
máj 201216 www.mamaaja.sk

SNAŽILKY

OZ Bocian funguje už 11 rokov, 
zmenilo sa v niečom vaše smerovanie? 

Na začiatku bolo naším cieľom informovať 
páry o zákrokoch umelého oplodnenia. V tom 
čase totiž tento zákrok ešte nebol hradený po-
isťovňou a vedelo sa o ňom veľmi málo. Dnes 
je situácia iná, zákrok je už dokonca zdravot-
nou poisťovňou hradený, takže i my sme pre-
smerovali svoje ciele a orientáciu. Stále však 
ponúkame pomocnú ruku neplodným párom. 
Snažíme sa zameriavať i na veci, o ktorých sa 
hovorí veľmi málo. Napríklad o rizikách ume-
lého oplodnenia, pretože to nie je len veľká 
šanca mať dieťa, ale aj celý rad rizík, o ktorých 
sa takmer nehovorí. Mnohí odborníci nepra-

cujú s  pacientkami tak, ako by mali – nevy-
skúšajú zďaleka všetky možnosti, kým im na-
vrhnú tú poslednú, a tou je umelé oplodnenie. 
Absolútne sa zanedbáva prevencia a edukácia 
budúcich matiek. Mladé dievčatá vôbec netu-
šia, že prechodené zápaly vaječníkov im môžu 
v neskoršom veku spôsobiť absolútnu neplod-
nosť. Táto osveta sa vôbec nerieši, hoci podpo-
ra antikoncepčnej kampane funguje dokona-
le... Toto všetko sú oblasti, v ktorých sa sna-
žíme pôsobiť a snažilkám sa usilujme prinášať 
overené, korektné a aktuálne informácie.

Vzrástol počet snažiliek a snažilkov 
oproti minulosti? 

Nemení sa počet ľudí, ktorí majú problém 
otehotnieť kvôli  diagnózam, ktoré tu boli aj 
pred rokmi, čiže napríklad predčasná meno-
pauza alebo tubárny faktor (nepriechodnosť 
vaječníkov), či porucha tvorby spermií. Zme-
nil sa však počet ľudí, u ktorých neplodnosť 
spôsobil vplyv civilizačných faktorov, ako sú 
zlá životospráva, fajčenie, požívanie alkoho-
lu, ale aj nedostatok pohybu, obezita, stres 
a v neposlednom rade odkladanie rodičovstva 
na neskôr... Toto sú faktory, ktoré si do znač-
nej miery spôsobujeme sami. Snažíme sa pá-
rom vysvetľovať, že na to, aby mali deti, by sa 
mali snažiť žiť čo najzdravšie. Sme „sediaca“ 
generácia a  na pohyb úplne zabúdame. Pri-
čom jednoduché cviky na prekrvenie panvo-
vého dna dokážu už po troch mesiacoch cvi-
čenia divy. Vhodné sú pre ženy i pre mužov. 
O strese ani nehovoriac. Často sa nám stane, 
že pri rozhovore s párom zistíme, že splácajú 
dve hypotéky. Nuž, to je riadna záťaž na orga-
nizmus, niet sa čo čudovať, že nie sú schopní 
počať. Chce to zmenu životného štýlu...

Nádej, obavy, ale i slzy, zúfalstvo, zmarené šťastie... 
Aj toto patrí k párom, ktoré sa snažia o dieťatko a hľadajú 

správny smer, ako dôjsť k šťastnému cieľu. Pomocnú 
ruku im ponúka aj Občianske združenie BOCIAN. 

O jeho činnosti i radách pre snažilky sme sa porozprávali 
s predsedníčkou združenia Mgr. Denisou Priadkovou. 

Som konečne 
v tom? 

Nie som...?

o všetkých možnostiach

Snažilkám 
  často nepovedia 
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     Dokáže to, čo zatiaľ 
  nikto iný nedokázal.

Snažilky vám 
    prináša

www.femibion.sk
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Čo ak problém medzi partnermi 
nie je v životospráve? 

Cesta za dieťaťom vedie po jednotlivých 
schodíkoch – čo schodík, to možnosť riešenia 
problému s neplodnosťou. Umelé oplodnenie 
je až predposledný, pričom posledným po-
myselným schodíkom je adopcia. Medzitým 
je kopec možností, ktoré sa môžu vyskúšať 
(úprava menštruačného cyklu a ovulácie, od-
stránenie zápalu vhodne zvolenou liečbou, 
operačným odstránením zrastov a iné...). 
Bohužiaľ, ešte stále sa stávajú prípady podob-
né tomuto – nedávno k nám prišla 22-ročná 
žena, ktorá sa 6 mesiacov s partnerom pokú-
šala o dieťa a jej gynekológ ju rovno vyhlásil 
za neplodnú a poslal do centra asistovanej 
reprodukcie. A pritom sme zistili, že jej neu-
robil ani len základné vyšetrenie, od ktorého 
sa treba odpichnúť, a to je hormonálny profi l 
a vyšetrenie spermiogramu partnera... Žiaľ, 
aj gynekológovia sú rôzni a  veľmi závisí, na 
koho naďabíte. Našťastie sú aj lekári, odbor-
níci na špičkovej úrovni, ktorí pre svoju prácu 
žijú a svojim pacientkam vedia pomôcť správ-
ne zvolenou liečbou. Ale tiež sú tu „biznisme-
ni“, ktorí žiadne etické problémy neriešia.

Čo by ste teda odporučili páru, ktorý 
sa snaží o dieťatko niekoľko mesiacov 
a nedarí sa?

Aby žena navštívila tzv. špecializovanú gyneko-
logickú ambulanciu, kde jej urobia podrobnejšie 
vyšetrenia, nejde však ešte o  centrum asisto-
vanej reprodukcie. Kým sa vyberú do centra, 
je ešte veľa vyšetrení i možností liečby, ktoré je 
efektívne skúsiť. Napríklad inseminácie (vpra-
venie spermií do tela ženy, pozn. red.) sa nein-
dikujú tak často, ako by sa možno mali. Taktiež 
by som odporúčala zaobstarať si 2 či 3 lekárske 
stanoviská k vyslovenej diagnóze. A samozrej-
me, sme tu i  my. Pokiaľ by partneri nevedeli, 
kde hľadať pomoc, chcú vedieť, či skutočne 
vyskúšali všetky možnosti pre neplodné páry, 
môžu kontaktovať aj  nás. Radi im poradíme 
a pomôžeme zodpovedať všetky otázky.

V poslednom čase sa veľa hovorí 
o tom, že čoraz častejšie býva 
problém na strane muža....

Je to pravda, takmer polovica, ak nie viac prob-
lémov s otehotnením pripadá na vrub partne-
ra, respektíve kvality jeho spermií. Ak je po-
dozrenie na problém u partnera, je nevyhnut-
né urobiť opakované vyšetrenie 
spermiogramu. Sú ťažkosti, ktoré 
sú nezvratné a  nedá sa s  nimi nič 
robiť, ale sú i  problémy, ktoré rie-
šenie majú. V  súčasnosti existujú 

prípravky, ktoré dokážu kvalitu spermií 
vrátiť na normál. Sú voľne dostupné a ich 
účinnosť je doložená aj klinickými štúdia-
mi. Sú vhodné napríklad i pre partnerov, 
ktorí sa snažiť iba začali a chcú maximálne 
zvýšiť svoje šance na otehotnenie. 

V úvode ste spomenuli, že sa 
málo hovorí o rizikách asistovanej 
reprodukcie, o čo ide? 

Tých rizík je mnoho – najčastejšou je viac-
početná tehotnosť. 

Ale veď už sa nevkladá taký 
počet oplodnených vajíčok ako 
v minulosti, takže prečo riziko?

Pretože už jedno vajíčko sa môže rozdeliť 
na dve, takže ak vložíte dve, môže z toho 
napokon byť 4-plodová gravidita. Ešte 
vždy nie sú dvoj-trojpočetné tehotenstvá 
žiadnou výnimkou. Ich počet síce mierne 
klesol, ale stále je to vec, ktorú by mal pár 
zvážiť. V západnej Európe už funguje tzv. 
SET (Single Embryo Transfer), to zna-
mená, že žene, ktorá má nepriechodné 
vaječníky, ale inak nemá problémy s  ma-
ternicou, cystami, nepredpokladajú sa 
u  nej iné komplikácie, nemá veľa rokov, 
sa odporúča prenos jedného embrya. Čo, 
samozrejme, šancu na otehotnenie o čosi 
znižuje, ale nedá sa to vyvážiť rizikom ná-
sledkov, ktoré vzniknú tým, že žena čaká 
viac ako jeden plod. U nás takáto regulácia 
zatiaľ nie je...

Sú s umelým oplodnením 
spojené aj iné riziká?

Ako každý invazívny zákrok, aj umelé oplod-
nenie má svoje riziká, napríklad alergické 
reakcie na niektoré lieky, riziko predčasného 
pôrodu, mimomaternicového tehotenstva, 
redukcia plodov pri viacpočetnej gravidite, 
hyperstimulačný syndróm... Je dôležité o nich 
vedieť, zvážiť ich, prípadne sa na niektoré 
pripraviť. Medzi jedno z rizík, na ktoré sa 
často zabúda, je i sklamanie. Podstúpiť umelé 
oplodnenie totiž neznamená, že stopercentne 
otehotniete. Mali by ste preto s prípadným 
neúspechom kalkulovať a vopred zvážiť, koľ-
ko cyklov chcete podstúpiť a koľko chcete in-
vestovať, ale tiež iný typ liečby, zmenu centra, 
adopciu a v neposlednom rade i bezdetnosť, 
pretože aj dvaja sú rodina. 

Asistovaná reprodukcia 
je až posledná možnosť 
na ceste za dieťaťom. Pred 
ňou by malo byť mnoho 
krokov, ktoré partneri 
skúsia. Často sa však príde 
na to, že to skutočne inak 
nejde a len vďaka nej sa 
z partnerov stanú rodičia. 
Čo by sme pred návštevou 
centra asistovanej 
reprodukcie mali vedieť? 

Kvalitné centrum by malo dať páru uspokojivú 
odpoveď na tieto otázky: Bude nás vždy ošet-
rovať rovnaký lekár? Môžeme si vybrať medzi 
ošetrujúcim lekárom alebo lekárkou? Aké skú-
senosti s umelým oplodnením má ošetrujúci 
lekár? Aké sú vedľajšie účinky liečby? Koľko 
vajíčok pri odbere, najmenej či najviac, je pod-
mienkou transferu? Ak nastane problém alebo 
budeme mať otázky, s kým ich budeme kon-
zultovať? Aká je pravdepodobnosť, že napriek 
počatiu potratím alebo sa mi narodia dvojič-
ky? Koľko cyklov nám odporúčate absolvovať, 
kým navrhnete iný postup? Koľko cyklov roč-
ne urobí vaše centrum a koľko sa narodí zdra-
vých detí? Kde absolvujeme prípadné ďalšie 
vyšetrenia či zákroky, napr. genetické?
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SNAŽILKY

Mnohým ženám pomáhajú aj 
darované vajíčka... 

U nás sa hovorí o „darcovstve“ vajíčok... Žiad-
na darkyňa, mimo extrémnych prípadov, sa 
však neprihlási len tak, že chce darovať va-
jíčka, pretože predtým, než sa jej odoberú, 
je nutné absolvovať hormonálnu stimuláciu 
a následne bolestivý odber, a to nikto nebude 
robiť zadarmo. V  Českej republike či v  Ma-
ďarsku sa odmena pohybuje vo výške medzi 
50 až 100 eurami, pričom pri jednej stimulá-
cii môžu žene odobrať 8 až 20 vajíčok a jedno 
vajíčko sa ďalej predáva za 5 až 7-tisíc eur... 
A to nehovorím o tom, že darkyne často ani 
netušia, akým rizikám sa celým procesom vy-
stavujú. Tu nejde o zastrašovanie alebo odho-
váranie, ale o  pravdivé uvádzanie faktov, na 
základe ktorých môžu ženy objektívne zvážiť 
svoje rozhodnutie. Niekoľkokrát som na túto 
tému hovorila na rôznych medzinárodných 
konferenciách. Napríklad v  Spojených štá-
toch dávajú darkyniam podpísať akýsi infor-
movaný súhlas, kde je zakotvené, že si je žena 
vedomá odovzdávania svojho biologického 
materiálu a poisťovňa nebude znášať náklady 
spojené s prípadnými zdravotnými ťažkosťa-
mi súvisiacimi so zákrokom. Už pri stimulácii, 
resp. pri odbere jej môže napríklad prasknúť 
vaječník, je tu riziko hyperstimulácie... a po-
dobne. Tieto ženy nič nechráni a to ma mrzí... 
Navyše na Slovensku fungujú pobočky zahra-
ničných centier umelého oplodnenia, ktoré 
sú tu však aj preto, aby mohli ľahko získať 
biologický materiál – vajíčka, spermie a em-
bryá. Vďaka našim chabým zákonom v tejto 
oblasti, žiaľ, nemáte istotu, že váš nepou-
žitý biologický materiál niekto neodcudzí. 

Na začiatku sme boli dvaja a boli sme šťastní. 

Čoskoro nám to ale nestačilo a chceli sme 

byť traja, štyria. Roky ubiehali a my sme 

boli stále len dvaja. Keď došli sily 

i nádeje, urobili sme pár zásadných 

zmien v živote. A naraz sa to stalo 

– narodil sa nám syn. 
Katarína & Karol & Kubko (Česká republika)

Bohužiaľ, obchod s  biologickým materiálom 
v Európe prekvitá a jeho objem sa odhaduje na 
miliardy eur. A to nehovorím o tom, že sme jed-
nou z mála krajín v Európe, ktorá nemá národ-
ného reprezentanta pri Európskej spoločnosti 
humánnej reprodukcie a embryológie (ESHRE), 
čo je rešpektovaná spoločnosť určujúca hlavné 
trendy v oblasti asistovanej reprodukcie.

Neviem si celkom dobre predstaviť, 
ako môžem prísť o vajíčka, keď 
nechcem byť dobrovoľnou darkyňou...

Môže sa to diať napríklad tak, že pobočky za-
hraničných kliník navrhnú ženám také mož-
nosti liečby, ktoré nie sú schopné zaplatiť, 
a tak im navrhnú, že ak všetky ostatné vajíčka 
darujú, liečbu im zaplatia. Je to nepríjemný 
spôsob vydierania, často ženy podpisujú tento 
papier ešte v narkóze. My sa o  tom dozvedá-
me ex post, pretože nám ľudia telefonujú, že 
boli takí zúfalí a tak veľmi dieťatko chceli, že to 
proste podpísali. Na jednej strane štandardná 
úroveň umelého oplodnenia a  na strane dru-
hej úplne absentujúca etika a nekalé obchodné 
praktiky. A žiadny zákon to neošetruje... 

Niektorí partneri uzavrú svoju cestu 
snaženia sa trochu inak. Napokon 
sa rozhodnú nehľadať šťastie 
v rodičovstve, ale v partnerstve 
a vzájomnej láske... 

Stalo sa nám niekoľkokrát, že za nami do zdru-
ženia prišli partneri, ktorí nevedeli odpovedať 
na otázku, či si brali partnera alebo svoju po-
tenciálnu rodinu. Snaženie ich tak pohltilo, 
že v  spoločnom živote prestali vidieť zmysel. 
Akoby život bez detí nemal žiadnu hodnotu 
a nemohol im priniesť šťastie. To je veľmi ne-
bezpečné, vytvára to neuveriteľný tlak na ženu, 
ktorá je ochotná podstúpiť čokoľvek za akúkoľ-
vek cenu, neuvedomujúc si, aké riziká to so se-
bou zároveň prináša. A to len preto, že chce spl-
niť úlohu, ktorá sa od nej očakáva. Celé snaže-
nie ju tak pohltí, že si dokáže zničiť organizmus 
a nezriedka sa celý stres a nápor vážne podpíše 
aj na jej psychike. Pritom si stačí spomenúť na 
lásku a dôvody, pre ktoré sme svojmu partnero-
vi hovorili slová „v šťastí i nešťastí, zdraví i cho-
robe“... Je veľa párov, ktoré našli svoje šťastie aj 
v rodine zloženej z dvoch členov... 

Po viac ako 3 rokoch nádeje a liečby nám 

Boh konečne zoslal našu malú žiarivú 

hviezdičku... Vďaka nej aj my patríme 

k „mimoriadnym rodinám“.
Su & Pedro & Santiago (Portugalsko)

PR1́BEHY Mimoriadnych rodín zo sveta...
Sme spolu desať rokov. Od začiatku sme 

túžili po dieťatku. Snažili sme sa prírode 

pomôcť, stálo nás to nemálo úsilia i peňazí, 

bohužiaľ, osud to chcel inak... Uvedomili sme 

si však, že nemať jeden druhého by bolo 

oveľa väčšie nešťastie, ako nemať dieťa. 
Eva & Pavol (Česká republika)

Narodilo sa dieťatko, zrodila sa matka! 

Roky boja s neplodnosťou, obáv, sĺz, nádeje... 

Trasiete sa pred ordináciou lekára a modlíte 

sa za pozitívny test. Nevzdávajte svoj sen! 

Neexistuje väčšie šťastie než slová vášho 

dieťaťa – mama, objím ma! 
Bojka & Božidar (Bulharsko) 

Na záver spomeňme najaktuálnejšie projekty či plány OZ BOCIAN.
Momentálne pracujeme predovšetkým na projekte Mimoriadne rodiny, ktorý bol 
iniciovaný práve zo Slovenskej republiky a  zapojilo sa doň 19 európskych krajín. 
Mnohým rodičom sa sen o dieťati splní po niekoľkých rokoch rôznym spôsobom – 
adopciou, spontánnym otehotnením po rokoch snaženia, absolvovaním umelého 
oplodnenia či jednoduchého zákroku. A potom sú i rodiny, ktoré zostávajú rodinou 
s dvomi členmi. Aj oni však právom patria medzi Mimoriadne rodiny a my sme aj 
na ich osudoch chceli ukázať, že sú to šťastné a požehnané rodiny. Na web stránke 
bocianoviny.sk je odklik na Mimoriadne rodiny a každý, kto sa cíti byť mimoriadnou 
rodinou, môže svoj kratučký príbeh napísať do pohľadnice a poslať ju svojim priate-
ľom i známym. Tiež sa objaví na web stránke www.fertilityeurope.eu, kde je momen-
tálne niekoľko tisíc mimoriadne silných príbehov, ktoré môžu byť pre každého, kto 
sa o bábätko snaží alebo snažil, možnosťou nájsť veľa povzbudivých slov. Pozrieť si 
môžete nielen príbehy slovenských partnerov, ale i osudy ľudí z ďalších krajín.


