
Jak pečovat o genitál děvčátka 

Genitál děvčátek vyžaduje správnou hygienu. Již od narození se mezi stydkými pysky tvoří         

tzv. "smegma" -  bílá tvarohovitá hmota tvořená olupujícími se epiteliemi a  mazem ze žlázek 

poševního vchodu. Smegma je nutno odstraňovat, jinak může dojít k jeho hromadění a kontaminaci 

bakteriemi ze stolice. Nesprávná hygiena, nedostatečné šetrné oddalování protilehlých stydkých 

pysků, může způsobit slepování malých stydkých pysků (konglutinaci) nebo dokonce až jejich srůst 

(synechie), který po čase může být až kožovitý. Synechie nejčastěji vznikají ze směru od konečníku 

a mohou postupně uzavírat poševní vchod až zůstane jen malý otvor kudy děvčátko močí.                              

Synechie nejsou bolestivé a často zůstávají skryté. Mohou se projevit abnormním močovým 

proudem, kdy děvčátko močí vpřed či vzad až "přečurává"nočník. Mohou se objevit záněty zevního 

genitálu z dráždění zatékajici moči do "kapsy" nad synechiemi, provázené pálením, svěděním. 

Pokročilé synechie jsou doprovázeny záněty močových cest či  úniky menšího množství moči po 

vymočení. Slepení - konglutinace může vzniknout již po několika týdnech. V době nástupu 

hormonální aktivity je riziko vzniku tohoto problému při zachovávání hygienických standardů zcela 

minimální. Vzniklé tenké srůsty epitelu (konglutinaci) je možno šetrně mechanicky rozrušit prsty 

nejlépe po předchozím několikadenním opakovaném promazávání indiferentní mastí. Pevnější nebo 

až kožovité srůsty nelze rozrušit mechanicky a je třeba provést rozrušení chirurgickou cestou.                                                                                    

Doporučujeme 

* Denně důkladně omýt smegma a znečištění genitálu proudem teplé vody. Vyčistit záhyby 

sliznice v okolí stydkých pysků. Ideální je omytí konečníku vlažnou vodou po každé stolici. 

* Omývání nejlépe rukou omývající osoby pod tekoucí teplou vodou či sprchou.                                                                      

Nevhodné jsou pěny do koupele, sprchové šampony, parfémovaná mýdla.                                                                

Prostředky určené pro intimní hygienu dospělých žen jsou vhodné až pro dospívající dívky.                                      

Pro malé dívky jsou určeny speciální emulze.  

* Dbát na každodenní oddálení (nejlépe palcem a ukazovákem) protilehlých malých stydkých                                                                                                    

pysků od sebe a bránění tak vzniku srůstu (synechie).                                                                                                                        
Ošetřujeme denně u malých děvčátek. U větších děvčátek alespň 2x týdně.                                                   

Zevní rodidla je třeba kontrolovat i v době, kdy se dívka sprchuje sama.                                             

* Zásadně otírat genitál a konečník vždy směrem od ústí močové trubice ke konečníku                                                                                        

a nikdy ne opačným směrem.                                                                                                                                 

Bráníme tak zanášení bakterií ze stolice do močové trubice a gynekologické oblasti a předcházíme 

zánětům močových cest a zevního genitálu. Nutné je poučování o hygieně již malých děvčátek. 

* Zdravý genitál není nutné ošetřovat žádnou mastí nebo olejem.                                                                            

Tyto prostředky používáme při projevech opruzení. 

* Nepoužívat žínky.                                                                                                                                              

Vlhčené ubrousky jsou vhodné pouze v případech, kdy není možné omytí vodou (např. cestování). 

 * Hygiena spodního prádla. Při znečištění stolicí nebo močí během dne spodní prádlo vyměňit.                                    

Vhodné je spodní prádlo z přírodních materiálů. 

* U novovorozených děvčátek v prvních týdnech může být bělavý hlenovitý výtok.                                              

U dospívajících dívek v sovislosti s nastupující hormonální aktivitou bývá bělavý výtok běžný.                                                              

U děvčátek v hormonálně klidovém období od asi 3 měsíců do 9 let fyziologicky výtok nebývá.                                             

Při výtoku z genitálu nejsou vhodné sedací koupele. 

Kdy vyhledat lékaře                                                                                                                                               

nelze močit,  močení obtížné, tlačení při močení, nápadně slabý či tenký proud moči,                   

bolestivé močení, krvavý či hnisavý výtok  

 
 


