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Ú
Dìtská gynekologie? To vùbec existuje? Copak malé holèièky mohou
mít také gynekologické problémy?
Ano, mohou. Cokoli v lidském tìle mùe být postieno poruchou vývoje, poruchou funkce nebo onemocnìním, tedy i enské rozmnoovací ústrojí. Problémy existují ji kdykoli v dìtství, i kdy více se vyskytují v období dospívání, v adolescenci. To si snad první dobøe
uvìdomoval významný èeský lékaø a vìdec, profesor Rudolf Peter
(19001966), zabýval se jimi a stal se tak zakladatelem a otcem dìtské
gynekologie, èi  jak se dnes bìnì pouívá  gynekologie dìtí a dospívajících. Dal tomu odvìtví tvar tím, e 12. záøí 1940 otevøel v Èeské
dìtské nemocnici v Praze první samostatnou ambulanci pro dìtskou
gynekologii. První nejen v Èechách, ale první na svìtì. A tak dodnes
je Praha povaována za rodné mìsto oboru gynekologie dìtí a dospívajících.
Peter jako gynekolog a porodník si dobøe uvìdomoval, e jen rodidla
správnì vyvinutá a správnì fungující mohou v budoucnu plnit své biologické úkoly, toti poèít, donosit a porodit dítì. Tím, e si dìtská gynekologie vytkla za cíl chránit budoucí mateøství, se øadí mezi výraznì
preventivní lékaøské obory.
Kdy má ena gynekologické problémy, sama a bez nutného doporuèení vyhledá odborného enského lékaøe. Kdy vak má gynekologické
problémy její dcerka, pak se obvykle obrátí na dìtského lékaøe. Dìtský lékaø je tedy lékaøem prvního kontaktu s gynekologickým onemocnìním, mìl by mít základní vìdomosti z tohoto oboru a mìl by vìdìt, kdy a ke kterému gynekologovi by mìl holèièku èi dospívající
dívku doporuèit. Dìtská gynekologie má samozøejmì svá specifika
a rozdílnosti od gynekologie dospìlých en, a proto by to mìl být gynekolog (nejèastìji ena-gynekoloka), který se problematice dìtského
vìku a dospívání vìnuje více, je v ní nejen vzdìlanìjí, ale i prakticky
vycvièený. Souèástí toho je ovem i schopnost komunikace s dítìtem
a dospívající dívkou. Proto máme v systému postgraduálního vzdìlávání
lékaøù zakotvenu i atestaci z dìtské gynekologie, která je nástavbovým
vzdìláním doplòujícím základní obor gynekologie a porodnictví.
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Pohlavní orgány, jejich funkce i onemocnìní spadají do intimní oblasti
lidského tìla, proto se o nich bìnì nehovoøí, jsou jaksi tabuizovány.
Na jedné stranì je to pochopitelné a vyplývá to i z pøirozeného studu,
který se u dìtí a zejména dospívajících dívek výraznì uplatòuje, na
druhé stranì pruderní pøedstírání, e tyto orgány neexistují nebo nemohou existovat jejich poruchy, mùe vést k tomu, e lehké poèáteèní
obtíe a pøíznaky budou bagatelizovány a pøehlédnuty, co se pozdìji
mùe projevit závanìjími obtíemi nebo i zmínìnými poruchami
budoucí enské plodnosti.
Kadá maminka si jistì pøeje být jednou v budoucnu i babièkou, a proto by jí gynekologické zdraví její holèièky nemìlo být lhostejné. Tatínkové, promiòte, vy jistì také, i kdy bìnìjí je, e se o gynekologické problémy svých dcer zajímají více a na prvním místì matky.
I prarodièe mají jistì o budoucnost svých vnuèek zájem. Ale také pedagogové by mìli být v této oblasti vzdìlaní, i oni mohou nìkdy sehrát
pozitivní úlohu, zvlátì ve výchovì k rodièovství.
Proto vznikla tato kníeèka: Chce srozumitelnì a bez neúèelných odborných detailù informovat rodièe, prarodièe, pedagogy a kadého,
komu budoucí mateøství naich dívek není lhostejné, o vem, co by je
mohlo nebo mìlo zajímat, rozíøit jejich obzor a zlepit péèi o zdraví dívek a mladých en.
Je také moné (a bylo by to dobøe), e se kníka dostane do rukou dospívajících dívek. To by bylo jistì nejvhodnìjí u tìch, které se nedokáí ptát na intimní problémy svých rodièù nebo kde k tomu u svých
rodièù nenajdou pochopení. Vìta Na to jsi jetì malá! je podle
mého jednou z nejhorích chyb, které se rodièe nìkdy ve výchovì dopoutìjí. Nemyslím, e by to bylo z neochoty dítìti nìco vysvìtlit, spíe to pramení z toho, e rodièe sami dost informací nemají, a ne by se
v oèích svých dcer shodili neznalostí, radìji jejich dotazy zahrají do
autu. Je pak bohuel bìné, e dívka se podruhé ji nezeptá a shání
informace z kníek, èasopisù nebo od kamarádek. To je èasto zdrojem
desinformací nebo vyslovených nesmyslù, které mohou ovlivnit pohlavní zdraví a nìkdy i budoucí plodnost dospívající dívky a mladé
eny.
V kadé kapitolce se za vás budu ptát tak, jak se nás èasto ptají nae pacientky nebo jejich maminky. Moná e by vás takové dotazy také na8
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padly, a proto snad oceníte i odpovìdi na nì. Vycházím z vlastní zkuenosti, ale i ze zkueností svých kolegù a kolegyò, kteøí vedou rùzné
rubriky otázek a odpovìdí v èasopisech nebo na internetových stránkách. Nìkteré otázky budou dokonce autentické tak, jak jsme je dostali na anonymní internetové lince dotazù.
Myslím, e kadý dotaz dospívající dívky (a jistì i chlapce), i kdyby se
vám zdál naivní nebo hloupý, byste mìli povaovat za projev dùvìry
dospívajících k vám. Uvìdomte si, e dítì a zejména dospívající se èasto stydí a dlouho sbírá odvahu zeptat se vás na nìco, o èem si myslí
(tøeba právem!), e to povaujete za tabu. Proto by ádný dotaz nemìl
zùstat nezodpovìzen a nikdy by rodièe ani vychovatelé a lékaøi nemìli
zakrývat svou nejistotu èi nevìdomost tím, e by dotaz zesmìnili
nebo odbyli odkazem na pozdìjí dobu. Jestli vám v tomto moje dílko
pomùe, nebylo napsáno zbyteènì.
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Anatomie je nauka o skladbì tìla. My si ji zde omezíme jen na anatomii pohlavních orgánù, èi lépe a pøesnìji na anatomii reprodukèní soustavy. Pùvodnì jsem zamýlel o anatomii vùbec nepsat, ale zkuenosti
z rozhovorù s pacientkami (i dospìlými!), které si èasto pletou tøeba
zevní rodidla s pochvou nebo pochvu s dìlohou, mne pøinutily pojednat i o skladbì reprodukèních orgánù, hlavnì proto, abychom v dalích
kapitolách pouívali nám vem jasné a správné termíny. Výklad jistì
usnadní obrázky, na které se budu odvolávat. Zásadnì budu pouívat
èeské termíny, ale nejdùleitìjí odborné názvy uvedu v závorkách
pro informaci ètenáøe, nebo se s nimi mùe setkat jak v písemné podobì, tak pøi rozhovoru s lékaøem, který nedbá, aby byl srozumitelný
pro lékaøsky nevzdìlané pacienty (i kdy já osobnì to povauji za základní chybu v komunikaci!).
Zevní pohlavní orgány neboli zevní rodidla (vulva  obr. 1) jsou u dìvèátek pojmenovávána nejrùznìjími, pro dìti pøijatelnými a mnohdy
i poetickými názvy (napø. buchtièka, pipinka, krapulenka, èurinka, homolka, kitulka, boenka, fifinka, mudlinka, prcinka, pøednièka, ).
Jakýkoli takovýto název je rozhodnì lepí, ne to nebo ji, protoe
ani pro malou holèièku by její zevní rodidla nemìla být èímsi tajemným nebo dokonce nesluným èi tabuizovaným. Kdy pøichází maminka s malou holèièkou k dìtskému gynekologovi, mìla by mu jejich
domácí pojmenování prozradit, aby toto slovo mohl pøi komunikaci
s malou pacientkou pouívat, aby jí bylo jasno, o èem je øeè.
Zevní rodidla jsou pøi prvním pohledu tvoøena pøedevím hrmou a velkými stydkými pysky. Oddálením velkých stydkých pyskù se objeví tzv.
poevní vchod: v nìm ve støední èáøe vpøedu je potìváèek (klitoris), který
má bohatí koní kryt, zvaný pøedkoka (prepucium). Od nìj se smìrem
a dozadu rozbíhají malé stydké pysky. Mezi nimi blízko pod klitorisem vyúsuje moèová trubice (uretra) a níe se nachází panenská blána (hymen).
Hymen má i u panen vdy pøirozený otvor (jinak by u panen nemohla
odtékat menstruaèní krev!). Podle jeho tvaru rozliujeme hymen prstenèitý (anulární), polomìsíèitý (semilunární) a øasnatý (fimbriátní).
(Hymen mùe mít i jiná utváøení, která musí lékaø znát, má-li posoudit
tøeba to, zda dívka byla èi nebyla pohlavnì zneuívána, ale tøeba i pro
posouzení, zda dívka mùe èi nemùe pouívat poevní menstruaèní
10
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Obr. 1 Zevní rodidla
1. Hrma se stydkým ochlupením

6. Pøirozený otvor v hymenu = vyústìní pochvy

2. Potìváèek (klitoris)

7. Hráz

3. Velký stydký pysk

8. Øitní otvor (vyústìní koneèníku)

4. Malý stydký pysk

9. Vyústìní moèové trubice

5. Panenská blána (hymen)

10. Pøedkoka potìváèku (preputium klitoris)
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tampony). Za hymenem se poevní vchod prohlubuje v malou jamku
a krajina za ní, lépe øeèeno mezi ní a øitním otvorem, se jmenuje hráz
(perineum). Øitní otvor èili øi (anus) tvoøí vyústìní poslední èásti tlustého støeva, která se nazývá koneèník (rektum). Tato dvì pojmenování
jsou èasto zamìòována, ale jejich správný význam je jedinì takový, jak
jsem právì uvedl (nelze si tedy utírat koneèník, ale øitní otvor, kdeto
stolice se nachází v koneèníku, nikoli v øitním otvoru  tudy jen z koneèníku odchází z tìla).
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Pochva (vagina) je trubicovitý orgán, který spojuje zevní rodidla s vnitøními (konkrétnì s dìlohou). Dolní konec je od zevních rodidel, lépe
od poevního vchodu, oddìlen panenskou blánou, horní konec se upíná na dìloní hrdlo. Ta èást dìloního hrdla, která hledí do pochvy
a mùeme ji tudí vyetøovat zrakem, se nazývá dìloní èípek, a ten rozdìluje horní oddíl pochvy na pøední a hlubí zadní poevní klenbu. Léèí-li si ena výtok nebo vkládá-li si napø. antikoncepèní èípky, vkládá
je samozøejmì právì do pochvy (nikoli do dìlohy, jak nìkdy slýcháme). Tìsnì pøed pochvou se nachází moèová trubice a dno (hrdlo) moèového mìchýøe, za pochvou leí koneèník (rektum), který je od pochvy ponìkud více vzdálen ne moèová trubice.
Dìloha (uterus) je orgán tvoøený hladkou svalovinou a má dutinu vystlanou dìloní sliznicí. U dospìlé eny a dospívající dívky má tvar oplotìlé hruky. Rozeznáváme na ní dìloní tìlo a dìloní hrdlo: jejich pomìr se vlivem hormonù bìhem ivota eny mìní, jak si povíme
v kapitolce o pubertì. Hornímu okraji dìlohy se ponìkud nelogicky
øíká dìloní dno èili fundus, z jeho okrajù èili rohù dìloních vystupují
trubièkovité vejcovody. Jejich úkolem není jen dopravovat vajíèko od
vejcovodu do dìlohy, ale v opaèném smìru jimi proudí muské semeno (sperma) z dìlohy a do bøiní dutiny, kde se mají setkat s vajíèkem.
Tìsnì pod vejcovody jen volnì zavìeny na pobøinici se nacházejí
vajeèníky (ovaria). Také jejich velikost a vzhled se v rùzných etapách
ivota eny mìní, u dospìlé eny mají tvar a velikost asi jako malé
vestky èi jako holubí vejce, jejich povrch se rùznì vyklenuje tvoøícími
se a zrajícími vajeènými míky (folikuly). Kdy tento folikul dozraje 
v tom okamiku mìøí 24 a 25 milimetrù , praskne (to se nazývá ovulace) a zralé a oplodnìní schopné vajíèko vypadne do pobøinicové
dutiny nebo pøímo do pøipraveného øasnatého konce vejcovodu. Dìlohu, vejcovody a vajeèníky dohromady oznaèujeme termínem vnitøní
rodidla (obr. 2).
Velmi dùleitou úlohu (napø. pøi zánìtech) hraje i pánevní pobøinice
(peritoneum), která pokrývá témìø celou dìlohu, vejcovody a na její
zadní ploe visí oba vajeèníky. Dìloha je ve své poloze drena systémem vazù, které vycházejí z dìloního hrdla a fixují je dopøedu ke
stydké kosti, do stran k pánevním kostem a dozadu ke kosti køíové.
To, co jsem právì vyjmenoval, se tedy souhrnnì nazývá enské pohlavní orgány èili rodidla.
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Obr. 2 Vnitøní rodidla a jejich vztahy (na schematickém prùøezu pánví)
1
2a
2b
3
4
5

pobøinice
tìlo dìlohy
hrdlo dìlohy
moèový mìchýø
koneèník
stydká kost

6 potìváèek
7 moèová trubice
8 vchod poevní (u panen je v tìchto
místech panenská blána)
9 øitní otvor
10 pochva

Tzv. reprodukèní soustavu tvoøí kromì rodidel jetì tzv. druhotné èili
sekundární pohlavní znaky, tj. prsy a stydké a podpaní ochlupení.
Aby byla reprodukèní soustava funkèní, musí mít své centrální øízení,
za které poèítáme jednak podvìsek mozkový èili hypofýzu a jí nadøazené
centrum ve mezimozku, tzv. hypothalamus. Hypofýza a hypothalamus
13
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mají ovem jetì jiné role (øídí napø. dalí lázy s vnitøní sekrecí, rùst
atd.), take to nejsou jen orgány reprodukèní soustavy, i kdy pro její
funkci mají nezastupitelnou, klíèovou roli.
Tato kapitolka mìla jen poslouit jako pomùcka pro správné pojmenovávání enských orgánù, abychom si v kníce správnì rozumìli, ale
i k tomu, aby si pacientka správnì rozumìla se svým lékaøem. V kapitolách Vývoj dívèích pohlavních orgánù a jeho øízení vajeèníkovými
hormony a Pohlavní dospívání si vysvìtlíme, jak se anatomie enských reprodukèních orgánù mìní v závislosti na pohlavních hormonech a jak tyto hormony øídí funkci celé reprodukèní soustavy.
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VÝVOJ DÍVÈÍCH POHLAVNÍCH ORGÁNÙ
A JEHO ØÍZENÍ VAJEÈNÍKOVÝMI HORMONY
Vechny dívèí pohlavní orgány, nebo lépe reprodukèní orgány, jsou samozøejmì ji pøi narození dìvèátka vytvoøeny nebo alespoò zaloeny,
ale jejich rozvoj závisí na pøítomnosti nebo nepøítomnosti enských
pohlavních hormonù. Nejdùleitìjími z nich jsou hormony produkované vajeèníkem  estrogeny. Øíkáme, e reprodukèní orgány jsou na
estrogenech závislé èili estrogendependentní. Jistì neøeknu nic nového, e v období pohlavního dospívání se tento vliv výraznì uplatòuje.
Ale vliv vajeèníkových hormonù se krátce uplatòuje i u novorozené
holèièky: do jejího tìlíèka se dostávají pøes pupeèník, a to ji v dobì
dlouho pøed porodem.
Z hlediska pøítomnosti hormonù tedy rozdìlujeme dívèí vìk na tøi základní období:
1. Období novorozenecké. Dìvèátko je pod vlivem hormonù asi
6 týdnù  tak dlouho toti trvá, ne se hormony zcela z jeho tìlíèka
vylouèí a ne vymizí zmìny, které zpùsobily. Vlivem tìchto hormonù má novorozená holèièka zduøelé prsní lázky  nìkdy z nich dokonce mùe vytéci i kapka mléèného výmìku  tzv. èarodìjnické
mléko. Také na zevních rodidlech se vliv hormonù projeví: malé
stydké pysky a panenská blána jsou prosáklé a zduøelé, take jako
by se do krajiny zevních rodidel nevely, a proto z nich lehce vyènívají. Z pøirozeného otvoru v panenské blánì odtéká hlen, který
mùe být pøechodnì i zbarven krví. Kdybychom dívenku museli
vyetøovat, zjistili bychom, e i její dìloha je mírnì zvìtená a poevní sliznice je ztlutìlá. Vechny tyto zmìny jsou fyziologické,
normální, a zmizí zhruba bìhem zmínìných 6 týdnù.
2. Dìtské období, tzv. klidové období. V té dobì v krvi dívky nekolují ádné pohlavní hormony, a proto je celá reprodukèní soustava
v klidu, bez funkce. Zevní rodidla nejsou prosáklá, malé stydké
pysky a panenská blána jsou jemné a velké stydké pysky je zcela
zakrývají. Prsní lázky nejsou vùbec zduøelé, prsní krajina dívek se
v tomto období vùbec nelií od chlapcù. Na rodidlech ani v podpadí nerostou ádné chloupky. Dìloha je v té dobì velká jen asi jako
jeden èlánek malíèku, vajeèníky mají velikost tenké fazolky a ne15
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produkují ádné hormony. Dívka nemá v rodidlech hlen ani jiný
výtok.
3. Období pohlavního dospívání je obdobím dramatických zmìn
nejen anatomických, ale také funkèních a psychických. Jsou zpùsobeny tím, e se vlivem podnìtù z centrální nervové soustavy a podvìsku mozkového (hypofýzy) probudí vajeèník a zaène produkovat pohlavní hormony  estrogeny, které pak zpùsobují zákonitý
sled zmìn, jejich souhrn oznaèujeme jako pubertu. Dívèí puberta
je období velmi sloité, a proto se jí budeme vìnovat zvlá v samostatné kapitole.
Vliv pohlavních hormonù na reprodukèní orgány se projeví nejen v jejich rozvoji a nástupu funkcí (jako je napø. menstruace), ale ovlivòuje
i chorobné procesy, tedy dívka v období bez hormonù má jiné gynekologické zdravotní problémy ne dívka v pubertì a po ní. Proto se pøi
kadém typu zdravotních problémù budeme vdy orientovat podle
právì uvedeného rozdìlení. Nejen obtíe a nemoci, ale i zpùsoby léèení jsou na hormonech závislé.

Dotazy a odpovìdi
Moje novorozená holèièka má zduøelá prsíèka a vytekla z nich dokonce kapka
podobná mléku. Mám ji vymaèkat?
Zásadnì a nikdy ne. Pøedevím by to povzbudilo dalí produkci výmìku mléèné lázy, vymaèkávání by lázku hmodilo a snadno bychom tak mohli zpùsobit i drobné poranìní a pøenos infekce, na co
jsou takové novorozenecké prsy velmi citlivé a choulostivé. Tedy kromì etrného omývání na novorozenecké prsní lázky nesahejte!
Mé holèièce, která je teprve 5 dní stará, se objevila na plínkách krev. Co s tím
mám dìlat? Není to nic váného?
Nebojte se, nic chorobného to není. Je to projev toho, e hladina jejích
novorozeneckých hormonù po porodu rychle klesá, a proto slabì krvácí z dìloky. Objevuje se to asi u pìti ze sta novorozených dìvèátek
a brzo to pøejde a nebude se to opakovat. ádné léèení ani vyetøování
není potøebné.
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Ne, to ji zcela normální není. Je to stopa hnisavého výtoku, pro který
by mìla být vyetøena a pøípadnì léèena. (Výtoku z rodidel se budeme
vìnovat v samostatné kapitolce).
Maøence je 5 let a vèera mìla stopy krve na kalhotkách. Nemusím se obávat?
V tomto vìku nemùe být krvácení z rodidel projevem jejich funkce.
Proto rozhodnì vyhledejte dìtského gynekologa, aby zjistil pøíèinu,
mohla by být i závaná. (Krvácení z rodidel v klidovém období se
také budeme vìnovat v samostatné kapitolce).
Mám naemu dìvèátku rodidla omývat mýdlem nebo se jich radìji nemám
ani dotýkat?
Hygiena rodidel musí být tak samozøejmá, jako hygiena jiných èástí
tìla. Rozhodnì vak nepouívejte ádné parfémované mýdlo, které
rodidla drádí. Voda, nejlépe proudící (ruèní sprcha) a etrné omytí je
nezbytné, mýdlo mùete pouít dìtské nebo kyselá mýdla vhodná
k intimní hygienì.
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Nae dìvèátko má na plenkách luté skvrny, které jsou trochu cítit, a má
zarudlý genitál. Je to normální?
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Je-li tøeba, aby malé dìvèátko nebo dospívající dívka byly gynekologicky vyetøeny, pak to maminku nejprve vydìsí. Pøedstaví si toti, jak
její dcerce na gynekologickém vyetøovacím stole lékaø zavede prst
a tøeba i kovová gynekologická zrcadla do pochvy, a tím jí samozøejmì
poruí panenskou blánu. To je samozøejmì obava, která pramení z nepouèenosti, z neznalosti pravidel gynekologie dìtí a dospívajících.
Lékaø, který se gynekologií dìtí a dospívajících zabývá, samozøejmì
panenství respektuje. Ale nejen to, k jeho erudici patøí, aby umìl
s dìtskou i dospívající pacientkou jednat, aby si k ní umìl najít psychologicky vhodný pøístup, podle stáøí dívky a v mezích jejího chápání
jí musí umìt vysvìtlit, proè ji k nìmu poslali a co a jak jí bude dìlat.
Zkrátka, aby s ní navázal takový kontakt, aby ji zcela pøirozeného strachu a studu co nejvíce zbavil a aby celá návtìva v ordinaci probìhla
tak, aby to nejen pro dívku nebyl hororový záitek, který si odnese do
dalího ivota. To je velmi dùleité i proto, aby dívka a mladá ena nevnímala gynekologickou ordinaci jako místo hrùzy a gynekologa jako
nepøítele, který jí ublíí a kterého se musí bát. Mìla by se nauèit ho
pøijmout jako lékaøe, kterému se bude svìøovat nejen s nemocí, ale
i s intimními problémy a od nìho oèekává øeení svých problémù. Pøi
dodrení takového pøístupu vznikne mezi lékaøem a pacientkou vztah
dùvìry, co je v kadém medicínském odvìtví nejdùleitìjím pøedpokladem úspìchu a v tak choulostivém oboru, jako je gynekologie,
zvlá.
První souèástí kadého vyetøení je tzv. anamnéza  tedy rozhovor, ve
kterém se lékaø dozví, proè pacientka pøichází, ale usmìròováním tohoto rozhovoru se dozví i to, co by tøeba pacientka nepovaovala za
nutné øíci nebo o èem by ji ani nenapadlo hovoøit. To platí v lékaøství
obecnì. V odvìtvích, která se zabývají dìtmi, musíme pracovat s informacemi od dvou zdrojù: od pacientky a od její matky. Èím je dívka
starí, tím více údajù lze ovem získat od pacientky samé a lékaø musí
mít dost trpìlivosti a musí ji umìt naslouchat. To platí i u malých dìtí,
ale samozøejmì více u dospívajících dívek. Tady nám dá nìkdy práci
docílit, aby se dívka dostala ke slovu, nìkteré maminky vystupují pøíli autoritativnì, jako tiskový mluvèí svých dcer, co dospívající
dìvèata obvykle nesou nelibì. Dùsledkem bývá i to, e se pacientka
18

Na rozdíl od bìného gynekologického vyetøení dospìlé eny spadá
do oblasti gynekologie dìtí a dospívajících také zhodnocení celkového
vývoje a pøípadnì stavu pohlavního dospívání. Vlastní vyetøování by proto mìlo zaèít zmìøením výky, zváením a zhodnocením rozvoje druhotných
pohlavních znakù (prsy, stydké ochlupení a ochlupení v podpadí) a zhodnocením celkového tìlesného vzhledu pacientky.
Teprve pak se dostaneme k vlastnímu gynekologickému vyetøení, které
má nebo by mìlo mít tøi souèásti:
q vyetøení pohledem (prohlídka zevních rodidel),
q vyetøení vnitøku pochvy a dìloního èípku vaginoskopem,
q vyetøení pohmatem.
Pøi vyetøení pohledem si vímáme zevních rodidel, jejich utváøení, ale
i èistoty, pátráme po pøítomnosti výtoku èi krvácení nebo zaschlých
stop po nich, pøípadnì poranìní nebo jeho následkù. Dále si prohlédneme panenskou blánu  hymen. Nejde jen o to, zda je èi není pokozena, ale tlouka její sliznice je jednoduchým orientaèním vodítkem
pro posouzení stavu hormonálního zásobení (øíkáme, e hymen je
zrcadlo estrogenù). Vimneme si i tvaru otvoru v panenské blánì, co
je nutné zhodnotit jak z hlediska odtoku menstruaèní krve, tak i pøípadnì pro posouzení, zda dívka mùe pouívat menstruaèní tampony
apod.
Pokud máme v pøípadech podezøení na pohlavní zneuívání posoudit
celistvost hymenu, musíme k tomu pouít kolposkop. To je lupové zaøízení pro obì oèi, které lékaøi umoní prohlédnout si sliznice ve zvìtení 12,5krát, nebo jen tak je mono odliit trhliny èi jizvy sliznice od
jejích pøirozených záhybù.
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nìkdy svìøuje sestøe nebo lékaøi v ambulanci radìji bez pøítomnosti
matky  a to byste, maminko, mìla respektovat. Kdy se tedy dozvíme
informace od pacientky samotné, pak si je rádi doplníme také od matky
 ta samozøejmì má obvykle lepí pøehled o nemocech v rodinì i o tom,
co ve její dcera prodìlala, má také více vlastních zkueností k hodnocení obtíí (napø. hodnocení intenzity menstruaèního krvácení).

