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I. BLOK – Gynekologická sekce         
 

PSEUDOCYESIS - KAZUISTIKA 
Šteflová E. 
Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 
 

Pseudocyesis čili falešné těhotenství je stav, kdy je netěhotná žena pevně přesvědčena o 
svém těhotenství. Nejčastější příčina tohoto vzácného stavu je organická mozková či 
endokrinologická patologie, chronické psychické poruchy, ale může vzniknout i idiopaticky. 
Častěji se vyskytuje ve společnosti, kde je vysoce ceněna ženská fertilita a role matky.  
S příznaky jako by falešného těhotenství se můžeme setkat i mužů (partnerů těhotných žen) 
– COUVADE syndrom. Jinak jde o fenomén, se kterým se poměrně často setkáme 
v živočišné říši (psi, koně, prasata, primáti). Moje kazuistika se týká 54leté postmenopauzální 
ženy.  
 
Klíčová slova: pseudocyesis – příznaky, laboratoř, terapie – Couvade syndrom – kazuistika 
 

 

SEXUALITA A KVALITA ŽIVOTA ŽENY V PERIMENOPAUZE 
Koliba P. 
Gynartis s.r.o., OSTRAVA 
 
Sexuální aktivita je spojována s mládím a s fertilitou a biologickou reprodukcí. Ve středním a 
vyšším věku je vnímána jako nedůležitá. Opak je pravdou. V období přechodu je pravidelný 
sexuální život pozitivním faktorem a podporuje psychické a fyzické zdraví ženy. Sexuálně 
aktivní ženy zdravější, sebevědomější a také šťastnější. Při pohlavním styku se vylučují 
endorfiny, které působí euforii a pozitivně ovlivňují náladu člověka. Ženy, které na sex 
rezignují, bývají více nespokojené.  
 
Perimenopauza je období, asi rok před menopauzou a rok po menopauze. Menopauza je 
pak trvalé ukončení menstruačního krvácení v důsledku ztráty ovariální folikulární aktivity, 
když už žena rok nekrvácí. Průběh i nástup menopauzy je individuální. Projevy deficitu 
estrogenů se projevují jako tzv. klimakterický symptom. Biologická determinace zahrnuje 
jak somatické změny, tak hormonální změny. Mezi faktory ovlivňující sexualitu ženy patří 
také demografické faktory (ztráta partnera, problém najít nového partnera), sociální 
faktory a psychologické faktory (samota, deprese…) Ženy jsou v tomto období nervově 
labilní a život jim komplikují problémy s inkontinencí, poruchy spánku, deprese nebo úzkost, 
stres a obavy o své zdraví. Sex ve stáří je také velké společenské tabu. Mýtus o úbytku 
sexu tzv. mýtus bezpohlavního stáří, patří mezi klasické a nejhlouběji zakořeněné mýty o 
stáří. Ženy si často neuvědomují, že erotika a aktivní sexuální život zvyšují jejich půvab 
a krásu, více pečují o svůj tělesný vzhled, mají více pohybové aktivity a uspokojující sex 
může mít navíc příznivý kosmetický efekt. Žena si uvědomuje spíše negativní změny na 
svém těle, často se domnívá, že klesá její sexuální atraktivita a začne se podceňovat. 
Důležité je, aby partner ženu chápal.  
 
S menopauzou přichází ztráta pocitu mládí a atraktivity. Deficit pohlavních hormonů a 
snížené funkce gonád můžou negativně ovlivňovat kvalitu života, a to mužů i žen. Pozitivní 
efekt má často vhodně zvolená hormonální substituční léčba po konzultaci s gynekologem. 
Pohlavní život žen ve středním a vyšším věku hraje významnou roli a zvyšuje kvalitu života. 
Sexuální aktivita lidí ve vyšším věku, hlavně při pravidelném spolužití prodlužuje délku a 
zlepšuje kvalitu života. Platí ale, že ženská sexualita je velmi variabilní a individuální.  
 
Literatura: u autora 
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SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE PO LÉČBĚ ONKOGYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
Havelka P. 

Gynekologicko porodnické oddělení, sexuologická ambulance, KNTB, a.s., Zlín 
 
Včasnější diagnostika a kvalitní léčba onkogynekologických onemocnění vede ve svém 
důsledku ke zlepšení výsledkům v přežívání pacientek. Operační léčba, chemoterapie a 
radioterapie využívající se v léčbě však nepřináší jen pozitivní efekt, ale často negativně 
ovlivňují kvalitu života (QOL) s dopadem na sexuální funkce. Tyto důsledky mohou být 
přechodné, ale často mohou vést k sexuální abstinenci až averzi s dopadem na partnerské 
soužití. Při léčbě a následné dispenzarizaci pacientek s onkogynekologickým onemocněním 
je vhodné věnovat této problematice čas a pozornost se snahou zachovat co nejlepší kvalitu 
života přežívajících žen. 
 
Klíčová slova: sexuální dysfunkce, onkogynekologická onemocnění 
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II. BLOK – Urologická sekce         
 

MUŽSKÉ STÁRNUTÍ Z POHLEDU SEXUOLOGA A UROLOGA 
Šrámková T.¹, Šrámková K.²  
1 Masarykův onkologický ústav v Brně 
2 Urologické oddělení FN USA v Brně 
                                                           
Stárnutí je fenomén, který přitahuje pozornost odborníků i z oblastí zdaleka přesahujících 
rámec biomedicíny. Je spojeno s biologickými i psychickými změnami organismu, vyšší 
zranitelností a postupně se snižující výkonností, a s chronickou morbiditou.  Navzdory mnoha 
pokrokům v posledních desetiletích zůstávají kardiovaskulární onemocnění celosvětově 
hlavní příčinou úmrtí. Subklinická ateroskleróza zřejmě předchází vaskulární erektilní 
dysfunkci o více než 10 let, přitom erektilní dysfunkce předchází akutní inzulty, jako jsou 
infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, přibližně o 2–5 let. Proto může být erektilní 
dysfunkce časným projevem onemocnění koronárních tepen a periferních cév a měla by být 
považována za potenciální varovný příznak kardiovaskulárních onemocnění. 
Epidemiologické studie prokazují, že muži mající nízkou hladinu testosteronu se dožívají 
nižšího věku a mají vyšší úmrtnost na kardiologická, onkologická i respirační onemocnění, a 
to včetně COVID-19.  Pokroky v diagnostice a léčebných modalitách aplikovaných v oblasti 
onkologie během poslední dekády vedly k prodloužení celkového přežití pacientů. 
Onkologicky nemocní zhusta trpí sexuálními dysfunkcemi. Pokud sexuální dysfunkce není 
léčena, sama nezmizí, naopak perzistuje léta. Zásadní úkol v komplexní péči o stárnoucí 
muže a seniory je udržení zdraví a odpovídajícího životního stylu, kompenzace 
somatických/psychických komorbidit, udržení co nejvyšší míry soběstačnosti, aktivního 
sociálního života a věku odpovídající intimity. Cílem sdělení je prezentovat komplexní pohled 
na mužské stárnutí. 
 

Klíčová slova: stárnutí; sexuální dysfunkce; nedostatek testosteronu;  
kardiovaskulární onemocnění; onkologická onemocnění; COVID-19;  
 

 

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE LÉČBY TESTOSTERONEM 
Turčan P., Hambálek J. 
Centrum MEDIOL s.r.o., ordinace sexuologie a andrologie, Olomouc 
 
Léčba testosteronem u mužů s hypogonadizmem je běžnou součástí andrologické péče a 
výrazně pomáhá zlepšit kvalitu života našich pacientů. Avšak ani tato léčba, stejně jako 
každá jiná, není bez rizika. Proto musíme každý případ posuzovat individuálně a vždy musí 
převažovat přínos pro pacienta nad rizikem, které tato léčba přináší. 
 
Mezi nezávažnější a nejčastější komplikaci léčby testosteronem rozhodně nepatří zvýšené 
riziko vzniku či přímo vznik rakoviny prostaty. Tento mýtus byl vyvrácen a nebyl potvrzený 
žádnou studií i když mu, bohužel, ještě i do dnešního dne, věří mnoho lékařů, včetně 
některých urologů, a šíří tuto nepravdivou informaci dále. 
 
Nejčastější a nejzávažnější komplikací léčby testosteronem je vznik erytrocytózy, tedy 
nadměrné tvorby červených krvinek. Tyto pak mohou krev extrémně zahustit a stav může 
vyústit až do vzniku embolie. Riziko erytrocytózy není u každého stejné, podle řádně 
zdokumentovaných výzkumů však víme, že toto riziko je nejvyšší v prvních 3 až 12 měsících 
od počátku léčby. 
Nejvyšší je toto riziko u krátkodobě působících injekčních preparátů, které se aplikují obvykle 
každé 2-3 týdny a konkrétně je v tomto případě zvýšeno až o 67 %. Nejnižší je naopak u 
testosteronu ve formě transdermálního gelu, kde je vyšší pouze o 13 %. Na tuto skutečnost 
reflektují i doporučené postupy v léčbě testosteronem dle EAU a dalších odborných 
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společností. Léčba by měla být vždy zahájena transdermálním gelem, a po určité době, 
pokud je pacientem dobře tolerována, je možné přejít na injekční aplikace, kde bezpečnější 
variantou jsou depotní injekce, které je možné aplikovat každých 10 až 14 týdnů. 
Transdermální gel má především tu výhodu, že působí pouze do dalšího dne a v případě 
komplikací je jej proto možné prakticky okamžitě vysadit. Při aplikaci testosteronu v injekční 
formě od aplikace testosteron v těle zůstává minimálně 3 týdny až 3 měsíce, v závislosti na 
typu použitého preparátu.  
Pokud se erytrocytóza vyskytne, není nutné vždy hned testosteron vysadit. Za kritickou 
hranici považujeme hematokrit od 0,54 a více. Pokud se při léčbě testosteronem hematokrit 
zvyšuje či této hranici se postupně přibližuje nebo ji překračuje, máme několik možností, jak 
dosáhnout snížení jeho hodnoty. Jedná se například o darování krve, snížení dávky 
testosteronu, dostatečnou hydrataci, upravit hormony štítné žlázy, použít šetrnější formu 
aplikace testosteronu (například transdermální), snížit příjem červeného masa atd.  
Další možné komplikace jsou akné, zvětšení prsou, chrapot a prohloubení hlasu, při injekční 
formě i 
bolest, zarudnutí, modřiny, krvácení nebo tvrdost v místě vpichu. Někteří muži mohou ale 
paradoxně pociťovat i zvýšenou únavu, nebo mít potíže s usínáním nebo udržením spánku, 
či je mohou trápit změny nálady. U některých se může objevit zvýšení PSA, problémy 
s močením a nykturie. Benigní hyperplazie prostaty je však pouze relativní kontraindikací, a 
to do vyřešení případné překážky vývodných močových cest. Výjimečně může dojít i ke 
zvýšení krevního tlaku či vzniku kožní alergické reakce v místě aplikace gelu či reakce 
v místě aplikace injekce.  
 
O těchto komplikacích je nutné vědět a myslet na ně. Dále bychom rovněž měli vědět, než 
pacientovi testosteron zakážeme používat, že většina těchto komplikací je řešitelná. 
V naprosté většině případů se dá najít vhodná forma či dávka testosteronu tak, aby byla pro 
naše pacienty prospěšná a vedla ke zlepšení kvality jejich života.  
 

 
FOURNIÉROVA GANGRÉNA PENISU 
Lavička Z. 
Nemocnice Jihlava, urologické oddělení 
 

Fourniérova gangréna je závažné nekrotické onemocnění mužského genitálu. Většina 
pacientů přichází k lékaři již v pokročilém stadiu, kdy je nutná agresivní ATB terapie a 
rozsáhlé chirurgické výkony, často s trvalými následky. 
Výzkumná otázka: Lze včasnou diagnostikou předejít závažným zdravotním potížím? 
 
Metody: retrospektivní analýza obrazové dokumentace 
 
Výsledky: obrazová dokumentace prezentuje počínající stadia Fourniérovy gangrény, které 

lékař nemusí rozpoznat, protože se s nimi setkává vzácně 
 
Závěr: včasná ATB a chirurgická léčba může předejít trvalým následkům 
 
Klíčová slova: otok, zarudnutí, bolesti, genitál 
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KDO MAŽE, TEN JEDE 
Turčan P.  
 
Přísloví „kdo maže, ten jede“ je poměrně často používáno v různých souvislostech, mimo jiné 
i při aplikaci sexuologických doporučení v intimním prostředí našich ložnic.  
Všichni rovněž dobře víme, že každý stroj, auto, motocykl, potřebuje promazat, aby se 
kolečka nezadřela. Stejně tak i každý, kdo lyžuje, určitě ví své o vhodném mazání. 
Pokud je řeč o strojích, lidské tělo je rovněž takový složitý a geniálně fungující stroj, který má 
občas tendenci se zadrhávat nebo poškozovat, zvláště s přibývajícím věkem. 
 
Jednou z možností, jak zlepšit fungování lidského těla, podpořit zdraví a zvýšit kvalitu života, 
je hormonální terapie. 
Mezi odborníky i laiky koluje více informací ohledně hormonální léčby stárnoucích žen a žen 
v menopauze než o léčbě stárnoucích mužů. V poslední době se ale více již popularizuje i 
léčba stárnoucích mužů.  
 
Zajímavé je i to, že u žen v přechodu dochází k prudkému vzniku nedostatku estrogenů, 
zatímco u mužů spíše produkce testosteronu klesá s věkem postupně. Ačkoliv je mezi 
hormony v rámci obou pohlaví takto zásadní rozdíl, projevy nedostatku estrogenu i 
testosteronu jsou velice podobné.  
Nejčastěji se objevují výkyvy nálady, úzkosti, podrážděnost, depresivní nálady, ztráta 
energie, návaly horka a potu, nespavost atd.  Mezi dlouhodobé projevy patří například vyšší 
riziko vzniku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či osteoporóza.  
 
V rámci hormonální léčby testosteronem máme několik možností. Aktuálně již není několik let 
dostupná perorální forma testosteronu, která byla stejně nejméně účinná. Další možností je 
aplikace testosteronových injekcí, buď krátkodobě působících, nebo depotních, které se 
aplikují každé 2-3 týdny či každých 10-14 týdnů. Nejbezpečnější, nejšetrnější a velice dobře 
účinnou formou aplikace testosteronu je transdermální gel s testosteronem. Výhodou je 
možná rychlá a pružná úprava dávky a případně i prakticky okamžitého vysazení přípravku 
při vzniku komplikací.  
 
Rovněž hormonální léčba estrogeny je pro ženy prospěšná, ale má opět i svá rizika. Jedním 
z hlavních rizik veškeré hormonální léčby ve formě perorálních tablet je zvýšené riziko vzniku 
tromboembolizmu. Dle výsledků mnoha studií jednoznačně vyplývá, že transdermální gel 
s estrogeny je opět mnohem bezpečnější i v tomto směru. Jeho používání riziko vzniku 
treomboembolizmu nezvyšuje, či dokonce jej i mírně snižuje. Proto bychom této formě, 
zvláště u žen se zvýšeným rizikem tromboembolie, měli dát přednost. Díky této možnosti se 
estrogenní terapie stává dostupná a použitelná i pro ženy, kterým byla dříve kvůli riziku TEN 
zakazována či nedoporučována.  
 
Ve srovnání s dalšími typy hormonální léčby stárnoucích mužů i žen se proto transdermální 
gely jeví jako nejbezpečnější a nejšetrnější formou hormonální léčby s významným dopadem 
na zlepšení či udržení zdraví a na zvýšení kvality života našich pacientů. Proto tedy i zde 
můžeme říct: Kdo maže, ten jede.  
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III. BLOK – Sympozium Slovenské sexuologické společnosti 
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IV. BLOK – Sekce sexuální medicína jako obor 
 

SEXUOLOG V DOBĚ POLITICKÉ KOREKTNOSTI 
Trojan O. 
 
Sdělení je zaměřeno na srovnání dřívějších paradigmat se současnými a o vlivech sociálně-
politických na obor sexuologie.  Mělo by podnítit k diskusi o tom, do jaké míry jsme jakožto 
odborníci povinni poplatnostÍ současným trendům „korektnosti“ a zda si může lékař dovolit 
hájit vlastní názor, aniž by riziko s tím spojené přesahlo únosnou mez. 
 

 

KONTROVERZNÍ OTÁZKY DNEŠNÍ (NEJEN) SEXUOLOGIE 
Weiss P. 
 
Sexuologická témata vždy byla předmětem seriózních i bulvárních polemik. V posledních 
letech vidím v naší společnosti některé z hlavních oblastí týkajících se diskusí ohledně lidské 
sexuality v těchto oblastech: 

1. Pornografie a její vliv na sexuální chování (včetné problematiky dětské pornografie) 
2. Genderová problematika a s tím spojená oblast změn pohlaví 
3. Adopce dětí jednopohlavními rodičovskými páry 
4. Kastrace nebezpečných sexuálních deviantů 
5. Registr pedofilních delikventů 

Referát se snaží o vytyčení hlavních bodů v polemice o uvedených problémech a alespoň 
v některých případech o nástin možných řešení. 
 

 
CHÝBA NÁM NIEČO V SEXUOLÓGII? 
Chovanec M. 
Katedra kriminalistiky a forenzných vied 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 
 
V príspevku autor prináša parciálne výsledky z prieskumu konaného na príslušníkoch 
Policajného zboru v rámci Slovenska z projektu Špeciálne výsluchové miestnosti, kde 
prednášal príslušníkom základné informácie z oblasti sexuológie (stručná história a súčasnosť, 
sex. dysfunkcie a parafílie). V prieskume sa zameral na bazálne vedomosti z danej 
problematiky u účastníkov kurzu. 
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V. BLOK – Parafilie a sexuální násilí 
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VI. BLOK – Reprodukční medicína 
 

EVOLUČNÍ ASPEKTY ASISTOVANÉ REPRODUKCE U PÁRŮ S ANDROLOGICKY 
PODMÍNĚNÝM FAKTOREM PORUCHY PLODNOSTI 
Mardešić T. 
Sanatorium Pronatal, Praha 
 
Metody asistované reprodukce představují doposud nejefektivnější léčbu poruch plodnosti, 
kterou kdy medicína měla k dispozici. Počet cyklů mimotělního oplodnění (IVF) trvale 
narůstá, stejně tak i procento dětí narozených s využitím technik asistované reprodukce. Tyto 
postupy pomáhají v případech poruchy plodnosti páru, avšak obchází celou řadu přirozených 
bariér a selekčních tlaků, které se fyziologicky uplatňují při koitální reprodukci. Pro evoluční 
strategii má zásadní význam nejenom výběr sexuálního partnera, ale také selekce 
individuálních gamet pro proces fertilizace, selekce blastocysty pro úspěšnou implantaci a 
vývoj časného embrya. Je zřejmé, že techniky asistované reprodukce obcházejí tyto základní 
evoluční bariéry a umožňují tak dosáhnout těhotenství i těm párům, kterým by v historickém 
kontextu reprodukce nebyla umožněna. IVF upřednostňuje odlišné charakteristiky spermií 
oproti koitální reprodukci, a proto je používána řada laboratorních postupů, jejichž smyslem 
je co nejvěrněji napodobit mechanismus přirozené selekce kompetentní spermie pro oplození 
oocytu. Narůstající počet párů s andrologicky podmíněnou poruchou plodnosti a odkládání 
těhotenství do stále vyššího reprodukčního věku kromě dalších rizik zvyšuje potřebu 
oplodnění oocytů metodou intracytoplasmatické injekce spermie (ICSI) zcela obcházející 
přirozené reprodukční selekční bariéry. Navíc, IVF u párů se sníženou plodností na základě 
onemocnění, které má genetickou komponentu, může prevalence této patologie v populaci 
postupně narůstat (PCOS, endometrióza). 
 Reprodukce je motor evoluce, ovlivňujeme-li reprodukci, ovlivňujeme i evoluci. Efekt 
asistované reprodukce na evoluci spočívá v systémové změně selekčních tlaků ve všech 
fázích reprodukčního cyklu. IVF vytváří evoluční podmínky, které jsou stále více adaptovány 
na technologické podmínky reprodukce s využitím ART. 
 
Klíčová slova: evoluce, asistovaná reprodukce, andrologicky podmíněná porucha plodnosti 
 
 

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OBSTRUKČNÍ AZOOSPERMIE U MUŽŮ  
Bittner L.1, Zámečník L.2 

1 Andrologická klinika, Praha; Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 
2 Andrologická klinika, Praha; Sexuologický ústav a Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 
 
Se zvyšujícím se počtem provedených vazektomií stoupá i počet mužů, kteří své rozhodnutí 
chtějí vzít zpět a přejí si dalšího potomka. Data ukazují, že 3–5 % mužů, kteří podstoupí 
vasektomii, v průběhu času změní svůj názor. Obstrukční azoospermie (OA), může mít i 
pozánětlivou, iatrogenní, či vývojovou etiologii. Mužům s OA je možné nabídnout použití 
kryokonzervovaného spermatu k IVF s ICSI, či IUI, pokud bylo sperma zamraženo, nebo se 
pokusit o obnovení průchodnosti chámovodů vazo-vazoanastomózou, případně zvolit odběr 
spermií z varlete, či nadvarlete metodou MESA/TESE, případně miniTESE.  
Přednáška pojednává o jednotlivých metodách a porovnává jejich míru úspěšnosti a možné 
komplikace jednotlivých výkonů. 
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PROČ NÁM SPERMIE NEMUSÍ STAČIT K OTCOVSTVÍ… 
Vík V. 
 

• SPG nezhodnotí funkční stav/ fertilní potenciál spermií 
• SPG nevysvětluje idiopatickou infertilitu 

Jaké máme možnosti?... 
 
 
ODKLÁDÁNÍ RODIČOVSTVÍ, ZDRAVOTNÍ RIZIKA U MATEK TĚHOTNÝCH PO 35 ROCE 
ŽIVOTA 
Nováková D., Vlček P. 
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol 
 
V posledních letech dochází k významnému nárůstu věku mateřství. Odkládání mateřství je 
často spojeno s problémy s dosažením těhotenství. Řada žen podstupuje léčbu pomocí 
metod asistované reprodukce.  
 
Oddálené mateřství je spojeno se zvýšením rizika různých těhotenských komplikací a 
nepříznivých výsledků těhotenství. Některé zdravotní problémy jsou spojeny s věkem matek.  
V České republice je nyní průměrný věk při narození prvního dítěte téměř 30 roků. S věkem 
žen vzrůstají jejich zdravotní problémy, již před těhotenstvím se u nich projevují různá interní 
onemocnění, která odpovídají jejich věku.  
 U těhotných žen se také může manifestovat nové maligní onemocnění. Rizikem pro některá 
maligní onemocnění jsou zvýšené hladiny pohlavních hormonů, například karcinom štítné 
žlázy, jehož incidence v posledních letech narůstá. 
Riziko maligního onemocnění, lokalizace a četnost jednotlivých nádorů, jsou výrazně spojeny 
s věkem ženy. Cílem sdělení je informovat o tom, jaký je vztah jednotlivých nádorů k věku 
žen.  
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VII. BLOK – Varia 
 

JAK SYSTÉMOVĚ ZAVÉST PRÁCI SE SEXUALITOU V SOCIÁLNÍCH, 
ŠKOLSKÝCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH 
Šídová L. 
Freya, z. s. 
 
V oblasti sexuality a vztahů panuje ze strany pracovníků a pracovnic v zařízeních velká 
nejistota. Nevědí, jak mají v této oblasti postupovat, co je jejich kompetencí a co již ne, 
nejsou si jistí, jak se v určitých situacích zachovat, kde jsou jejich hranice práce v oblasti 
sexuality a vztahů. Některé organizace poskytující sociální služby mají vypracovanou 
metodiku pro práci s tématem sexuality, přesto tato metodika neodpovídá jejich praxi a 
pracovníci a pracovnice se podle ní neřídí. Zásadním se totiž ukazuje, že organizace musí 
projít systémovou změnou, kdy dojde k začlenění tématu sexuality do organizace 
komplexním způsobem. 
Dva roky jsme realizovali projekt Systémového zavádění práce se sexualitou v rámci projektu 
ESF, který se zabýval hledáním vhodného systému práce při zavádění sexuality v sociálních, 
školských a zdravotních zařízeních. Snažili jsme se najít nejvhodnější model, který by těmto 
zařízením usnadnil zavádění služby práce se sexualitou, aby se stala běžnou součástí 
sociálních, školských a zdravotních zařízení.  
Využívali jsme metodu Human centered design (dále HCD), neboli česky na 
uživatele/uživatelky zaměřený přístup. “Tato metoda se zprvu zajímá o člověka a jeho 
potřeby a na základě toho vytváří nové služby či nástroje, které mohou těmto lidem pomoci a 
budou respektovat svobodnou vůli klientů/klientek a fungovat tak, aby jim umožnily žít podle 
svých představ bez nutnosti přizpůsobit se např. řešením a typizovaným službám. 
Cílem našeho příspěvku je představení tohoto nástroje k systémovému zavádění práce se 
sexualitou.  
 
 
CELONÁRODNÍ VÝZKUM SEXUÁLNÍHO CHOVÁNÍ, PREFERENCÍ A WELL-BEINGU 
OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY 2023: CO NÁS ČEKÁ? 
Klapilová K., Krejčová L., Androvičová R., Pitoňák M., Weiss P., Bártová K. 
Centrum pro sexuální zdraví a intervence, Národní ústav duševního zdraví, Klecany 
 
V letošním roce byl dokončen vývoj dotazníkové baterie reprezentativního národního 
výzkumu sexuálního chování, preferencí a well-beingu obyvatel České republiky. Cílem 
plánované studie je získat aktuální data o sexuálním chování (včetně nových trendů), 
sexuálním zdraví, konzumaci péče, prevalenci sexuálního násilí (on-line i offline) a well 
beingu v české populaci. Vývoj dotazníku byl inspirován několika osvědčenými průzkumy 
sexuálního zdraví, jako je např. aktuální WHO baterie, GESID (německý národní průzkum), 
NATSAL (britský národní průzkum) a předchozí české národní průzkumy (podle prof. Weisse 
a Zvěřiny). Baterie dotazníku je tvořena výběrem okruhů, jako jsou pohlavně přenosné 
nemoci, sexuální menšiny, péče o sexuální zdraví, sexuální výchova a násilí. Na vývoji 
spolupracují, jak čeští (A. Ševčíková, L. Blinka (Brno); K. Mladá, M. (Praha), tak zahraniční 
experti (P. Briken, L. Pietras a O. Kontula). Téma pohlavně přenosných nemocí bylo rovněž 
projednáno s vládní skupinou pro monitoring HIV. Samotný sběr dat, který by měl započít na 
podzim 2023, by měl čítat přibližně 4000 mužů a žen ve věku 18+ let. měl započít na podzim 
roku 2023. Sběr dat proběhne přes vybranou sociodemografickou agenturu skrze kombinaci 
osobního a on-line computer-assisted dotazování. Dotazník bude vyplněn na elektronických 
zařízeních, v případě potřeby (u lidí s chybějící digitální gramotností) prostřednictvím metody 
tužka-papír. Požadavky na reprezentativitu vzorku budou dodrženy skrze pravděpodobnostní 
výběr vzorku, či skrze stratifikovaný náhodný výběr dle pohlaví, věku, kraje a stupně 
vzdělání. Na konferenci bude blíže představena tvorba a obsah jednotlivých sekcí 
dotazníkové baterie a budoucí přínosy samotného výzkumu.  
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BOS. org s.r.o. 

Kekulova 615/38  

400 01  Ústí nad Labem 

 
Vážení přátelé, 

   
jsme rádi, že ČSSM se jako jedné z velmi mála odborných společností podařilo v minulých letech i přes 
nepříznivé vnější okolnosti zatím udržet tradici každoročního osobního setkávání se na sympoziu 
v Českém Krumlově. Pevně doufám, že se i letos se sejdeme, vyměníme si odborné poznatky a budeme 
mít příležitost opět popít číši vína v milé společnosti a v inspirativním prostředí. Za ta léta mnozí z nás 
považují toto sympozium již za pevnou součást života, odborného i společenského. Letitá tradice to zdá 
se potvrzuje. 
Rádi Vás informujeme, že pod vedením Dr. Klapilové jsme připravili kvalitní reprezentaci naší společnosti 
na únorovém kongresu ESSM v nizozemském Rotterdamu. Vazby s Evropskou organizací ostatně 
považujeme za velmi důležité, proto bude určitě příležitost, abychom vás v Krumlově mohli informovat 
o výsledku. 
Myslím, že i nadcházející ročník budu pro nás pro všechny po všech stránkách přínosný, tak, jak jsme na 
našich setkáních zvyklí. Proto doufáme i v roce 2023 ve vaši hojnou účast na sympoziu, které máme 
naplánováno ve dnech 26. a 27. 5. 2023.  
 
Těším se na osobní shledání v Českém Krumlově. 
Jménem rady ČSSM 
prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc. 
MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM - předseda 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ  

26. – 27. 5. 2023 
Městské divadlo Český Krumlov, Horní 2, Český Krumlov 

 

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ SYMPOZIA 

Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine 

 

POŘADATEL 

Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine 

ve spolupráci s BOS. org s.r.o. 

 

GARANT SYMPOZIA 

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM – TH klinika s.r.o. 

 

REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ A UBYTOVÁNÍ 

Tel.: +420 475 531 098 

E-mail: info@bos-congress.cz 

 

INFORMACE, AKTIVNÍ ÚČAST 

Bc. Květuše Petáková         

Tel.: +420 475 214 224                         

E-mail: petakova@bos-congress.cz 

 

  

mailto:info@bos-congress.cz?subject=Symposium%20České%20společnosti%20pro%20sexuální%20medicínu%20
mailto:petakova@bos-congress.cz?subject=Symposium%20České%20společnosti%20pro%20sexuální%20medicínu%20
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CERTIFIKÁTY O ÚČASTI 

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského 

předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem 

11 kreditů. 

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení 

o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, 

budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS 

ČLK, kde jste evidovaní. 

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno 

individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu 

dokládá např. programem akce nebo sborníkem.  

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů 

jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti. 

 

Certifikáty budou vydávány po skončení sympozia. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SYMPOZIA 
 

Pátek 26.5.2023 
08.00 - 18.25 Registrace 
08.45 - 08:50 Zahájení - Trojan O., Klapilová K.  
08:50 - 09.00 Křest knihy - Mužské stárnutí z pohledu sexuologa 
09.00 - 10.00 I. BLOK - Gynekologická sekce 

10.00 - 11.00 Zvaná přednášející - Gila Bronner (ISR) 

11.00 - 11.15 přestávka 
11.15 - 12.30 II. BLOK - Urologická sekce 
12.30 - 13.00 Kdo maže, ten jede! 
13.00 - 14.00 oběd  
13.00 - 14.00 Valná hromada ČSSM 
14.00 - 15.30 III. BLOK - Sympozium Slovenské sexuologické společnosti 
15.30 - 15.45 přestávka 
15.45 - 16.10 Zvaný přednášející - prof. RNDr. James Pfaus, PhD. (CZ) 
16.10 - 16.40 Boom Victoria a zdravotní aspekty erotických pomůcek 
16.40 - 16.55 přestávka 
16.55 - 17.45 IV. BLOK - Sekce sexuální medicína jako obor 
17.45 - 18.25 Real doll a virtuální realita - nový rozměr suxuality  

 
 

Sobota 27.5.2023 
08.30 - 14.30 registrace 
09.00 - 09.20 Když se muži tuží 
09.20 - 10.05 V. BLOK - Parafilie a sexuální násilí 
10.05 - 10.40 Zvaná přednášející - MUDr. Beatrice Bížová 
10.40 - 10.55 přestávka 
10.55 - 12.10 VI. BLOK - Reprodukční medicína 
12.10 - 12.40 FILM - Viril 
12.40 - 12.55 přestávka 
12.55 - 14.25 VII. BLOK - Varia 
14.25 -14.30 zakončení 
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GENERÁLNÍ PARTNER 
 

 

 

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNER 
 

 

 

 

PARTNER 
 

 

VYSTAVOVATELÉ 

Aristo Pharma s.r.o. 

BTL zdravotnická technika, a.s. 

EGIS Praha spol. s r.o. 

EMD-Medical Solution IT s.r.o. 

Grada Publishing, a.s. 

Hnutí za aktivní mateřství, z. s 

Medifine a.s. 
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PROGRAM 

Pátek 26.5.2023 
 
08.00 - 18.25 Registrace, prohlídka výstav firem  
 
08.45 - 08:50 Zahájení - Trojan O., Klapilová K. 
 
08:50 - 09.00  Křest knihy - Mužské stárnutí z pohledu sexuologa 

Šrámková T. 
 

09.00 - 10.00  I. BLOK - Gynekologická sekce 
Předsedající: Pastor Z. 

 
09.00 - 09.15  Možnosti farmakoterapie u ženských sexuálních dysfunkcí 

Pastor Z. 
09.15 - 09.30  Pseudocyesis - kazuistika 

Šteflová E. 
09.30 - 09.45  Sexualita a kvalita života ženy v perimenopauze 

Koliba P. 
09.45 - 10.00  Sexuální dysfunkce po léčbě onkogynekologických onemocnění 

Havelka P. 
 
10.00 - 11.00  Approach to the management of sexual and intimate problems in  

patients with Parkinson’s disease 
Bronner G. 
How digital technologies effect sexual life in the 21th century 
Bronner G. - – ZVANÁ PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

 
11.00 - 11.15  Přestávka 
 

11.15 - 12.30  II. BLOK - Urologická sekce 
Předsedající: Broul M. 

 
11.15 - 11.30  Substituční terapie testosteronem u pacienta s nádorovou duplicitou  

včetně karcinomu prostaty a hypogonadismem po oboustranné 
 orchiektomii. 
Broul M. 

11.30 - 11.45  Mužské stárnutí z pohledu sexuologa a urologa 
Šrámková T., Šrámková K. 

11.45 - 12.00  Nejčastější komplikace léčby testosteronem 
Turčan P. 

12.00 - 12.15  Zpráva ze stáže ESSM Surgical Academy v německém Kielu 
Novák J. 

12.15 - 12.30  Fourniérova gangréna penisu 
Lavička Z. 
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12.30 - 13.00  Kdo maže, ten jede! (Besins Healthcare Czechia s.r.o.) 

Turčan P. 
 
13.00 - 14.00 Oběd  
 
13.00 - 14.00  Valná hromada ČSSM 
 

14.00 - 15.30  III. BLOK - Sympozium Slovenské sexuologické společnosti 
Předsedající: Bartl I. 

 
14.00 - 14.05 Príhovor prezidenta SSS 

 Bartl I. 

14.05 - 14.30 Úspechy, úskalia a výzvy transrodovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku 

Vašečková, B. – zvaná přednášející  
14.30 - 14.45 Tranzícia a porucha autistického spektra (PAS) - špecifické prístupy a kazuistiky 

Štefániková J., Matisová M., Danková A. 
14.45 - 15.00 Je láska v ére kardiosexuológie (ne)bezpečná? 

Bartl I. 
15.00 - 15.15 Reminiscencie na sexuologické prípady z času COVIDu 

Máthé R. 
15.15 - 15.30 Niektoré psycho-sexuálne konsekvencie traumy panvového dna 

po vaginálnom pôrode 
Jandová K. 

 
15.30 - 15.45 Přestávka 
 
15.45 - 16.10  Sexual disorders on the horizon: when rare becomes new 

Pfaus J. -  – ZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
 
16.10 - 16.40  Boom Victoria a zdravotní aspekty erotických pomůcek (Virtshop CZ s.r.o.) 

Koubík T. 
 
16.40 - 16.55  Přestávka 
 

16.55 - 17.45  IV. BLOK - Sekce sexuální medicína jako obor 
 Předsedající: Weiss P. 

 
16.55 - 17.05 Zpráva o studiu sexuologie v Berlíně 

Zámečník L. 
17.05 – 17.20 Sexuolog v době politické korektnosti 

Trojan O. 
17.20 – 17.35 Kontroverzní otázky dnešní (nejen) sexuologie 

Weiss P. 
17.35 – 17.45 Chýba nám niečo v sexuológii? 

Chovanec M. 
 
17.45 - 18.25  Real doll a virtuální realita - nový rozměr suxuality  (Naughty Harbour) 

Skalník J. 
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Sobota 27.5.2023 
 
08.30 - 14.30  Registrace, prohlídka výstav firem 
 
09.00 - 09.20  Když se muži tuží (Xantis Pharma s.r.o.) 

Janáčková L. 
 

09.20-10.40  V. BLOK - Parafilie a sexuální násilí 
 Předsedající: Tojan O. 

 
09.20 - 09.35  Evaluace projektu Parafilik: heterogenní efekty terapie  

a zjištění pro budoucnost systému péče 
Navrátil M. 

09.35 - 09.50  Projekt BRIDGE 
Jozefík D. 

09.50 - 10.05  Terapeutické meze klientů zabezpečovací detence 
Trojan O., Štěchová L. 

10.05 - 10.40  Současná problematika pohlavně přenosných onemocnění 
Bížová B. – ZVANÁ PŘEDNÁŠEJÍCÍ 

 
10.40 - 10.55  Přestávka 
 

10.55 - 12.10  VI. BLOK - Reprodukční medicína 
 Předsedající: Zámečník L. 

 
10.55 - 11.10  Evoluční aspekty asistované reprodukce u párů s andrologicky 

podmíněným faktorem poruchy plodnosti 
Mardešić T. 

11.10 - 11.25  Možnosti řešení obstrukční azoospermie u mužů 
Bittner L. 

11.25 - 11.40  Kdy považovati impotenci za fysiologickou a kdy léčiti? 
Zámečník L. 

11.40 - 11.55  Proč nám spermie nemusí stačit k otcovství… 
Vík V. 

11.55 - 12.10  Odkládání rodičovství, zdravotní rizika u matek těhotných po 35 roce života 
Nováková D. 

 
12.10 - 12.40  FILM - Viril 

Bistřický L. 
 
12.40 - 12.55  Přestávka 
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12.55 - 14.25  VII. BLOK - Varia 
Předsedající: Klapilová K. 

 
12.55 - 13.10  Péče o nebinární klienty 

Tomeš P. 
13.10 - 13.25  Jak systémově zavést práci se sexualitou v sociálních, školských  

a zdravotních službách. 
Šídová L. 

13.25 - 13.40  Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a well-beingu  
obyvatel České republiky 2023: co nás čeká? 
Klapilová K. 

13.40 -13.55  Úplné počátky vzniku LGBTQ komunity 
Stárová E. 

13.55 - 14.10  Volba dominantního partnera: sex, vztah, a proč 
Jozífková E. 

14.10 - 14.25  Sexuální výchova pro 21.století 
  Novotný J.  
14.25 -14.30  Zakončení -Trojan O., Klapilová K. 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
REGISTRACE  

Pátek    26. 5. 2023  08.00 – 18.30 hod. 

Sobota  27. 5. 2023  08.30 – 14.30 hod. 

 
 

REGISTRAČNÍ POPLATKY 
Úhrada do  

1. 5. 2023 

Úhrada od  

2. 5. 2023 

Účastnický poplatek - člen ČSSM 1.950 Kč 2.200 Kč 

Účastnický poplatek - nečlen  2.200 Kč 2.400 Kč 

Sestra, ošetřovatel, student/ka – člen ČSSM 1.600 Kč 1.800 Kč 

Sestra, ošetřovatel, student/ka – nečlen ČSSM 1.800 Kč 2.000 Kč 
 

 

Součástí registračního poplatku je vstup na odborný program, materiály sympozia,  

občerstvení o přestávkách.  

Ceny poplatků jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

 

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI 

Přihlášku k účasti zašlete, prosím, co nejdříve. 

Registrace on-line 

Na stránkách www.bos-congress.cz/cssm2023 

Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line 

 

Zde vypište formulář Registrace on-line, objednejte si prosím veškeré požadované služby. Po odeslání 

je možno formulář uložit nebo vytisknout. Po obdržení Vaší registrace Vám bude, na zadaný e-mail, 

zasláno potvrzení Vaší závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.  

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové 

adresy.  

 

STRAVOVÁNÍ 

Coffee break 

Během přestávek odborného programu bude podáváno malé občerstvení. 

 

Oběd 26. 5. 2023 - Divadelní kavárna Antré  

Cena za oběd (studená kuchyně)        200 Kč 

Oběd prosím objednejte do 16. 5. 2023. 

Cena oběda zahrnuje 10% DPH. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

 

KLÁŠTERNÍ MUZEUM - Prohlídka s průvodcem (60 min.)    250 Kč 

26. 5. 2023 od 18.45 hod.  

Nenechte si ujít procházku areálem klášterů s průvodcem a seznamte se nejen s historií klášterů, ale 

i tím, co běžnému návštěvníkovi zůstává skryté.  

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18.30 hodin. 

 

http://www.bos-congress.cz/cssm2022
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MAGICKÝ KRUMLOV - Prohlídka města s průvodcem (90 min.)   110 Kč 

26. 5. 2023 od 18.30 hod.  

Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18.30 hodin. 

 

VOROPLAVBA (50 min.)          480 Kč 

26. 5. 2023 od 18.35 hod  

Zažijte nevšední zážitek - plavbu na vorech historickým jádrem Českého Krumlova.  

Během plavby obeplujete celé historické centrum města Český Krumlov ve stylu vorařů z dávných 

dob. Odchod od Městského divadla Český Krumlov v 18.30 hodin. 

 

Ceny doprovodného programu jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

Časy doprovodných programů se mohou v průběhu přípravy sympozia změnit. 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER                  750 Kč 

26. 5. 2023 od 20.00 hod. 

RESTAURACE VRÁTNICE  

Na Moráni 556, Český Krumlov 381 01 

Součástí společenského večera je večeře formou rautu a program.  

 

Obědy, účast na společenském večeru a doprovodném programu si prosím objednejte 

při registraci, nejpozději do 16. 5. 2023. 

 

UBYTOVÁNÍ  

Nabízené ubytování je plně obsazeno. 

Ubytování si můžete rezervovat na www.booking.com 

 

 

INFORMACE K ÚHRADĚ 

REGISTRAČNÍ POPLATKY, UBYTOVÁNÍ, SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ 

PROGRAM  

Po obdržení Vaší registrace Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace s předpisem a informacemi 

k platbě. Žádáme Vás o včasnou úhradu plateb, Vaši rezervaci po odeslání Vaší registrace považujeme 

za závaznou. 

 

Úhrada poplatků, společenského programu  

Název banky: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Adresa majitele účtu: BOS. org s.r.o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem 

Číslo účtu: 1002040764/2700   Variabilní symbol: 202308 

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka. 

  

Bankovní převod ze Slovenské republiky a ostatních zemí  

Název banky: Fio banka, a. s.  

Adresa banky: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Czech Republic  

Adresa majitele účtu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic  

Číslo účtu – standardní platba ze SR bez poplatku: 2300 539 226/8330                          

Variabilní symbol: 202308    

IBAN: CZ3620100000002300539226   SWIF/BIC: FIOBCZPPXXX  

www.booking.com
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Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: 202308 + příjmení a jméno účastníka. 

 

Pro platby ze zahraničí použijte přepočet Fio banky dle aktuálního denního kurzu.  

Hlavní stránka banky – DEVIZOVÉ KURZY – NÁKUP – ODKAZ: www.fio.cz 

 (Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na hlavní stránku Fio banky. Po srolování dolů naleznete 

v levém dolním rohu stránky DEVIZOVÉ KURZY. Vyberte devizový kurz NÁKUP.)  

INFO: Platba ze SR se zadává jako vnitrostátní převod (odpadají poplatky za zahraniční platbu). 

Poplatky budou zaslány na účet vedený v CZK, Fio banka provede automaticky konverzi prostředků 

aktuálním kurzem banky.  

 

STORNO OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATKY  

Registrační poplatek  

• do 25. 4. 2023 bez storno poplatků  

• od 26. 4. 2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky 
 

Storno ubytování 

Hotel Mlýn****  

• do 20. 4. 2023                       bez storno poplatků 

• od 21. 4. 2023 do 30. 4. 2023 storno poplatek 30 % ze stornovaného ubytování 

• od   1. 5. 2023 do  8. 5. 2023 storno poplatek 50 % ze stornovaného ubytování 

• od   9. 5. 2023 do 14. 5. 2023 storno poplatek 75 % ze stornovaného ubytování 

• od 15. 5. 2023         storno poplatek 100 % ze stornovaného ubytování 
 

Hotel Růže ***** 

• do 27. 4. 2023                       bez storno poplatků 

• od 28. 4. 2023 do 11. 5. 2023 storno poplatek 50 % ze stornovaného ubytování 

• od 12. 5. 2023                       storno poplatek 100 % ze stornovaného ubytování 

 

Doprovodný a společenský program, oběd 

• do 12. 5. 2023 bez storno poplatků 

• od 13. 5. 2023 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky 

 

Vrácení poplatků  

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám 

bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.  

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena 

zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba. 

 

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení  

e-mailem na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o., e-mail: info@bos-congress.cz.  

Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno. 

V případě zrušení sympozia z důvodu vyšší moci (epidemiologická opatření, nařízení vlády atd), Vám 

budou platby vráceny v plném rozsahu.  

Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový 

doklad.  

 

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.ES 

BOS.org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876.  

  

http://www.fio.cz/
mailto:info@bos-congress.cz?subject=Symposium%20České%20společnosti%20pro%20sexuální%20medicínu%20
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