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TRANSGENDER LIDÉ

V LÉKAŘSKÉ PÉČI





Časté dotazy
Všeobecná péče

Vyžadují transgender  

osoby zvláštní

zacházení? Je třeba

s nimi jednat jinak?

Obecně lékařská pomoc 

by měla být  poskytována 

stejným  způsobem a se 

stejným  záměrem jako u 

ostatních: zeptejte se na  

potřeby dané osoby z  

hlediska jejího zdraví a v  

případě potřebydoporučte  

vhodnou léčbu.

Mám se transgender  

klientů ptát na jejich  

tranzici?

Tranzici a její průběh je ale 

nutné zohlednit např. 

v souvislosti s hormonální 

léčbou, hormonálními 

hladinami a výsledky krevních 

testů. Proces tranzice je 

velmi osobní záležitost

a není tématem pro běžnou 

konverzaci za hranice toho, 

co potřebujete znát pro svou 

lékařskou praxi.

Jak mám s transgender  

osobou mluvit?

Používejte preferované jméno

dané osoby a příslušný

gramatický rod. Nejste-li si jisti, 

jaké jméno použít, jednoduše se  

zeptejte. Toto jméno a rod při 

komunikaci s danou osobou 

používejte a s jejím souhlasem 

informujte i personál, který 

s trans osobou jedná. Pomůžete 

tak předejít nepříjemným 

situacím v čekárně či při 

telefonické komunikaci.
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Moje jméno je Hana.



Míra pocitů nesouladu se svým tělem (tzv. dysforie) i potřeby v rámci 
tranzice jsou u transgender lidí různé.

Řešením je individuální a respektující přístup. 

A co biologické procesy, jako je  

třeba menstruace? Jaktakovou  

situaci řešit například u trans  

mužů/chlapců?

Pomáhejte citlivě. Soustřeďte se na  

problém, který s nimi řešíte.Je důležité  

poskytnout pomoc, aniž by bylo nutné je  

opakovaně upozorňovat na to, že mají  

ženské tělo nebo trvat na tom, že jsou

„biologicky” ženou. Zvažte prosím také 

nahrazení termínů pro označení určitých 

částí těla v rámci komunikace s trans 

osobou jiným, neutrálním, termínem -

tedy např. „hrudník" místo „prsa" atd.

Jak řešit situaci, když jméno v dokladech 

neodpovídá genderové identitě?
(Například v případě jména Jan předpokládáte, 

že v čekárně bude muž, ale zvedne se žena).

Genderovou identitu nelze vždy vyvozovat

na základě vzhledu nebo úředního jména.

U transgender osob je vhodné poznamenat  

preferované jméno v záznamech dané osoby, 

aby při následujících návštěvách ordinace

došlo ke správnému a oslovení.
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Někteří rodiče hledají

pomoc ohledně svých

trans dětí na pediatrii.

Jak situaciřešit?

Rodiče potřebují poradit

a  podpořit. Jako pediatr

můžete  poskytnout 

informace dostupných 

sexuologických pracovištích, 

zajistěte si o nich prosím 

aktuální informace. Pokud se 

vás rodiče či dítě  zeptají na 

hormonální terapii  nebo 

blokátory hormonů,  odkažte 

je na sexuologii či 

endokrinologii, kde pracují s

trans lidmi a poskytnou jim

přesné informace.

Musí trans dítě  podstoupit

hormonální  léčbu?

Hormonální terapie, blokace 

hormonů a další možnosti 

tranzice jsou individuální a závisí 

na potřebách a věku dítěte. 

Podrobně se budou jednotlivým 

případům věnovat na sexuologii.

Pochybnosti dítěte ohledně své 

genderové identity  neznamenají 

nutně,že se jedná o trans osobu.  

Může být nebinární, tedy necítit 

silnou příslušnost ani k jednomu 

pohlaví. Rodiče můžete seznámit

i s touto variantou.

Časté dotazy
pediatrie

Vyžadují trans či

intersex děti jiný

přístup?

Pediatrická pomoc

by měla zajistit 

potřeby dětí a jejich 

rodičů z hlediska 

citlivé lékařské péče.

S respektem je prosím 

vyslechněte a v případě  

intersex dětí netlačte 

na  nutnost operace.
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Hormonální hladiny

Hodnoty u krevních odběrů nemusí 

odpovídat referenčním hodnotám 

stanoveným na základě úředního pohlaví 

a neberou v potaz hormonální terapii. 

Jedná se zejména o hodnoty 

hemoglobinu, hematokritu atd. zvyšující 

se fyziologicky vlivem androgenů na 

erytropoetin, a o další hladiny, u kterých 

se liší referenční hodnoty pro jednotlivá 

pohlaví. Androgeny také mohou mít vliv 

na zdravotní stav a probíhající léčbu 

např. u osob trpících DM, apnoe, 

migrénou či epilepsií.

Blokátory androgenů, stejně tak jako 

samotné androgeny v perorální formě, 

mohou představovat zátěž pro játra a je 

proto třeba provádět kontrolní testy. 

Blokátory mohou dále ovlivnit potřebu 

inzulinu. 

Anémie může být dalším nežádoucím 

účinkem estrogenových přípravků a může 

se maskovat jako únava, která je 

u transgender žen vnímána jako průvodní 

znak zahájení hormonální terapie.

Hormony

Hormonální terapii v rámci tranzice obvykle 

předepisují na sexuologii, kde však často 

nezajistí injekční aplikaci předepsaných 

přípravků. Pokud se na Vás daný pacient 

nebo pacientka obrátí, prosíme o vstřícnost 

a pomoc s aplikací ve Vaší ordinaci. 

Aplikace: Olejové preparáty je třeba 

aplikovat pomalu: u Sustanonu se uvádí 

alespoň 20-30 vteřin, u objemnějších 

preparátů i déle. Bez úhrady pojišťovnou 

může v naléhavém případě hormony přímo 

předepsat i praktický lékař.
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Lékové interakce

V případě nasazení hormonální terapie je 

vhodné se ujistit, že byla odebrána kompletní 

anamnéza a vyloučeny kontraindikace, které 

mohly být v začátku tranzice nezáměrně 

opomenuty.

Některá ATB, antivirotika nebo antikonvulziva 

zvyšují metabolismus estrogenu a mohou tedy 

ovlivnit hormonální hladiny.

Je nezbytné brát v potaz transgender identitu 

a tranzici např. při zvažování gonozomálně

dědičných onemocnění.

Preventivní prohlídky

Hormonální terapie má vliv na řadu 

systémů i preexistujících onemocnění, 

pacienti by proto měli být pravidelně 

sledováni a vhodně dispenzarizováni. 

V souvislosti s fyzickým či psychickým 

diskomfortem velká část transgender

pacientů bohužel zanedbává pravidelné 

preventivní kontroly, zejména v oblasti 

týkající se urogenitálního systému či 

dokonce endokrinologie. Ideální je toto 

téma s pacienty blíže prodiskutovat a 

doporučit pravidelnost kontrol. Ty jsou 

zvláště důležité 

u pacientů s léčbou androgeny, kteří 

nepodstoupili ovariohysterektomii, kde 

může po delší době docházet k atrofii 

a změnám v hormonální produkci. 
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U transgender mužů může před 

odstraněním dělohy a vaječníků dojít 

k otěhotnění, a to výjimečně i v případě, 

že současně berou androgeny. V rámci 

diferenciální diagnostiky by se k této 

možnosti mělo přihlížet.

S prodělanou hysterektomií pak naopak 

může souviset výskyt častých 

urologických zánětů, zvláště pokud se 

v minulosti neobjevovaly.
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Reprodukční zdraví

Trans lidé musí pro změnu úředního pohlaví 

procházet povinnou sterilizací. Za jedinou 

možnost reprodukce se pak považuje uchování 

materiálu na reprodukční klinice před tímto 

nevratným zákrokem. Pozdější nárokování 

odebraného materiálu se změněným úředním 

pohlavím a rodným číslem je však prakticky 

nemožné, stejně tak jako není v ČR možné 

darovat uchovaná vajíčka své partnerce. 

Většina trans osob je seznámena s možností 

uchování genetického materiálu, nejsou však 

informovány o úředních komplikacích a 

faktické neschůdnosti této cesty. 

VŽDY JE TŘEBA ZAJISTIT PRAVIDELNÉ FUNKČNÍ A KREVNÍ TESTY A 

KONTROLOVAT HLADINY HORMONŮ.



Pediatrie je často první  odbornou 

profesí, na kterou se rodiče trans

a intersex dětí  obracejí.

Je důležité znát odborné a komunitní 

zdroje, které mohou poskytnout

odbornou a svépomocnoupodporu.
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ODKAZY NA DALŠÍ PÉČI

LÉKAŘSKÁ PÉČE

V některých případech mohou transgender a intersex  

osoby žádat o INFORMACEOHLEDNĚ:

Nejprve si vyslechněte důvod jejich návštěvy. Chce-li daná osoba  

zahájit tranzici, odkažte ji na možnosti návštěvy sexuologie ve

vašem regionu nebo na organizaci pro  transgender osoby, která

může v tomto ohledu taktéž poradit.

Hormonální  

terapie

Chirurgických  

zákroků

Dalších aspektů  

tranzice

Psychoterapie

TRANSGENDER LIDÉ V LÉKAŘSKÉ PÉČI 10



ADMINISTRATIVA:

LÉKAŘSKÉ ZÁZNAMY

V záznamech lze jméno změnit na základě změny v rodném listě a dokladech

totožnosti. V rámci tranzice se zpravidla nejprve mění na neutrální tvar a až po celkové  

úřední změně pohlaví se mění spolu s rodem na tvar finální. V kontaktu s transgender  

klienty je však důležité používat jméno a gramatický rod, které oni sami volí.

Trans lidé v ČR musí  

z administrativních  

důvodů měnitjméno  

několikrát.
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Nebinární nebo genderqueerosoba

Osoba, jejíž genderová identita se vymyká binárním  

možnostem (žena/muž). Nebinární lidé jsou velmi  

různorodou kategorií a mohou mít fluidní nebo  

stabilní gender.

Genderová identita

Vnitřní autentické prožívání vlastního  

genderu/pohlaví člověka a vyhovující

sebevyjádření v interakci s ostatními lidmi.

Tranzice

Proces, kdy daná osoba přechází do své pravé 

genderové role a prochází fyzickými 

a úředními změnami. Má formu sociální, 

medicínskou a úřední.

Transgender osoba

Osoba, jejíž genderová identita není v souladu  

s pohlavím, které jíbylo přiřazeno při narození.  

Pojmy „trans“ a „transgender“ se používají  

výhradně jako přídavnájména.

Cisgender osoba

Osoba, jejíž genderová identita je v souladu s pohlavím,

které jí bylo přiřazeno při narození – např. osoba, které

bylo přiřazeno mužské pohlaví a byla vychovávána jako

muž a považuje se za muže.

Intersex

Obecný pojem použitý pro osoby

s různými variacemi biologických

rysů,  které nelze jednoznačně určit 

jako  mužské, neboženské.

ZÁKLADNÍ POJMY

Trans muž

Osoba, které bylo 

určeno ženské 

pohlaví, ale cítí se 

být mužem.

Trans žena

Osoba, které bylo 

určeno mužské 

pohlaví, ale cítí se 

být ženou.

Dysforie

Pocity nesouladu se svým tělem 

a/nebo genderovou rolí. Jejich 

intenzita je individuální.
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UŽITEČNÉ KONTAKTY

Transparent z.s., organizace pro podporu trans a nebinárních osob: info@transparentprague.cz

Transparent Ostrava, místní ostravská organizace pro podporu trans a nebinárních osob:  

ostravatransparent@gmail.com

TakyTrans, projekt především pro podporu nebinárních identit: takytransprojekt@gmail.com 

Sbarvouven, online LGBTI poradna: www.sbarvouven.cz

Prague Pride, organizace pro podporu LGBTI osob: office@praguepride.com

Mezinárodní Standardy péče o transgender klienty organizace WPATH:  

https://www.wpath.org/publications/soc

České standardy péče o transgender klienty České sexuologické společnosti:  

https://www.sexuologickaspolecnost.cz/aktualne/doporuceny-postup-pro-sexuology-v-peci-o-

transsexualni-pacienty-959
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RESPEKTUJTE
Nejentolerujte, 

ale respektujte  

genderovou

rozmanitost

a vyjádření

PODPORUJTE

Vytvářejte

vstřícný

a bezpečný

prostor

CHRAŇTE

Chraňte trans lidi

a pomáhejtezajistit

jim respekt, 

a to i v jejich  

nepřítomnosti

Obsah tohoto dokumentu představuje stanoviska jeho autorů, kteří jsou za něj zcela zodpovědní.  

Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za případné další využití zde uvedených informací
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DUVĚŘUJTE
Každá identita 

je validní
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