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Mýtus: Hormonální antikoncepce poškozuje zdraví
Pravda: Spíše naopak. Uživatelky hormonální antikoncepce mají patrne lepší zdravotní
stav než ženy, které ji neužívají. Krome toho,
že je velice spolehlivá, vede ke zpravidelnení menstruacního cyklu, ve vetšine prípadu
zmírní a zkrátí bolestivou, príliš silnou nebo
dlouhou menstruaci. Nekterým uživatelkám
pomáhá vyrešit problémy s pletí, mírní akné,
usmernuje projevy premenstruacního syndromu atd.
Mýtus: Zpusobuje rakovinu
Pravda: Cím déle užíváte kombinovanou
kontracepci (jiný výraz pro antikoncepci), tím
více si snižujete riziko vývinu rakoviny vajecníku a deložní sliznice. A to jsou nádory, které nejsou dobre odhalitelné bežnou kontrolou u gynekologa. Takže, pokud si žena chce
snížit tato rizika, mela by dlouhodobe užívat kombinovanou hormonální antikoncepci
(kombinuje dva ženské hormony - estrogen
a gestagen. Úcinkuje tak, že zabrání dozrání vajícka a následné ovulaci, címž znemožní
žene otehotnet).
Diskutuje se o vlivu h<?rmonálníantikoncepce na vznik rakoviny prsu. Výsledky studií jsou
však nejednoznacné. Od tech, které tvrdí, že
uživatelky by mohly mít nepatrne vyšší riziko
karcinomu prsu, pres ty, jež ríkají, že výskyt
onemocnení je u uživatelek i neuživatelek
stejný, až po studie, které tvrdí, že uživatelky
antikoncepce mají snížené riziko vzniku karcinomu prsu. Protože tedy zatím nelze zcela

vyloucit nepatrné zvýšení rizika, je vhodné to
brát v potaz. Ovšem, karcinom prsu je obvykle
prevencí zachytitelný už v raném stádiu, zatímco karcinomy vajecníku a deložní sliznice
vyšetrení neodhalí. Mel-Ii bych tedy radit, doporucím hormonální antikoncepci a pravidelná mamografická vyšetrení prsu, pokud je to
vzhledem k veku pacientky vhodné.

pauzy, kdy jí prestanou pracovat vajecníky.
Jediným duvodem k vysazení antikoncepce je
tedy snaha o otehotnení.

Mýtus: Je vhodná jen pro mladé dívky
Pravda: Je vhodná pro všechny ženy, které
zatím ješte nechtejí otehotnet. Benefity hormonální antikoncepce výrazne prevyšují rizika.
Kontraindikací je minimum. Tento typ antikoncepce se nedoporucuje napríklad ženám se
zhoubným nádorem prsu, ženám po trombózách a emboliích a silným kurackám nad 35 let.
U zdravé ženy nekuracky horní veková hranice
užíváníantikoncepce v podstate neexistuje.

Mýtus: V týdenní pauze není žena chránena
pred otehotnením
Pravda: Žena je chránena pred otehotnením
i v týdenní pauze.

Mýtus: Škodí játrum
Pravda: Toto mohla být pravda v raných vývojových stádiích antikoncepcních preparátu, kdy obsahovaly proti soucasným výrobkum nekolikanásobne více hormonu. Dnešní
antikoncepce obsahuje minimální množství
hormonu a játrum neškodí. Takže9alší mýtu s
je, že se mají pravidelne provádet jaterní testy. Nedelají se nikde na svete a nedoporucují
se tím pádem ani v Ceské republice. Ženy, které užívají hormonální antikoncepci, se z tohoto duvodu nemusí bát o svájátra.
Mýtus: Smí se užívat dva, tri roky. Pak je potreba udelat pauzu
Pravda: Všechny kontracepcní metody jsou
vyvinuty tak, aby se daly užívat od doby, kdy
žena zacne sexuálne žít, až do doby meno-

Mýtus: Chci-Ii otehotnet, musím vysadit antikoncepci 3 mesíce dopredu
Pravda: Žena muže otehotnet ihned po vysazení prášku a není to spojeno s žádným rizikem.

Mýtus: Antikoncepce, která zcela odstraní
pravidelnou mesícní menstruaci, škodí telu
Pravda: Absence menstruace neškodí. Pokudje
ztráta menstruace dusledkem toho, že prestanou pracovat vajecníky, jde o jinou záležitost.
Tak se projevuje menopauza, která je spojena
s radou nepríjemných projevu. Ale pravidelné
mesíckyjsou pro lidstvo jako živocišný druh silne netypické. V drívejších dobách zacínaly ženy
menstruovat mnohem pozdeji než v soucasnosti. A od té doby, co zacaly menstruovat, byly
vetšinu casu tehotné, nebo kojily.
Navíc, ve srovnání s dneškem velice brzo umíraly, takže do menopauzy se casto ani nedostaly. V dobách, o kterých hovorím - což jsou
celá tisíciletí - mela žena menstruaci jen nekolikrát za život. Pravidelná menstruace jednou
mesícne, tedy stovky menstruací za život, jsou
specifikem tak od 20. století. To znamená historicky velice krátkou dobu.
Takže vubec nelze ríci, že je neprirozené nemenstruovat. Naopak, nemenstruovat bylo
prirozené po celou dobu vývoje lidstva.
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