
12 bedeker zdravia

Každý rok sa tisíce slovenských 
párov rozhodnú, že nastal 

správny čas založiť si rodinu 
a mať dieťa. Každý šiesty pár 

však na svoje prekvapenie zistí, 
že len tak jednoducho ako si to 
predstavovali, to nepôjde. Čím 

to je, že počet párov, ku ktorým 
bocian nie a nie priletieť, stúpa?

Situáciu od roku 1999 starostlivo monito-
ruje a mení Občianske združenie Bocian. 
Každoročne sa po Slovensku vydáva na 
Turné plodnosti, edukačnú kampaň spo-
jenú s prednáškami a rozdáva Predma-
terskú knižku a Pas plodnosti, publikácie 
nabité informáciami o tom, ako svoje 
krehké reprodukčné zdravie chrániť, 
zlepšiť kvalitu spermií či zistiť ovariálnu 
rezervu a rozumieť vyšetreniam.
Najnovším projektom Občianskeho 
združenia Bocian je projekt Medzi 
nami, určený dievčatám a mladým 
ženám vo veku od 15 do 19 rokov. Neob-
vyklou, vtipnou a interaktívnou formou 
s využitím moderných komunikačných 
kanálov prináša komplexné informácie 
o menštruačnom cykle, hygiene a ba-
zálnej ženskej i mužskej biológii. 
Pilotný ročník projektu, ktorý pre-
bieha online i na stredných školách, 
má ambíciu stať sa súčasťou učebných 

osnov, pretože podľa prieskumov Ob-
čianskeho združenia Bocian práve 
najzraniteľnejšia veková skupina 

o plodnosti a jej ochrane vie veľmi 
málo. Vďaka príťažlivej forme a jazy-

ku má projekt už teraz obrovskú pod-
poru gynekológov, ale najmä učiteľov, 
výchovných poradcov či vedenia škôl.
Projekt sa dosiaľ nevídaným spôsobom 
venuje tiež ochrane pred neželaným 
tehotenstvom či pohlavne prenosnými 
ochoreniami a samozrejme, vzťahom, 
ktoré sa v tomto veku tvoria a majú 
kľúčový dopad na psychické i fyzické 
zdravie mladých žien. 
„Trafili sme do čierneho a záujem o pred-
nášky je obrovský. Svedčí o tom aj otázka, 
ktorú na záver od pedagógov počujeme naj-
častejšie: Kedy prídete znova? Pred desiatimi 
rokmi bola najčastejšou príčinou neplodnosti 
komplikácia spôsobená sexuálne prenosnými 
ochoreniami. Dnes je to jednoznačne vek. 
Obom je možné predchádzať, ale táto gene-
rácia musí vedieť, že ženská plodnosť začína 
klesať vo veku 27 rokov a nie pred päťdesiat-
kou, ako uvádzajú v dotazníkoch," hovorí 
Mgr. Denisa Priadková, iniciátorka 
projektu a predsedníčka Občianskeho 
združenia Bocian. 
Prednášky sa venujú témam, ako vznik 
opakovaných zápalov, zrastov, chlamý-
die či HPV, ale neobchádzajú ani muž-
ské témy ako andropauza a ohrozenie 
spermií lifestylovými faktormi. „Na 
biológii síce preberáme pojmy ako pošva a jej 
fungovanie, ale je to suchá učebná látka a na 
prednáške v priebehu hodiny odznejú zaují-
mavo podané fantastické informácie, ktoré 
sme nikdy predtým nepočuli a stavím sa, že 
o väčšine z nich nevedia ani naši rodičia,” 
hodnotí projekt 17-ročná Katarína.

5 informácií o plodnosti, 
dôležitých pre každého:
❶ Na to, aby žena mala problém ote-
hotnieť, nemusí mať žiadne ochore-
nie. Môže mať dokonca v poriadku aj 
menštruačný cyklus.

❷ Schopnosť ženy prirodzene otehot-
nieť netrvá do menopauzy.
❸ Plodnosť neklesá po štyridsiatke. 
Pravdou je, že prvý zlom nastáva okolo 
27. roku, druhý približne v 35. roku a po 
štyridsiatke je prirodzené otehotnenie 
viac-menej šťastnou náhodou.
❹ Prvým lekárom, ktorého by ste pri 
plánovaní tehotenstva mali navštíviť, 
nie je gynekológ, ale skúsený andrológ.
❺„Prechod” sa týka aj pánov. Hovorí sa 
mu andropauza a hoci mužom väčšinou 
zostáva schopnosť počať dieťa, riziká 
spojené s častejšími poruchami DNA, 
tzv. fragmentáciou spermií ,by mala 
poznať každá žena, ktorá dieťa plánuje 
s mužom po päťdesiatke.

Čo robí obČianske 
združenie bocian
Od roku 1999 pomáha párom k želané-
mu tehotenstvu informáciami o tom, 
ako prirodzene zlepšiť ovuláciu, kvalitu 
spermií, zvýšiť šance na počatie formou 
cvičení, zmien v životospráve či komu-
nikáciou so správnym odborníkom.
Informuje o moderných metódach lieč-
by porúch plodnosti i neplodnosti od 
úpravy cyklu až po metódy asistovanej 
reprodukcie, pričom kladie veľký dôraz 
na rozdiel medzi častými poruchami 
plodnosti a zriedkavejšie sa vyskytu-
júcou neplodnosťou a najmä správnou 
a potrebnou diagnostikou.
Propaguje prevenciu, najmä včasné 
plánovanie rodiny, pretože najväčšou 
prekážkou prirodzeného otehotnenia je 
v súčasnosti vo všetkých vyspelých kraji-
nách stúpajúci vek budúcich mamičiek.
Každoročne organizuje edukačnú kam-
paň Turné plodnosti, vydáva publikácie 
Pas plodnosti a Predmaterská knižka 
– Plánujete bábätko? a tiež projekt pre 
žiakov stredných škôl pod názvom 
Medzi nami. 

Viac informácií na bocianoviny.sk 
a medzinami.sk

Medzi nami — plodnosť
nie je samozrejmosť
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Silný účinkom, 
          nežný k ženám

Júnová 33, 831 01 Bratislava 3
tel.: 02/5920 7320
fax: 02/5920 7384
e-mail: office@angelini.skwww.angelini.sk                              www.rosalgin.sk
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ROSALGIN prináša rýchlu úľavu
od gynekologických ťažkostí:

Odstráni nepríjemné pálenie a svrbenie.

Pôsobí proti škodlivým baktériám a kvasinkám  
a zároveň chráni a podporuje laktobacily. 1)

Lieči výtok a zápal ženských pohlavných orgánov.

Počas tehotenstva po konzultácii s lekárom.

Po pôrode tlmí bolesť a urýchľuje proces  
hojenia pôrodných rán.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
Názov lieku: ROSALGIN / ROSALGIN EASY Lieková forma: granulát na vaginálny roztok / vaginálny roztok Zloženie: Benzydamini hydrochloridum 500 mg v 1 vrecku/ 0,1 g v 100ml roztoku Indikácie: Liek je indikovaný 
na liečbu zápalových prejavov ženských pohlavných orgánov (ako sú vulvovaginitída a cervikovaginitída) akéhokoľvek pôvodu vrátane tých, ktoré vznikajú sekundárne po chemoterapii alebo rádioterapii. Profylakticky pred i po 
operačnom gynekologickom zákroku. Liek sa môze používať pri bežnej ženskej hygiene. Dávkovanie a spôsob podávania: 1-2 aplikácie denne, pri bežnej hygiene nepravidelne podľa potreby. Rosalgin: aplikuje sa prostred-
níctvom Rosalgin irigátora, používa sa k výplachu a oplachu vonkajších rodidiel u žien starších ako 15 rokov. U detí od 6 rokov je možné použiť liek k oplachom vonkajších pohlavných orgánov. Dĺžka liečby je maximálne 14 dní. 
/ Rosalgin Easy: pri liečbe vaginitídy spôsobenej Gardnerella vaginalis sú odporúčané 2 vaginálne výplachy denne 7 za sebou idúcich dní. Kontraindikácie: Precitlivenosť na benzydamín alebo pomocné látky. Nežiadúce 
účinky: Ojedinele prejavy precitlivenosti ako pálenie, svrbenie. / Pri dlhodobom podávaní alebo pri podávaní na veľké plochy na sa okrem prejavov precitlivenosti (pálenie, svrbenie a pod.) môžu vyskytnúť aj nežiadúce účinky 
ako sucho v ústach, ospalosť, nepokoj, zrakové halucinácie. Tehotenstvo a laktácia: Aj keď neboli preukázané účinky poškodzujúce plod, mal by sa liek užívať v tehotenstve a počas laktácie iba po odporučení lekára. 
Upozornenie: Dlhodobé používanie lieku Rosalgin môže viesť k precitlivenosti. Ak príde k vzniku precitlivenosti, je nutné liečbu prerušiť. Balenie: 6, 10 vreciek / 5 kusov fľašiek s obsahom 140 ml Dátum poslednej revízie 
SPC: 3. 2009/10.2009 Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis, liek nie je hradený zdravotnými poisťovňami. 
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