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1.

Przedmowa

Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce podręcznik omawiający tematy dotyczące zdrowia intymnego
kobiety. Opisaliśmy w nim schorzenia i dolegliwości bardzo różne, ale spięte jednym
wspólnym mianownikiem – wszystkie są
często tematem tabu i rozmowa na ich temat
z pacjentką jest znacznie utrudniona przez
poczucie wstydu czy stresu, których chora
może doświadczać. Niniejsze opracowanie
ma za zadanie „odczarować” te zagadnienia
i w przystępny sposób, ale w oparciu o najlepsze dostępne źródła, przedstawić aktualny
stan wiedzy i zasady leczenia wielu schorzeń
intymnych kobiet (tematom dotyczącym
mężczyzn poświęciliśmy bliźniaczy podręcznik pt. Zeszyty Apteczne: Intymne problemy
mężczyzn z perspektywy farmaceuty).
Na 160 stronach omówiliśmy dolegliwości
kobiet w każdym wieku, idąc od problemów
osób młodych z pierwszą miesiączką, przez
menopauzę, po problemy geriatryczne takie
jak nietrzymanie moczu i wypadanie narządów płciowych. Tradycyjnie najwięcej uwagi
poświęciliśmy farmakoterapii tych schorzeń,
a w szczególności roli i znaczeniu leków bez
recepty i wyrobów medycznych stosowanych w ginekologii. W osobnych rozdziałach
szczegółowo przedstawiliśmy zasady leczenia
bakteryjnych i grzybiczych infekcji pochwy
i sromu, a także zasady skutecznego leczenia
bolesnego i nadmiernego miesiączkowania
oraz zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
Omówiliśmy także podział środków antykoncepcyjnych, w którym obaliliśmy szereg

powielanych mitów na ich temat. Ciekawym
zagadnieniem, które na pewno bardzo zainteresuje czytelnika, jest problem obniżonego
popędu seksualnego u kobiet, który wiąże się
często z innymi dolegliwościami takimi jak
suchość pochwy, którym również poświęciliśmy sporo uwagi.
Przedstawiliśmy także tematy chorób wenerycznych, takich jak kiła, chlamydioza, rzeżączka, rzęsistkowica, opryszczka genitalna
oraz zakażenia wirusem HPV, a także zasady leczenia infekcji dróg moczowych, które w odróżnieniu od wymienionych wyżej
chorób, można skutecznie leczyć lekami bez
recepty. W Zeszycie omówiono także tematy,
które mogą uchodzić za wstydliwe. Są to halitoza, łysienie, a także stomia i wulwodynia.
Serdecznie dziękuję dr. n. med. Pawłowi
Brzewskiemu, adiunktowi w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, za korektę
merytoryczną zagadnień związanych z chorobami wenerycznymi i infekcjami intymnymi. Jestem niezmiernie wdzięczny także
dr n. med. Paulinie Przybylskiej-Jureckiej
za wszystkie cenne wskazówki i konsultację
treści związanej z ginekologią oraz mgr Antoninie Dębogórskiej za cenne spojrzenie
psychoseksuologa na tematy związane ze
zdrowiem psychicznym oraz zaburzeniami
funkcji seksualnych.
mgr farm. Paweł Konrad Tuszyński
Dyrektor ds. naukowych grupy opieka.farm
Kraków, 25.05.2020

