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Sex tipy pro pacienty s ankylozující spondylitidou 
(Bechtěrevova nemoc) 

 

Autor: Madeline Vann, MPH  
(Po odborné medicínské stránce prověřila MUDr. Cynthia Haines) 

Převzato z webové stránky: 
http://www.everydayhealth.com/rheumatic-diseases/ankylosing-spondylitis-sex-

life.aspx 

BBeecchhttěěrreevvoovvaa  nneemmoocc  mmůůžžee  zznnaammeennaatt  pprroobblléémmyy  ss  mmoobbiilliittoouu,,  bboolleessttii  aa  ppřřeekkáážžkkyy  

vv  sseexxuu,,  aallee  aannii  ttoottoo  vvůůbbeecc  nneemmuussíí  vvéésstt  kk  uukkoonnččeenníí  iinnttiimmiittyy  vvee  vvaaššeemm  vvzzttaahhuu..  

Bolest a ztuhlost související s Bechtěrevovou chorobou může mít také 
negativní dopad i v oblasti sexu a intimity, ale vůbec není třeba předem rezignovat. 

Protože únava a snížená mobilita mohu u pacientů s Bechtěrevovou chorobou 
inhibovat sexuální vzrušení, je důležité najít vhodný způsob, jak si s intimními 
záležitostmi poradit. Bechtěrevova choroba je progresivní onemocnění, takže 
budete pravděpodobně muset provést úpravy svých sexuálních zvyklostí 
v závislosti na tom, máte-li bolesti v zádech, kyčlích, nebo jiných velkých kloubů 
(kolena, ramena apod.). Buďte kreativní a pohrajte si s různými polohami, hračkami 
a technikami. 

Nalezení způsobů, jak mít sex a současně poskytnout potěšen i vašemu 
partnerovi, to pomáhá zvýšit sebevědomí i utužit vztahy s vaším partnerem. Cílem 
je to, být si vždy schopen říci: „Umím potěšit svého partnera i být ve vztahu s ním 
důstojným partnerem," říká Mitchell Tepper, Ph.D, MPH, široce uznávaný odborník 
na sexuální terapie pro osoby se zdravotním postižením a jejich partnerů – sám je 
ochrnutý a téměř kompletní kvadruplegik. 

Uvědomte si, že v tom nejste sami. U mužů s Bechtěrevovou chorobou se 
uvádí vyšší výskyt sexuální dysfunkce, než u jejich zdravých vrstevníků, je tedy 
pravděpodobnější, že zde bude i vyšší počet stížnosti týkajících se sexuálního 
života bechtěreviků. Uvádí se to i ve studii zveřejněné v časopisu „International 
Journal of Impotence Research (Mezinárodní časopis pro studium impotence)“.  

Další studie, zahrnující 612 lidí, zveřejněná v časopise „Rheumatology 
(Revmatologie)“ říká, že u pacientů s aktivnější formou nemoci jsou hlášeny případy 
snížené sexuální funkce. Tito pacienti popisoval své sexuální vztahy tak, že jsou 
negativně ovlivněny v rozmezí „středně" až „extrémně". 

Neexistuje ale žádný výzkum, který by naznačoval, že u lidí s Bechtěrevovou 
chorobou je větší pravděpodobnost, výskytu sexuální dysfunkce, jako je např. 
předčasná ejakulace nebo erektilní dysfunkce, takže pokud máte problémy 
s dosažením nebo zachováním erekce, poraďte se s lékařem. 

JJaakk  mmlluuvviitt  oo  sseexxuu  uu  BBeecchhttěěrreevvoovvyy  cchhoorroobbyy  

Upřímně a otevřené si popovídejte se svým partnerem, se kterým sdílíte své 
touhy, i tom, jak se do této oblasti promítají vaše případná omezení. Aby váš 
partner vědět, jak se vás vaše diagnóza dotýká právě v tuto chvíli. Nepokoušejte se 
předvídat a něco navrhovat do budoucna. K vůbec ničemu nevede, budete-li se 
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snažit předpovědět, jak na tom budete v dalších pěti nebo deseti letech. Přistupujte 
k sexu jako ke kreativnímu společnému řešení problémů a soustřeďte se na to, co 
byste chtěli dělat, abyste zůstali sexuálně aktivní. 

Pokud je váš partner z vaší diagnózy nešťastný, nebo mluví-li o nových 
sexuálních pozicích a technikách, může v tom případě i on nebo ona potřebovat 
nějaký čas, aby se mohli přizpůsobit potřebné změně. V tom může pomoci sexuální 
nebo rodinný terapeut, zejména když si s ním bude váš partner moci soukromě 
a bez obav promluvit v důvěrném známém domácím prostředí. 

TTiippyy  pprroo  rraaddoosstt  zzee  sseexxuu  

Vy a váš partner máte možnost podívat se na problémy, které Bechtěrevova 
choroba přináší, jako na způsob, jak kreativně zkoumat sex. Zde jsou některé 
kroky, kterými můžete pomoci oživit váš sexuální život: 

 LLééččbbaa  BBeecchhttěěrreevvoovvyy  cchhoorroobbyy 

Budete se cítit určitě mnohem lépe, budete-li mít pocit, že vaše choroba je 
dobře zvládána. Promluvte si s lékařem o medikamentózní léčbě, která může 
pomoci snížit bolest a ztuhlost. 

 ZZaamměěřřttee  ssee  nnaa  ssvvééhhoo  ppaarrttnneerraa.. 

Sex se neomezuje pouze na vzájemně uspokojující pohlavní styk. Přijdou 
chvíle, kdy nemáte pocit vzrušení, ale pořád je to vhodné, aby si dopřáli 
a vychutnali pohlazení, masáže, a také poskytovali potěšení svému partnerovi 
pomocí orálního sexu nebo pomocí sexuální hračky. Podobně také může nastat 
situace, kdy by váš partner zase rád potěšil vás. 

   DDoottýýkkeejjttee  ssee  aa  ppřřiittuullttee  ssee 

Bolest, zdravotního postižení, to jsou všechno výzvy vašim smyslům a vašemu 
sebevědomí, což vše může mít za následek, že máte pocit „odpojení“ od svého 
partnera. Tepper proto prosazuje intimní dotýkání, držení a mazlení v pozicích, 
které jsou pohodlné, aniž by to nutně vedlo k sexuálnímu styku nebo k orgasmu. 

  NNaalleezznněěttee  pprroo  vvááss  ttuu  nneejjvvhhooddnněějjššíí  ddeennnníí  ddoobbuu  

„Každý z nás má chvíle, kdy máme nejvíce energie", říká Tepper. Pokud se 
vzbudíte ztuhlí a bez chuti na sex, pak pro vás ráno není zřejmě ta nejvhodnější 
doba. Sdílejte tyto informace s vaším partnerem, abyste nemuseli jen 
odhadovat, je-li právě teď pro oba ten správný čas. „Sex je záležitost spontánní, 
něco jako fantazie", říká. 

 BBuuďďttee  aakkttiivvnníí 

Zůstaňte fyzicky aktivní, tím udržujete celé tělo připravené k sexu. Pro zahřátí je 
určitě vhodné lehké rozcvičení. Pokud to považujete za přínosné, zkuste si 
zacvičit i s partnerem, pak se osprchujte a můžete se věnovat milování. 

 ZZkkuussttee  ppoolloohhuu  vvee  ssttoojjee  nneebboo  vvkklleeččee 

Experimentujte například s různými pozicemi. Tepperova webová stránka 
určená pro tělesně postižené: http://mitchelltepper.com/, obsahuje řadu videí pro 
možnou inspiraci. Například muži s bolestí zad mohou daleko lépe vychutnat 
sex (vaginální a orální), pokud stojí nebo klečí, místo ležení naplocho. Jednou 
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z možností je, že muž stojí u postele a jeho partnerka použije polštáře s cílem 
zvýšit její pánevní oblasti do příslušné výšky. 

  ZZkkuussttee  sseezzeenníí  

Další možností pro osoby s Bechtěrevovou chorobou je sedět na židli s pevnou 
a pohodlnou spodní opěrkou zad. Držte svého partnera na klíně, buď čelem 
k vám, nebo obráceně. 

  PPoouužžiijjttee  ppoollššttáářřee  

Existuje celá řada pěnových polštářů speciálně navržených tak, aby umožnily 
lidem pohodlnější milování. Mezi další možnosti patří nafukovací podušky 
a polštáře, které umožňují regulaci tlaku, speciální polštářované židle i obyčejné 
postele s polštáři od velikosti celého těla až k malým válcovým polštářkům, které 
mohou být použity k podpoře vašich bolavých kloubů. 

  ZZvvaažžttee  ii  ssppeecciiáállnněě  nnaavvrržžeennýý  nnáábbyytteekk  

Položky, jako jsou například houpačky a unikátní židle, mohou nejen podepírat 
jednoho nebo vás oba, ale stejně tak mohou pomoci při vlastním styku. Sexuální 
terapeut vám může pomoci při rozhodování, zda je tento druh investice pro vás 
tím pravým. 

  PPoouužžíívveejjttee  lluubbrriikkaannttyy  

Vaginální suchost se u žen ve vyšším věku zvyšuje a lubrikanty mohou pomoci 
tuto překážku při milování odstranit. 

  VVyyttvvoořřttee  ssmmyyssllnnoouu  nnáállaadduu  

„Jsem velkým zastáncem atmosféry", říká Tepper. Hudba, svíčky, vonné oleje 
a videa, to všechno může napomoci tomu, aby sex byl pro vás oba i zábavným 
prožitkem. 

  KKoouuppeell  

Horká koupel ve vaně nebo „vana pro dva", to může být dalším vhodným 
místem pro sex. „Teplá voda může být uklidňující“, říká Tepper. 

  HHrraajjttee  ssii  ss  hhrraaččkkaammii  

I vibrátory mohou pomoci oběma partnerům si sex užít. Existuje celá řada 
dalších dostupných možností - sexuálně vzrušující může být i společný nákup. 

 RRoozzvvííjjeejjttee  ffaannttaazziiii 

Tepperova webová stránka zmíněná výše obsahuje řadu krátkých videí 
s ukázkami pozic vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Také 
doporučuje jako zdroj informací svoji knihu: „Základní průvodce sexem 
a zdravotní postižení". 
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Pozice při sexu při Bechtěrevově chorobě 

 

Webová stránka: hhttttpp::////wwwwww..aarrtthhrriittiissrreesseeaarrcchhuukk..oorrgg//aarrtthhrriittiiss--iinnffoorrmmaattiioonn//aarrtthhrriittiiss--

aanndd--ddaaiillyy--lliiffee//sseexx--aanndd--aarrtthhrriittiiss//ppoossiittiioonnss..aassppxx 

 

  
  

  

  

Oba partneři leží na boku tváří v tvář. Oba mají přední části stehen na 
posteli tak, že leží na partnerových. Jeden z partnerů má druhou¨nohu 
mezi partnerovými. Vhodné pro muže s problémy se zády, u žádného 
z partnerů se nezvyšuje dlouhodoběji zátěž kloubů. Je to poloha vhodná 
pro lidi po endoprotéze, pokud je nahoře ta operovaná noha 
 

Muž leží na zádech a žena klečí nebo leží na něm. Vhodné pro muže, 
kteří mají problémy s kyčlemi nebo koleny. Není vhodné pro ženy po 
endoprotéze. 

http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/arthritis-and-daily-life/sex-and-arthritis/positions.aspx
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Oba partneři stojí, žena se opírá o nábytek 
přiměřené výšky, aby měla pohodlnou 
oporu. Muž do ní vstupuje zezadu. Vhodné 
pro každého, kdo má problémy s poklekem 
nebo ležením tváří dolů. Vhodné i tehdy, 
má-li některý z partnerů endoprotézu. 

 

Žena leží na zádech a kolena má přehnuté přes 
muže. Vhodné pro ženy, které mají horší ohebnost 
kyčlí a kolen, takže je nelze zcela napnout. 

Žena leží na zádech s ohnutými koleny. Muž je nad ní 
mezi nohama ženy, podpírá se na napnutých rukách a kolena má mírně 
prohnutá. Pro případnou ochranu kolen lze použít polštář. Vhodné tehdy, 
je-li některý z partnerů po endoprotéze. 
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Žena leží na zádech s polštářem pod kyčlemi a stehny. Muž leží na ní 
se široce roztaženýma nohama po stranách a podpírá se rukama 
a koleny. V hodné pro ženy s problémy se zády, kyčlemi a koleny. 

Oba partneři leží na svých stranách, pokud je třeba, tak si žena vloží mezi 
kolena polštář. Muž do ní vstupuje zezadu. Vhodné pro ženy s problémy 
s kyčlemi, také jsou-li problémy s více kloub. Nepoužívejte v případě 
endoprotézy. 

Žena leží na zádech na kraji 
postele. Muž klečí a vstupuje do ní 
zepředu. Vhodné pro ženy, které 
nemohou ohýbat kyčle nebo 
narovnat kolena. 
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Překlad z anglického originálu: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@gmail.com) 
 

Žena klečí a podpírá se o nábytek nebo polštář. Muž do ní vstupuje  
zezadu. Je to poloha vhodná pro ženy s problémy s kyčlemi. 
Nepoužívejte tehdy, má-li druhý partner endoprotézu. 


