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Vítejte ve světě dospívání!
Možná se cítíte ještě jako děti, možná si rádi hrajete, stavíte stavebnice, kreslíte, vyrábíte. Nebo už na iPadu hledáte,
co je to puberta, dospívání a sex. Každopádně, jestli právě teď máte chvíli, prolistujte si tyto stránky. Možná se zde
něco nového dozvíte nebo vás napadnou další otázky. Na odpovědi se pak přijďte zeptat svého praktického
dětského lékaře.
Dospívání je, když se…

… holka mění v ženu:
Narostou jí prsa
A to mezi 9. a 15. rokem věku. Začátek růstu prsů může být lehce bolestivý, rostoucí bradavky mohou být přechodně
nepříjemně citlivé. Jeden prs může růst rychleji a druhý ho pak dohání. Nakonec klidně může být každý trochu jinak
veliký. Někdo by chtěl prsa velká, někdo je z velkých prsou nešťastný. Někdo se za rostoucí prsa stydí a kulatí ramena,
aby nebyly vidět. To je škoda. Prsy ženy potřebují především pro kojení svých dětí, proto vůbec není namístě se za ně
stydět. Na velikosti prsů nezáleží. Buďte, holky, rády, že jsou z vás ženy, že z vás jednou budou maminky.
Naroste jí ochlupení
Nejprve jemné na genitálu, pak v podpaží a nakonec se všude zahustí a ztmavnou. A pak si je většina holek v podpaží
oholí. Někdo i na genitálu. Je to otázkou hygieny, nálady a vkusu.
Narostou jí boky
Do určité doby je postava kluků a holek stejná. Ale postava muže a ženy je rozdílná. Ženy mají širší boky, mají zásobu
tuku na hýždích a stehnech, muži zase mají širší ramena a silnější kostru. Tuk se jim ukládá převážně na břiše. V době
dospívání se „dětská univerzální“ postava postupně přeměňuje na postavu „ženskou“ a „mužskou“. I to patří
k dospívání.
Začne menstruovat
První menstruace se nazývá menarche. U většiny holek začíná mezi 12. a 13. rokem. Ale může to být kdykoliv mezi
10. a 15. rokem. Vždycky je někdo ve třídě první a někdo poslední. Nikdo nemůže začátek menstruace ovlivnit, musíte
prostě počkat, až se dostaví. Je užitečné zapisovat do menstruačního kalendáře, kdy, jak dlouho a jak silně menstruujete. Existují na to i aplikace do telefonu. Podle kalendáře poznáte pravidelnost svého cyklu. První rok až dva může
být cyklus ještě hodně nepravidelný. Pak by se měl již upravit na frekvenci přibližně 28 dnů. Když začnete menstruovat, určitě nemusíte chodit na gynekologické vyšetření. Menstruace je projevem zdravé ženy. Pokud ovšem velmi
silné krvácení trvá více dnů a silná menstruace do týdne neskončí, měly by i malé dívky gynekologa navštívit. Jedná
se třeba jen o malou a přechodnou poruchu, ale velká ztráta menstruační krve rovná se i velká ztráta železa.
A nedostatek železa způsobí chudokrevnost a únavu.

První den nebo dva může být menstruace bolestivá a nepříjemná. Ale většinou neomezuje naše běžné činnosti. Při
velkých bolestech vám může váš praktický dětský lékař doporučit některý lék tišící bolest. Protože ale každá žena za
svůj život menstruuje 300–400krát, je dobré brát menstruaci jako něco zcela přirozeného a sžít se s ní. Zařaďte mezi
své potřeby do školní tašky pouzdro s vložkami, případně s tampóny, ať vás nečekaná menstruace nezaskočí
nepřipravené. A nebojte se jít do obchodu a v případě potřeby si vložky normálně koupit. Možná budete mít pocit,
že se v tu chvíli na vás kouká celý svět, ale není tomu tak. Jako si kupujete pečivo k snídani, tak si ženy kupují
hygienické potřeby, je to přirozené a normální. Uvidíte, že si na to zvyknete. Zvykněte si také na zvýšenou hygienu
v období menstruace. Vložky a tampony často vyměňujte, vyhnete se tak rizikům infekce.
Pokud nezačne dívka menstruovat do 15 let věku nebo je menstruace i po dvou letech stále nepravidelná nebo
extrémně bolestivá, silná nebo dlouhá, navštivte gynekologa.
Pravidelně pak navštěvujte gynekologa, jakmile zahájíte pohlavní život.
Vyroste
Růstové tempo se v období puberty urychlí, dívka tak projde posledním obdobím rychlého růstu a dosáhne své
finální výšky. Nejvíce vyroste okolo 13 let věku.

… kluk mění v muže:
Začnou mu růst varlata a penis
Kluci mají do určitého věku téměř stále stejně velké pohlavní orgány, i když jejich tělo roste. Pak dochází ke
zvětšování varlat a šourku, postupně se začne zvětšovat i penis a objevuje se první ochlupení. Dalších několik měsíců
genitál roste, až dosáhne velikosti a podoby jako u dospělého muže.
U každého probíhá pohlavní vývoj jinou rychlostí. Určitě se ve třídě najde chlapec, který má v 15 letech ještě hodně
málo chlupů, je malý a holky ho vůbec nezajímají. Ostatní se mu někdy posmívají nebo si myslí, že je „divnej“. Za pár
měsíců může tenhle kluk být vysokým krasavcem třídy, o kterého se holky perou. A pokud zůstane malý, vůbec to
neznamená, že není atraktivní. Kluci, pamatujte si jednu důležitou poučku: výšku postavy a délku penisu řeší hlavně
kluci mezi sebou. Holkám je to většinou jedno, ty vás budou mít rády pro úplně jiné vlastnosti.
V průběhu puberty se u chlapců zvětšují i prsní bradavky, bývají velmi citlivé, přechodně se pod nimi může zvětšit
i prsní žláza.
Narostou mu chlupy
Nejprve u kořene penisu, postupně v podpaží, na prsou a končetinách. Opět je otázkou zvyku a nálady jejich
odstraňování z různých částí těla. Holení tváře je pro muže doživotní záležitostí. Známá je otázka, zda je lepší se holit,
nebo menstruovat. Je to jedno, protože si dopředu nikdo nemůže vybrat a musí se naučit žít se svým tělem. Pokud si
ale chlupy v podpaží nebo na genitálu oholíte a zanítí se vám kůže, můžou se zvětšit lymfatické uzliny v podpaží
a v tříslech. V takové situaci s holením na chvíli přestaňte, nechte kůži zahojit. Pokud se zánět během dnů nelepší,
vyhledejte svého praktického dětského lékaře.

S dospíváním se mění i složení potu. Najednou z malého množství dětského potu je spousta nevábně vonícího potu
adolescenta. Proto platí: myjte se často a důkladně, vyměňte si pravidelně oblečení a používejte deodoranty nebo
antiperspiranty!
Zhrubne mu hlas
Mutuje. Změny hlasu se dějí pod vlivem hormonů, hrtan roste a hlas se s růstem mění. Protože se změny dějí
postupně, v určitém období hlas přeskakuje, chvíli je vysoký, pak hned zase hluboký. Někomu se to zdá směšné, ale
všichni vědí, že to patří k dospívání a trvá to jen chvíli. Pak je hlas krásně nosný a zvučný. I „mutování“ nastává
u někoho dřív a u někoho později. Nestyďte se za své první divné zvukové projevy a nesmějte se těm, kteří mají ještě
dětský hlas.
Vyroste
V období puberty rostou chlapci až 12 cm za rok, nejrychleji okolo 14. roku života. Růstovému tempu odpovídá
i množství přijímané potravy. Tělo má velké nároky na přísun živin, přechodně mohou některé prvky ve stravě chybět
(vápník, hořčík, železo), při obtížích je potřeba je doplnit. V období rychlého růstu je důležité i dostatečné posilování
svalstva zad a břicha. Svaly musejí udržet rychle rostoucí páteř rovnou. Kluci by ale neměli cvičit s těžkými činkami,
ale posilovat svaly jen vlastní hmotností, ideálně pod odborným dohledem! Činky je lépe použít až po dokončení
růstu. Růst se ukončuje mezi 17. a 18. rokem.

A pak u holek i kluků nastanou mentální změny
V pubertě se samozřejmě mění i psychika. Dospívající to neradi slyší, ale změny v chování jsou zřejmé. Jsou přirozené
a důležité, protože během dospívání se děti zvolna psychicky odpoutávají od rodičů a začínají si vytvářet vlastní
názory a vlastní hodnoty, na kterých pak postaví svůj život a ponesou za něj odpovědnost. Možná na sobě cítíte, že
se snadno rozčílíte, rozpláčete, že vám ostatní připadají „mimo“, když vaše emoce nechápou. Patří to k věci, zkuste to
občas trochu ovládat. Ať vás některé projevy např. vůči rodičům v budoucnu nemrzí. Rodiče většinou vaše výkyvy
nálad a dohady špatně snášejí. Ale máte na ně nárok!
V tomto období je pro většinu extrémně důležitá parta kamarádek nebo kamarádů. Je to prostředí, kde se cítíte velmi
dobře, jste přijímáni, můžete se svěřovat, vrstevníci vám rozumějí, řeší stejné problémy. Má to tak být, přátelství je pro
život nepostradatelné. Názory a postoje party, nebo chcete-li kamarádů, bývají většinou stejné, podobný bývá i styl
oblékání, náplň společně tráveného času. Snažíte se co nejvíce začlenit.
Buďte ale opatrní na několik věcí. Za prvé, parta může snadno podlehnout výraznému jedinci. Rizikem pak mohou
být experimenty se sexem , drogami a jiným rizikovým chováním, které třeba jen jeden z vás prosadí. Snažte se mít
své vlastní hranice, přemýšlejte, jestli to, co říkají nebo prosazují jíní, opravdu chcete. Jestli si to sami před sebou
umíte obhájit. Pokud ne, naučte se svůj nesouhlas říct a některých věcí se zdržet. Nebojte se odlišovat.

Nestydět se za svoji odlišnost je skvělá vlastnost do života. Nebojte se vyčlenění z party, určitě se najde někdo další,
kdo se k vašemu nesouhlasu přidá.
Za druhé, rozhlédněte se okolo sebe, jestli nevidíte osamoceného spolužáka, kamaráda. Zkuste se mu přiblížit,
navázat s ním kontakt, najít důvod jeho vyčlenění. Třeba potřebuje pomoct nebo dodat odvahu přiblížit se k vaší
partě. Málokdo je rád sám.
A hlavně za třetí, nezpřetrhejte si vazby s dospělými, ať už to jsou rodiče, učitelé nebo známí. I když s nimi
nesouhlasíte nebo vás štvou svými požadavky. Právě tolerance jiných názorů, spolupráce a domluva patří k odpovědnému chování dospělého jedince. Respektujte je, snažte se rozumět jejich požadavkům na vás, většinou jsou
oprávněné, i když si to několik let nebudete myslet. I oni by se měli občas povznést a snažit se o porozumění se svým
teenagerem.
Dospívání ale také znamená zvýšenou mozkovou aktivitu. Dospívající jsou aktivní, kreativní, rozšiřují své zájmové
aktivity, vše je zajímá, vše chtějí zkusit. Mozek prostě jede naplno!

Sexualita
Sexualita je podmínkou pokračování lidského rodu. Když muž a žena spojí své pohlavní buňky, vzniká nový život.
Podmínkou je jejich pohlavní vyspělost, zralost jejich pohlavních buněk. A pak také jejich rozumová a citová
vyspělost, aby mohli vést společný sexuální život a aby v budoucnu mohli své děti dobře vychovat. Lidé ale začínají
sexuální život mnohem dříve, než se rozhodnou pro založení rodiny. Nespěchejte s prvním pohlavním stykem.
Pohlavní styk není přípustný před patnáctými narozeninami! Podle statistik ale většina českých adolescentů zahajuje
pohlavní styk až mezi 17. a 18. rokem věku. Takže pokud se někdo vytahuje v 15 letech, že už „TO…“, nenechte se tím
znejistět. Důležitější než „kdy“ je „s kým“. Ideální je začínat sex s partnerem, kterého již nějakou dobu znáte, kterého
milujete a se kterým jste se na touze po pohlavním styku domluvili. Nikdo by neměl sebe ani svého partnera do sexu
nutit. Klidně můžete prožívat tělesnou lásku bez pohlavního styku. Doteky, líbání a mazlení patří ke vztahu mezi
mužem a ženou po celý dospělý život. Než absolvujete svůj první pohlavní styk, zajistěte si vhodnou antikoncepci
a seznamte se s rizikem pohlavně přenosných chorob a možnostmi prevence.

Sexuální orientace
Sexuální přitažlivost funguje většinou mezi mužem a ženou. Je samozřejmě možné, že ale právě vás nebo někoho ve
vašem okolí bude přitahovat stejné pohlaví. Mluvíme o gayích a lesbách. Vzhledem k tomu, že většinou holky milují
kluky a kluci holky, můžete mít „divný“ a provinilý pocit, pokud cítíte náklonnost ke stejnému pohlaví a pokud vás

sexuálně přitahuje. Není snadné o tom mluvit, není snadné to dotyčnému říct. Pokud v této oblasti budete tápat,
můžete samozřejmě i bez rodičů navštívit svého praktického dětského lékaře a o svých pocitech s ním mluvit. Vztahy
osob stejného pohlaví jsou stejně láskyplné a intenzivní, mají i svá specifika. Je ale potřeba dát sobě i okolí čas na to
je přijmout a pochopit.

Antikoncepce
Jak už bylo psáno výše, budete nejspíš začínat pohlavní život pro radost a souznění s milovanou osobou, ne pro
početí potomka. Proto je nutné vybrat si jeden z mnoha typů antikoncepce. Nebo antikoncepci kombinovat. Spolehlivost se u jednotlivých typů liší. Nejbezpečnější je sexuální abstinence, ale to by málokoho bavilo. Velmi málo spolehlivá je metoda výpočtu plodných a neplodných dnů a přerušovaná soulož. Plodné dny jsou dny okolo ovulace
(uvolnění vajíčka z vaječníku). To nastává přibližně v polovině menstruačního cyklu, ale je to velmi individuální. Dnes
nemusíte moc složitě počítat, stačí se podívat do aplikace, kde si vedete svůj menstruační kalendář, a ona vám poví,
jestli otěhotnění hrozí, nebo ne. Ovšem stroj nepočítá s lidskou jedinečností a tím, že žena je individuum a individuálně ovuluje. Jinými slovy, pokud opravdu nechcete otěhotnět, nespoléhejte na tuto metodu. Riziko otěhotnění je
velké. Stejně tak u přerušované soulože. Z mužské močové trubice se ještě před mužským vyvrcholením (ejakulací)
vylučuje malé množství řídké tekutiny, už ta může obsahovat spermie. A k otěhotnění stačí jedna jediná! Nespoléhejte na to, že pro jednou „se nic nestane“. Platí to jak pro otěhotnění, tak pro pohlavně přenosnou infekci.
Hormonální antikoncepce je naopak velmi spolehlivá, pokud si žena nezapomene vzít pilulky dle návodu. Jsou různé
druhy hormonální antikoncepce. Gynekolog vám poradí tu nejvhodnější.
Výborně spolehlivé je i použití kondomu. Tady zase platí, že pro dostatečnou spolehlivost si ho muž musí nasadit
včas. Kondom navíc většinou chrání před sexuálně přenosnými chorobami. Pokud dojde v průběhu pohlavního styku
k protržení kondomu, je to stejné, jako kdyby použit nebyl. Je potřeba co nejdříve spolknout postkoncepční pilulku
k zabránění otěhotnění a zvážit možné riziko přenesení pohlavní choroby. S obojím vám poradí gynekolog, případně
gynekologická pohotovost. Naštěstí při správném zacházení tyto situace nejsou časté.
Kombinace hormonální antikoncepce a kondomu je nejspolehlivější a nejúčinnější metoda proti otěhotnění i proti
pohlavně přenosným chorobám.

Neplodnost a neplánované těhotenství
Je velkým paradoxem, že se na počátku svého sexuálního života otěhotnění účinně bráníme a pak mnoho párů
naopak řeší, že se jim mnoho měsíců nebo let početí nedaří. I když moderní medicína umí neplodným párům velmi
často k otěhotnění pomoci, nelze na to spoléhat. Proto již od navazování prvních partnerských vztahů buďte
zodpovědní. Hledejte dobrého partnera, ale také zároveň dobrého rodiče pro své dítě. A početí dítěte rozumně
naplánujte. Jasně, že vás to teď ani trochu nezajímá, ale jen si tenhle odstavec jednou za dva roky připomeňte
a postupem času bude získávat na aktuálnosti. Nebo získá na aktuálnosti, pokud by ve vašem případě došlo
k neplánovanému otěhotnění. Pak vám může pomoci se rozhodnout, jak nastalou situaci dobře vyřešit. Mnoho dívek
otěhotnělo ve velmi mladém věku nebo s muži, se kterými dítě neplánovaly. Mnoho mužů řešilo nechtěné početí.
Jinými slovy, existuje mnoho variant, jak s takovou situací naložit, a většina z nich je vyzkoušených a má své právní
i společenské zakotvení. Proto nejednejte unáhleně a o situaci se poraďte navzájem, s rodiči, ale i s odborníky (lékař,
psycholog, úřady).

Pohlavně přenosné choroby aneb co nesdílet
Sex je většinou zábava a radost. Pokud ale podceníme rizika, může se radost rozplynout s posledním orgasmem
a následně se objeví první příznaky pohlavně přenosné nemoci (STD – sexually transmitted disease). Původcem STD
může být virus, bakterie nebo parazit.
Některé nemoci se snadno diagnostikují, snadno vyléčí a nejsou závažné. Patří mezi ně například velmi častá
mykóza (infekce kvasinkami). Způsobuje svědění a výtok z pochvy u dívek a svědění a mokvání žaludu
a předkožky u chlapců. Léčí se pomocí vaginálních globulí nebo mastí, rychle odeznívá. K onemocnění může dojít
i bez předchozího pohlavního styku, stačí např. změna mikrobiálního složení v pochvě. Nejedná se tedy o STD
v pravém slova smyslu.
Herpes genitalis (genitální opar) je také relativně častou STD. Objeví se ve formě svědivých a bolestivých
puchýřků na pohlavních orgánech nebo v jejich okolí. Může se vysévat opakovaně. K léčbě se používají virostatika
(tablety a mast). Pro vysokou infekčnost se velmi snadno přenese. Ochranou je používání kondomu.
Kapavka, syfilis, chlamydiová infekce a další bakteriální infekce nejsou vzácné, ale pokud budete dodržovat
pravidla bezpečného sexu, neměly by vás ohrozit. Pokud budete mít ale obtíže v podobě výtoků, bolestivého
močení, svědění nebo nejrůznějších pupínků, výrůstků nebo vředů na genitálu, neodkládejte návštěvu u lékaře
(gynekologa, urologa nebo dermatovenerologa). Pokud jsou tyto infekce včas a dobře zaléčeny, nemusejí vás dále
ohrožovat. Pokud by se podcenily, mohou způsobit závažné problémy na jiných místech těla nebo např. negativně
ovlivnit plodnost.

Související onemocnění
Souvisí s pohlavním životem, je velmi častá a není považována za pohlavně přenosnou chorobu. Jedná se o infekci
močových cest. Je častější u dívek než u chlapců. Část dívek a žen je velmi náchylná k získání infekce močových cest
v souvislosti s pohlavním stykem. Intenzivní nebo dlouhý pohlavní styk traumatizuje močovou trubici, vznikají na ní
mikroporanění. Zároveň dojde k přenesení střevních bakterií z okolí konečníku a hráze. Bakterie stoupají močovou
trubicí do močového měchýře a tam způsobí infekci. Typickými příznaky jsou pálení při močení a bolest v podbřišku.
Při včasném podání antibiotik není tato infekce závažná. Pokud by se antibiotiky neléčila, mohla by způsobit
závažnější zánět ledvin. Prevencí je dostatečný příjem tekutin před pohlavním stykem a po něm tak, aby se bakterie
„spláchly“ při močení. A samozřejmě dostatečná hygiena genitálu.

Závažné pohlavně přenosné choroby
Některé infekce jsou zpočátku hůře zjistitelné nebo obtížně léčitelné, a tedy velmi závažné. Jedná se např. o infekci
virem HIV, virem žloutenky typu B nebo C a infekci lidským papilomavirem (HPV).
Virus HIV a virus žloutenky typu B a C se přenáší tělními tekutinami, především spermatem a krví. Nakazit se
tedy můžete pohlavním stykem, píchnutím již infikované jehly (nejčastěji při společné aplikaci drog, ale i o náhodně
pohozenou jehlu). Virus HIV se přenáší i mateřským mlékem. Jedná se o chronická až smrtelná onemocnění. Proto je
nezbytná intenzivní prevence – pečlivé používání kondomu, pokud máte pohlavní styk s někým, o němž s jistotou
nevíte, že není nakažen!!! Nemějte nechráněný pohlavní styk s někým, kdo má více partnerů, koho neznáte, kdo je
opilý nebo pod vlivem drog. Nemějte pohlavní styk, ani když vy jste pod vlivem alkoholu nebo drog. Vaše vnímání
může být zkreslené, snadno podlehnete, a nehoda se pak stane o to snáze a rychleji. A v těchto případech nákazy již
není cesty zpět. Je důležité zmínit, že existuje možnost preventivního podání léku proti viru HIV k minimalizaci rizika
nákazy, pokud budete mít obavu, že jste měli nechráněný styk s rizikovým partnerem. Tuto léčbu je třeba podat co
nejdříve po rizikovém kontaktu. Správně vás nasměruje váš praktický dětský lékař nebo infektolog.

HPV a očkování proti HPV
Zvláštní postavení mezi pohlavně přenosnými chorobami má infekce lidským papilomavirem (HPV – human papilloma virus). Je to nejčastější pohlavně přenosná choroba. Zpočátku nemusí mít žádné příznaky a až po několika letech
může vyvolat život ohrožující rakovinné změny, a to nejen u dívek, ale i u chlapců. Kromě toho může způsobit
nevzhledné a obtěžující bradavice na genitálu. Naštěstí již několik let existuje účinná prevence – OČKOVÁNÍ.

Co je HPV?
Drobný velmi rozšířený virus, který se nachází na kůži genitálu většiny dospělých. Existuje několik desítek typů HPV
viru. Jen některé způsobují závažná onemocnění. Některé typy jsou mezi sebou příbuzné. Zásadním objevem pro
prevenci rakoviny děložního čípku byl průkaz jasné souvislosti mezi nákazou HPV a tímto onemocněním. Prostě HPV
„za to může“! Způsobuje rakovinu a my umíme očkováním zamezit infekci tímto virem, a tedy se chránit před
některými typy rakoviny. Výborná práce vědců!

Jak se HPV virus přenáší?
K přenosu stačí pouze kontakt s kůží genitálu infikované osoby. Přenese se i mnohem dříve, než vůbec dojde
k pohlavnímu styku. Už při osahávání a mazlení. Může se tedy stát, že k nákaze dojde mezi dvěma jedinci, z nichž ani
jeden ještě neměl pohlavní styk. Přenosu tedy nezabrání ani kondom, protože ještě vůbec nebyl důvod ho použít.

Co HPV virus způsobuje?
Přijde do kontaktu například se sliznicí děložního čípku. Na ní se usadí a začne postupně měnit její strukturu, resp. její
buňky. Špatné buňky se množí na úkor zdravých a způsobují onemocnění.
Onemocnění virem HPV se dají rozdělit do dvou skupin:
1. Genitální bradavice jsou drobné či větší výrůstky na kůži genitálu, které nejsou zhoubné, nemůže se
z nich stát život ohrožující rakovina, ale jsou velmi nepříjemným kosmetickým defektem pro nakaženého.
Existují metody, jak je odstranit, ale ne vždy jsou tyto metody účinné.
2. Zhoubné onemocnění – rakovina. Nejčastější je rakovina děložního čípku. V současnosti na ni
umírá 400 žen ročně. To je víc než jedna žena denně! HPV způsobuje rakovinu i jiných částí těla – pochvy,
vulvy (zevních rodidel), řitního otvoru, penisu, krku a hrtanu. Ne u každého, kdo se virem HPV nakazí,
se rakovina rozvine. Většinou tělo zvládne virus zlikvidovat dřív, než způsobí škodu. U někoho mnoho let
bezpříznakově přebývá a postupem času dojde k rozvoji onemocnění a nádorovému bujení. Celý proces bývá
bezpříznakový až do závažných stadií onemocnění. Pak následuje onkologická léčba, většinou spojená
s operací a s velmi nejistým výsledkem.

Jak se dá HPV diagnostikovat a léčit?
Pokud HPV způsobí viditelné genitální bradavice – kondylomata, je diagnostika jednoduchá. Léčba pak
obnáší stržení bradavic nebo jejich odstranění laserem, případně použití speciálních krémů. Nevýhodou ale je, že se
genitální bradavice umějí velmi často vracet.
Pokud se jedná o předrakovinné změny na děložním čípku, mohou se diagnostikovat jen při gynekologických prohlídkách. Lékař provádí stěr sliznice a pod mikroskopem se sleduje správný tvar buněk. Pokud je buňka
riziková a je rizikových několik vrstev nad sebou, mělo by následovat jejich odstranění. Tomu se říká konizace čípku.
Čípek se vlastně zkrátí. Může to mít svá rizika při těhotenství, jedním z nich je předčasný porod.
Zní to jednoduše, ale v praxi to vůbec jednoduché není. Kdyby to bylo snadné, neumíralo by v ČR 400 žen ročně na
toto onemocnění.

Jaká je prevence?
Kondom v případě přenosu HPV není zcela bezpečnou prevencí. Právě proto, že při nákaze nemusí docházet
k pohlavnímu styku.
Očkování naopak je vysoce účinné v prevenci rakoviny děložního čípku i dalších typů rakoviny způsobených HPV.
Speciálně konstruované vakcíny pomáhají velmi účinně chránit před tímto onemocněním.
Pravidelný gynekologický screening umí odhalit velké procento rizikových nálezů na čípku, ale vlastně řeší až
buňky nemocné. Očkování nemoc buněk vůbec nedovolí. V tom je podstatný rozdíl!
Holky, ale bohužel špatná zpráva: i když budete očkované, prohlídkám u gynekologa se nevyhnete. Screening je
důležitý. Ne všechno může očkování ochránit, pro prevenci jiných chorob jsou pravidelné prohlídky gynekologem
nezbytné. Ale nebojte se, návštěva gynekologa je úplně běžné vyšetření. Nenechte se děsit mýty o tom, jak je to
„divné“. Prostě někdo léčí zuby, někdo oči a někdo je gynekolog. Jde jen o úhel pohledu. A až budete čekat svoje první
dítě, budete rády chodit ke gynekologovi pozorovat, jak roste.

Kdy a kde se očkovat?
Očkování je nejúčinnější, pokud je podáno před zahájením pohlavního života a před tím, než začnete vůbec navazovat partnerské vztahy. V mladším věku se také lépe tvoří protilátky a ochrana je tak lepší. Očkování proti HPV je
bezpečné, účinné a je vysoce užitečné nejen pro holky, ale i pro kluky! A to hned mezi 13. a 14. rokem věku, kdy na
něj přispívají zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí většinou praktický lékař pro
děti a dorost.
Pokud v tomto termínu očkování nevyužijete, je to škoda, později si ho již budete muset plně zaplatit. Ale kdykoliv se
pro očkování rozhodnete, je to velmi dobrá a užitečná věc. Jen je potřeba mít na paměti, že pokud jste se již HPV
nakazili, účinek očkování nebude úplný.

NOVĚ i očkování chlapců!
Aneb mám se očkovat, i když nemám čípek?
Zní to trochu nelogicky, „očkovat kluka proti rakovině děložního čípku“, ale určitě to velký smysl dává. Kluci samozřejmě čípek nemají. HPV u nich ale může způsobit jiné druhy rakoviny – např. penisu, řitního otvoru, hrtanu nebo jazyka.
Ty nejsou zdaleka tak časté jako rakovina děložního čípku. Ale i výskyt rakoviny děložního čípku může naočkovaný
chlapec snížit. Očkovaný chlapec totiž minimalizuje riziko nákazy své partnerky virem HPV.
Proto se, kluci, očkování neobávejte, nenechte se odradit předsudkem, že toto očkování se týká jen holek. Od ledna
2018 přispívají zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění na očkování proti HPV u 13letých chlapců,
protože to považují za důležité a užitečné. A vaše partnerky v budoucnu také ocení, že jste očkováni.

Jakou vybrat vakcínu?
V současné době jsou na trhu tři vakcíny. Liší se množstvím typů HPV ve vakcíně. Obsahují 2, 4 nebo 9 typů. Ty s více
typy chrání také proti genitálním bradavicím způsobených HPV a poskytují ochranu i proti rakovině způsobené
těmito přidanými typy HPV. Všechny vakcíny jsou bezpečné, prověřené v klinických studiích i v praxi.
Váš praktický dětský lékař vám pomůže s výběrem. Ať vyberete jakoukoliv ze tří vakcín, děláte perfektní preventivní
krok pro svoje zdraví. Chybou by bylo se neočkovat!

Má očkování nežádoucí účinky?
Očkovací látky proti HPV jsou bezpečné. Jejich účinnost i bezpečnost byla zkoumána v rozsáhlých studiích. Jsou na
trhu již několik let. Neobsahují virus HPV, obsahují jen uměle vyrobené viru podobné částice, které nemají žádnou
schopnost vyvolat onemocnění. Nemusíte se bát, že vám nemoc způsobí, je to nesmysl, kterým straší odpůrci
očkování. Po očkování vás může den až dva bolet sval – rameno, do kterého bylo očkování aplikováno. Celkové
reakce, jako je např. horečka, jsou u tohoto očkování vzácné.

Jak to přesně s očkováním udělat?
Při preventivní prohlídce ve třinácti letech se poraďte se svým praktickým lékařem pro děti a dorost a očkování
naplánujte. Pokud jste už starší 14 let a nejste očkováni, nebude na vakcínu zdravotní pojišťovna přispívat
z veřejného zdravotního pojišťění ani částečně, ale přesto očkování u pediatra nebo gynekologa zvažte.

A ještě jednou – pro zapamatování
Virus HPV způsobuje rakovinu. Očkování proti HPV nás pomáhá před tímto virem účinně ochránit. Chrání nás tedy
před rakovinou. Protože se takto závažného onemocnění všichni bojíme, je rozumné využít všechny preventivní
prostředky. Je rozumné se nechat naočkovat! Platí to pro holky i pro kluky!

Sexuální obtěžování a pohlavní zneužívání
Tohle je velmi vážná problematika. Pohybujeme se v oblasti trestných činů. Pokud máte pocit, že někdo zasahuje do
vašeho osobního prostoru fyzicky nebo psychicky, najděte rychle vhodnou dospělou osobu, které se svěříte.
Pohlavní zneužívání má mnoho forem. Nemusí k při něm dojít až k souloži. I nevhodné a hlavně nechtěné dotyky
nebo nevhodné řeči jsou považovány za nepřípustné sexuální obtěžování. Bohužel často k němu dochází v rodinách,
dopustí se ho někdo z příbuzných nebo rodinných přátel, někdy i pravidelně a dlouhodobě. Pokud si myslíte, že se
vás toto téma týká, mluvte o tom s lékařem, učitelem, případně rodičem, policií nebo úřadem (viz odstavec Kde se
poradit). Nebojte se, vždy se dá najít řešení situace, nesnášejte nechtěné.

Kde se poradit
Internet je výborný zdroj informací, rychle vás nasměruje, rychle vám umožní základní přehled. Na internetu nebo
sociálních sítích ale vždy vnímejte důvěryhodnost zdroje. Ne všechny stránky poskytují objektivní a správné
informace. Může v nich být skrytá reklama, mohou sledovat jednostranné zájmy. Vždy porovnávejte informace z více
zdrojů. Pokud ale budete řešit závažný problém, poraďte se nejlépe s konkrétní důvěryhodnou osobou. Pokud to
zvládnete, svěřte se rodičům. Pokud se vám s konkrétním tématem rodičům svěřovat nechce, pak se poraďte
například se svým praktickým dětským lékařem, gynekologem, urologem, psychologem, třídním učitelem, s někým
z širší rodiny nebo třeba s rodiči kamarádů. Existuje mnoho státních i nestátních institucí, které chrání zájmy dětí
a dospívajících. OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) funguje po celém území ČR. Na internetu si najděte
příslušný úřad pro místo svého bydliště a v naléhavé situaci se na tento orgán obraťte. Pomůžou vám najít řešení
nebo vás odkážou na jinou vhodnou instituci.

Závěr
Možná se po přečtení těchto stránek cítíte zase o kousek dospělejší, zodpovědnější a poučenější. V tom případě
publikace splnila svůj účel. Možná vám nepřinesla nic nového. I v tom případě splnila svůj účel. Máte jistotu, že jste
pro vstup do dospělosti vybaveni základními informacemi.
Samozřejmě, že neobsahuje ani zdaleka celou problematiku dospívání a počátků pohlavního života. Snaží se
problematiku otevřít, poskytnout základní orientaci a dát možnost se dále ptát. Váš praktický dětský lékař je vám
k dispozici pro další otázky. Pokud nebude znát odpověď, je tu gynekolog, urolog, psycholog, infektolog a mnoho
dalších odborností, úřadů a organizací. Nestyďte se, neobávejte se, ptejte se! Je normální mluvit o problémech
dospívání a o pohlavním životě v širokém slova smyslu!
Co si určitě zapamatovat:
1. Každý dospívá jinak a není potřeba se trápit vlastními odlišnostmi ani se bavit na účet odlišností druhého!
2. Zdravotní pojišťovny přispívají z veřejného zdravotního pojištění všem dívkám a nově i chlapcům na
očkování proti HPV, které je zahájeno mezi 13. a 14. rokem věku.
3. O svých problémech mluvte a ptejte se ideálně důvěryhodných osob!
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