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Zrekapitulujme si to. Problémy s počatím 

má takmer každý šiesty pár. Nenechajte 

sa zmiasť, neznamená to vôbec, že každý 

šiesty pár nemôže počať a donosiť zdravé 

dieťa. Znamená to, že bude potrebovať po-

moc. Napríklad s úpravou ovulácie, kvalitou 

spermií, životosprávou... V malom percente 

prípadov sa ukáže, že jedinou šancou, hoci 

nie istotou, je umelé oplodnenie (IVF). Ak 

nepomôže prekonať prekážky ani IVF, čo 

je štatisticky pravdepodobnejšie ako to, že 

bude úspešné, zostáva adopcia. Tá však nie 

je riešením pre všetky páry. Pre mnoho ľudí 

je predstava vychovávať „cudzie“ dieťa prí-

liš negatívna. 

Túžba po dieťati je rovnaká bez ohľadu na 

pôvod, rozličné sú však cesty ľudí, ktorí sa 

rodinou stali po dlhej ceste. Niektorí počali 

prirodzene, iní si dieťa adoptovali, mnohí 

využili možnosti lekárskej vedy a niekto-

rí sa napokon stali rodinou vo dvojici a sú 

šťastní. Mnohých prekvapí, že niekedy sa 

dieťa narodí po rokoch liečby, no pár sa 

rozíde. Rodinu potom opäť tvoria dvaja. 

Typickým príkladom je Silvia s Marekom 

zo Slovenska, ktorej pohľadnicu nádeje 

nájdete v slovenskej galérii Mimoriadnych 

rodín (na www.bocianoviny.sk).

V roku 2010 bol z iniciatívy Občianske-

ho združenia BOCIAN a Fertility Europe 

v dvadsiatich krajinách Európy spustený 

internetový systém zasielania pohľadníc 

pod názvom Special Families – Mimoriad-

ne rodiny. Mamy i otcovia, ale aj bezdetné 

páry sa s radosťou delia o svoj „o niečo 

dlhší, zložitejší a tým i mimoriadny“ príbeh 

o tom, ako sa stali rodinou. Pohľadnicu ná-

deje posielajú svojim známym či rodinným 

príslušníkom. Krátke príbehy s fotografi ou 

sa zároveň ukladajú v galériách jednotli-

vých krajín na internete. Medzi tie najzau-

jímavejšie patria napríklad galérie Poľska, 

Portugalska či Bulharska alebo Islandu.

Mimoriadne rodiny, 
Štatistika je neúprosná. I na Slovensku každý rok pribudne niekoľko tisíc párov, 

ktoré skúšajú, hľadajú, putujú po vyšetreniach. V tom lepšom prípade. 

V horšom sa o založenie rodiny pokúša najmä žena. Okrem spoľahlivých informácií 

potrebujú tieto páry povzbudenie a nádej. Mnohí z vás ju okrem článkov v časopise 

hľadajú predovšetkým na internete. Práve o tom sú Mimoriadne rodiny.

 Malý Eitan vás presvedčí, 
že jeho mama je najväčšia 
hrdinka na svete, pretože 

sa jeho objatia dočkala 
po dvanástich potratoch 

a štyroch deťoch, ktoré zomreli 
krátko po narodení..

Silvia 
s Marekom

Eitan

Ania 
a Irek 

Agnieszka, Karolinka a Filipek
Eva a Martin

Elsa 
a Rogério

Ivan,
Margarita
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     Dokáže to, čo zatiaľ 
  nikto iný nedokázal.

Snažilky vám 
    prináša

www.femibion.sk
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Stena nádeje s pohľadnicami Mimoriadnych rodín na výstave v Istanbule 

spolu s predstaviteľmi európskych „Bocianov“

Do dnešného dňa bolo naprieč Európou 

zaslaných viac ako 4 000 pohľadníc 

a výber najzaujímavejších bol koncom 

minulého roka i súčasťou Dní plodnosti 
a zdravia v Bratislave. V priebehu roka 

2013 bude časť výstavy pohľadníc Mimo-

riadne rodiny inštalovaná aj vo vybra-

ných gynekologických a urologických 

zariadeniach na Slovensku. 

V uplynulých dvoch rokoch sa stov-

ky pohľadníc stali centrom pozornosti 

pätnástich tisícov lekárov v Štokholme 

i v Istanbule. Bolo dojímavé vidieť le-

károv, ktorí sa s poruchami plodnosti 

denne stretávajú vo svojej práci či v am-

bulancii, no desiatky rokov snaženia 

v zopár riadkoch s niektorými poriadne 

zamávali. Napríklad príbeh malej Bri-

gitte z Holandska, ktorá sa rodičom na-

rodila po šestnástich rokoch snaženia. 

Žiaľ, predčasne, v šiestom mesiaci. Žila 

len niekoľko hodín, no i za ne sú rodičia 

vďační. „Nikdy na ňu nezabudneme a zo-

stane súčasťou našej rodiny tak dlho, ako 

budeme žiť.“ 

 

Už po niekoľkých kliknutiach vám začne 

behať mráz po chrbte. Ak ste si mysleli, 

že ste už vyskúšali takmer všetko, ale-

bo že vám to trvalo tak dlho ako nikomu, 

pod myšou začnú defi lovať rodiny, ktoré 

na svoje šťastie čakali osem, dvanásť či 

osemnásť rokov. Malý Eitan vás presved-

čí, že jeho mama je najväčšia hrdinka na 

svete, pretože sa jeho objatia dočkala po 

dvanástich potratoch a štyroch deťoch, 

ktoré zomreli krátko po narodení. Dva-

násť dlhých rokov naplnených neuveri-

teľným množstvom umelých oplodnení, 

kým to Eitan prežil. 

Celkom iný príbeh rozpráva Ania a Irek 

z Poľska, ktorí sa o dieťa pokúšali viac ako 

desať rokov, no napokon sa rozhodli pre 

život vo dvojici. Snaha o dieťa totiž zaťala 

zuby do ich života tak hlboko, že hrozilo, 

že prídu o svoju lásku, blízkosť a šťastie. 

Elsa a Rogério z Portugalska to tiež nemali 

ľahké. Sedem rokov bezmocnosti, bezná-

deje, plaču, a veru aj hnevu dláždilo cestu 

k okamihu, keď sa stali rodičmi. Dvojičky 

sú ich najväčším šťastím a ich odkaz znie: 

nevzdávajte sa. 

Okrem spoľahlivých 
informácií potrebujú páry 
snažiace sa o potomka 
povzbudenie a nádej. Mnohí 
ju hľadajú predovšetkým 
na internete. Práve o tom 
sú Mimoriadne rodiny.

Krásna Karolinka a Filipek, ktorého si 

Agnieszka z Poľska adoptovala o rok ne-

skôr, sú príkladom stále častejších medzi-

národných adopcií. Mimochodom, adop-

cie sú v Mimoriadnych rodinách veľmi 

časté. Príjemným, hoci nie prekvapivým 

javom je, že sa po adopcii často dieťa naro-

dí spontánne, ako napríklad na Slovensku 

Eve a Martinovi, ktorých jedenásť rokov 

liečby a umelých oplodnení nielen vyčer-

palo, ale malo aj mimoriadne nežiaduce 

vedľajšie účinky. Margarita z Bulharska 

vedela o svojich problémoch s plodnosťou 

ešte pred vstupom do manželstva. Nasle-

dovali testy, inseminácie, umelé oplod-

nenie... Po pätnástich rokoch sa 

s manželom dočkali syna Ivana 

a odkazujú všetkým, že ich tvr-

dohlavosť stála za to. 

V priebehu roka 2013 bude časť výstavy pohľadníc 
Mimoriadne rodiny inštalovaná aj vo vybraných 
gynekologických a urologických zariadeniach na Slovensku.

Viac informácií nájdete i na www.bocianoviny.sk.

Mimoriadne emotívne a obdivuhodné 

príbehy dávajú tváre a mená strohým 

štatistikám a my vopred ďakujeme tým 

z vás, ktorí sa podelia o svoj príbeh. Slo-

vensko je plné Mimoriadnych rodín a ak 

si želáte zostať v anonymite, môžete. Na-

príklad i tak, že príbeh v anglickom jazy-

ku umiestnite do medzinárodnej galérie. 

Pri vkladaní do slovenskej galérie stačí 

vaše krstné meno alebo prezývka. Na 

čom záleží, je váš skutočný príbeh. Ná-

dej, ktorou obdarujete ostatných, ktorí sa 

o dieťa snažia. 
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Z ambulancie 
s Pasom plodnosti
Pokúšate sa o dieťa viac ako rok, vyberiete sa s partnerom 

k urológovi a okrem výsledkov vyšetrenia sa z ambulancie 

vrátite v rukách s útlou zelenou knižôčkou. 

Štvrté vydanie Pasu plodnosti, sprievodcu reprodukčným zdravím 

sa opäť vracia do ambulancií a lekární s aktuálnymi 

informáciami o tom, ako sa čo najskôr 

stať rodičom zdravého potomka.

„Čoraz vzdialenejšie destinácie môžeme 

navštíviť bez pasu, naopak, čoraz viac ľudí 

potrebuje akéhosi sprievodcu na ceste za 

dieťaťom,“ hovorí Denisa Priadková, pred-

sedníčka Občianskeho združenia BOCIAN. 

„Množstvo relevantných a overených in-

formácií, ktoré má dnešný pár pokúšajúci 

sa o založenie rodiny k dispozícii o svojom 

reprodukčnom zdraví a možnostiach lieč-

by, je menšie ako pred desiatimi rokmi,“ 

konštatuje Priadková. „Dôvody sú v pod-

state dva. Obrovský pretlak zavádzajúcich, 

ba až nebezpečných hlúpostí na internete 

a neochota prevziať zodpovednosť za svo-

je zdravie a venovať čas napríklad preven-

cii. Preto sme v spolupráci so špičkovými 

slovenskými lekármi a odborníkmi pri-

pravili sadu aktuálnych, overených, ale 

najmä zrozumiteľných informácií o tom, 

ako plodnosť zlepšovať a chrániť a ako po-

stupovať v prípade jej porúch.“

Nevieme, ako cvičiť, ako 
predchádzať opakovaným 

zápalom či infekciám, zlepšiť 
funkciu panvového dna, kvalitu 

spermií, či aké genetické 
vyšetrenia sú k dispozícii, 

aby nám naznačili, kde môže 
byť problém.

Pas plodnosti ušetrí mužom i ženám množ-

stvo času, bolesti, ale i peňazí. Nezáleží na 

tom, kedy dieťa plánujete, chrániť svoju 

plodnosť a vyhýbať sa rizikám, ktoré ju 

ohrozujú, by ste mali už dnes. Stále platí, 

že rizikové sexuálne správanie (striedanie 

partnerov a sex bez ochrany) a odkladanie 

tehotenstva do vyššieho veku (v Bratislave 

a v Košiciach sa priemerný vek prvorodičky 

vyšplhal takmer na tridsať rokov) sú naj-

väčšími rizikami. Medzi ďalšie patrí, že ne-

vieme, ako cvičiť, ako predchádzať opako-

vaným zápalom či infekciám, zlepšiť funk-

ciu panvového dna, kvalitu spermií, či aké 

genetické vyšetrenia sú k dispozícii, aby 

nám naznačili, kde môže byť problém. Po-

mocou jednoduchého AMH testu sa môže 

každá žena dozvedieť, akú zásobu vajíčok 

má k dispozícii jej telo a ako postupovať pri 

liečbe... O tom všetkom je Pas plodnosti. 

Pas plodnosti vám opäť ponúkneme na 

edukatívnej roadshow Turné plodnosti už 

koncom mája. Opäť sa spolu s Občianskym 

združením BOCIAN vyberieme do sloven-

ských miest, aby sme si povedali, prečo je 

onkologická prevencia pre snažilky dôleži-

tejšia ako pre ostatné ženy a čo všetko mô-

žete urobiť pre to, aby ste sa v najbližšom 

čase stali šťastnými rodičmi. 

Opäť bude veľká časť Turné plodnosti ve-

novaná mužom. Jednak preto, že ich prvo-

radé vyšetrenie je lacnejšie, bezbolestnejšie 

a bez informácií o kvalite spermií to nejde, 

ale i pre to, že slovenskí muži majú vďaka 

znečisteniu životného prostredia s plod-

nosťou väčší problém ako muži v zahrani-

čí. Mimochodom, viete, aká otázka znela 

na minulom Turné plodnosti najčastejšie? 

Ako dlho rastie a vyvíja sa spermia. Odpo-

veď vám zatiaľ neprezradíme. Ak prídete na 

Turné plodnosti, nájdete ju v Pase plodnosti 

spolu s ďalšími užitočnými informáciami.

Plánovanie rodiny s Pasom plodnosti už viac neznamená dieťa nechcieť. 

Naopak. Príďte na Turné plodnosti a kliknite si na www.bocianoviny.sk.

Priemerný maturant nedokáže pomenovať ani polovicu z ôsmich 
ženských či desiatich mužských častí reprodukčných orgánov.

Priemerný maturant napríklad nedokáže 

pomenovať ani polovicu z ôsmich žen-

ských či desiatich mužských častí repro-

dukčných orgánov. Prinúti ich to však 

zamyslieť sa, pretože sexualita je pre nich 

zaujímavá, dostupná, žiaľ iba povrchným 

spôsobom. Neznamená to, že o informácie 

nemajú záujem, len ich nemajú k dispozícii 

formou, ktorá by pre nich bola zaujímavá.

Celkom iná, avšak opäť negatívna, je situá-

cia v prevencii. Preventívne prehliadky ab-

solvuje na Slovensku u gynekológa sotva 

každá piata žena a v urológii je situácia ešte 

omnoho horšia. Pritom každý vodič vie, že 

s autom musí absolvovať STK. O čo dôleži-

tejšia je kontrola v „hniezde plodnosti“. 

Pas plodnosti – sada aktuálnych, 
overených, ale najmä zrozumiteľných 
informácií o tom, ako plodnosť 
zlepšovať a chrániť a ako postupovať 
v prípade jej porúch.
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