
Od sexoterapie k Viagře

Ivo Procházka, Petr Weiss, Mirka Jonášová

Viagra je jedna z terapeutických alternativ poruchy erekce.  

Viagra  je  jedna  z  terapeutických  alternativ  poruchy  erekce.  U  nových 
pacientů je  častěji  akceptována  mladšími  muži.  Roli  hraje  zřejmě   nejen 
jejich  lepší  ekonomická schopnost,  ale   i  výraznější  motivace,   která  plyne 
ze  silnějšího  vnímání  neadekvátnosti  poruchy.  U  starších  mužů  se  někdy
setkáváme s očekáváním, že tato porucha patří k věku. 

Pacienty,  kteří již  jsou v  terapii lze  rozdělit na tři skupiny. První  je spokojena s
dosavadní  terapií a nechce ji měnit. Druhá  skupina je sice vcelku  spokojena,
ale má zájem zkusit novou léčbu a podle výsledku se rozhodnout,  která více
vyhovuje.  Třetí skupina  není spokojena  a má  zájem o změnu léčby. Poměrně 
značná část těchto mužů  však terapii Viagrou odmítne z ekonomických důvodů, 
pro menší podíl je sildenafil kontraindikován.

Někdy  je  třeba  rozptýlit  obavy  pacientů  ze závažných nežádoucích  účinků,  
ze  vzniku  závislosti,   z  celkového  působení  léku  na  organismus.  Spíše 
vzácně  se  setkáváme s opakem,  tedy  pacienty,  kteří  trvají  na  léčbě Viagrou,
přestože  je  kontraindikována.   Někteří  kolegové  posílají k léčbě pacienty, u
nichž uvádějí,  že léčba Viagrou je zcela kontraindikována, protože mají lehčí
hepatopatie,  diabetes  či  mírně  dekompenzovanou  hypertenzi.  Při  nejistotě 
indikujeme funkční kardiovaskulární  vyšetření, ale v  zásadě bylo možné terapii
Viagrou zahájit, někdy v redukované dávce.

K  nežádoucím  účinkům,  zejména  návaly,  bolest  hlavy,  lze  uvést,  že  jsou 
relativně časté, ale velmi mírné  a při delší léčbě  často  spontánně  odeznívají. 
Mladší  a  gay pacienty upozorňujeme na riziko spojené s kombinací Viagry a
poppers. 

Problémem jsou pacienti  s kombinovanou sexuální poruchou, například snížením 
zájmu a poruchou  erekce,  nebo orgastická  a  erektilní  dysfunkce.  Je  třeba 
pacientovi  vysvětlit,  že  Viagra  příznivě  ovlivní  jen  erekci,  nikoli  ostatní
symptomy, které  je  třeba  léčit  jinak.  Zdá  se, že tato kombinovaná terapie  s
usměrněným  očekáváním  pacienta  může  být  úspěšná.  U  pacientů  na  
intrakavernozních  aplikacích  vasoaktivních  látek,  kteří  chtějí  zkusit  Viagru,
trváme na odděleném užití obou farmak, protože se  obáváme vzniku priapismu.
Stejně  tak nekombinujeme  yohimbin podávaný  před  stykem  s  Viagrou.  Lze
pak  těžko  hodnotit  účinnost  a  rovněž  nic  nevíme  o  možném vzájemném
ovlivnění.

U  mladších   pacientů  s  jasně   vyjádřenou  psychogenní dysfunkcí nenahrazuje
Viagra sexoterapii, která je i prevencí  relapsu,  ale může  být jejím  vhodným
doplňkem.  Farmakogenní  zlepšení  erekce  může  výrazně  přispět  k  obnovení
sebedůvěry a zkrátit tak dobu léčby.

Spolupráce  s  partnerkou  je  vhodná  při  každé  léčbě  sexuální  dysfunkce. 
Představuje  objektivizaci  údajů  pacienta,  nejsou  výjimečné  případy,  kdy 
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pacientovo  očekávání  je  nadměrné.  Partnerka  je  významný  spoluúčastník
léčby,  může vyjadřovat obavy z terapie,  dokonce i z jejího úspěchu,  ale hraje
roli i při ekonomické rozvaze.

Někteří  pacienti se ptají na schopnost opakovat soulož po požití Viagry. Sama
Viagra ji  pochopitelně nezaručí. Ale individuálně u pacientů s dostatečně vysokou
apetencí, navíc podpořenou  zlepšeným sebevědomím  po předchozím  úspěchu,
se může podařit.
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