pohovor o pohlavním Ïivotû a jeho ovlivnûní léãbou by proto mûl b˘t souãástí léãby kaÏdé pacientky. To v‰ak b˘vá

ãasto opomíjeno a to nejen z dÛvodÛ ãasov˘ch, ale svou roli zde hraje i urãit˘ stud a pocit, Ïe se aktuálnû jedná o podfiadné zále-

Ïitosti.

Vedlej‰í úãinky ozafiování malé pánve mohou mít vliv na celkov˘ stav pacientky.

Pfii radikálním ozáfiení pánevní oblasti dojde u premenopauzální pacientky k radiaãní kastraci a umûlé menopauze, která je

doprovázena náhl˘mi zmûnami charakteru, návaly horka, pocením, suchostí po‰evních sliznic, svûdûním a psychickou nestabi-

litou.

Pokud byla Ïena pfied ozafiováním jiÏ po menopauze, nemusí na sobû pozorovat témûfi Ïádné zmûny, protoÏe její vajeãníky

pfiestaly produkovat hormony jiÏ dfiíve.

Ozafiování pánevní oblasti, zejména zevních rodidel a pochvy má nesporn˘ vliv na stav tkání a pfiedev‰ím sliznic pohlavních

orgánÛ. Po‰evní sliznice mohou zarudnout, prosáknout a Ïena mÛÏe cítit pohlavní styk i del‰í dobu po skonãení radioterapie jako

nepfiíjemn˘. Îeny si téÏ mohou po pohlavním styku v‰imnout mírného krvácení, aãkoliv bûhem styku necítily Ïádnou bolest. Pfii

odeznívání akutní postradiaãní reakce mÛÏe docházet k jizvení tkání. Stûny pochvy tak mohou zvazivovatût a stát se rigidními.

Tato pfiípadná postradiaãní fibrotizace mÛÏe vést ke zúÏení vagíny ãi tvorbû sinechií, coÏ u nûkter˘ch Ïen mÛÏe vyústit aÏ

k znemoÏnûní pohlavního styku. Pochva ztrácí svoji elastiãnost a sniÏuje se sekrece po‰evních Ïlázek zodpovûdn˘ch za zvlhãe-

ní sliznice bûhem pohlavního styku.

Z toho vypl˘vá, Ïe vedlej‰í úãinky radioterapie mohou pfii nedostateãné prevenci v˘raznû omezit aÏ znemoÏnit pohlavní Ïivot

Ïeny v budoucnosti. Na‰í snahou je tûmto problémÛm pfiedcházet a proto je kladen dÛraz na potfiebu základního pouãení paci-

entky a nformovanost zdravotnického personálu.

Jedním ze zpÛsobÛ jak mÛÏe Ïena neÏádoucím úãinkÛm pfiedejít je udrÏování pravidelného pohlavního styku. Îeny, které

nemají sexuálního partnera mají moÏnost vyuÏít po‰evní dilatátor.

Dal‰í pomÛcky, jako jsou lubrikaãní gely a kondomy jsou doporuãovány zejména po odeznûní akutní reakce, kdy je sliznice

náchylnûj‰í k mechanickému podráÏdûní a tím ke vzniku infekce, která by mohla zkomplikovat dal‰í prÛbûh hojení.

Pohlavní styk v prÛbûhu léãby ozafiováním není bûÏnû doporuãován a Ïena by ho mûla eventuelnû konzultovat se sv˘m o‰et-

fiujícím lékafiem. Po ukonãeném ozafiování není pohlavní styk v souãasnosti jiÏ zakazován, ale naopak pfii dodrÏování zásad hygi-

eny a pfii ohledu na celkov˘ stav pacientky spí‰e doporuãován.

Îeny se ãasto obávají pfienosu onemocnûní na partnera a rizika vzniku recidivy zpÛsobené mechanick˘m dráÏdûním. V tom-

to pfiípadû je pouãení a vysvûtlení patfiiãn˘ch souvislostí lékafiem zcela nezbytná.
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