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intimní vztahy

Rakovina prsu postihne v součas-
né době každou osmou ženu. 
Přestože nejčastěji jde o pa- 

cientky ve věku 55–59 let, nevyhýbá se 
ani mladým. Léčba tohoto onemocně-
ní má samozřejmě kromě jiného vliv 
i na jejich intimní život. Ze statistik vy-
plývá, že problémy v milostném životě 
má každá druhá žena, která se léčí. 

Trpělivost a jiné něžnosti
Důvody menšího sexuálního zájmu 

či úplného odcizení partnerů bývají 
různé. Žena může mít obavy z průbě-
hu léčby, z toho, jak nemoc ovlivní chod 
rodiny a její finanční situaci, dále jsou to 
zdravotní problémy (únava, úzkostné 
stavy, bolest při pohlavním styku, níz-
ká hladina ženských hormonů apod.) 
a narušená ženská psychika (ztráta 
sebevědomí způsobená např. ztrátou 
vlasů či odstraněním prsu). Strach však 
nemusí mít jen sama nemocná, ale také 
její partner. Někteří pánové se mohou 
bát například toho, že se nakazí nádo-
rem nebo že jejich zdraví naruší léky, 
které žena užívá. Udržení intimního 
života v tomto období je tedy skutečně 
obtížné. Oba partneři se ocitají v nové 

Každá vážná 
nemoc má téměř 

vždy negativní dopad 
na sexuální život.  

Text: Pavla Totušková

Partnerská zkouška

Bez ostychu...
■ Pokud žena ví, co ji během chirur-
gického zákroku a následné léčby 
čeká, měla by si o tom s partnerem 
promluvit dopředu. Aby se také on 
zvládl na situaci připravit. 
■ Je dobré, aby nemocná mluvila 
s partnerem o tom, co k němu cítí 
a zda má chuť na sex. Někdy to 
může být právě muž, kdo má 
z milování strach, ať už z jakéhoko-
liv důvodu. 
■ Žena by se neměla stydět říci 
partnerovi, co ji vzrušuje. Při 
milování lze používat různé 
pomůcky, bolestivý pohlavní styk 
lze řešit lubrikačním gelem.  

pár tipů

Odborník Katky 
MUDr. Miroslava 
Skovajsová, Ph.D., 
Breast Unit Prague,
Mamma centrum 
Háje, Praha

Jak se pozná pravý partner? 
Většina nemocných žen se během léčby ujistí, že 
jejich životní partner byl a je ten pravý. Každá nemoc 
je totiž partnerskou zkouškou. I když většina žen dnes 
o prs nepřichází, některé nemocné prožívají jeho 
ztrátu velmi těžce. Pacientky, kterým se poté dostalo 
od partnerů ujištění, že jsou milovány i v této „nové“ 
podobě, obvykle netouží po rekonstrukčním výkonu 
a spokojí se s náhradou prsu. Setkávám se ale s žena-
mi, které jejich partner v době nemoci opustil a ony 
jeho jednání vnímají po právu jako zradu. 

Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon linka proti 
rakovině prsu: 800 180 880 
■ Webové stránky:  
www.zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek  
s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon pomáhá
seriál nA pokrAčování  

Příště: Nové naděje 
a nový žebříček hodnot 

po úspěšné léčbě

situaci, v níž se musejí naučit chodit. Je 
proto velmi důležité, aby spolu mluvili 
o všem, co je trápí, ale zároveň jim pů-
sobí radost a činí je šťastnými. I v tom-
to případě je nutná vzájemná trpělivost 
a snaha objevit jiné možné cesty intim-
ního prožitku. Protože někdy i „obyčej-
né“ mazlení, hlazení a jiné něžnosti mo-
hou v tomto těžkém období znamenat 
víc než samotný pohlavní styk... 

Všechno má svůj čas
Dobrou zprávou je, že i přes všechny 

tyto překážky se až 90 % žen po léčbě 
vrátí k normálnímu sexuálnímu životu. 
Většinou však za předpokladu, že fun-

goval již předtím. V opačném případě 
nelze předpokládat, že by se intimní 
vztah dvou lidí díky nemoci zlepšil. 
I když výjimky existují. Faktem však 
zůstává, že spokojený milostný život 
i během nemoci může ovlivnit úspěš-
nost léčby.  ■


