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Je mi padesát plus. Takov!ch je nás víc. I"my máme své problémy. Myslím ty urologické. 
Tolik jako #eny o"nich ale nemluvíme. A"tak jsem to zkusil. Naproti mn$ sedí MUDr. Libor Záme%ník, 

primá& Urologické kliniky V'eobecné fakultní nemocnice (VFN) a"(. LF UK v"Praze.
• • •

Pane primá!i, jak to s"námi, „plus padesátní-
ky“, vypadá?
V!eobecn" platí, #e mu#i o$sv%ch pro-
blémech mluví mén" ne# #eny. Kdy# u# 
za&nou mluvit, je to v"t!inou s$kamarády. 
A$obecn" 'e&eno, mu#i jsou nastaveni na 
v%kon.

Myslíte sexuální styk?
Ano. Kdy# to nezvládají, nemají se &ím 
chlubit, stydí se za to. U$#en jsou urologické 
problémy hodn" diskutované – t'eba únik 
mo&i. Mu#i tím trpí také, ale v$men!í mí'e. 
Problémy s$mo&ením a$nap'íklad drá#divos-
tí m"ch%'e jsou u$mu#( a$#en zastoupeny 
stejnou m"rou.
 
Co nás, tedy mu#e po padesátce, trápí?
Obvykle bezprost'edn" po padesátce p'ijde 
mu# na první preventivní urologické vy-
!et'ení. To by se pak m"lo opakovat jednou 
ro&n". V$t"chto letech 'e!í spí!e sexuální 
dysfunkci. Problém s$mo&ením p'ichází a# 
s$nar(stajícím v"kem. Tak#e po padesátce 
je to spí!e dysfunkce sexuální, problém 
s$mo&ením p'ichází pozd"ji, tak kolem 
!edesátky.

Co by m$l b%t varovn% signál a"d&vod k"ná-
v't$v$ odborníka?
Ur&it", kdy# má doty&n% mu# v$rodin" 
n"koho s$urologick%mi problémy. )íká se, 
#e kdo m"l v$mu#ské linii n"koho s$problé-
mem prostaty (nádor), m"l by jít na pre-
ventivní vy!et'ení u# po &ty'icítce. Nav!tívit 
léka'e by ale m"lo b%t normální p'i jak%ch-
koliv nep'íjemn%ch p'íznacích v$mo&ov%ch 
cestách. *asté mo&ení p'es den, &asté vstá-
vání v$noci, pocit zbytku mo&i v$mo&ovém 
m"ch%'i po vymo&ení, slab!í proud mo&i, 
krev v$mo&i.

Kde se bere inkontinence u"mu#&?
Drtivé procento t"chto p'ípad( je po 
n"jakém typu operace prostaty. Jakákoliv 
operace v$dolních mo&ov%ch cestách m(#e 
vyvolat zm"ny vedoucí k$úniku mo&i, by+ 
moderní metody lé&by toto riziko minima-
lizují. Na!e urologie ve VFN v$Praze byla 
prvním pracovi!t"m, kde se za&aly operovat 
um"lé sv"ra&e mo&ové trubice. Jde o$za'íze-
ní, které je pacientovi implantováno do t"la 
s$tím, #e mu zachovává tém"' stoprocentní 

kontinenci, tedy #e mu vrací kvalitu #ivota, 
p'estává mít úniky mo&i.

M&#ete to popsat?
Jde o$systém voperovan% do t"la, kter% není 
vid"t. Kolem mo&ové trubice se implantuje 
man#eta. Sou&ástí je balonek, v$n"m# je 
tekutina, a$pak pumpi&ka. V$klidovém stavu 
je man#eta napln"ná a$utla&uje trubici, 
a$tak by nem"lo dojít k$úniku mo&i. Kdy# se 
chce pacient vymo&it, pumpi&kou, která je 
umíst"ná v$!ourku vedle varlete, n"kolikrát 
zapumpuje a$p'epumpuje tekutinu z$man-

#ety do balonku. Následn" za&ne mo&it. Po 
ur&ité dob" se z$balonku tekutina zase vrátí 
do man#ety a$sv"ra& se op"t zav'e. Samotná 
operace trvá do hodiny a$p(l. Podot%kám, 
#e celá operace je v$*R hrazena poji!+ov-
nou, pokud je indikace k$operaci správn" 
vyhodnocena. 

Kolik takov%ch operací provádíte?
Jsem &lenem t%mu v$pra#ské VFN, kde ka-
#d% rok provedeme desítku operací, stejn% 
po&et je i$v$Brn". To je po&et, kter% umo#,u-
je poji!+ovna. Podot%kám, #e ná! implantát 
AMS -.. není jedin% na trhu. Jsou i$dal!í, 
ale s$nimi jsou zku!enosti krat!í. Principem 
je v#dy, jako v$p'ípad" mechanismu, kter% 
pou#íváme u$nás, n"jaká man#eta, která 
svírá mo&ovou trubici.

A"pak tu jsou poruchy erekce.
Od roku /.01 je v$*R zp"t mo#nost vyu#ít 
k$lé&b" poruch erekce tzv. penilní implan-
tát, kter% je nafukovací, má pumpi&ku a$ba-
lonek. Navrací mu#(m zp"t erekci, v$tomto 
p'ípad" p'ímo „na vy#ádání“. Na jiném 
pracovi!ti jsme takov%ch operací provedli 
u# padesát.

Jak to funguje?
Stru&n" 'e&eno, do penisu se vtáhnou topo-
'iv%mi t"lesy dva implantáty. Druhou &ástí 
je pumpi&ka v$!ourku, balonek s$tekuti-
nou je umíst"n vedle mo&ového m"ch%'e. 
Op"t na mu#i není zevn" nic viditelného. 
Balonek je napln"n tekutinou a$v$okam#iku 
pot'eby erekce mu# pár pohyby napumpuje 
tekutinu z$balonku do dvou implantát(, 
které se zv"t!í. A# p'ijde chvíle, kdy není 
erekce t'eba, tak mu# jednodu!e tekutinu 
odpustí.  

Hovo!í se i"o"tom, #e s"v$kem u"mu#& klesá 
hladina testosteronu.
Jak mu#i stárnou, mají pocit, #e jsou mén" 
v%konní, unavení, nezvládají tolik fyzic-
ké námahy jako dosud. Poci+ují poruchu 
erekce, sní#ené libido. *asto laboratorn" 
potvrzujeme, #e jde o$sní#enou hladinu tes-
tosteronu v$krvi. Pacienta sledujeme a$pak 
mu chyb"jící hormon m(#eme doplnit in-
jekcemi, tabletkami nebo gelem. To by m"lo 
zajistit udr#ení pot'ebné hladiny testostero-
nu pro v!echny orgánové systémy.
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O$mu#ském intimním sv"t"


