Držíte v rukách deviate vydanie Predmaterskej knižky s podtitulom
Plánujete bábätko? Keďže plodnosť ani tehotenstvo nie je samozrejmosť,
Občianske združenie BOCIAN spolupracuje s desiatkami odborníkov, aby
uspokojilo hlad po informáciach o bolestivej menštruácii, zápaloch, HPV,
oslabenom panvovom dne, opakovaných potratoch či problematickom
spermiograme. ¶ Predmaterská knižka je unikátny sprievodca plodnosťou a reprodukčným zdravím. Až príliš často sme svedkami toho, že
plánovanie v zmysle "teraz antikoncepcia, dieťa neskôr", je pre mnoho žien
po tridsiatke hazard s plodnosťou. Na schopnosť otehotnieť či donosiť
zdravé dieťa však vplývajú aj infekcie, sexuálne prenosné ochorenia, kvalita
sexuálneho vzťahu, hygiena, stres, či výber čistiacich prostriedkov. Práve
preto vznikol #gynobox a od októbra 2017 aj stránka www.gynobox.sk.
Predmaterská knižka je jedinečným zdrojom overených informácií o tom,
čo môžete pre zvýšenie šance otehotnieť urobiť vy a ako tehotenstvo
prežívať v pohode. ¶ Mnohí z vás na bábätko čakali dlhšie a tak preň
chcete len to najlepšie. Tehuľky pred sebou maju posledné týždne, kedy si
v pohode môžu prečítať najnovšie informácie na tému strie, pôrod, dojčenie, detská výživa, kozmetika, očkovanie, citlivá pokožka, správny výber kočiarika, či kedy volať lekára. ¶ Jedno múdre príslovie hovorí, že
nič, ale vôbec nič vás dokonale nepripraví na dobrodružstvo materstva.
Predmaterská knižka je však ten najlepší začiatok!
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Krátky kurz latinčiny
Cesta za bábätkom je niekedy beh na dlhú trať a na taký maratón sa musíte
náležite pripraviť. Je to predsa vaše zdravie a vaše telo. Budete síce potrebovať športového ducha i výdrž, ale vaším kľúčom k úspechu sú informácie.
Mnohé z nich nájdete práve v tejto knižke. Ostatné získate sami. Od lekára, na
internete, od známych či z časopisov. Dôležité však je, aby ste všetkým informáciám o liečbe, jej rizikách, svojom zdravotnom stave či vyšetreniach rozumeli. ¶ Na prvý pohľad stručný záznam však často obsahuje latinské či iné
odborné výrazy a vy síce viete, či je to dobré alebo zlé, no v skutočnosti máte
obmedzenú predstavu o tom, čo sa odohráva vo vašom tele. ¶ Ponúkame
vám niekoľko základných výrazov. Tie ostatné si zistite. Spýtajte sa lekára,
zalistujte v encyklopédii, požiadajte lekárnika či známych.
Abdominálny – v podbrušku
AIH – inseminácia spermiami
od manžela
Azoospermia – neprítomnosť
spermií v ejakuláte
Embryo – oplodnené vajíčko
od 7. dňa do 12. týždňa
Fetus – plod od 12. týždňa tehotenstva
FSH – hormón, ktorý stimuluje
rast folikulov a vajíčok
Gaméty – reprodukčné bunky,
t.j. spermie a vajíčka
Gonadotropíny – ženské
pohlavné hormóny
Gravidita – tehotenstvo, cca 280 dní
hCG – hormón prítomný len
v tehotenstve, produkovaný placentou
Hysterosalpingografia (HSG) – röntgenové vyšetrenie, ktorým sa overuje
priechodnosť vajíčkovodov
ICSI – mechanické vpravenie
spermie do vajíčka

Infertilita – neplodnosť,
neschopnosť donosiť tehotenstvo
In vitro – počatie v laboratóriu,
mimo tela matky a nie vo vnútri tela
IUI – intrauterinná inseminácia,
vpravenie spermií do dutiny maternice
IVF – náročnejšia metóda asistovanej
reprodukcie, mimotelové oplodnenie
Laparoskopia – cez malý abdominálny rez lekár skontroluje reprodukčné
orgány, napr. pri endometrióze
Motilita – pohyblivosť spermií
Oligospermia – veľmi nízky
počet spermií v ejakuláte
Ovariálny hyperstimulačný
syndróm (OHSS) – zvýšená
reakcia vaječníkov na stimuláciu
Ovulácia – vývoj a uvoľnenie vajíčka
Progesterón – ženský
pohlavný hormón
Zygóta – oplodnené vajíčko, resp.
prvá fáza embryonálneho vývoja

Obsiahly slovník reprodukčného zdravia nájdete na www.bocianoviny.sk
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1. vajíčkovod
2. maternica
3. výstelka maternice
(endometrium)
4. vaječník
5. dutina maternice
6. dozrievajúci folikul
7. vajíčko vo vajíčkovode
8. spodná časť maternice

Keď spermia splynie s vajíčkom, vzniká bunka s jedinečným naprogramovaním. Za necelých deväť mesiacov je z nej bábätko. Pre vznik života je dôležité, aby obe zárodočné bunky boli v poriadku a nič im v osudovom stretnutí
nebránilo. Dievčatku sa vajíčka tvoria ešte počas tehotenstva matky a v piatom mesiaci ich má približne 7 miliónov. Mnohé z nich zaniknú ešte pred
narodením a po puberte ich máte približne 300 000. Dozrieva ich však len
okolo 400. Bez zásahu hormonálnej stimulácie, čiže prirodzene každý mesiac jedno. ¶ Vo vaječníku dozrievajú folikuly, obaly vyplnené tekutinou.
Raz za mesiac jeden z nich rastom predbehne ostatné, praskne a približne
14. deň cyklu sa z neho uvoľnené vajíčko vydáva na cestu medzi fimbrie,
akési chápadlá vajíčkovodu. Na ceste za spermiami mu rytmickými pohybmi pomáhajú cílie, jemnučné vlásky, ktorými je vystlaná dôležitá trubička – vajíčkovod. Osudové stretnutie sa totiž odohráva práve tu. Ak je
vajíčkovod nepriechodný, čo môže mať mnoho príčin, plodnosť je výrazne
obmedzená. ¶ Najväčšiu šancu počať lekári predpokladajú približne do
troch dní od ovulácie, čo je ďalší z dôvodov, prečo by ste mali svoje telo sledovať, poznať a rozumieť si s ním. Mimochodom, práve toto je základný krok
ako plánovať bábätko. ¶ Plodnosť je u každého človeka iná a čo je dôle-
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1. semenník
2. miešok
3. nadsemenník
4. semenovod
5. prostata
6. močová rúra
7. močový mechúr
8. semenný mechúrik
9. penis
10. žaluď

žité, mení sa predovšetkým s vekom. Mimochodom, ľudská plodnosť je jednou z najobmedzenejších z hľadiska veku, počtu detí i možnosti otehotnieť.
Najvyššie šance na otehotnenie majú muži i ženy vo veku približne 25 rokov.
Často sa diskutuje o tom, či plodnosť u muža tiež klesá s vekom. Čiastočne
áno, dôležitejšie však je, že na rozdiel od ženy, ktorej vajíčka sú vystavené celoživotným vonkajším vplyvom, dokonca i vplyvom života jej matky, spermatogenéza, čiže proces tvorby spermií je kontinuálny cyklus, trvajúci približne
78 dní. Inými slovami spermiogram v januári, navyše po chrípke či užívaní
liekov bude iný ako v auguste po príjemne strávenej dovolenke na čistom
vzduchu. ¶ Kým sa zrelá spermia s približne 6x dlhším bičíkom ako je jej
hlavička dostane do vajíčkovodu, musí v semenníku vzniknúť, v nadsemenníku dozrieť a odtiaľ sa dostať do semenovodu. Na vyvrcholenie si s ostatnými
počká v semennom mechúriku, kde sa zmieša s tekutinami vylúčenými prostatou a inými žľazami a vytvoria v priemere za lyžičku ejakulátu. Pre presnosť,
tieto cca 3 mililitre obsahujú približne 300 miliónov spermií. K vajíčku sa však
v ideálnom prípade prepracuje len niekoľko sto šampiónov. Predpokladom
zdravého, priamočiareho pohybu vpred, ktorý zabezpečuje bičík, je energia,
ktorú v tele, ktoré spája hlavičku s bičíkom, uvoľňujú mitochondrie.

Jemné, tenké, bezpečné

Menštruačný cyklus
Obvykle trvá 28 dní. Uprostred, čiže
približne na 14. deň, raz v ľavom, o mesiac zasa v pravom vaječníku dozrie
a uvoľní sa jedno vajíčko, pripravené na
oplodnenie. Hovoríme tomu ovulácia.
Ovulácia je základným predpokladom
ženskej plodnosti a pri skúmaní problémov je na prvom mieste. Približne dva
dni po ovulácii sú pre oplodnenie vajíčka obvykle kľúčové a preto je dôležité
poznať svoje telo a vedieť rozpoznať, či
a kedy k ovulácii dochádza. K tejto téme
si pozrite i nasledujúcu stranu. O svojom cykle, ktorý môže byť pravidený,
ale o niečo dlhší alebo kratší ako 28 dní,
sa dozviete veľa vypĺňaním menštruačného kalendára. Spolu so sledovaním
bazálnej teploty a pri troche sebapozorovania sa naučíte rozumieť svojmu
telu, čo oceníte i počas tehotenstva.

Prvá menštruácia je označovaná romantickým názvom menarché, z gréckych
slov mesiac a začiatok. Sme cyklické bytosti a naše telo nám to pripomenie
približne 460-krát. Žiadna modrastá laboratórnina z reklamy, ale poctivých 16
litrov krvi. V priemere my ženy „premenštruujeme“ 6 rokov života. Je preto
prirodzené, že vyhľadávame kvalitné hygienické pomôcky. Inovovanú líniu ultratenkých priedušných vložiek Bella Perfecta, kombinujúcu funkčnosť a komfort, dostanete v neparfumovanej verzii Perfecta green, blue, parfumovanej
verzii Perfecta rose a violet a samozrejme, dôležitej a pohodlnej night. 2 mm
hrúbka ich „zneviditeľňuje“ aj pri nosení priliehavého oblečenia a unikátna
zložka „magic gel“ mení tekutinu na gél. Vložky Bella Perfecta neutralizujú
zápach a chránia bielizeň i vás. Pokrýva ich jemná sieťka silky drai s mikrokanálikmi, odvádzajúcimi vlhkosť do
vnútra vložky alebo jemná a mäkká
netkaná textília extra soft. Pokiaľ dávate prednosť tampónom, značka
Bella vám dáva do pozornosti líniu
Bella Tampo v štyroch veľkostiach.
www.bella4you.sk, www.bella-sk.sk

Menštruačný kalendár
Pravidelne vyplnený menštruačný kalendár je po období minimálne 3 ‒ 6 mesiacov dobrou a jednoduchou metódou, ako získať prehľad o svojom menštruačnom cykle i ovulácii. Základné informácie poskytne i vášmu lekárovi. Na meranie
teploty používajte vždy rovnaký teplomer i čas, najlepšie ráno po prebudení.
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1. menštruácia
2. vrchol plodného obdobia – cca 14. deň cyklu
3. uvoľnenie vajíčka – ovulácia
4. plodné obdobie a rast endometria
5. koniec cyklu
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Bavlnený trend
Pri výbere spodnej bielizne dbajte na jej
praktickosť, vlastné pohodlie a predovšetkým ochranu intímneho zdravia.
„Trendová“ bielizeň je často vyrobená
z nevhodných a nepriedušných materiálov, s prehnanou farebnosťou,
no najmä v príliš tesných, či ženskú
anatómiu nerešpektujúcich strihoch.
Pravidelné nosenie takejto spodnej bielizne neumožňuje dotknutej pokožke
riadne „dýchať“ a hrozí jej aj podráždenie odieraním. Navyše spôsobuje
zvýšenie teploty a vlhkosti v intímnych
partiách, teda „ideálne“ podmienky pre vznik skutočne nepríjemných kvasinkových a iných infekcií. Na bežné nosenie je najvhodnejšia spodná bielizeň s prevahou bavlny, príjemnej na dotyk, priedušnej a dobre sajúcej vlhkosť. Vhodné
sú aj jej kombinácie s inými materiálmi prírodného pôvodu v bielej, telovej
a striedmych farebných odtieňoch. Pokiaľ ide o strih, zvoľte klasický, ktorý vám
poskytne potrebné pohodlie. ¶ Uvedené kritériá nájdete v širokej ponuke
značky SLOVENKA. Dámske nohavičky Pinka sú vyrobené z bavlny, viskózového
vlákna na báze celulózy a modálu, ktorého základom je tiež prírodný materiál.
Tieto zložky poskytujúce nohavičkám Pinka mäkkosť, jemnosť a tvarovú stálosť, dopĺňa syntetický elastan, dodávajúci pružnosť a pohodlnosť pri nosení.
Klasický strih nohavičiek znásobuje pozitívne vlastnosti použitého materiálu.
Dostanete ich v tradičných farbách ‒ bielej, šampaň, čiernej či telovej farbe, ale aj
v príťažlivých kombináciách bielej s farebným lemom alebo v rôznych potlačiach
s kontrastným lemom. Modely Jotka a Jotkana sú klasické dámske nohavičky
s gumičkou v páse a ukončení okolo nôh, líšiace sa len výškou v bočnom šve. Sú
z hladkého úpletu, obsahujú až 96% bavlny, doplnenej elastanom, preto veľmi
dobre držia tvar a sú pohodlné. Ak by ste chceli luxusnejšie nohavičky s krajkou,
môžete sa rozhodnúť pre model Pusia. ¶ SLOVENKA
vyrába spodnú bielizeň a väčšinu ďalších svojich výrobkov
z certifikovaných úpletov, ktoré sú zdravotne nezávadné
a spĺňajú najprísnejšie kritériá aj pre dojčenské výrobky.
www.slovenkabb.sk

Bolestivá menštruácia

12

Mesiac čo mesiac sa opakujúce
bolesti a kŕče v podbrušku, sprevádzané hnačkou, zápchou, bolesťami hlavy, krížov či celkovou
nevoľnosťou, známe pod názvom
bolestivá menštruácia (dysmenorea), trápia približne každú piatu
ženu. ¶ Kŕče spúšťajú telu
vlastné, bolesť sprostredkujúce
látky, prostaglandíny. Spôsobujú
sťahovanie svalstva maternice
pri vypudzovaní jej sliznice v podobe menštruačnej krvi. Čím
viac ich v tele ženy je, o to silnejšie a častejšie – najmä v prvých
dňoch menštruácie – sú bolestivé
kŕče. ¶ Ak má bolestivá menštruácia organický pôvod a je jedným zo symptómov vážnejšieho
problému, napríklad endometriózy, zápalového ochorenia panvy či myómu,
je nevyhnutné, aby sa mu s plnou vážnosťou venoval odborník. V prípade, že
sa organický pôvod kŕčov vylúči, hovoríme o funkčnej bolestivej menštruácii.
Dôvodom je porucha hormonálnej rovnováhy a zvýšené vylučovanie spomínaných prostaglandínov. Týka sa najmä mladých žien, ktoré ešte nerodili a majú
sedavé zamestnanie. Ak medzi ne patríte, máme pre vás zopár rád. Týždeň
pred menštruáciou venujte zvýšenú pozornosť zdravej výžive. Jedzte potravu
bohatú na esenciálne mastné kyseliny, vápnik, horčík, zinok a vitamíny B, C a E.
Pite veľa tekutín a denne konzumujte zeleninu, ovocie a celozrnné potraviny.
Podľa možnosti sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, nikotínu a jedál s vysokým
obsahom rafinovaného cukru, ktoré môžu bolesti a kŕče zhoršiť. ¶ Keď
sa už bolesti objavia, dajú sa zmierniť hlbokým brušným dýchaním. Výborne
zaberá aj primeraná fyzická aktivita. Skúste svižnú chôdzu alebo jednoduchý cvik, keď v polohe na štyroch striedavo hrbíte a prepínate chrbát. Často
k zmierneniu bolestí pomôže masáž bedrovej oblasti, teplý kúpeľ alebo prikladanie termofľaše na oblasť podbruška. Niektorým ženám pomôže orgazmus.

Femiglucan pre dámy
Zápal dolných močových ciest
patrí medzi časté ženské zdravotné problémy. Prejavuje sa neustálym nutkaním na močenie,
nepríjemným pálením až kŕčmi
v podbrušku. Infekciu spôsobujú
mikroorganizmy,
najčastejšie
črevné baktérie Escherichia coli.
Kratšia močová trubica než u mužov a jednoduchšie infikovanie jej
vyústenia baktériami z okolia konečníka spôsobuje, že zápal postihuje častejšie práve ženy. ¶ Ďalšími častými infekciami sú mykózy a vírusy, ktoré sa môžu, ale aj nemusia prejavovať
bradavicami (condyloma, HPV). Niektoré kmene HPV vírusu spôsobujú rakovinu krčka maternice. Infekcia HPV sa našťastie dá odhaliť počas pravidelnej
gynekologickej prehliadky. ¶ Ďalšími príčinami môžu byť hormonálne
zmeny v tehotenstve či menopauze, nesprávna a nedostatočná hygiena, ale aj
nadmerné používanie parfumovanej kozmetiky. Infekcia okrem iného narúša
krehkú rovnováhu urogenitálneho traktu s typicky kyslým pH prostredím a prítomnosťou prospešných laktobacilov. Zachovať ju a súčasne obnoviť prirodzené
vaginálne kultúry či predísť opakujúcej sa infekcii môžete aj používaním vaginálnych čapíkov Femiglucan s obsahom beta glukánu, ktoré prináša spoločnosť
Natures. ¶ Beta glucan je prírodný imunomodulátor, ktorý ovplyvňuje imunitné reakcie a aktivuje lokálnu imunitu vaginálneho prostredia. Tá rozpozná
pozitívnu mikroflóru (laktobacily) a negatívnu mikroflóru zlikviduje. Čapíky
Femiglucan okrem 250 mg beta glucanu obsahujú aj kyselinu hyalurónovú.
Tá hojí drobné poranenia, na ktoré sú vaginálne tkanivá náchylnejšie v prípade infekcií a v ktorých sa infekcie najčastejšie zdržujú a infiltrujú hlbšie do
tkanív. ¶ Priaznivý účinok čapíkov Femiglucan môžete
podporiť užívaním perorálnych kapsúl Beta Glucan 240+
alebo Beta Glucan 500 aj klasických liečiv. Okrem obdobia
zápalu (a 3 dni po odznení) sú čapíky Femiglucan vhodné
ako podpora organizmu proti opakovaným uroinfektom
a pomáhajú aj pri vaginálnej suchosti a diskomforte. www.natures.sk

telesnej hmotnosti a výšky ‒ BMI, body mass index,
čiže hmotnosť v kg/výška2 v metroch. Normálne BMI
je v rozmedzí 18,5 až 25. Hodnoty 25 až 30 svedčia
o nadváhe a ak BMI presahuje 30, ste obézni a mali
by ste sa so svojou hmotnosťou popasovať čo najskôr.
MUDr. Peter Minárik, Onlife, centrum zdravia a výživy
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Pohyb, strava, hmotnosť
Chodíte do práce, staráte sa o domácnosť a máte iné povinnosti. V tomto
kolotoči mnohí z nás pravidelný pohyb považujú za luxus, ktorý si nemôžu
dovoliť. Paradoxne, práve títo ľudia čoraz častejšie navštevujú lekárov, nevládzu či nestíhajú, vzdávajú sa mnohých činností, na ktoré sa necítia a zdravie
hľadajú v lekárni v podobe výživových doplnkov či iných zázračných liekov.
Ako to súvisí s tehotenstvom? Ľudské telo sa správa racionálne. Vie, že tehotenstvo je náročné obdobie a tak sa mu bráni, ak nie ste zdraví, fit a v dobrej
kondícii. Aj starostlivosť o bábätko či dojčenie je „zaberačka“, ktorej sa telo
stuhnuté sedením a presunmi v aute bráni. Ak ho navyše hýčkate sladkosťami,
občasným pohárikom a pravidelnou dávkou nikotínu, plníte svoj organizmus
jedmi a jeho hlavnou úlohou je vyrovnať sa s vaším životným štýlom a nie čeliť výzve tehotenstva. ¶ Riešenie? Nájdite si pravidelnú aeróbnu aktivitu,
najlepšie kombináciu spaľovania, precvičovania všetkých svalových partií
a strečingu. Do kalendára si zapíšte cvičenie a považujte ho za najdôležitejšie,
čo pre seba robíte. Fitness centrá, kurzy brušných tancov, aerobiku či bodywork nájdete vo všetkých väčších mestách. Najťažšie je začať a najdôležitejšie vydržať. ¶ Správna telesná hmotnosť je pri plánovaní dieťaťa dôležitá.
Nadváha i podváha komplikujú počatie, pričom nadváha a obezita sú jednou
zo závažných príčin neplodnosti. Ženám sa tuk obvykle ukladá v oblasti brucha
a obaľuje vnútornosti. Komplikuje i dozrievanie vajíčok. Mozog ich rast stimuluje
tak, že vaječníku posiela hormón FSH. Ten odpovedá tvorbou estrogénu. Pri dostatku sú zásielky FSH pozastavené. Estrogén však produkuje aj tukové tkanivo
a tak sa do mozgu dostáva falošný signál, ktorý blokuje tvorbu FSH i rast folikulov. ¶ Obezita však komplikuje i tehotenstvo, spôsobuje bolestivú menštruáciu, cukrovku, nádorové ochorenia, choroby srdca a ciev a vôbec, dôvodov
na to, aby ste sa jej zbavili, je viac než dosť. ¶ Urobte si výpočet z hodnôt

Ø Cvičte dva až trikrát do týždňa, minimálne 30
a ideálne cca 75 minút.

∞ „Svalovici“ predchádzajte správnym natiahnutím
svalov, tzv. strečingom po cvičení, teplým
kúpeľom v živej soli a pravidelným cvičením.
± Nezabudnite na správne oblečenie a obuv,
dostatok tekutín a správny jedálniček.

www.zdravoachutne.sk

Citlivá rovnováha
Bakteriálna vaginóza je častá infekcia sexuálne aktívnych žien vo veku
od 18 do 50 rokov, typická narušením rovnováhy normálnej pošvovej flóry a premnožením baktérie
Gardnerella vaginalis na úkor prospešných probiotických laktobaktérií. Prejavuje sa zvýšením pH,
nadmerným mliečno-sivastým zapáchajúcim výtokom a súvisiacim diskomfortom. ¶ Bakteriálna vaginóza sa najčastejšie lieči antibiotikami. V prípadoch
bakteriálnej vaginózy často dochádza k recidívam, ktoré väčšinou nie sú spôsobené nesprávne zvolenou liečbou, ale tým, že sa podmienky na
rast prospešných baktérií v pošve vôbec nezlepšili. Tu je vhodné
použiť doplnkovú liečbu prostredníctvom vaginálnych tabliet
Gynolact s obsahom 3 kmeňov baktérií mliečneho kvasenia prirodzene sa vyskytujúcich v pošve. Gynolact obsahuje laktobacily,
ktoré sa podieľajú na udržiavaní kyslého pH, ktoré je nevyhnutné
pre správne fungovanie pošvového ekosystému.
Gynolact je zdravotnícka pomôcka. www.vitabalans.sk

Rýchla úľava
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Infekčné a zápalové ochorenia
urogenitálneho traktu trápia
najmä ženy. Nevyhýbajú sa ani
tehotným a čerstvým matkám,
preto ak sa na tehotenstvo
pripravujete, pomôžu vám aj
nasledovné informácie. Pošva
tehotnej ženy je náchylnejšia
na zápal ako pošva ženy, ktorá
tehotná nie je. U budúcich
mamičiek sa môžu vyskytovať
všetky druhy vulvovaginitíd,
pričom kvasinkový zápal je
častejší ako v iných obdobiach
života. Zatiaľ čo niektoré zápaly (kvasinkový, laktobacilóza) nemajú na priebeh tehotenstva vplyv, iné
so sebou nesú zvýšené riziko predčasného pôrodu alebo popôrodných infekcií. ¶ Uvedené ochorenia vznikajú narušením rovnováhy normálneho
vaginálneho prostredia, tvoreného rôznymi baktériami. Zdravé, teda kyslé
prostredie (pH do 4,8), zabezpečujú tvorbou kyseliny mliečnej laktobacily.
Pri porušení rovnováhy ich počet klesá, naopak, premnožujú sa kvasinky
alebo baktérie priamo z pošvy alebo vonkajšieho prostredia. Vzniká zápal,
sprevádzaný výtokom, pálením či svrbením, pričom zasiahnutý môže byť
každý orgán ženského pohlavného ústrojenstva. Ako zápal riešiť? Úplne
ideálne je predchádzať mu. Vyvarujte sa prechladnutia, noste priedušnú bavlnenú bielizeň, nepreháňajte to so sladkosťami, dodržiavajte zásady bezpečného sexu a primeranej hygieny. ¶ Okrem vody a nedráždivej kozmetiky
môžete použiť aj Rosalgin a Rosalgin Easy. Rosalgin Easy vaginálny výplach
je rýchle, účinné, moderné a pohodlné riešenie gynekologických ťažkostí,
vaginálneho výtoku, vaginálnej mykózy, svrbenia a pálenia, ako aj prevencie gynekologických zápalov pošvy. ¶ Rosalgin Easy pôsobí proti širokému spektru baktérií a kvasiniek (bez ničenia laktobacilov), spôsobujúcich
vaginálne ochorenia vrátane mykóz. Rosalgin Easy vďaka znecitlivujúcemu
účinku rýchlo uľaví od bolesti, svrbenia a pálenia. ¶ Rosalgin môžete bezpečne použiť aj pred a po operačnom gynekologickom zákroku, pri zápaloch

v tehotenstve, po pôrode pri liečení rán po nástrihu a ako súčasť hygieny
v šestonedelí. Uplatnenie nájde aj v letnej sezóne, pri kúpaní v bazénoch či
návštevách wellness. Po ruke ho majte i počas antibiotickej liečby. Rosalgin
znižuje vaginálne pH a obnovuje prirodzené prostredie, čím podporuje
a chráni laktobacilárnu mikroflóru, potrebnú k udržaniu zdravého pošvového prostredia. ¶ Pri prevencii bakteriálnych vaginóz (aj v tehotenstve)
a tiež pri obnove narušeného vaginálneho
prostredia môžete využiť aj vaginálne tablety Feminella Vagi C, ktoré jeho okyslením
potlačia rast škodlivých baktérií a podporia rast laktobacilov. www.rosalgin.sk
Rosalgin – granulát na prípravu vaginálneho
roztoku a Rosalgin Easy – hotový vaginálny roztok
sú voľnopredajné lieky určené na oplachy alebo
výplachy ženského pohlavného ústrojenstva. Účinnou
látkou je benzydamín hydrochlorid. Pred použitím
lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu
pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či
lekárnikom.

Viete, čo je zápal?
Je to reakcia organizmu na škodlivý podnet. Poškodené tkanivo sa prekrvuje,
aktivujú sa biele krvinky a bunky, vytvárajúce nové tkanivo. Tieto zmeny môžeme pozorovať ako sčervenanie, vyžarovanie tepla, opuchy, bolesť. Zápaly
maternice a vajíčkovodov sa prejavujú bolesťou v podbrušku a prípadným
krvácaním mimo cyklus. Príznakov môže byť veľmi málo, dôsledky môžu byť
vážne. Výraznou, hoci nie stopercentnou, prevenciou je zodpovedný výber
sexuálnych partnerov a používanie kondómu. Väčšina týchto zápalov súvisí
s baktériami, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom.

Viete, ako sa zápal prejavuje na ženských pohlavných orgánoch?
Na ohanbí sa prejaví sčervenaním, bolesťou, svrbením alebo pálením, v pošve
výtokom.

Viete, čo je kandidóza?
Je to ochorenie, spôsobené kvasinkami Candida, obvykle premnožením
druhu Candida albicans či glabrata. Najčastejší je zápal pošvy a vonkajšieho
pohlavného ústrojenstva žien.
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Nové možnosti skríningu
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Pre tie z nás, ktoré pri snahe o tehotenstvo, ale aj z najrozličnejších iných dôvodov navštevujú gynekológiu častejšie, je dôležité rozumieť svojmu telu, vyšetreniam i ich výsledkom, aby sme mali istotu, že sa nemusíme obávať, ale
naopak, že pre svoje zdravie a prevenciu napríklad rakoviny krčka maternice
robíme maximum. V reprodukčnom období cervix ohrozujú rôzne infekcie.
Najväčším rizikom je infekcia ľudskými papiloma vírusmi (HPV). Karcinóm
krčka maternice ako dôsledok infekcie vírusom HPV patrí medzi najčastejšie
zhubné ochorenia u žien. Napriek tomu môže byť úspešne liečený, ak je včas
identifikovaná jeho prítomnosť. ¶ Veľká časť infekcií HPV spontánne vymizne, no približne v 10% prípadov dochádza k závažným zmenám (dysplázii)
v bunkách sliznice krčka maternice, prípadne ku vzniku karcinómu. Moderná
laboratórna diagnostika dnes dokáže zistiť, či ide o pretrvávajúcu HR-HPV
infekciu s vysokým rizikom pokročilých onkologických zmien alebo len o prechodnú infekciu s perspektívou spontánneho vyliečenia. Pri predchádzaní
rozvoju ochorenia je dôležitá prevencia, ale tiež skríning (vyhľadávanie), ako
aj včasná diagnostika a liečba predrakovinových štádií. Samé ich však rozpoznať nedokážeme. Vzhľadom na dobrú viditeľnosť a dostupnosť krčka sú však
diagnostikovateľné špeciálnymi vyšetreniami. Podmienkou včasnej identifikácie je pravidelná preventívna prehliadka u gynekológa raz ročne. Podľa
klinického nálezu a výsledku cytologického vyšetrenia lekár rozhodne o ďalšej liečbe a prípadných vyšetreniach. ¶ Dôležitú rolu pri onkogenéze zohrávajú tumor supresorové gény. Úlohou týchto "ochranných" génov je tlmiť
v organizme negatívne onkologické pôsobenie. Ak sú tieto gény poškodené
mutáciou alebo ovplyvnené škodlivými chemickými väzbami (metyláciou),
nemôžu plniť svoju ochrannú funkciu. Včasnou detekciou týchto škodlivých
vplyvov špeciálnymi laboratórnymi postupmi je možné odhaliť zníženú efektivitu "ochranných" génov a zároveň zvýšené riziko onkologického ochorenia. Táto informácia môže mať kľúčový význam pre efektívnu cielenú liečbu.
Oplatí sa vedieť viac o svojom zdraví. www.cytopathos.sk

Inkontinencia
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Nechcený mimovoľný únik moču, teda inkontinencia, predstavuje nepríjemný
zdravotný i hygienický problém. Je spôsobený stratou schopnosti vôľou zadržiavať moč. Ak s týmto problémom zápasíte, nezúfajte, nie ste výnimkou. Štatistiky
hovoria, že postretne 30 ‒ 50% žien. Pokiaľ tento problém kvôli ostychu nenecháte zájsť priďaleko, určite je riešiteľný. Inkontinencia má viacero príčin. Jej výskyt rastie s pribúdajúcim vekom. Okrem veku ide aj o genetickú predispozíciu,
prekonanie zápalov a chirurgických zákrokov a v neposlednom rade ochabnutie svalov panvového dna. Keď je ich tonus v poriadku, podopierajú pošvu,
močovú rúru, močový mechúr, maternicu a konečník. ¶ Tehotenstvo, pôrod, vyšší vek, hormonálne zmeny v menopauze, nadváha, namáhavá práca či
pooperačné a poúrazové stavy v oblasti zvierača močovej rúry, môžu spôsobiť ochabnutie svalov panvového dna a vznik inkontinencie. Vo väčšine prípadov ide o tzv. stresovú inkontinenciu, pri ktorej dochádza k mimovoľnému
úniku moču pri bežných aktivitách a prejavoch, ako sú beh, skákanie, zdvíhanie predmetov, kašeľ, kýchanie či smiech. ¶ Aby tento stav neobmedzoval
váš bežný život, podniknite základné potrebné kroky. Navštívte odborníka, len
každá štvrtá žena vyhľadá jeho pomoc. Cvičte Kegelove cvičenia na posilnenie
svalstva panvového dna, ktoré pomáhajú predchádzať úniku moču. Venujte
sa im v každom veku, aj keď sa vás uvedený problém ešte nedotýka. Sú vhodnou prevenciou a okrem iného posilnením svalov uľahčujú pôrod, priebeh
menštruácie a môžu zlepšiť aj sexuálne prežívanie. Správne fungovanie nervového systému svalov podporuje horčík a vitamín D. Veľkým pomocníkom je aj
NUK Posilňovač panvového dna, ktorý nájdete na strane 80.

Zrasty v brušnej dutine a panve
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Získaná neplodnosť (sterilita) je u 15 – 20% žien jedným z najzávažnejších
dôsledkov zrastov, narúšajúcich oblasť vaječníkov a vajcovodov a brániacich
prenosu zárodočných buniek a embrya. Zrasty (adhézie) sú abnormálne spojenia medzi tkanivami a orgánmi. Môžu byť vrodené alebo získané. Získané
zrasty sú najčastejšou následnou komplikáciou brušnej a panvovej chirurgie,
ale vznikajú aj po zápaloch (napr. endometrióza, zápal vaječníkov). Ako následok veľkej gynekologickej operácie – revízie dutiny maternice, odstránenia myómov či operácie vrodených chýb maternice – sa tvoria u 60 – 90%
pacientiek. Ich vytvorenie je reakciou na poranenie pobrušnice, tenkej lesklej blany, pokrývajúcej vnútro brušnej dutiny a povrch brušných orgánov.
Poranenie je spôsobené zápalom alebo mechanickým poškodením pri operácii (pri rezaní, šití alebo pálení).

Rozsah a závažnosť zrastov
Rozsah a závažnosť zrastov sa môže meniť v priebehu týždňov alebo mesiacov, ale či vôbec vzniknú sa rozhodne v priebehu 3-5 dní, počas ktorých
trvá obranná a prirodzená reakcia organizmu na spomínané poškodenie. ¶ Dotknuté pacientky o nich niekedy vôbec nevedia, pokiaľ nepociťujú ťažkosti s nimi spojené, napr. chronické bolesti brucha, poruchu
priechodnosti čriev (vrátane zápchy) alebo bolesti pri pohlavnom styku či
menštruácii. Zrasty v dutine maternice môžu spôsobiť vynechanie menštruácie a následne nemožnosť otehotnieť. Vytvorené zrasty je síce možné riešiť chirurgicky, ale riziko ich opakovanej tvorby (priemerne 85%) a vzniku
nových zrastov si žiada oveľa významnejší, preventívny prístup. Spočíva v
uplatňovaní šetrnej chirurgickej techniky a pravidiel mikrochirurgie, spolu
s použitím tzv. antiadhezívnych prostriedkov, hlavne tzv. fyzikálnych bariér,
schopných oddeliť od seba traumatizované plochy, a to počas 3-5 kritických
dní, aby medzi nimi nedošlo k tvorbe zrastov. www.zrasty.sk

Protónová terapia
Riešenie liečby rakoviny prsníka môžete nájsť v „slovenskom"
protónovom centre v Prahe
Keď som nastupoval do Protónového centra, vedel som, že je jediné svojho
druhu v Čechách. Vedel som tiež, že v Anglicku, Maďarsku, Nórsku a v mnohých ďalších krajinách jednoducho protónové centrum nenájdete. Majiteľ
mi povedal, „tak do toho textu pre Slovensko môžete napísať, že Slováci
majú svoje protónové centrum v Prahe“. Myslel to úplne vážne a v dobrom.
Slovenčinu možno na chodbách centra počuť veľmi často, a to nielen od
množstva pacientov, ktorí sa tu liečia. Aj obe lekárky, špecialistky na liečbu
rakoviny prsníka, Andrea Pásztorová i Gabriela Kasáčová, sú pôvodom zo
Slovenska. ¶ A to najpodstatnejšie, čo opakovane hovoria všetkým, ktorí sa
pýtajú na liečbu rakoviny prsníka? Dodržiavať preventívne prehliadky, nakoľko
včas odhalené ochorenie dáva skutočne najvyššiu šancu na úplne vyliečenie.
Liečba sa potom najčastejšie začína operáciou. Dnes už lekári dokážu veľmi
úspešne uskutočňovať takzvané záchovné operácie, kedy neodstránia celý prsník, ale len jeho malú časť. Po operácii najčastejšie nasleduje ožarovanie. A v tejto
chvíli je veľmi dobré pýtať sa na protónové ožarovanie. Jeho najväčší benefit spočíva v schopnosti ožarovať s milimetrovou presnosťou len požadovaný objem.
Predstavte si ľavý prsník, ktorý je potrebné ožiariť. Veľmi blízko sa nachádzajú
pľúca a hlavne srdce. Bez preháňania, neožiariť tieto zdravé orgány je životne
dôležité, pretože ožiarením srdca sa do veľkej miery zvyšuje riziko ischemickej

choroby srdca – infarktu. ¶ Nedávno sme robili rozhovor s prvou pacientkou, ktorej liečbu hradila poisťovňa Dôvera. Spomínam si na jej slová, kedy to
najpodstatnejšie, čo jej dávalo silu bojovať, bolo odhodlanie vidieť svojho syna
maturovať. Preto je dôležité myslieť na to, akú liečbu podstúpite. Máte voľbu.
Máte možnosť a právo na takú liečbu, ktorá zvyšuje vaše šance na lepší a kvalitnejší život po liečbe. A nie je to žiadna fráza. ¶ Ak poznáte niekoho, pre koho
môže byť toto dôležité, odovzdajte mu informácie, ktoré ste práve získali. Za to
vám vopred veľmi pekne ďakujeme. Všetko podstatné o protónovej liečbe rakoviny prsníka sa dozviete na stránkach Protónového centra: www.ptc.cz. Nájdete
tam videá o tom, ako protónový lúč lieči, príbehy našich pacientov i množstvo
informácií, vďaka ktorým má naša práca zmysel. Želáme vám veľa zdravia i radosti v rodine. Igor Petrovics, narodený v Bratislave,
šéf marketingu, Proton Therapy Center

Opakované mykózy?
Vaginálnu mykózu vyvolávajú kvasinky (hlavne Candida
albicans). Podporiť ju môžu antibiotiká, cukrovka, hormonálna liečba, nesprávna intímna hygiena, poranenia sliznice pošvy, nepriedušné oblečenie, veľa cukrov v strave
a stres. Pre liečbu akútnej mykózy sú určené tzv. antimykotiká v podobe čapíkov, krémov alebo tabliet. Väčšina
žien na ne reaguje rýchlo a už po niekoľkých dňoch sú
spravidla bez ťažkostí. Často sa však problémy vrátia.
Pri opakovaných gynekologických mykózach sa čoraz
viac osvedčuje podporná liečba enzýmovým liekom
Wobenzym. Podľa zverejnenej štúdie sa po jeho užívaní výrazne znížil počet mykóz u všetkých žien, ktoré nimi napriek
antimykotickej liečbe trpeli 4-9x ročne. 2/3 sledovaných v ďalšom roku neochoreli ani raz. Liečivý
účinok Wobenzymu pretrvával aj štyri roky po
jeho užívaní po dobu 10 týždňov. Nezabudnite, aj pri
tejto podpornej liečbe je potrebné dodržiavať hygienické a ďalšie opatrenia, znižujúce riziko vaginálnych
mykóz na minimum. www.wobenzym.sk
Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu.
Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.

23

Trápia vás myómy?
Na citlivú tému myómov reagujú mnohé
ženy s obavami, hoci sa s nimi dá často
úspešne bojovať. V niektorých prípadoch
prichádza totiž na rad radikálny chirurgický
zásah, tzv. hysterektómia, čiže odstránenie
maternice. Okrem straty plodnosti prináša aj zvýšené riziko ďalších fyzických
i psychických problémov. Predoperačná
medikamentózna liečba však dokáže zlepšiť stav mnohých žien so stredne ťažkými
a ťažkými symptómami. ¶ Počas trojmesačnej kúry sa účinná látka ulipristal
acetát viaže na receptory, na ktoré sa obvykle viaže progesterón, hormón podporujúci rast myómov. Tým sa myómy výrazne
zmenšujú a sú operovateľné menej invazívnym spôsobom, napr. laparoskopickým
odstránením myómu, nie celej maternice.
Ďalším pozitívom je obmedzenie silného
krvácania a zotavenia sa z anémie u viac
ako 90% pacientiek. Aj u žien, ktoré sa nepodrobili chirurgickej liečbe, zostával
po liečbe objem myómov redukovaný ešte dalších 6 mesiacov. ¶ O myómoch by ste mali vedieť, že sú to nezhubné nádory, vyvíjajúce sa zo svalových
buniek maternice. Vznikajú v reprodukčnom veku, pravdepodobne spolupôsobením genetickej predispozície, ženských pohlavných hormónov (estrogénov)
a rastových hormónov. Obvykle rastú počas gravidity a zmenšujú sa po menopauze. Vyskytujú sa u 10 ‒ 20% žien v reprodukčnom veku a u 70% žien v období
pred menopauzou. Závažnosť symptómov závisí od veľkosti, miesta výskytu
a počtu myómov. Väčšina žien nepociťuje žiadne ťažkosti a dozvedia sa o nich
pri náhodnom vyšetrení. Iné trpia bolestivými menštruáciami s nadmerným krvácaním a následným vznikom anémie. Tlak myómov na okolité orgány spôsobuje ťažkosti s močením, zápchy a bolesti v podbrušku. Za poruchu plodnosti
a opakované potraty sú zodpovedné predovšetkým myómy deformujúce dutinu maternice alebo umiestnené v oblasti ústia vajíčkovodov.
MUDr. Peter Feldmár, Ph.D.

Zharmonizujte si telo aj myseľ
Ajurvéda, indický celostný liečebný systém, predstavuje súbor poznatkov a praktických skúseností z viac ako 5000-ročnej existencie. Je považovaná za matku
všetkých liečebných systémov. Ajurvéda má sformulovaný prístup aj k tehotenstvu, so začiatkom niekoľko mesiacov pred počatím. Za najčastejší problém
považuje rozladenosť hormonálneho systému, zdôrazňuje očistu organizmov
oboch partnerov s cieľom dosiahnuť kvalitu vajíčka aj spermie a dobrý stav
maternice. Ajurvéda vníma súvislosť nadváhy a problémov s ovuláciou, vznikom myómov či poruchami menštruácie. Za problémami s otehotnením vidí
aj užívanie antikoncepcie, priveľa chémie, neliečené infekcie, nedostatok vitamínov, prepracovanosť či emocionálny „neporiadok“. Dokáže odhaliť aj príčinu
opakovaných potratov. ¶ Snahou ajurvédy je harmonizácia tela po fyzickej
aj mentálnej stránke vďaka správnemu životnému štýlu – strave, dennému režimu, pohybu a očistným procedúram. Viac sa dozviete v banskobystrickom
ajurvédskom štúdiu AYUREVA spoločnosti ALTEVITA, s.r.o. Ponúka pulzovú
diagnostiku Veda Pulse, osobné konzultácie i analýzu vášho aktuálneho stavu.
Okrem tém tehotenstva a pôrodu poradí aj pri problémoch s imunitou, trávením, nadváhou, menopauzou a v mnohých ďalších otázkach. www.ayureva.sk

Riešenie mykóz u oboch
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Spoľahlivá prevencia
Krčok maternice je symbolickým vrátnikom plodnosti. Jeho jemná sliznica vylučuje hlien, ktorý oplodneniu napomáha a signalizuje, v akom období cyklu
sa žena práve nachádza. ¶ V poslednom prieskume Občianskeho združenia Bocian sa rakovina krčka maternice veľmi správne objavila na druhom
mieste obáv z onkologických ochorení, hneď za rakovinou prsníka. Neveľký,
2 - 3 centimetrový sval na spodnej časti maternice, ktorý napríklad reguluje
tok spermií tak, aby zvýšil vaše šance na oplodnenie a predovšetkým jeho citlivá sliznica, môže byť totiž živnou pôdou pre vírus HPV (ľudský papilomavírus, pôvodca rakoviny krčka maternice). Dôsledkom jeho pôsobenia môže byť
rakovina krčka maternice, druhé najčastejšie onkologické ochorenie žien do
45 rokov. Ročne ju diagnostikujú 600 slovenským ženám, pričom 200 z nich
na ňu zomiera. ¶ Účinnú prevenciu rakoviny krčka maternice predstavuje
alternatívne cytologické vyšetrenie LBC (liquid based cytológia) zamerané na
vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice. Na rozdiel od konvenčnej cytológie ponúka LBC možnosť nadstavbového vyšetrenia na infekciu HPV.
Stanoví tiež proliferačnú aktivitu, teda prípadný rastový potenciál nádorovej
bunky. Odhalí však aj prítomnosť chlamýdií, baktérií, ktoré vyvolávajú infekcie močovopohlavného a reprodukčného systému. LBC vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné a časovo nenáročné.
Ponúka vyššiu kvalitu a spoľahlivosť cytologického vyšetrenia spolu s vyšším komfortom pre pacientku aj
lekára. Neváhajte a s LBC zvýšte svoje šance na odhalenie predrakovinového stavu na maximum.
www.mbc-patologia.sk

Premnožené kvasinky Candida albicans, ktoré sú
bežnou súčasťou nášho organizmu, spôsobujú
bežné sexuálne prenosné ochorenie – mykózu.
Prejavuje sa svrbením, pálením, výtokom a zápalom
pošvy alebo vyrážkami a začervenaním na žaludi.
Preventívne sa vyhýbajte syntetickej bielizni, bielej
múke, sladkým jedlám či kvasniciam. Liečiť sa musia obaja partneri. ¶ Femigel - prírodný intim
gél bez hormónov a parfumácie, s obsahom originálneho antiseptického oleja Tea Tree, ničí choroboplodné zárodky, udržiava a obnovuje prirodzenú
mikrobiálnu flóru intímnych partií a poskytuje úľavu. Je špeciálne vyvinutý
pre prirodzenú hygienu a hydratáciu intímnych partií napríklad po návšteve
bazénov, ATB liečbe, v rôznych fázach života ženy, pri intímnom diskomforte,
chráni partnerov pred nepríjemnými príznakmi a podráždením, prináša komfort v intímnom spolužití a hygiene. Zakúpite ho v lekárňach. www.femigel.sk
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Pre ženy a pre istotu
Žena môže prísť o svojho životného partnera rozchodom, rozvodom či tragickou
udalosťou a často ostane zaskočená, pretože až do straty partnera sa o dôchodok,
stav úspor či dôstojnú starobu nezaujímala.
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Na dôchodok myslite už dnes
Verte nám a expertom skupiny Allianz,
že ani v tridsiatke nie je skoro myslieť na
dôchodok a zabezpečenie. Práve naopak,
čím skôr začnete, tým vyššia bude suma,
ktorú si na svojom dôchodkovom účte
nasporíte. Tu treba zdôrazniť, že zásadný
vplyv na zhodnotenie vašich dôchodkových úspor má rozdelenie prostriedkov
v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia. Allianz SDSS odporúča, aby každý kto má menej ako 40 rokov mal aspoň časť svojich peňazí, teda
približne 20, 30 alebo 40 percent v akciovej zložke.

Lepšia práca, lepší dôchodok
Ak pracujete na čiastočný úväzok, nízky príjem znamená nízku penziu. Zvážte
doplnkový príjem z dôchodkových fondov či životného poistenia. Pre ženy
po dlhšej materskej môže byť návrat do práce na rovnakú pozíciu ťažký. Volia
preto nižšie platenú prácu alebo čiastočný úväzok, t.j. nižší dôchodok. Naša rada:
vráťte sa na svoju pôvodnú pozíciu čím skôr. Vo veku nad päťdesiat rokov myslite
na to, že štát neustále predlžuje vek odchodu do dôchodku, nemusíte sa doň tak
skoro dostať. A každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr, sa podpíše na
výške penzie. Ak sa staráte o deti či rodičov, oboznámte sa s pravidlami dôchodkového zabezpečenia, zohľadňuje sa dĺžka, ale aj úroveň starostlivosti.

Finančná gramotnosť sa oplatí
Mladým sa oplatí investovať. V dlhodobom horizonte môžu vaše investície
priniesť slušný zisk. Poistenie je mimoriadne dôležité, pretože znášať životné
náklady v prípade nečakanej životnej udalosti alebo poistnej udalosti je pre
jedného človeka ťažké. Úspory, uložené v dôchodkovom zabezpečení či životnej poistke vám na nie vždy rovnej ceste života veľmi pomôžu.

Nezabúdajte na zdravie
Ak patríte medzi ženy, pre ktoré je prvoradé zdravie seba a svojej rodiny, odporúčame vám dojednať si poistenie Allianz Best Doctors Plus. Tento unikátny
produkt v prípade vážnych diagnóz zabezpečí a finančne pokryje prvotriednu
zdravotnú starostlivosť v špičkových svetových zdravotníckych zariadeniach.
Poistenie je dostupné pre deti, dospelých aj seniorov a kryje liečbu zhubného
nádoru, leukémie, neurochirurgický zákrok na mozgu, transplantáciu orgánov
a kostnej drene a iné vážne diagnózy, a to až do výšky 2 milióny eur.
Viac informácií získate na bezplatnej infolinke 0800 122 222
alebo na stránke www.allianzsp.sk.

Leto s jednotkou
Vychutnajte si s deťmi slnko s kvalitnou ochranou pokožky vďaka čisto
prírodnej kozmetike Lavera SUN, svetovej jednotke v prírodných opaľovacích prostriedkoch. Opaľovací krém
SPF 30 pre citlivú pokožku poskytuje
100% minerálnu ochranu pred UVA,
UVB a teoreticky i pred UVC slnečným
žiarením, bez chemických farbív a konzervantov. Vďaka BIO nechtíkovému
extraktu a BIO slnečnicovému oleju
bude pokožka ako v bavlnke. Ľahko sa
nanáša, intenzívne hydratuje a eliminuje až 95% UVB lúčov. ¶ Mamy ocenia vodovzdorný opaľovací sprej SPF 20. Vitamín E a betaglukán účinne chránia bunky. Výsledkom je zamatovo hebká pleť.
Váš úsmev ochráni BIO balzam na
pery. Prvú pomoc pre podráždenú
pokožku poskytne Mlieko po opaľovaní. A ak slnko nesvieti? Príťažlivý
bronz nachytáte s Lavera SUN
Samoopaľovacím telovým mliekom
na telo a pleťovým krémom na tvár.
www.organictime.cz
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Ochrana plodnosti v detstve

Plodnosť

Detskej plodnosti či detskej gynekológii sa venuje pomerne málo pozornosti, hoci ochrana plodnosti sa začína
práve v tomto veku, napríklad správnymi hygienickými návykmi. Každá
múdra mama malej slečne vysvetlí,
že ku kráse patrí byť vždy voňavá
a čistá. ¶ Dievčatká majú slabšiu
obranyschopnosť voči genitálnej infekcii či zápalu genitálií, pretože sliznicu
genitálií vo fáze vývoja ešte nechránia
pohlavné hormóny. Pred problémami,
napríklad vodou z bazénov či kúpalísk
však možno chrániť už batoľatá pomocou slipových nohavičiek s plienkami
na plávanie. Prípadné zlepenie slizníc
u bábätka, výtok alebo zápal u malých
detí, niekedy sprevádzaný len bolesťou
v podbrušku, konzultujte s odborníkom. ¶ Pamätajte, v detskom veku
sú za zdravie dieťaťa zodpovední rodičia.

Poruchy plodnosti
V článkoch často narazíte na slovné spojenie znížená
plodnosť, poruchy plodnosti či neplodnosť. Je dôležité,
aby ste medzi nimi správne rozlišovali. Vo väčšine prípadov sa totiž nejedná o neplodnosť, ale o poruchy plodnosti, ktoré je často možné liečiť. ¶ Na Slovensku
je navyše zvýšený počet prípadov porúch plodnosti
mužov, čiže vyšetrenie by sa malo začať spermiogramom. Definície neplodnosti, teda neschopnosti počať
a donosiť zdravé dieťa sa líšia. Jedny hovoria o roku, iné
o dvoch. Záleží to od vášho veku. Ak máte pred tridsiatkou, nečakajte. www.bocianoviny.sk

Medzi nami
prevencia porúch plodnosti je možná
32

A nielen to. Je poučná a užitočná a v porovnaní s liečbou či metódami asistovanej reprodukcie lacná, bezpečná a navyše zábavná. Edukačný projekt Medzi
nami, ktorý na stredných školách a internátoch odštartoval v júni 2015, je ďalšou úspešnou aktivitou Občianskeho združenia BOCIAN. Určený je mladým
ľuďom od 16 rokov a reprodukčné zdravie vníma ako komplexné informácie
o menštruačnom cykle, hygiene a bazálnej ženskej i mužskej biológii. ¶ Prvé
dva ročníky projektu priniesli prekvapivé výsledky o vedomostiach teenagerov
a má o krok bližšie k tomu, aby sa stal súčasťou učebných osnov, pretože práve
najzraniteľnejšia veková skupina o plodnosti a jej ochrane vie veľmi málo. Vďaka
príťažlivej forme i obsahu má projekt obrovskú podporu gynekológov, ale
najmä učiteľov, výchovných poradcov, či
vedenia škôl. ¶ Projekt sa tiež dosiaľ
nevídaným spôsobom venuje 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. Online
verzia ponúka zaujímavé testy,
Gynobox či Sex sheet, ktorý si celkom určite radi vyskúšate aj vy.
www.medzinami.sk

Trafili sme do čierneho a záujem o prednášky je obrovský. Svedčí o tom aj
veta, ktorú na záver od pedagógov počujeme najčastejšie – Kedy prídete
znova? ¶ Pred desiatimi rokmi bola najčastejšou príčinou neplodnosti
komplikácia spôsobená sexuálne prenosnými ochoreniami. Dnes je to jednoznačne vek. Obom je možné predchádzať, hoci u tej dnešnej stačí vedieť,
že ženská plodnosť po prvý raz citeľne poklesne vo veku 27 rokov.

Čas plodnosti
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Milujte sa kedykoľvek, ale množte sa
v pravú chvíľu. So správnym načasovaním
vám spoľahlivo pomôže digitálny ovulačný
test Clearblue. Predtým, než po ňom siahnete, pripravte svoje telo na veľkú výzvu.
Užívajte kyselinu listovú, cvičte, pestro
a zdravo jedzte, stopnite cigarety, alkohol
a obmedzte kofeín. Väčšina týchto rád
platí aj pre partnera, ktorý by mal nosiť
vhodnú, nie príliš tesnú bielizeň a vyhýbať
sa horúcim kúpeľom, cyklistike a ďalším činnostiam, pri ktorých hrozí prehrievanie semenníkov a zhoršenie kvality spermií. K samotnému správnemu načasovaniu je však zásadné poznať priebeh svojho menštruačného cyklu. Odsledujte si
jeho dĺžku a ovulačný test Clearblue vám poradí, ktorý deň je vhodný na začatie
testovania. ¶ Približne 24 ‒ 36 hodín pred ovuláciou sa prudko zvyšuje hladina luteinizačného hormónu (LH). Nárast hodnoty LH signalizuje, že nastalo
obdobie vašej najvyššej plodnosti, ktoré trvá pár dní pred ovuláciou a v deň ovulácie, obvykle 2 dni počas každého cyklu. Digitálny ovulačný test Clearblue zistí
toto prudké zvýšenie hladiny LH v moči s presnosťou viac ako 99%, presnejšie
ako sledovanie kalendára či merania bazálnej teploty. Práve od času detekcie
nárastu LH, signalizovanej jedinečným a jasným „smajlíkom“ sa začínajú 2 najplodnejšie dni, takže digitálny ovulačný test Clearblue maximalizuje vaše šance
prirodzene otehotnieť. Výsledok testu sa dozviete už o 3 minúty. Či bola vaša
snaha úspešná, testovaním moču s rovnakou, 99% úspešnosťou odhalia tehotenské testy Clearblue Easy, Plus alebo Digital. ¶ Môžete ich použiť už 4 dni
pred očakávanou menštruáciou. Indikujú správne použitie a výsledok ukážu do
3 minút. Clearblue Digital je navyše jediný digitálny tehotenský test s ukazovateľom počtu týždňov od počatia, vďaka čomu dostávate dvojité potvrdenie výsledku. OZ Bocian vám želá presne taký, aký si želáte vy. www.clearblue.com

Prirodzená podpora počatia

Túžba budúcich rodičov po dieťati je prirodzená a silná. Preto ak sa partnerom nedarí postupovať podľa „plánu“ a počatie neprichádza v predpokladanom čase 3 - 6 mesiacov, začnú vyhľadávať informácie alebo odbornú pomoc.
V mnohých prípadoch však ani odborníci neodhalia žiadnu zdravotnú komplikáciu, brániacu otehotneniu. Reakciou partnerov môže byť frustrácia, stres
a výčitky, ktoré môžu spôsobiť, že samotné milovanie sa stáva nepríjemnou povinnosťou. Mnoho žien začne v takejto situácii trápiť problém s vaginálnou suchosťou, sprevádzanou pocitmi napätia, pálenia či svrbenia. Šanca počať dieťa
sa tak ešte zníži. ¶ Logickou reakciou je siahnuť po bežnom lubrikačnom
géle. Ten však obsahuje konzervačné látky, ktoré spermie zabíjajú alebo výrazne skracujú ich životnosť. Konvenčné lubrikačné gély tiež negatívne ovplyvňujú pohyblivosť spermií. Riešenie ponúka Ritex Kinderwunsch lubrikant pre
plánované otehotnenie, vyvinutý spoločnosťou Ritex v spolupráci s Centrom
reprodukčnej medicíny na Münster University Hospital – UKM. Celý rad klinických štúdií dokazuje, že tento unikátny lubrikant (jediný na vodnej báze)
podporuje optimálne podmienky pre prirodzené otehotnenie. Medzi hlavné
prednosti Ritex Kinderwunsch lubrikantu patrí fakt, že neobsahuje žiadne
konzervačné látky. Lubrikačný gél nemá vplyv na pH spermií. Práve naopak,
je navrhnutý tak, aby jeho pH bolo identické s pH vagíny počas plodných dní
ženy. ¶ Ďalšou nezanedbateľnou výhodou Ritex Kinderwunsch lubrikantu
je, že na spermie nevytvára žiadny osmotický tlak, preto nepoškodzuje ich
bunkovú štruktúru. Pre samotné intímne okamihy je dôležité, že poskytuje
dlhodobú hydratáciu a príjemný pocit pri sexe. Dostanete ho v praktickom
balení s 8 samostatne balenými aplikátormi, obsahujúcimi 4 ml gélu, teda optimálne množstvo pre jedno použitie. www.prirodzeneotehotnenie.sk
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Prirodzené plánovanie
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Ženské telo neustále vysiela signály o plodnosti. Musíme sa len naučiť rozoznávať ich a načúvať vlastnému organizmu. Spoznanie vlastnej ženskosti sa obvykle
prejaví i na našom sebavedomí. Nielenže to urýchli cestu k bábätku, ale ak budete potrebovať pomoc lekára, budete mu vďaka vedomostiam, ktoré o reprodukčnom zdraví a svojom tele máte viac partnerom, než zahriaknutou osôbkou,
plnou obáv, ktorá nie je schopná položiť zopár kľúčových otázok. Nezabudnite,
to, čo sa naučíte o sebe a o svojej plodnosti je investícia, ktorá sa vám mnohonásobne vráti. Vyhnete sa nepotrebným vyšetreniam a výsledkom ostatných budete rozumieť. ¶ Sledovanie cervikálneho hlienu, ovulácie, meranie teploty
počas cyklu, to všetko sú zároveň prirodzené metódy zabránenia počatia, ktoré
vám pomôžu vyhnúť sa hormonálnej antikoncepcii a umožnia telu fungovať tak,
ako bolo stvorené. Očakávajúc materstvo. V našej reči totiž plánovanie znamená
opak toho, čo si spoločnosť bežne spája s plánovaným rodičovstvom, čiže antikoncepciu. Vitajte na dlhej, zmyselnej a objavnej ceste. www.bocianoviny.sk

Nebezpečný nepriateľ
Ľudské papilomavírusy (HPV) predstavujú najčastejšiu formu pohlavne prenosného ochorenia, hoci človek sa môže nakaziť aj inými cestami. Postihujú
obe pohlavia a vyvolávajú ochorenia prakticky vo všetkých vekových kategóriách. Ich najvýznamnejším negatívnym vplyvom na ľudský organizmus je
schopnosť vyvolať nádorovú premenu buniek. Vieme, že HPV je zodpovedný
za takmer polovicu nádorových ochorení vyvolaných rôznymi vírusmi. HPV
vírusy majú viaceré schopnosti umožňujúce im uniknúť spod kontroly nášho
imunitného systému. ¶ U žien je HPV príčinou asi 70 – 80% prípadov
druhého najčastejšieho nádorového ochorenia ženského pohlavia – rakoviny
krčka maternice, ako aj nádorov vonkajšieho genitálu. U mužov bol dokázaný
vzťah k nádorom konečníka, vonkajšieho genitálu, ako aj rakovine ústnej dutiny či hrtana. U malých detí vyvolávajú iné typy HPV nepríjemné ochorenie
dýchacieho systému – respiračnú papilomatózu. Od objavenia pronádorového
(onkogénneho) potenciálu HPV bol len krok k vývoju účinnej obrany proti
HPV – očkovaniu. Mnohé štúdie dokázali nielen jasný preventívny účinok vakcín
proti HPV, ale aj ich priaznivý bezpečnostný profil. ¶ Očkovanie sa týka žien
i mužov a ideálnym vekom preň je obdobie pred začiatkom pohlavného života,
kedy je veľká pravdepodobnosť, že sa človek s daným patogénnym HPV vírusom ešte neinfikoval. V predpubertálnom veku je na dosiahnutie dostatočnej
ochrany postačujúce aplikovať dve dávky, od 15. roku života pozostáva schéma
z troch dávok. Pre očkovanie proti HPV nie je nikdy neskoro a zrealizovať ho
možno v akomkoľvek veku. Moderná medicína poskytuje účinný spôsob prevencie nádorových aj nenádorových ochorení spojených s infekciou HPV a je na každom z nás, ako zodpovedne pristúpi ku svojmu zdraviu a k zdraviu svojich detí.
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Plánujte s metafolínom
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Tradične „dobrý koreň“ rodiny vášmu budúcemu dieťatku nestačí. Genetika
ovplyvní jeho zdravie len na 25%, kým váš životný štýl a výživa počas tehotenstva až na 75%. Prístupom k nej ovplyvňujete zdravie bábätka na celý život.
Nedostatok živín má vplyv na vývoj plodu a môže spôsobiť závažné komplikácie v tehotenstve, ako je ochorenie ciev placenty, predčasný pôrod, nízka
pôrodná hmotnosť či vrodené vývojové chyby srdca. Dbajte preto na rozmanitú a nutrične vyváženú stravu, ktorú vhodne doplní Femibion®, obohatený o vitamín D3. Jeho zloženie zohľadňuje nutričné potreby tehotných žien.
Kľučovou zložkou je kyselina listová a Metafolín, ktorý je biologicky aktívnou
a priamo dostupnou formou folátu prirodzene sa vyskytujúceho v ľudskom
tele. ¶ Tehotné ženy majú zvýšené nároky na príjem kyseliny listovej.
Priamo ovplyvňuje delenie buniek, preto je nevyhnutná pre správny rast
tkanív a orgánov a tiež pre správnu tvorbu červených krviniek. Až každá druhá
žena nedokáže kyselinu listovú optimálne metabolizovať, ale vďaka príjmu
metafolínu sa nemusí obávať jej nedostatku. Ďalšími zložkami Femibionu
sú kyselina pantoténová, biotín, niacín, vitamíny B1, B2, B6, B12, C, E a D3.
Dostatočný príjem vitamínu D3 pomáha upraviť menštruačný cyklus, podporuje vývoj centrálnej nervovej sústavy, mozgu, ovplyvňuje vrodenú aj získanú
imunitu, zabraňuje vzniku tehotenskej cukrovky a preeklampsie (ochorenia
špecifického pre tehotenstvo) a prispieva k normálnemu vývoju kostí a zubov. ¶ Femibion® je vhodný už od plánovania tehotenstva, keďže pri dennom užívaní metafolínu sa dosiahne účinná hladina folátov už o 4 týždne.
Potrebujete ju od začiatku tehotenstva (o ktorom ani nemusíte tušiť), pretože
už medzi 22. a 28. dňom po oplodnení sa vyvíja mozog, miecha a musí sa uzavrieť chrbticový kanál. Tak veľa šťastia a nech je to zdravé! www.femibion.sk

Všetko, čo moderná žena
potrebuje vedieť
Konečne nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o gynekologických problémoch, menštruácii, reprodukčnom
zdraví či intímnej hygiene na jednom mieste.
Neprehliadnuteľný nový portál spoľahlivých a rozumiteľných informácií pripravila skupina odborníkov, farmaceutov, pedagógov a autorov. Gynobox však nie
je len dokonale zvládnutý virtuálny sprievodca starostlivosťou o "ženské veci",
ale aj súbor prednášok, kampaní, publikácií a vzdelávacích aktivít. Ak si ešte stále
nie ste istá, či sa oplatí zadať #gynobox, skontrolujte kľúčové slová.
www.gynobox.sk, @gynobox, #gynobox
Kľúčové slová: antikoncepcia, bolestivý a nepravidelný cyklus, cysty a polypy, čo prepláca
poisťovňa, endometrióza, estrogén a progesterón, fyzioterapia, gynekologické vyšetrenia
a zákroky, hormonálna rovnováha a substitúcia, HPV, hysterektómia, chlamýdie, chlór
a bielenie, inkontinencia, intímna hygiena, hygiena, kalíšok, kandida, kondóm a riziká,
kvasinky, LBC, menopauza, menštruácia, moderné metódy a dlhodobé užívanie,
ochrana na kúpalisku, onkologické ochorenia, opakované zápaly, ovulácia, panvové dno
a tonery, PCOS, perimenopauza, plodnosť, po antibiotikách, podráždenie sliznice, poruchy
plodnosti, predčasná menopauza, prevencia, príprava na pôrod, probiotiká pre ženy, prvá
menštruácia, samovyšetrenia, sexuálny život, skryté riziká, slovník, spermicíd, spodná bielizeň,
správna hygiena, STD, svrbenie a pálenie, tabletka po, tampón, tehotenstvo, tehotenstvo po
štyridsiatke, vhodná strava či diéta, vložka, vyšetrenia a prevencia, výtok, zápaly, zrasty a prevencia.

Nenahraditeľná B9
Plánujete tehotenstvo a s ním aj zmenu či obohatenie vášho
jedálnička? Určite nezabudnite na vitamín B9, známy ako kyselina listová. Doprajte si ho v listovej zelenine, strukovinách či
ovsených vločkách. Pre jej zvýšený príjem, dôležitý už v období
1 - 3 mesiacov pred otehotnením a v jeho prvých 3 mesiacoch,
užívajte potravinový doplnok Folica. Kyselina listová je kľúčová
pre tvorbu červených krviniek, rast a vývoj organizmu, formovanie nervovej sústavy plodu, a tým zníženie rizika jeho vývojových chýb.
Predpokladá sa, že tlmí bolesť a podráždenosť. Okrem budúcich mamičiek
je vhodná pre ženy, užívajúce hormonálnu antikoncepciu, dlhodobo
chorých a osoby trpiace dlhodobým stresom. www.vitabalans.sk
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Príprava na tehotenstvo
Význam prekoncepčnej starostlivosti (pre = pred, koncepcia =
počatie) je obrovský. V súčasnosti
máva žena žiaľ iba 1 ‒ 2 deti, a ak sa
rozhodne, že otehotnie, predpokladá 100% úspech. Väčšina žien je
zdravá, ale celý rad faktorov (okolité prostredie, životospráva, sociálne vplyvy, akútne a chronické
ochorenia a dedičné vlohy) môže
výsledok tehotenstva ovplyvniť. ¶ Návštevu lekára je
vhodné naplánovať niekoľko mesiacov pred plánovaným počatím,
najskôr v súvislosti s pravidelnou
preventívnou prehliadkou. Ak začnete so starostlivosťou až po otehotnení, môže byť neskoro. Úlohou prekoncepčnej starostlivosti je odhaliť riziká,
ktoré by negatívne mohli ovplyvniť tehotenstvo: prispôsobiť výživu, začať včas
užívať kyselinu listovú či špeciálne prekoncepčné multivitamíny, správne načasovať pravidelné očkovanie mimo tehotenstvo, upraviť užívanie liekov pre chronické choroby, včas vyliečiť zápalové ochorenia a ošetriť chrup. Gynekologické
vyšetrenie odhalí stavy, ktoré by mohli ohroziť úspešný priebeh tehotenstva.
Preventívne vyšetrenie a diagnostiku zmien na krčku maternice či na prsiach je
tiež vhodné vykonávať pred otehotnením. Stabilizácia chorôb či ich včasné odhalenie zabráni ich zhoršeniu v tehotenstve (vysoký krvný tlak, cukrovka, ochorenie obličiek či srdca). Zmenu pracovného prostredia (chemické prevádzky,
röntgenové žiarenie) je treba riešiť ešte pred počatím. Poraďte sa s odborníkom
aj o chove domácich zvierat či konzumácii niektorých potravín, napr. surového
mäsa. ¶ Mimochodom, príprava na tehotenstvo je veľmi vhodná na definitívne skoncovanie s fajčením. Alkohol je v tehotenstve nevhodný. Drogy neohrozujú len tehotnú ženu, ale vážne poškodzujú aj plod. Nezabudnite na to
najdôležitejšie, problémy medzi partnermi ani ekonomickú situáciu rodiny príchod dieťatka nezlepší. Dieťa by sa malo narodiť do funkčnej rodiny, ktorá je
schopná zabezpečiť jeho fyzický i psychický vývoj. Plánujte starostlivo a s láskou.

Reprodukčné zdravie
V súčasnosti sa mužský faktor podieľa
takmer na polovici prípadov neplodnosti páru. Medzi známe príčiny stále
stúpajúceho počtu prípadov mužskej
neplodnosti sa radia civilizačné faktory, ako je nesprávny životný štýl, stres
a znečistené životné prostredie. Zinok
má nezastupiteľnú úlohu aj v procese reprodukcie. Nízky obsah zinku spôsobuje poruchy stability chromatínu
(hlavnej zložky chromozómov) v hlavičke spermií a tým zvyšuje náchylnosť
k poškodeniu prenášanej genetickej informácie, čo znižuje pravdepodobnosť
oplodnenia oocytu, správneho vývinu embrya a zvyšuje pravdepodobnosť potratu. ¶ Viacero štúdií uvádza výrazné zlepšenie kvality spermií u mužov
užívajúcich väčšie množstvá zinku v potrave. Bol pozorovaný priaznivý vplyv
na celkový počet a množstvo motilných spermií, lepšiu pohyblivosť a nižšiu
patológiu. Liečivá obsahujúce ľahko vstrebateľný zinok je vhodné odporúčať
každému páru usilujúcemu sa o počatie dieťaťa. MUDr. Peter Harbulák, PhD.

GYN-FIV, Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu
2 prírodné látky
KYSELINA OROTOVÁ

Dajte svojmu vnútru vzácny dar

+

ZINOK

Skrátená informácia o lieku: Zinkorot® je voľnopredajný liek s obsahom zinkumorotátu, určený na vnútorné užitie. Jedna
tableta obsahuje obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu (zodpovedá 25 mg zinku).
Upozornenie: Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú
informáciu pre používateľov.
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG., P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk, www.zinkorot.sk
ZINKINZPAC0617
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Nádej pre plodnosť

42

Problém s otehotnením má minimálne 10 %
párov na svete, ďalších 10 – 25 % sa týka sekundárna neplodnosť - neschopnosť počať druhé dieťa. Výživové doplnky FolGravid
GravidPLAN® a FolGravid® prispievajú k prekonaniu nepriaznivých následkov dnešného spôsobu života a k úspešnému narodeniu
dieťaťa. ¶ Prvý je pre ženy, plánujúce dieťatko a tie, ktoré majú problém
otehotnieť. Kombinuje vysoký obsah inozitolu – vitamínu B8 s aktívnou formou kyseliny listovej Quatrefolic®, ktorá má väčšiu biologickú dostupnosť, stabilitu a rozpustnosť vo vode. Je obohatený o vitamíny i minerálne látky (jód,
zinok), podporujúce normálnu plodnosť a reprodukciu. ¶ To najdôležitejšie pre tehotné a dojčiace ženy ponúka FolGravid®. DHA - nenasýtená mastná
kyselina, prispieva k normálnej činnosti mozgu a zraku bábätka, kyselina listová zase k rastu zárodočných
tkanív počas tehotenstva.
Podieľa sa aj na procese delenia buniek. www.folgravid.sk

Inozitol
Inozitol je pri plánovaní tehotenstva stále vyhľadávanejší
doplnok výživy. Známe sú
jeho účinky pri endokrinnom
ochorení PCOS – syndróm
polycystických
vaječníkov,
ktorým trpí 5 – 10% žien v reprodukčnom veku a je jedným z hlavných príčin
neplodnosti. ¶ Prospešnosť pre ženy so syndrómom PCOS bola preukázaná radou štúdií. Ich výsledky ukazujú, že podávaním inozitolu došlo k:
zlepšeniu hodnôt niektorých hormonálnych parametrov – zníženiu hladiny
inzulínu, LH, prolaktínu, indexu LH/FSH, testosterónu, zvýšeniu hladiny estradiolu a zvýšeniu sekrécie progesterónu
obnove spontánnych menštruačných cyklov
obnove spontánnych funkcií vaječníkov a plodnosti
zvýšeniu počtu ovulácií a skráteniu doby do objavenia prvej ovulácie
zníženiu počtu nezrelých a degenerovaných vajíčok
zvýšeniu počtu vajíčok
získaných pre asistovanú reprodukciu.

Čo znamená in vitro

Čoraz viac vyšetrení či testov, preventívnych či vylučujúcich závažné diagnózy sa neodohráva v ambulancii, ale v laboratóriu, kam lekár vzorku, najčastejšie krv, moč, mozgomiešny mok či výtery a stery slizníc zasiela. Nakoľko
je dôležité rozumieť výsledkom či skratkám a ako reagovať, ak sa niektoré
ukazovatele vymykajú priemerným hodnotám, označeným ako „referenčné“? ¶ Pracovníci v oblasti IVD – in vitro diagnostiky – sa zhodujú
v tom, že základné informácie sú pre pacienta či laika dôležité, pretože platí,
že edukovaný pacient = rýchlejšie vyliečený pacient. Laboratórnych testov
existujú stovky, ak berieme do úvahy aj tie vzácnejšie, sú ich tisíce. Pri poruchách plodnosti je u žien dôležité zistiť hormonálny profil, vylúčiť sexuálne
prenosné ochorenia, či endometriózu alebo autoimunitné ochorenia, ale prekvapivo napríklad i diabetes či celiakiu. Pri tom všetkom má hlavné slovo IVD.
Pre každú ženu v plodnom veku je dôležité poznať svoju ovariálnu rezervu,
inými slovami odhad vajíčok v zásobe, pretože plodnosť nie je u všetkých žien
rovnaká a jej vývoj je tiež individuálny. ¶ Mužská plodnosť, ktorej by sa
mala venovať rovnaká pozornosť, sa dá do veľkej miery odvodiť z vyšetrenia
ejakulátu, čiže spermiogramu. Obrovské možnosti zisťovania príčin zníženej
plodnosti či neplodnosti však prinášajú aj genetické či imunologické vyšetrenia. Po úpešnom počatí vás zasa čaká celý rad vyšetrení, ktorých úlohou je
vylúčiť genetické poškodenie plodu.
* in vitro diagnostika - slovné spojenie pochádza z latinčiny a v preklade
znamená diagnostika v skle, čiže mimo živý organizmus, skúmaním odobratých
telesných tekutín alebo vzoriek tkaniva v skúmavke, reakčnej jamke, v miske
na živnej pôde alebo podložnom skle.
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Kde môže byť problém

Niekedy prilieta
okľukou

Ženy:
Muži:
poškodené, chýbajúce alebo
zlá kvalita spermií
nepriechodné vajcovody
nedostatočný počet spermií
nevýkonné alebo poškodené
prekonaný zápal prostaty
vaječníky
choroby mužských pohlavných
endometrióza alebo zrasty na
orgánov
maternici
dedičné ochorenie semenníkov
genetické príčiny
alebo genetická porucha
dysfunkcia niektorej žľazy
semenníkov
s vnútorným vylučovaním
nezostúpené semenníky
zlyhanie ovulácie
nedostatočná činnosť žliaz
syndróm polycystických ovárií
s vnútorným vylučovaním a s tým
imunologické príčiny
spojená nedostatočná odozva
embryo nenachádza vhodné
hormónov riadených mozgom
podmienky na uhniezdenie
prekonané choroby v detstve,
prekonané mimomaternicové
úrazy, infekcie
tehotenstvo
prekonané pohlavne prenosné
dedičné ochorenia
choroby – STD
predčasná menopauza
poruchy erekcie – ED
interrupcia
častá jazda na bicykli a úzke slipy
ochorenia, ktoré sa môžu
alebo nohavice
tehotnosťou matky zhoršiť,
zlá životospráva, sedavé
choroby, pri ktorých by bola
zamestnanie, nezdravé stravovanie,
tehotná matka ohrozená na živote
nadváha, fajčenie, stres, nadmerná
alebo sa môže narodiť poškodené
konzumácia alkoholu a kofeínu
dieťa
pitie nápojov z plastovej fľaše,
psychogénna alebo idiopatická
dlhšie vystavenej slnečnému
sterilita
žiareniu
následok nadmerného športovania
zlá životospráva, nadváha, sedavé
zamestnanie, nezdravé stravovanie,
fajčenie, stres, nadmerná
konzumácia alkoholu a kofeínu
životné prostredie
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Vyšetrenie partnera
Vyšetriť spermie je jednoduchšie
ako vyšetriť partnerku. Objektom
skúmania je kvapôčka ejakulátu
a výsledky spermiogramu sú pri
problémoch s počatím veľmi dôležité. Skúma sa počet spermií na mililiter ejakulátu, percento normálne,
čiže vpred sa pohybujúcich spermií
(najmenej 50%), zdravá morfológia, čiže napríklad jedna hlavička, nechýbajúci
chvostík (tiež najmenej 50%), veľkosť a ďalšie parametre. Samozrejme, aj tu
platí, že spoľahlivosť vyšetrenia do veľkej miery závisí od vybavenia a odbornosti lekára. ¶ Spermiogram sprevádza jednoduché andrologické vyšetrenie, zamerané okrem iného na veľkosť semenníkov. Ich obvyklá dĺžka je cca
4,5 cm a šírka 2,5 cm. V posledných rokoch percento mužov s problémami plodnosti stúpa. Dobrá správa je, že množstvo problémov je možné riešiť.

Kategórie kvality spermií podľa WHO z roku 1998
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Ø Normospermia – viac ako 8 miliónov progresívne sa pohybujúcich spermií
∞ Asthenozoospermia – menej ako 50% progresívne sa pohybujúcich spermií
± Oligozoospermia – menej ako 20 miliónov spermií na 1 ml ejakulátu
≤ Teratozoospermia – viac ako 40% patologických spermií
≥ Azoospermia – žiadne spermie vo vzorke
¥ Kryptozoospermia – nález ojedinelých spermií po spracovaní vzorky
centrifúgou

Len vyšetrenie spermiogramu
nestačí

Vyšetrenie spermiogramu je základným krokom na zistenie plodnosti muža.
Zahŕňa posúdenie objemu, vzhľadu, viskozity a pH ejakulátu, počtu spermií,
ich pohyblivosti a tvaru. Pri komplexnom vyšetrení hodnotíme vitalitu spermií, výskyt leukocytov, poruchy akrozómu, genetickú zrelosť spermií, DNA
fragmentáciu, oxidačný stres, poruchy počtu chromozómov a protilátky v ejakuláte. Až 30% mužov s normálnym spermiogramom nesie vo svojich spermiách skryté, genetické príčiny vedúce k zníženej plodnosti. Tieto vyšetrenia sú
určené párom s neúspešnou snahou mať dieťa prirodzenou cestou, pri opakovaných spontánnych potratoch, po opakovane neúspešných cykloch IVF, pri
zhoršenej kvalite spermiogramu, po infekcii, po pôsobení chemických látok,
užívaní liekov, chemoterapii a rádioterapii. www.reprogen.sk

µ Nekrozoospermia – nález obsahujúci len mŕtve spermie
Normálne hodnoty spermiogramu podľa WHO z roku 1998

Ø Objem 2 – 8 ml
∞ Hodnota pH 7,2 – 7,8
± Koncentrácia spermií >20 mil./ml
≤ Celkový počet spermií v ejakuláte >40 mil.
≥ Doba skvapalnenia do 1 hodiny
¥ Motilita (pohyblivosť spermií) >50% (stupeň A+B), alebo stupeň A >25%
µ Morfológia >30% normálnych spermií
∂ Leukocyty (biele krvinky) <1 mil./ml

Mužská subfertilita
Subfertilita je slovo, ktoré môže znamenať veľa vecí. Napríklad, že kvalita spermií alebo ich množstvo je nižšie ako odporúčajú normy, stanovené WHO.
Subfertilita tiež môže znamenať, že DNA spermie je fragmentovaná, čosi ako
poškodená. V praxi to má za následok, že pohyblivosť spermií je nízka alebo
že podiel „vitálnych“, čiže životaschopných spermií, ktorý by mal byť aspoň
58% – je nedostatočný. Ako to však v živote býva, znížená plodnosť obvykle
predstavuje kombináciu týchto faktorov.
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ED má riešenie
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Muži, ktorých trápi erektilná dysfunkcia (ED) by mali vedieť dve
základné veci. Ich problém nie je ojedinelý a podobne ako státisíce iných
mužov majú šancu na jeho riešenie,
rovnako ako liečenie iného ochorenia, ktoré ED signalizuje. Porucha
erekcie, erektilná dysfunkcia, je trvalá alebo dočasná neschopnosť
muža dosiahnuť a po dostatočne
dlhú dobu udržať erekciu nevyhnutnú pre uspokojivý pohlavný
styk. Základným predpokladom dosiahnutia erekcie je súhra psychiky,
hormónov, nervových reflexov
a hladkej svaloviny. Akonáhle je táto
súhra narušená, dochádza k poruchám. ¶ Poznať skutočné príčiny je pre
úspešnú liečbu ED kľúčové. V 20% prípadov sú za ňou psychogénne príčiny,
v 80% organické poruchy ako cukrovka, ischemická choroba srdca, vysoký
krvný tlak, problémy s prostatou a chrbticou, cievne choroby, hormonálne
poruchy či depresia. Preto páni zahoďte ostych a navštívte lekára. Pomocou
cielených otázok, vrátane tých, ktoré sa týkajú vyššie uvedených chorôb, sa zorientuje vo vašom probléme. Bude ho zaujímať, či beriete lieky, ako ste na tom
s fajčením a alkoholom, a tiež ako sa zmenil váš sexuálny život. Prediskutuje
s Vami aj ďalšie rizikové faktory, ako sú dlhodobý pracovný stres, poruchy
spánku či partnerské problémy. Samozrejmosťou je vyšetrenie pohlavných
orgánov, prostaty a v prípade potreby aj odber krvi, kvôli hormonálnemu
a biochemickému vyšetreniu. Po zhromaždení celej sumy informácií bude
môcť odborník posúdiť, či sa za vašou ED skrýva psychická alebo organická
príčina, teda iné základné ochorenie. Riadne a včasné odhalenie pravej príčiny
ED zodpovie otázku, ktorý odborník sa ujme liečby (urológ, andrológ, sexuológ, praktický lekár, psychiater či endokrinológ), a tiež akými metódami a prostriedkami. Takže páni, smelo do toho, robíte to pre seba aj pre svoju partnerku.
PFIZER Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
tel.: 02/3355 5500, fax: 02/3355 5499, www.pfizer.sk

SK 17-138

Intímne
Páry, ktorých intímny život ovláda ovulačný rozvrh sa napriek najlepšej vôli
niekedy dostanú do úzkych. Najmä, ak snaženie trvá niekoľko dlhých mesiacov či dokonca rokov a opäť by ste „mali“ zajtra, najlepšie tak okolo poludnia…
Zlyhanie či problémy s erekciou v takomto prípade vôbec neznamenajú, že sa
nemáte radi alebo že váš sexuálny vzťah nadobro pochovala rutina. Je to prirodzené, no nemalo by to trvať príliš dlho. Medzi problémy brániace počatiu totiž
patrí aj prílišná upätosť na tehotenstvo. ¶ Medzi neromantické činnosti pri
zvýšenej snahe o bábätko patrí aj „odovzdanie“ ejakulátu za účelom vyšetrenia
spermií, čiže spermiogramu. Nevynechajte toto dôležité vyšetrenie len preto,
lebo sa obávate problémov. Stresový faktor často prispieva k erektilnej dysfunkcii, čo partnerom na sebavedomí určite nepridá. ¶ Žena si často myslí, že
príčinou poruchy erekcie je to, že prestala byť pre partnera atraktívna. Ak jej
však muž dá najavo, že po nej túži, že je pre neho stále žiadúca, začína sa obnova intímneho vzťahu. Tento spôsob utuží váš vzťah a radosť z účinku vhodných liekov budete mať spolu. To je pre každý vzťah najdôležitejšie. Rozprávať
sa o problémoch a spoločne ich riešiť. ¶ Najvhodnejší spôsob liečby s vami
vždy preberie lekár. Okrem psychologickej pomoci pre oboch partnerov, injekčnej a chirurgickej liečby je v súčasnosti pre liečbu poruchy erekcie k dispozícii niekoľko účinných liekov v tabletách. Obvykle sa lekár rozhodne práve pre
ne. Vďaka týmto tabletkám sa do vášho sexuálneho života vráti spontánnosť
a prirodzenosť, ktorá je rovnako dôležitá ako správna funkcia pohlavných orgánov. ¶ Urobte si romantické rande, dajte si pohár vína a objavte nové čaro
vašej spálne. Napriek plánovaniu uvidíte, že tehotnenie môže byť krásne.
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Príprava na tehotenstvo
a diabetes
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Vzhľadom k narastajúcemu počtu pacientov
s diabetes mellitus 1 ako
aj typu 2 rastie počet
pacientiek, ktoré chcú
mať dieťa. V súčasnosti
pri výraznom pokroku
medicíny či už v medicínských technológiach
ako aj nových inzulínov, ktorých bezpečnosť bola dokázaná aj počas tehotenstva, je reálna možnosť, aby diabetičky porodili zdravé dieťa. ¶ Základom je však dôkladná
príprava na tehotenstvo a kľúčom je dosiahnutie čo najlepšej metabolickej
kompenzácie diabetu ešte pred otehotnením, s hodnotami glykémií, ako aj dlhodobého ukazovateľa, ktoré sa čo najbližšie približujú hodnotám zdravých
ľudí. Zároveň je potrebné ešte pred otehotnením vyšetrenie a liečba potenciálnych chronických komplikácií cukrovky (retinopatia, nefropatia, neuropatia
a srdcovo-cievne ochorenia). ¶ Nutné je prehodnotiť v prípade užívania
liekov ešte pred plánovaným otehotnením ich vhodnosť počas tehotenstva,
pretože niektoré z liekov sú v tehotenstve nevhodné a je nutné ich nahradiť
bezpečnými. Plánovanie tehotenstva a počatie dieťaťa by malo prebehnúť
v čase výbornej kompenzácie, teda po dosiahnutí aspoň 3 mesiace trvajúcej
stabilizácie hladín cukru, o čom by mala svedčiť hladina glykovaného hemoglobínu - mala by sa čo najviac blížiť norme. V súčasnosti nám výrazne môže
pomôcť v dosiahnutí čo najlepšej metabolickej kompenzácie aj možnosť využitia liečby pomocou inzulínovej pumpy s funkciou kontinuálneho monitoringu
glukózy s možnosťou predchádzania hypoglykémií. ¶ Počas tehotenstva
je kontinuálny monitoring, ako aj senzory čiastočne hradené zo zdravotného
poistenia. Dobrá kompenzácia cukrovky výrazne znižuje riziko vzniku vrodených vývojových chýb u detí. Kým ju však dosiahnete, pred otehotnením sa
chráňte správne zvolenou antikoncepciou, kde už v súčasnosti existuje množstvo vhodných prípravkov aj pre diabetičky. MUDr. Silvia Dókušová, PhD.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa
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Opakovaný potrat
Príčin neplodnosti či opakovaných potratov môže byť mnoho, vrátane
vrodených (genetických) porúch. Ide o zmeny v DNA, vďaka ktorým bunky
vyrábajú chybné proteíny dôležité pre rôzne procesy v tele vrátane správneho
oplodnenia vajíčka a vývoja plodu v maternici. Najčastejšími genetickými
ochoreniami spájanými s neplodnosťou a potratmi sú vrodená trombofília,
ktorá môže viesť k tvorbe krvných zrazenín v placente a k nedokrveniu plodu,
oligospermia alebo azoospermia spôsobujúca nízky počet spermií alebo
ich úplnu absenciu, ako aj celiakia, čiže neznášanlivosť lepku prejavujúca sa
rôznymi zažívacími i úplne nešpecifickými ťažkosťami, vrátane neplodnosti.
Všetky tieto ochorenia možno otestovať v rámci Preventívneho Genetického
testu (PGT). Ten sa uskutočňuje z DNA získanej zo vzoriek slín, čiže úplne
bezbolestne a v pohodlí domova. www.genomac.cz

Predimplantačná diagnostika
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Otehotnieť a porodiť zdravé dieťa nie je vždy samozrejmosťou. Každý pár,
nezávisle na svojej rodinnej anamnéze či etniku, čelí 3 až 5% riziku narodenia dieťaťa s vrodenou vývojovou chybou. Ak vás problém počať dieťa priviedol až k metóde umelého oplodnenia, čiže IVF, je dôležité, aby ste vedeli
o možnosti vyšetrenia embrya ešte pred implantáciou, čiže o predimplantačnej genetickej diagnostike, v skratke PGD. Vyšetrenie sa vykonáva i v niektorých zariadeniach na Slovensku a určené je pacientkám nad 35 rokov, párom
s opakovanými spontánnymi potratmi, párom s opakovane neúspešnými IVF
cyklami (nedosiahnutie gravidity po opakovaných prenosoch embryí), párom, kde muž má ťažkú formu neplodnosti a párom s výskytom genetického
ochorenia v rodine, viazaného na pohlavie (napr. hemofília A, B, svalová dystrofia a i.). ¶ Vyšetrenie sa uskutočňuje tak, že skúsený embryológ z kvalitných trojdňových 6 až 10-bunkových embryí, ktoré sa vyvíjajú mimo tela
matky, biopsiou odoberie 1 až 2 bunky. V tom čase majú ešte všetky bunky
rovnaký vývojový potenciál a nie sú špecializované. Bunky sa po upevnení na
podložné sklíčko podrobia genetickej analýze technikou Fluorescenčnej In Situ
Hybridizácie – FISH s presnosťou viac než 95%. Výsledok vyšetrenia je dostupný o 24 hodín a samotný transfer morfologicky a geneticky zdravých embryí sa uskutoční na piaty deň po odbere. Ostatné zdravé embryá sú po PGD
zmrazené. ¶ Predpokladom uskutočnenia vyšetrenia je však oplodnenie
vajíčok metódou intracytoplazmatickej injekcie spermie, čiže ICSI. Vyšetrenie
je možné uskutočniť aj pri zmrazených embryách. Prenatálne vyšetrenie chromozómov plodu však PGD nenahrádza, pretože sa nevyšetrujú všetky chromozómy. V súčasnosti predimplantačnú diagnostiku zdravotné poisťovne
nepreplácajú, hoci pre mnohé páry je jedinou nádejou mať dieťa.

Predčasné zlyhanie
vaječníkov
Jednou z najčastejších príčin
zníženej plodnosti ženy je
predčasné zlyhanie vaječníkov (premature ovarian failure - POF). Ide o chorobu
s nízkym počtom a kvalitou
vajíčok vzhľadom k veku
ženy. Jej prejavom je oligomenorea (vynechanie menštruačných cyklov) alebo
amenorea (chýbanie menštruácie), zvýšená hladina
gonadotropínov v sére a nízka hladina estradiolu. Ženy s POF sú častokrát nesprávne diagnostikované alebo nie sú vôbec diagnostikované až do 35. roku
veku, kedy nastupujú problémy s otehotnením. Ženám s podozrením na POF
sa odporúča absolvovať špecifický genetický test FMR1 génu pre fragilný
X chromozóm. 1 zo 150 žien je nositeľkou premutácie, čím má nielen vysoké
riziko rozvoja POF, ale aj zvýšené riziko narodenia dieťaťa s fragilným X chromozómom a mentálnym postihnutím. www.reprogen.sk

Donosenie plodu
Niekedy je problém dieťa počať, inokedy donosiť zdravý plod. Za mnohými
komplikáciami, či dokonca opakovanými potratmi môže byť nedostatok účinnej látky, ktorá v pozitívnom zmysle ovplyvní váš imunitný systém a pomôže
vám zbaviť sa problémov či stať sa rodičom. Obráťte sa na gynekológa čo najskôr v prípade, ak máte problémy s predmenštruačným syndrómom, endometriózou, poruchami cyklu či neplodnosťou. Stojí za to vedieť viac a vyriešiť
problémy, ktoré vás trápia fyzicky a sú i psychickou záťažou. Polovicu opakovaných potratov možno riešiť. Nečakajte, pretože ani vaša krivka plodnosti
v závislosti od veku nečaká a vďaka účinnej látke, ktorú možno váš organizmus
potrebuje, sa narodilo už viac ako 10 miliónov detí.
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Asistovaná reprodukcia

Ak nie je možné počať dieťa prirodzenou cestou a zlyhala i medikamentózna
liečba či inseminácia, páry zvyčajne hľadajú riešenie v umelom oplodnení.
História centier a kliník asistovanej reprodukcie sa na Slovensku začala písať
v roku 1999. Odvtedy sa ich zoznam rozšíril a toto odvetvie medicíny u nás
prešlo od nesmelých pokusov až k súčasnému stavu, keď sa pomocou jeho
metód rodia stovky detí ročne. Kliniky sa vypracovali na štandardnú európsku úroveň, či už pokiaľ ide o odbornosť personálu, kvalitu technologického
vybavenia alebo dostupnosť používaných medikamentov. ¶ V neposlednom rade sa rozšíril aj zoznam používaných metód asistovanej reprodukcie od IUI – intrauterinnej inseminácie (vloženie spermií do maternice), cez
IVF – in vitro fertilizácie (oplodnenie vajíčka mimo organizmu ženy), ICSI
– intracytoplazmatickej injekcie (vpichnutie spermie do vajíčka) až po IVM
– in vitromaturáciu (dozretie vajíčok mimo tela matky). Dôležitú úlohu zohráva aj predimplantačná genetická diagnostika embryí ako prevencia geneticky podmienených chorôb a habituálneho potrácania. Včasná návšteva
centra, váš pozitívny pocit z komunikácie s lekármi i s personálom, porozumenie vyšetreniam i zákrokom, to zostáva na vás. Držíme vám palce.
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Riziká a cena
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Ako každý invazívny zákrok, aj umelé oplodnenie má svoje riziká, napríklad alergické reakcie na niektoré lieky, viacpočetné tehotenstvo, riziko predčasného
pôrodu, mimomaternicového tehotenstva, redukcia plodov pri viacpočetnej
gravidite, hyperstimulačný syndróm, v skratke OHSS a iné. ¶ Je dôležité
o nich vedieť, zvážiť ich, prípadne sa na niektoré pripraviť. Medzi jedno z rizík,
na ktoré sa často zabúda, je sklamanie. Podstúpiť umelé oplodnenie totiž neznamená, že stopercentne otehotniete. Mali by ste preto s prípadným neúspechom kalkulovať a vopred zvážiť, koľko cyklov chcete podstúpiť a koľko chcete
investovať, ale tiež iný typ liečby, zmenu centra, adopciu a v neposlednom rade
i bezdetnosť, pretože aj dvaja sú rodina. ¶ Umelé oplodnenie nie je jednoduchá ani lacná záležitosť. Cena jedného pokusu, čiže cyklu pozostáva z dvoch
základných zložiek: z ceny liekov a z ceny za výkony, ktoré hradíte centru. Ak
máte menej ako 39 rokov, zdravotná poisťovňa preplatí časť ceny liekov i výkonov pri prvých troch cykloch, na základe určitých pravidiel a v prípade týchto
ôsmych diagnóz: chýbajúce vajíčkovody, endometrióza, nezvratné poškodenie
vaječníkov, idiopatická sterilita, mužský faktor, imunologické príčiny, endokrinné príčiny či riziko dedičného ochorenia. Poisťovňa, samozrejme, neprepláca zákrok pacientkám, ktoré sa v minulosti nechali sterilizovať alebo ktorých
stav je výsledkom interrupcie. ¶ Dobrá rada: nečakajte na hraničný vek,
pretože v tomto veku je šanca otehotieť a vynosiť zdravé dieťa omnoho nižšia.

Ako si vybrať centrum?
Výber centra asistovanej reprodukcie, čiže riešenie neplodnosti formou umelého oplodnenia by malo nasledovať až po vyčerpaní všetkých ostatných
možností. Samotný zákrok a príprava naň, čiže najmä hormonálna stimulácia
predstavuje závažný zásah do organizmu. Aj preto je súčasťou vážneho rozhodnutia správny výber centra asistovanej reprodukcie. ¶ Ako si vybrať? Máme
pre vás niekoľko rád i otázok, ktoré môžete položiť už pri prvom rozhovore.
Pomôžu vám rozhodnúť sa i pochopiť náročnosť zákroku a zodpovednosť,
ktorá z neho vyplýva. ¶ Predovšetkým sa nezameriavajte len na deklarovanú úspešnosť, ale skôr na ústretovosť personálu, ktorá je zrejmá už z prvého
telefonátu či kontaktu na recepcii. Posudzujte prístup lekára pri pohovore
a ubezpečte sa, či lekár, s ktorým ste hovorili, bude vaším ošetrujúcim lekárom.
Na stretnutie sa dôkladne pripravte a posúďte, či ste mali príležitosť a dostatok času prediskutovať s lekárom skutočne všetko, čo vás zaujíma alebo trápi.

Nezabudnite najmä na lieky, cenu, alternatívy liečby, postup, riziká či dostupnosť psychologického poradenstva. ¶ Myslite na to, že väčšina centier sú
súkromné firmy, vy ste ich klientom a podľa toho by sa k vám mali správať. Ak
to tak nie je, ak máte pocit, že lekár na vás nemá čas, neodpovedá na všetky
otázky alebo je nervózny, neveští to nič dobré. Našťastie aj medzi centrami je
dnes pomerne veľká konkurencia a je vo vašom záujme rozhodnúť sa správne.
Neunáhlite sa, porovnávajte. Centrá asistovanej reprodukcie dnes majú vlastné
webstránky, ktoré vám môžu pri rozhodovaní pomôcť. ¶ Nezanedbateľné
sú aj iné faktory, ako vzdialenosť z miesta bydliska či dostupnosť iných zdravotníckych zariadení, v ktorých môžete podstúpiť doplňujúce vyšetrenia.
Dôležité je aj samotné prostredie centra. Pred vami je niekoľko návštev,
mali by ste sa cítiť príjemne. Podľa možnosti pred konečným rozhodnutím
navštívte niekoľko centier a porovnávajte aj ďalšie kritériá. A teraz už zopár
otázok, na ktoré sa môžete spýtať. Bocian si dokonca myslí, že by ste mali:
Ø Bude ma vždy ošetrovať rovnaký lekár? ∞ Môžeme si vybrať medzi ošetrujúcim lekárom alebo lekárkou? ± Aké skúsenosti s umelým oplodnením
má môj ošetrujúci lekár? ≤ Aké sú vedľajšie účinky liečby? ≥ Koľko vajíčok pri odbere, najmenej či najviac, je podmienkou transferu? ¥ Ak nastane
problém alebo budeme mať otázky, s kým ich budeme konzultovať? µ Aká
je pravdepodobnosť, že napriek počatiu potratím alebo sa mi narodia dvojičky? ∂ Koľko cyklov nám odporúčate absolvovať, kým navrhnete iný postup?
∑ Koľko cyklov ročne urobí vaše centrum a koľko sa narodí zdravých detí?
^q Kde absolvujeme prípadné ďalšie vyšetrenia či zákroky, napr. genetické?
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Najcennejší dAR
Projekt Občianskeho združenia Bocian s neskromným
názvom Najcennejší dAR
(písmená AR sú skratkou
liečebných metód, označovaných ako asistovaná reprodukcia) je niečím, na čo sme
mimoriadne hrdí. Poskytnúť
liečbu piatim párom, ktoré
už na doteraz neúspešnej ceste za dieťaťam čo
to preskákali, to potrebuje
predovšetkým špičkového
partnera, centrum asistovanej reprodukcie, ktoré je ochotné
urobiť veľa práce navyše a pracujú v ňom vynikajúci odborníci, ktorí plodnosti i jej poruchám rozumejú. OZ Bocian ho
našlo v Klinike reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne.
Spoločne sme zo stoviek žiadostí a príbehov vybrali päť šťastných párov a vy ich osudy môžete sledovať na www.bocianoviny.sk a tiež na sociálnej sieti. ¶ Ak sa chcete prihlásiť do
ďalšieho ročníka, na adresu bocian@bocianoviny.sk nám pošlite váš príbeh. Nezabudnite napísať, koľko máte vy i váš partner rokov a čo už ste vo svojej snahe o tehotenstvo podstúpili,
svoje telefónne číslo a základné informácie o vyšetreniach
oboch partnerov. ¶ Pre všetky páry s pomocou partnerov projektu pripravili #bocianoviny balíčky plodnosti, sadu
spoľahlivých ovulačných a tehotenských testov, klinicky overených prostriedkov na zlepšenie kvality spermií a výživových
doplnkov na prípravu na otehotnenie. ¶ Vieme, čo je pre
mnohých z vás ten Najcennejší dAR. Už teraz sa spolu s vami
tešíme na smajlíka na tehotenskom teste.

www.bocianoviny.sk/najcennejsidar/
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Deväť mesiacov zmien

Tehotná

Deväť mesiacov tehotenstva je pre každé bábätko dôležitým obdobím
prenatálneho vývoja. ¶ Kým z niekoľkomilimetrového drobčeka,
nie väčšieho ako hrášok, vyrastie približne trojkilové bábätko, vaše
telo prejde obrovskými zmenami. Aj telíčko bábätka sa rýchlo
vyvíja, a preto je mimoriadne dôležité zásobiť organizmus
všetkým, čo práve potrebuje. Priemerná energetická
spotreba ženy vo veku od 19–59 rokov je 2 200 kcal,
pre tehotné ženy je to 2 600 kcal a pre dojčiace
mamy približne 2 800 kcal. Potreba niektorých vitamínov či minerálov však stúpa až o 100%. Počas
tehotenstva stúpne napríklad potreba prísunu železa či kyseliny listovej. Nároky na látky ako vápnik, fosfor, vitamín B1 alebo vitamín B6 se zvýšia o 33–100%.
Bielkoviny, zinok či vitamín B2 potrebuje organizmus
v dávkach vyšších o 20–25%, požadovaný prísun
horčíka, jódu, niacínu, vitamínu B12 a C stúpne
o cca 16%. Mimochodom, vedeli ste, že vitamín C sa uplatňuje pri biosyntéze steroidných
hormónov a kolagénu, ktorý je v reprodukčnom
procese potrebný pre rast a regeneráciu jednotlivých hormonálne aktívnych orgánov, ktoré zabezpečujú uhniezdenie vajíčka a úspešný priebeh
tehotenstva? ¶ Ak bábätko plánujete, na trhu
nájdete množstvo prípravkov určených budúcim mamičkám, ale len málo z nich je špeciálne
vyvinutých pre toto špecifické obdobie a obdobie prvého trimestra. Obsahujú potrebné
vitamíny a minerály a naopak, neobsahujú
napríklad vitamín A, ktorý by mohol ohroziť
zdravie plodu. To, či otehotniete a či bude bábätko zdravé však môžete ovplyvniť aj správnou životosprávou.
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Vyšetrenia v tehotenstve
Tehotenstvo v staroveku
Túžba potvrdiť tehotenstvo je stará ako ľudstvo samo. Už starovekí Egypťania
určovali tehotenstvo, dokonca i pohlavie budúceho dieťaťa pomocou moču.
Ten naliali na pšenicu a jačmeň a keď vyklíčila pšenica, znamenalo to, že sa narodí dievčatko, keď jačmeň, tešili sa na chlapca. Ak zrná nevyklíčili, tehotenstvo
sa nepotvrdilo. ¶ Na vzrušujúcom výlete do histórie tehotenských testov je
zaujímavé i to, že keď vedci v roku 1963 starovekú metódu preverovali, jej spoľahlivosť bola prekvapivo vysoká, približne na 70% výsledky súhlasili. Moč žien,
ktoré tehotné neboli, rovnako ako moč mužov, nemal na zrná žiaden klíčivý účinok. História moderných tehotenských testov sa začala v roku 1927, keď bola
po prvýkrát laboratórne dokázaná prítomnosť hCG v moči tehotných žien.

Medzi pravidelné povinné patrí vyšetrenie moču na prítomnosť cukru, bielkovín
a hnisu, ktorý môže znamenať infekciu, meranie tlaku a hmotnosti. Nepríjemné môže
byť gynekologické vyšetrenie na určenie
pevnosti krčka maternice, jeho dĺžky a polohy. Od 16. až 20. T – týždňa vám budú
merať vzdialenosť od lonovej kosti po vrchol maternice, čím sa sleduje rast bábätka.
Sledovať sa budú i opuchy. ¶ Medzi 6.
a 8. T absolvujete jednorazovo krvné testy
na určenie krvnej skupiny a Rh faktora, krvného obrazu a zistenie hladín minerálov
a cukru. Podrobíte sa vyšetreniam na prítomnosť niektorých chorôb a vírusov,
vyšetreniu prsníkov, zoberú vám stery z krčka maternice, absolvujete kultivačné
vyšetrenie z pošvy, ako aj interné vyšetrenie a EKG. Kontrole neujde ani váš
chrup. V 16. T absolvujete krvný test, ktorý zistí výšku hladiny alfafetoproteínov
– AFP, z ktorej sa dá zistiť možné poškodenie plodu. V 28. T na vás čaká orálny
glukózo-tolerančný test na odhalenie skrytej cukrovky alebo porúch glukózovej tolerancie. V 30. T sa podrobíte opakovanému odberu krvi na zistenie prípadnej anémie a v 36. T na vyhľadanie niektorých zákerných ochorení, napr.
AIDS. ¶ Ako nepovinné sa medzi 6. a 8. T odporúča vyšetrenie moču na
zistenie možnej infekcie, ktorá by mohla ohroziť tehotenstvo. V 12. T zvážte ultrazvukové vyšetrenie nuchálnej translucencie, ktoré pomôže odhaliť prípadné
vývojové poruchy plodu. V 20. T sa môžete podrobiť krvným testom na trombocyty – krvné doštičky fibrinogén a faktory zrážanlivosti krvi. V 36. T môžete
požiadať o kultiváciu z pošvy na prítomnosť streptokoka skupiny B a ster z krčka
na zistenie prítomnosti chlamýdií, v 38. T si môžete nechať urobiť CTG – kardiotokografický záznam, ktorý sleduje srdcovú činnosť plodu a činnosť maternice (či nenastávajú kontrakcie). Napokon, v 40. T môže ultrazvuk potvrdiť, že
bábätko je pred pôrodom v poriadku, rovnako ako prietok krvi pupočníkom,
stav placenty a jej funkcie. Rizikové pacientky postupujú podľa pokynov svojho
gynekológa a niektoré ďalšie vyšetrenia absolvujú povinne. ¶ Pri všetkých
vyšetreniach je potrebný váš informovaný súhlas, čo znamená, že presne viete,
čo sa bude diať a aké riziká sú s daným vyšetrením spojené.
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Kozmetika v tehotenstve
Počas tehotenstva nezabúdajte popri vhodnej
strave, odpočinku a pitnom režime ani na starostlivosť o pleť. Kozmetiku budete používať
pravidelne a tak dbajte na jej kvalitu a čistotu.
Časť z nej sa kožou vstrebáva do krvi a ovplyvňuje matku aj nenarodené dieťa. Voľte preto
kozmetiku výlučne z čistých prírodných surovín, ktorá nezaťažuje organizmus zvyškami
chemických látok. Značka Weleda ju vyrába
už viac ako 90 rokov. Jej dermatologicky testované produkty obsahujú iba kontrolované prírodné BIO suroviny v liekopisnej
kvalite. ¶ Špeciálny rad pre tehotné a dojčiace ženy zahŕňa Tehotenský telový olej na strie, ktorý pôsobí preventívne a strie aj hojí. Olej na masáž hrádze
zlepšuje jej elasticitu a znižuje riziko nástrihu. Olej na
masáž prsníkov uvoľňuje napätie, prekrvuje tkanivo
a pripravuje na dojčenie. BIO Čaj pre dojčiace ženy
podporuje tvorbu mlieka. Olej na masáž bruška dojčaťa uvoľní napäté bruško a pomáha tráveniu. www.weleda.sk

Záťaž zvládnete
Magnézium (horčík) je minerál, nevyhnutný pre zdravé fungovanie organizmu. Odporúčaná denná dávka je 300 ‒ 420 mg, pričom potrebné množstvo závisí od veku, pohlavia, stresu, choroby či tehotenstva. Tehotná žena
by mala prijímať jeho zvýšené dávky (+10 ‒ 15%) počas celej gravidity, hlavne
však v 20. ‒ 30. týždni, kedy sú hladiny magnézia v tele najnižšie. Primeraná
dávka magnézia znižuje riziko potratu, predčasného pôrodu, nedostatočnej
funkcie placenty a detskej astmy. Budúcim mamičkám magnézium pomôže
pri nevoľnostiach, opuchoch, kŕčoch v nohách, bolesti hlavy, látkovej premene, hypertenzii, strese a depresiách. ¶ Ocenia ho aj empatickí muži,
trpiaci kvôli tehotenstvu partnerky tzv. syndrómom couvade, psychosomatickými ťažkosťami s trávením, bolesťami hlavy či zubov. Pamätajte, že v záťažových situáciách stúpa potreba magnézia až 20-násobne.

Slniečko a Déčko
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Trápi vás nedostatok vápnika, únava, depresie alebo ste často chorí? Doplňte si
hladinu vitamínu D. Ovplyvňuje hlavne metabolizmus vápnika a fosforu, a tým
hustotu kostí a zdravie chrupu. Pozitívne vplýva na imunitný systém, chráni pred
infekciami, nádormi či autoimunitnými chorobami. Dopĺňanie vitamínu D počas
tehotenstva podporuje správny vývoj kostry plodu a predchádza nízkej pôrodnej hmotnosti. V období dojčenia zvyšuje tvorbu mlieka. Doprajte
si ho v slnečných lúčoch, rybom oleji, avokáde, vajciach či v kokose. ¶ Doplniť jeho hladinu vám pomôžu aj žuvacie tablety
D-max s obsahom vitamínu D3 a xylitolom. Na pokrytie dennej
dávky postačí jedna tableta s príjemnou jahodovo-malinovou
príchuťou, bez cukru, laktózy a lepku. Dajte si D-max
pre denné doplnenie D-éčka. www.vitabalans.sk

Literatúra: 1. Kišoň Š. Lekárnik 1999; 4 (11): 16-17. 2. Aguilar F, Charrondiere UR, Dusemund B et al. The EFSA Journal 2009;
1187, 1-25. 3. Durlach J. Journal of the American College of Nutrition 2004; 23(6): 694S–700S. 4. Walker AF, De Souza MC,
Vickers MF et al. J Womens Health. 1998; 7: 1157-1165. 5. Duley L, Gülmezoglu AM, Henderson-Smart DJ. Cochrane Database
Syst Rev 2003; (2): CD000025. 6. Kawano Y, Matsuoka H, Takishita S, Omae T. Hypertension 1998; 32(2): 260-265.
Skrátená informácia o lieku: magnerot® je voľnopredajný liek s obsahom magneziumorotátu , určený na vnútorné použitie.
Jedna tableta obsahuje 500 mg dihydrátu magnéziumorotátu (zodpovedá 2,7 mval, 1,35 mmol alebo 32,8 mg horčíka).
Upozornenie: Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte, prosím, písomnú
informáciu pre používateľov.
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, P. O. BOX 194, 830 00 Bratislava 3, www.woerwagpharma.sk
MAGNEINZPAC0617

www.magnerot.sk

Správna životospráva
pre spokojnú mamičku i bábätko
Ako sa dokonale pripraviť na tehotenstvo? Ako dať bábätku dostatok dôležitých živín? Ako podporiť prirodzenú laktáciu? Zdravý životný štýl je kľúčom. ¶ Budúca, či dojčiaca mamička nepotrebuje výrazne navyšovať svoj
energetický príjem.* Nepísaná poučka „jesť za dvoch“ neplatí. Dôležitá je pestrosť stravy, bohatá na ovocie, zeleninu I vlákninu. Stojí za to pripomenúť, že
ani opačný extrém v snahe o schudnutie po pôrode nie je vhodný. ¶ Je rozumné voliť potraviny, ktoré nenafukujú, sú ľahko stráviteľné, vynechať príliš korenené jedlá. Chudokrvnosti a nedostatku vápnika je možné zabrániť
konzumáciou potravín s vysokým obsahom chýbajúcich látok (mäso, mlieko,
mliečne výrobky). ¶ Pre mamy – vegetariánky je odporúčané počas dojčenia konzumovať aspoň mlieko a mliečne výrobky. Ako benefit pre vývoj mozgu
novorodenca sa ukazuje konzumácia rýb či rybieho tuku mamou počas tehotenstva i dojčenia. Zdravé mamičky nemajú dôvod vyhýbať sa potravinám
s obsahom alergénov, ak na ne ony samé nie sú alergické. ¶ Dôležité je
dodržiavanie pitného režimu. Čistá voda a čaje pre dojčiace mamy sú základ.
Užitočnou súčasťou pitného režimu je nápoj Sunar Gravimilk, ktorý je ako jediný na trhu určený pre všetky tri fázy materstva (príprava na počatie, tehotenstvo a dojčenie). Práve v týchto obdobiach je viac než kedykoľvek inokedy
dôležité, aby bola žena v psychickej aj fyzickej pohode. Vďaka pestrej a bohatej
strave je možné veľmi významne ovplyvniť jednak vlastnú pohodu mamičky
a tiež vývoj plodu i dojčeného bábätka.
*v 1. trimestri je odporúčané navýšenie o cca 500 kcal, v 2. a 3. len cca o 300 kcal
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Všetko dôležité je vo vnútri
Sunar Gravimilk obsahuje jód, potrebný pre optimálnu činnosť nervovej sústavy,
železo, prispievajúce k rozvoju poznávacích funkcií dieťaťa, a kyselinu listovú,
priaznivo pôsobiacu na krvotvorbu
a rast zárodočných tkanív počas tehotenstva. Zároveň obsahuje vitamíny
B2 a C, DHA omega-3 mastné kyseliny
a mliečny tuk, ktorý nápoju prepožičiava prirodzene jemnú mliečnu chuť.

Spojte chutné s užitočným
Budúce mamičky, zaraďte do jedálnička
ryby. Obsahujú esenciálne omega-3
mastné kyseliny, ktoré by ste si mali
v strave dopriať najmä v poslednom trimestri. Ich dostatok sa prejavuje aj zvýšením hladiny serotonínu. Vďaka nemu
budete ľahšie čeliť úzkosti a depresiám, na ktoré sú nastávajúce matky náchylnejšie. Pravidelná konzumácia mäsa rýb pomáha pri kožných problémoch
a znižuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Omega-3 mastné kyseliny
v mäse a tuku rýb zohrávajú zásadnú úlohu aj pri zdravom vývine mozgu bábätka. V porovnaní s inými druhmi obsahuje rybie mäso 7- až 10-krát viac
vápnika a má aj vyšší obsah vitamínu D, preto prispieva k rastu kostí. Deti po
prvom roku života by ho mali jedávať aspoň raz za týždeň. Široký výber kvalitných mrazených rýb ponúka tradičná slovenská značka Radoma. Obsahujú
vrstvu vody, chrániacu rybu pred oxidáciou. Zamrazenie morských rýb ihneď
pri spracovaní je zárukou najvyššej kvality. www.rybazilina.sk

PrenatalSafe KARYO®
jedinečný neinvazívny
prenatálny genetický test
Čakáte dieťatko a chcete vedieť, či bude zdravé? Obávate
sa amniocentézy alebo chcete
vedieť viac, ako poskytujú ostatné genetické testy z krvi
matky? Ste vy alebo váš partner nositeľom translokácie?
Nová generácia neinvazívneho
prenatálneho testu z krvi tehotnej ženy PrenatalSafe KARYO® dokáže odhaliť
zmeny v počte a štruktúre všetkých chromozómov v genetickej výbave plodu
s rozlíšením na úrovni klasického cytogenetického vyšetrenia z plodovej vody
odobratej amniocentézou. Test rozpozná až 95,5% chromozómových anomálií detekovateľných v období prenatálneho vývoja plodu, pričom citlivosť
a špecificita testu je viac ako 99%. Vyšetrenie môžu podstúpiť ženy od 10. týždňa tehotenstva, je vhodný aj po IVF s darovanými vajíčkami a pre dvojčatá.
www.reprogen.sk

Zabrániť predčasnému pôrodu
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O predčasnom pôrode hovoríme pred dokončeným 38. týždňom gravidity,
u viacplodovej gravidity pred 37. týždňom. Najčastejšou príčinou je zápal, obvykle plodových obalov, ktorý zapríčiní predčasný odtok plodovej vody. Môže
to však byť i nedostatočnosť krčka maternice, poruchy vývoja maternice či jej
myómy, viacplodová gravidita a iné. Dôležité je vedieť, že predčasnému pôrodu je možné medikamentózne zabrániť. ¶ Na začiatku musí byť liečba
intenzívna, aby sa zabránilo otvoreniu pôrodných ciest a predčasnému odtoku
plodovej vody. Po utlmení kontrakcií lekár pátra po príčine, ktorá kontrakcie
vyvolala a lieči ju. Po odvrátení rizika môže rodička v nemocnici zostať, no ak je
predčasný pôrod neodvratný, je snaha previezť ju do centra s nedonoseneckou
jednotkou intenzívnej starostlivosti. Pre dieťa je, najmä pred 35. týždňom gravidity, výhodnejší transport v maternici (in utero) ako v inkubátore.
Za informácie ďakujeme MUDr. Ladislavovi Maršíkovi.

Kmeňové bunky po nemecky
Všimli ste si, že deťom sa rany a zlomeniny hoja oveľa rýchlejšie ako starším ľuďom? Vďačia za to mladým kmeňovým
bunkám, stavebným kameňom života,
z ktorých je vytvorená každá z približne
100 biliónov buniek nášho tela. Tieto
bunky sa podieľajú nielen na tvorbe
jednotlivých typov buniek a tkanív,
ale aj na ich regenerácii a oprave, napríklad pri zraneniach. Najväčší potenciál pomáhať majú práve mladé
kmeňové bunky. Ich ideálnym zdrojom
sú pupočníková krv a pupočníkové
tkanivo. Pri pôrode sa dajú získať jednoducho, bezbolestne a bez rizika pre
matku a dieťa. Sú vitálne, bez vírusov,
neovplyvnené životným prostredím a v prípade autológneho použitia kompatibilné s budúcim príjemcom. Uskladňujú sa počas celého života dieťaťa
a v prípade potreby sú mu k dispozícii ihneď. ¶ Ak sa ako budúci rodičia
rozhodnete uchovať tieto jedinečné bunky svojho potomka z pupočníkovej
krvi a tkaniva a zabezpečiť mu tak celoživotnú biopoistku, môžete získať túto
službu už aj na Slovensku v nemeckej kvalite. Spoločnosť Vita 34 AG, najväčšia
a najstaršia banka kmeňových buniek v nemecky hovoriacich krajinách, ju ponúka svojím klientom už úctyhodných 20 rokov. Jej slovenská pobočka Vita 34
Slovakia u nás úspešne pôsobí už tretí rok. Budúcim mamičkám ponúka možnosť odberu a uskladnenia kmeňových buniek vo vysokom nemeckom štandarde, s dôrazom na prísne normy, precíznosť a spoľahlivosť. ¶ Vita 34
sa vedome zameriava na uskladnenie plnej pupočníkovej krvi, aby kmeňové
bunky dieťatka mohli byť v budúcnosti použité aj z hľadiska doposiaľ neobjavených možností liečby. V spolupráci s renomovanými univerzitami a vedeckými pracoviskami skúma Vita 34 nové možnosti terapie pri mozgovej mŕtvici,
infarkte, ochoreniach krvotvorby či cukrovke 1. typu. Garanciu odborného
uskladnenia na desaťročia zabezpečuje komplexné poistenie, ktoré je automatickou súčasťou každej zmluvy o odbere a uskladnení. www.vita34.sk
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Pre zdravú a krásnu pokožku
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Ak hľadáte kvalitný kozmeticky prípravok pre vašu
pokožku, Dermo-oil značky Equilibra, taliansky
výrobok roka 2016 rieši viaceré jej problémy. Jeho
receptúra obsahuje 99 percent zložiek prírodného
pôvodu. Jednou z nich je meadowfoam olej, prírodný antioxidant s vysokým obsahom mastných
kyselín, pokožke dodávajúci jemnosť a ochranu.
Argánový olej ju vyživuje a podporuje proti starnutiu. Zmäkčujúce a hydratačné účinky má olej zo
sladkých mandlí, zatiaľ čo olej z hroznových jadier
pokožku chráni a vyživuje. Dermo-oil obsahuje
aj vitamín E prírodného pôvodu, ktorý pokožku
zjednocuje a udržuje jej pružnosť. Výťažok z harmančeka, bisabolol, má zase upokojujúce vlastnosti. Dermo-oil neobsahuje
parafín, parabény ani minerálne oleje. Je jemne parfumovaný bez použitia alergénov. ¶ Pri pravidelnom používaní pomôže Dermo-oil vďaka svojmu zloženiu zlepšiť vzhľad jaziev, spôsobených kozmetickými chybami či predchádzať
výskytu strií počas tehotenstva, pri rýchlom raste alebo kolísaní hmotnosti.
Obsiahnuté prírodné oleje poskytnú popraskanej suchej pokožke stratenú vlhkosť a chránia pred jej stratami v extrémnych poveternostných podmienkach,
pri častom kúpaní či pobyte v klimatizovaných priestoroch. Dermo-oil môžete
použiť aj pri problematickej pleti, nadmerne vystavovanej alebo ovplyvnenej
hormonálnymi zmenami, rovnako ako pri spozorovaní známok starnutia pokožky, keďže pomáha zlepšiť jej pružnosť. Dermo-oil je klinicky a dermatologicky testovaný, vyvinutý pre pleť a pokožku žien vo všetkých fázach života,
aj pre starostlivosť o pokožku celej rodiny. ¶ V ponuke značky
Equilibra nájdete aj Argan vlhčené obrúsky na čistenie a odstraňovanie mejkapu z tváre a očí bez oplachovania, vhodné
pre všetky druhy pleti. Argan micelárnou vodou môžete navyše odstrániť mejkap aj z pier.
Nedráždi a je vhodná aj pre citlivú pokožku.

Zakúpite v predajniach
a na www.eko-naturshop.sk.

Masáž hrádze

Fyzicky náročný pôrod zvládnete ľahšie, ak sa naň pripravíte masážou hrádze.
Tkanivo medzi vagínou a análnym otvorom prekonáva pri pôrode veľkú záťaž,
môže sa poraniť alebo sa kvôli urýchleniu pôrodu nastriháva. Motherlove Birth
and Baby masážny olej z levandule a oleja z jadier marhúľ je ideálny na masírovanie hrádze v období pred pôrodom. Pôsobením účinných látok sa hrádza stane
pružnejšou a bude pripravenejšia na očakávanú záťaž. ¶ Po pôrode využite
Sitz Bath Spray, emulziu na
jej hojenie. Motherlove myslí
na mamy vo všetkých fázach.
Tehotné využijú Balzam alebo
Olej na rastúce bruško, dojčiacim uľaví Balzam na bradavky
a bábätkám Balzam na zapareniny. S Motherlove máte
silu prírody na svojej strane.
www.sk.motherlove.eu
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Uľahčí váš pôrod
Pôrod, krásny okamih v živote ženy, pre telo predstavuje náročný fyzický a duševný výkon. Uľahčiť príchod dieťatka na svet pomôže pôrodnícky gél Dianatal.
V pošve vytvára gélovú kĺzavú vrstvu, zmenšujúcu trecie sily, čím pomáha
skrátiť pôrod až o 30% a vypudenie plodu z pôrodných ciest o cca 26 minút. ¶ Dianatal viac než o polovicu znižuje rozsah popôrodných zranení,
a tým nutnosť inštrumentálneho zákroku alebo operácie o 22 %. Pôsobí mechanicky, je sterilný, nealergizujúci, bez latexu a konzervantov, nedráždi sliznice
ani oči plodu. Do pošvy ho nanesie lekár alebo pôrodná
asistentka aplikátorom vo viacerých dávkach. Je použiteľný pri každom vaginálnom pôrode aj pri pôrodoch do vody. Kúpite ho v lekárni alebo
na e-shope. www.porodnickygel.sk

Účinná pomoc
pri hemoroidoch
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Hemoroidy - žily v konečníku - pôsobia
ako pružný, vodotesný uzáver a majú nezastupiteľnú funkciu pri udržaní a vyprázdňovaní črevného obsahu. Ak sa zväčšia, zapália
a vznikne v nich krvná zrazenina, vzniká hemoroidálne ochorenie. ¶ Postihuje až
75% ľudí vo veku od 25 rokov a viac ako 50% tehotných žien. Príčinou je zväčšujúci sa plod, ktorý tlačí na panvové dno a okolité tkanivá. Budúce mamy by mali
preventívne posilňovať panvové svaly, dopriať si pohyb, aj 20 minút ležania na
boku raz za 5 hodín a prerušovať sedenie aspoň raz za hodinu. ¶ Pri problémoch s hemoroidmi vyskúšajte jediný a originálny tekutý prípravok H4 repar.itTM.
Tento prírodný, patentovaný produkt so 4 základnými
a ďalšími podpornými zložkami je vyrobený podľa tradičnej receptúry. Využíva výrazné účinky dubovej kôry a dôsledne vybraných bylín. Potláča zápal a opuch, zastavuje
krvácanie, zmierňuje bolesť a podráždenie a uľahčuje sťažené vyprázdňovanie. www.deltamedical.sk

Príprava na deň D
Každý rok rodia milióny
matiek. Každý pôrod je
teda rutinná operácia
i jedinečný zázrak zároveň. Priviesť na svet
dieťa, zázrak lásky, nehy
a dar života je chvíľa, na
ktorú sa oplatí pripraviť.
Nech už plánujete pôrod
vo vani, v bazéne, v pôrodnici či doma, kľačiačky, ležiačky, s fitloptou či bez nej,
na všetko sa dobre pripravte. ¶ Premyslite si, či chcete pôrod prežiť spolu
s manželom, či chcete epidurálnu anestézu, na všetko sa v poradni spýtajte,
poraďte sa a zvážte, čo vám najviac vyhovuje. Príprava je dôležitá nielen preto,
aby ste boli v pohode, ale aj kvôli bolesti. Lekári zistili, že hoci bolesť pri pôrode
každá žena prežíva inak, horšia je vždy, keď sa spája so strachom a neistotou.

Príroda vie najlepšie
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Kokosový olej je šampiónom všestrannosti, oddávna
cenený pre blahodarné účinky na organizmus. Je
výborný nielen v kuchyni, ale aj v prirodzenej starostlivosti o pokožku, telo a vlasy. Má bohatý obsah
antioxidantov a podporuje samoregeneračnú schopnosť pleti. Bio kokosové oleje PURITY VISION pochádzajú z čistých oblastí tropických ostrovov, pričom palmy sú pestované podľa
zásad ekologického poľnohospodárstva. Bio kokosový olej dodá jedlu lahodnú
exotickú chuť a pokožke dospelých aj detí jemnosť a hydratáciu. ¶ Ak vám
nevyhovuje typická kokosová aróma a chuť, siahnite po Bio kokosovom oleji
bez vône, ktorý je výbornou náhradou masla vo vianočnom pečive. Svetovou
novinkou je unikátny Raw kokosový olej, extrahovaný
z kokosového mlieka bez tepelného zahriatia. Je to najčistejší, extrémne kvalitný a výživný kokosový
olej, s bohatou maslovou chuťou, prirodzenou arómou a vyšším obsahom vitamínu E.
www.purityvision.sk

Balíme do pôrodnice
Materstvo je dobrodružstvo, na ktoré vás nič nepripraví. Čo by však malo byť pripravené, je vaša taška do pôrodnice. Nechcete predsa nechať všetko na poslednú
chvíľu alebo sa baliť, keď sa prihlásia prvé kontrakcie. Nezabudnite na nočnú košeľu a podprsenky na dojčenie, župan, ponožky, papuče a šľapky do sprchy, jednorazové spodné nohavičky a osušky. ¶ Nevyhnutnou súčasťou vašej výbavy by
mali byť hygienické potreby pre vašu ratolesť. Budete potrebovať plienky. Happy
Newborn sú určené práve pre novorodencov s váhou 2 až 5 kilogramov. Na prednej časti majú špeciálny otvor, chrániaci citlivý pupok pred podráždením. Sú
z mäkučkej netkanej textílie Premium Dry so špeciálnou štruktúrou. Tá umožňuje
dôkladnú absorpciu moču a mäkkej stolice a udržiava jemnú pokožku bábätka
suchú a zdravú. Nezabudnite ani na prebaľovacie podložky Happy, z mäkkej tkaniny príjemnej na dotyk. Vďaka rozmeru 90×60 cm pokryjú celú plochu prebaľovacieho pultíka a ich vonkajšia povoskovaná vrstva neprepúšťa vlhkosť. Jemnú
pokožku bábätka ošetríte obrúskami Happy Sensitive s výťažkom z aloe vera.
Vlhčené obrúsky majú neutrálne pH, takže prirodzená ochranná bariéra pokožky
zostáva neporušená. Môžu byť použité na celé telo dieťatka. ¶ Ako hrdej
mame sa vám určite zídu aj prsné tampóny pre dojčiace matky a popôrodné
vložky Bella Mamma. Sú vhodné špeciálne pre ženy po pôrode, kedy oceníte
hneď dve ich prednosti. Jemný a mäkký povrch nedráždi pokožku. Vďaka vysokej savosti vám ich používanie
poskytne dokonalý komfort.
Pribaľte aj ochranné tyčinky
do uší, hygienické vreckovky či
120 ml detskú fľašku. Ešte odvahu, odhodlanie, trpezlivosť,
lásku a máte naozaj všetko.
www.bella4you.sk
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Aby mama na nič nezabudla
Váš malý poklad je už na svete a s ním okrem
lásky a radosti aj kopec nových povinností
a časovej tiesne? Zjednodušiť si toto krásne
a súčasne náročné obdobie vášho „nového“
života vám pomôže Mama zápisník z internetového obchodu zapisnicek.sk. Vydarené dielko sumarizuje skúsenosti
a vedomosti dvoch ostrieľaných mamičiek, ich okolia aj profesionálov a poskytne čerstvým mamám možnosť získať prehľad o režime
svojho bábätka a súčasne poistku, aby na niečo dôležité
nezabudli. ¶ Nájdete v ňom dostatok priestoru na zdravotné záznamy, lekárske vyšetrenia, veľké momenty vašej
ratolesti, príkrmy aj rôzne iné poznámky. Jeho súčasťou
je aj 24 hodinový denník na zaznamenávanie si dojčenia,
prebaľovania, spánku a rôznych aktivít. Mama zápisník je
malý, zmestí sa aj do kabelky, či prebaľovacej tašky. Vďaka
praktickej špirálovej väzbe ostáva otvorený. Dostanete ho
v krásnom dizajne z dielne Diany Stern. www.zapisnicek.sk

Po pôrode či po operácii

78

Na každý chirurgický zákrok, vrátane niektorých výkonov pri pôrode, ako
napr. nastrihnutie hrádze, reaguje organizmus zápalom, opuchom a bolesťou.
Výnimkou nie je ani to, že sa žena po pôrode kvôli opuchu a bolesti nemôže
ani posadiť. Závažnou komplikáciou bývajú rôzne infekcie, ktoré sa do rany
môžu dostať – potom je obvykle nutné nasadiť antibiotiká. Významným
pomocníkom pri hojení po operáciách sú enzýmové lieky, z ktorých je najznámejší Wobenzym. Obmedzujú vznik opuchov a urýchľujú ich vstrebávanie, zmierňujú bolesť a skracujú čas hojenia. Enzýmy tiež znižujú výskyt
pooperačných komplikácií, akou je napríklad hnisanie rany.
Ak sa pri liečbe podávajú antibiotiká, enzýmy podporujú prienik antibiotík do tkaniva a tým zlepšujú účinok
liečby. A čo je pre ženy tiež dôležité – pomáhajú
zabezpečiť tvorbu menšej jazvy. www.wobenzym.sk
Tradičný liek z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu.
Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.

Testy otcovstva
a materstva
Analýza DNA je dnes štandardnou
a spoľahlivou metódou pre určovanie
rodičovstva (otcovstva či materstva)
a iných príbuzenských vzťahov. DNA
je možné získať veľmi jednoducho sterom ústnej dutiny pomocou špeciálnej
kefky, čo predstavuje úplne bezbolestný a bezpečný proces aj pre malé deti
vrátane novorodencov. Vo vzorke DNA dieťaťa a otca alebo matky sa vyšetruje celkom 16 vybraných úsekov, ktoré sa následne porovnávajú medzi
testovanými osobami a na základe štatistických výpočtov sa určí pravdepodobnosť otcovstva či materstva. Kvôli odberu vzoriek nie je potrebné nikam
chodiť - zaslanie odberovej sady pre DNA, odobratých vzoriek i výsledkov sa
vybavuje korešpondenčne alebo e-mailom. www.genomac.cz

Rodený talent
Narodilo sa vám bábätko a určite budete
čoskoro premýšľať o tom, aké aktivity mu
doprajete, v čom ho budete rozvíjať, na
aké krúžky ho zapíšete. Možností je však
veľa a preto je potrebné zistiť, čo mu bude
najlepšie vyhovovať. A nakoľko o talentoch
a vlohách až z polovice rozhodujú gény,
pri výbere môže pomôcť genetický test
Genoskop Junior. Obsahuje spolu päť vrodených vlastností vybraných na
základe súčasných vedeckých štúdií (fyzická zdatnosť, šprintér vs. vytrvalec,
absolútny hudobný sluch, cirkadiánne rytmy, riziko vzniku závislosti), ktoré
vám povedia, ktorý druh športu vybrať pre vaše dieťa, či u neho rozvíjať vzťah
k hudbe a cudzím jazykom už od útleho veku alebo ako a do akej miery máte
vyladiť jeho aktivity vo voľnom čase. Uskutočňuje sa z DNA získanej zo vzoriek
slín, čiže úplne bezbolestne a v pohodlí domova. Cena testu je 99 – 144 EUR
(podľa počtu testovaných detí). www.genoskop.cz
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Spevnite panvové dno
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Svalstvo panvového dna môže ochabnúť po pôrode, pri sedavom zamestnaní,
vekom, či z iných príčin. Jeho spevnenie cvičením je dôležité, keďže sa podieľa
na mnohých pohyboch, na sedení, chôdzi, kýchaní či nosení bábätka. Uzatvára
panvu zospodu a drží vnútorné orgány. Posilnené panvové dno tiež kontroluje
zvierače a predchádza problémom s inkontinenciou. ¶ Cvičenie začnite
ľahkými dychovými a posilňovacími cvičeniami a správnym držaním tela. Pridať
môžete aj kurzy, zamerané na posilnenie pôrodom najviac zaťažených svalových skupín. Doplňte ich domácim cvičením s NUK Posilňovačom panvového
dna, vyvinutého špeciálne pre ženy po pôrode. Malú posilňovaciu pomôcku zavediete podobným spôsobom ako tampón do vagíny, odkiaľ cielene posilňuje
ochabnuté svalstvo. Tajomstvo jeho účinku je v ľahkej kovovej guľôčke, ktorá
sa v ňom skrýva. Pri každom pohybe sa rozvibruje a prenáša vibrácie na panvové dno. Tým dochádza k povzbudeniu, napnutiu
a aktívnemu vypracovaniu jeho svalov. NUK Posilňovač panvového dna má hodvábne matný povrch, tvar podobný tampónu
zaručuje ľahké zavádzanie a príjemné nosenie. Vďaka elastickému
špagátu ho jednoducho a bezpečne vytiahnete. NUK Posilňovač
panvového dna je ideálnym doplnením cvikov na posilnenie ochabnutého svalstva, pričom v aktívnom
posilňovaní môžete pokračovať aj pri bežných
činnostiach doma aj na cestách. www.nuk.cz

Elektronický anjel strážny

Len to najlepšie

Syndróm náhleho úmrtia novorodenca a dojčaťa v spánku – SIDS (sudden
infant death syndrome) ohrozuje deti do 1. roka, najčastejšie medzi 2. až 5.
mesiacom, pričom dieťa zomrie náhle v spánku bez evidentnej príčiny. Môže
ňou byť obštrukcia horných dýchacích ciest, spôsobená zvracaním, následným
kašľom a apnoe (zástavou dýchania). Rizikom je aj infekt dýchacích ciest, spôsobujúci sťažené dýchanie cez nos, a následné obštrukčné apnoe. ¶ Riziko
SIDS znížte udržiavaním teploty od 16 - 20 °C v miestnosti, kde dieťa spí, prehriatie organizmu riziko zvyšuje. Prikrývajte dieťa ľahšou prikrývkou, alebo použite spací vak. V postieľke nenechávajte vankúše ani plyšové hračky. Dbajte
na to, aby bábätko spalo na chrbte, otočenie na bruško zvýši pravdepodobnosť SIDS až 20-násobne. Pri dieťati nefajčite. Dojčite, dojčené deti sú menej
častým obeťami SIDS. Ak spíte pri dieťati, nikdy nie po užití alkoholu či liekov, tlmiacich schopnosť vnímania. Hoci monitory dychu smrti nezabránia,
umožnia včas zareagovať, ak sa problém vyskytne. Zvlášť sú odporúčané pri
predčasne narodených a bábätkách s nízkou pôrodnou hmotnosťou, častejších obetiach SIDS. ¶ Monitor dychu a zvuku Angelcare AC 403 spoľahlivo
stráži najjemnejšie pohyby a zvuky, kombinujúc výkon kvalitného babyfónu s citlivou kontrolou pohybov. Ak sa zastavia na viac ako 20
sekúnd, monitor spustí hlasný alarm, ktorý zároveň dieťa stimuluje k akcii. Po zaznamenaní
zmeny správania a opätovnej aktivite dieťatka
Angelcare® sám vypne alarm a pokračuje v tichom monitorovaní. www.angelcaresk.sk

83

Starostlivosť
od profesionálov
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Hodila by sa vám pekná
a štýlová taška na kočík
aj na plece plná praktických a hodnotných
vecí pre bábätko i mamičku? BabyBox je darček v hodnote 50 eur,
ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera pripravila
pre svojich najmenších
poistencov. Nárok naň
majú nielen všetky deti
narodené v roku 2017,
ktoré sú poistené v Dôvere, ale aj staršie detičky do jedného roku života poistené v Dôvere od 1. januára 2017. Na BabyBox sa môžu tešiť aj deti poistené
v zdravotnej poisťovni Dôvera od 1. októbra 2016, ktorých rodičom sa neušiel
Baby kufrík, predchodca Babyboxu. ¶ Kľúčom k získaniu tohto praktického darčeka je darčekový kupón. Rodičia ho dostanú pri návšteve pobočky
poisťovne alebo im ho kuriér pošle poštou na určenú adresu. Kupón môžu následne využiť na objednanie BabyBoxu v e-shope lekární Dr.Max. Na kupóne
nájdu návod, ako pri nákupe postupovať, aj identifikačné číslo, ktoré pri ňom
použijú. Kuriér bezplatne doručí BabyBox rodičom na nimi zvolenú adresu.
V porovnaní s Baby kufríkom je BabyBox výrazne bohatší. Navyše, po spotrebovaní jeho obsahu rodičom zostane naozaj hodnotný darček v podobe
praktickej tašky na plece aj na kočík. ¶ Formu objednávky cez internetový obchod zvolila zdravotná poisťovňa Dôvera najmä preto, aby mamičkám
uľahčila život a ušetrila čas. Babybox si môžu objednať z pohodlia domova.
Dôvera však myslela aj na rodičov, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť
využiť internet. Môžu zájsť na niektorú z pobočiek poisťovne, kde im s objednaním ochotne pomôžu jej zamestnanci. Rovnako ako v prípade objednávky
cez e-shop im BabyBox kuriér dovezie až domov. www.dovera.sk
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Ako je to s očkovaním
predčasne narodených detí...
Deťom v prvých rokoch života hrozia ochorenia, ktorým sa dá predísť očkovaním. Kritické je obdobie, kým nie je dieťa kompletne zaočkované. Rodičia
však odďaľujú začiatok očkovania, aby nezaťažovali jeho nezrelý imunitný
systém. V skutočnosti mu upierajú právo na ochranu aj pred ochoreniami,
proti ktorým ho vieme chrániť. ¶ V posledných rokoch sa zvyšuje počet
predčasne narodených detí, tzn. deti narodené pred 37. týždňom. Celosvetovo
táto skupina tvorí viac ako 10%, na Slovensku ročne evidujeme takmer 5 tisíc predčasne narodených detí. Infekciami sú ohrozené častejšie ako donosené
a priebeh infekcií je u nich závažnejší. Prvé týždne ich života sú často spojené
aj s dlhším pobytom v zdravotníckom zariadení s výskytom patogénov a možnosťou infekcie v rizikovejšom prostredí. Hoci znížená imunitná odpoveď
môže u veľmi nezrelých novorodencov viesť k nižšej protilátkovej odpovedi,
hladina protilátok je dostatočne vysoká na zabezpečenie krátkodobej aj dlhodobej ochrany pre väčšinu detí. ¶ Niektoré vakcíny môžu vyžadovať
podanie posilňovacej dávky, ale silná protilátková odpoveď na ňu ukazuje, že
imunitná pamäť funguje dobre napriek nižšej hladine protilátok po základnom
očkovaní. Za odkladom očkovania predčasne narodených detí sú hlavne obavy
o jeho bezpečnosť. Nežiaduce reakcie a ich frekvencia sú porovnateľné s prípadmi donosených detí. Výnimkou je mierne zvýšený výskyt krátkodobého
prerušenia pravidelného dýchania a spomalenej akcie srdca u veľmi nezrelých
detí a u tých, pri ktorých sa takýto stav vyskytol aj v priebehu 24 hodín pred
očkovaním, čo je bežné u všetkých nedonosených detí. Preto je výhodné začať očkovanie už počas hospitalizácie, keď je dieťa pod dozorom. ¶ Aj naše
údaje potvrdzujú najvyšší výskyt divého kašľa v prvých mesiacoch života u neočkovaných a neúplne očkovaných dojčiat. Preto je vhodné zvážiť aj iný spôsob
ich ochrany, napr. očkovaním blízkeho okolia dieťaťa - tzv. cocoon stratégia.
To platí aj pri ochrane pred chrípkou, proti ktorej sa očkuje až od 6. mesiaca.
MUDr. Priska Rupčíková, CSc. GSK Slovensko
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Akékoľvek otázky týkajúce sa príslušného ochorenia alebo spôsobu jeho
liečby je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom. Kontakt pre prípad
hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com
Dátum prípravy: Jún 2017			

SK/VAC/0028/16(1)

Objektívne o očkovaní
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Prirodzene, ľudia, ktorí na
svoje dieťa čakali o čosi dlhšie, sú na tému očkovania ešte
citlivejší ako ostatní rodičia.
V Občianskom združení Bocian
sa často zaoberáme rozhodnutiami, pri ktorých je potrebné
zvážiť pozitíva i negatíva.
Očkovať, či neočkovať? Najprv
fakty. Ešte pred pár desiatkami
rokov boli úmrtia na tuberkulózu, diftériu či záškrt považované za normálne. Smutné, ale
nevyhnutné, rovnako ako trvalé
následky detskej obrny. V súčasnosti je väčšina týchto ochorení považovaná za imaginárne
riziko známe len z literatúry či
zoznamu povinného očkovania. Pritom jediné definitívne eliminované ochorenie boli v roku 1979 pravé kiahne. Predpokladá sa, že ďalším bude detská
obrna, tak ďaleko však ešte nie sme. ¶ Hoci očkovanie detí nie je v niektorých krajinách Európy povinné, po zvážení možnosti nežiadúcich následkov
a neodškriepiteľného faktu, že zistené riziko je neporovnateľne menšie než
riziká po prekonaní infekcie, prebieha plošné očkovanie vo všetkých vyspelých európskych krajinách. Internet a sociálne siete dnes napomáhajú šíreniu nie vždy objektívnych informácií. Je však nesporné, že rozhodnutie dieťa
nezaočkovať v drvivej väčšine prípadov nie je založené na rozumnej úvahe,
ale na strachu. Navyše, subjektívne vnímanie rizík spojených s imunizáciou
nie je vždy v súlade s objektívnymi vedeckými faktami. Vieme, že pre svoje
dieťa chcete to najlepšie a odporúčame vám dôkladne sa o každom očkovaní i svojich obavách pozhovárať s pediatrom. Určite vám vysvetlí, v akých
prípadoch nie je vhodné očkovať. Najčastejšie je to v prípade akútneho ochorenia, ale aj anafylaktickej reakcie na očkovaciu látku alebo inej vážnej reakcie na predchádzajúce očkovanie. A tiež, že odmietnuť ochranu, hoci nemusí
byť 100%-ná, proti závažným ochoreniam v tom najzraniteľnejšom období

by ste nemali na základe mýtov či poloprávd. Pediater vám súčasne objasní,
že dôvod povinného očkovania nie je banálny a zdôrazní význam tzv. kolektívnej imunity, t.j. ochrany jedincov, ktorí v dôsledku objektívnych príčin nemôžu byť očkovaní. K tomu dochádza pri vysokej zaočkovanosti (napr. 95%),
kedy sa preruší cirkulácia vírusov, resp. pôvodcov ochorení, na ktoré je často
aj súčasná liečba krátka. Práve pre pokles zaočkovanosti v niektorých krajoch je len otázkou času, kedy vírus a baktérie zaútočia. V prípade tetanu
sa nemôžeme spoliehať ani na kolektívnu imunitu, chránený je iba očkovaný jedinec. Samozrejme dozviete sa viac aj o chorobách, proti ktorým sa
povinne očkuje. Tu je ich stručný prehľad: Čierny kašeľ, ochorenie dýchacích
ciest so záchvatovitým, dráždivým až dávivým kašľom, obzvlášť nebezpečné
pre najmenšie deti, ktorým môže spôsobiť až zástavu dýchania a následne aj
smrť. ¶ Detská obrna sa prejavuje paralýzou kostrového svalstva najmä
dolných končatín s rizikom ochrnutia až smrti. ¶ Hemofilové invazívne
ochorenia spôsobené hemofilmi typu B, najprv pripomínajúce ľahký zápal
napr. dýchacích ciest, ktoré môžu vyústiť aj do hnisavého zápalu mozgových
blán, zápalu hrtanovej príklopky s rizikom udusenia a mnohých ďalších prejavov. ¶ Pneumokokové invazívne ochorenia sa prejavujú podľa miesta infekcie a typu pneumokoka, pričom medzi najťažšie komplikácie patria zápal
mozgových blán, pľúc a srdcového svalu či otrava krvi s rizikom trvalých následkov (poškodenie mozgu) či smrti. ¶ Mumps, bolestivé zdurenie príušnej žľazy a slinných žliaz, môže viesť k zápalom semenníkov (neplodnosti),
vaječníkov a mliečnych žliaz, pankreasu či mozgu. ¶ Osýpky, typické
výsevom bielych škvŕn na červenom základe, môžu prerásť do zápalu pľúc,
hrtanu s rizikom zadusenia, zápalu slepého čreva, mozgu s častými neurologickými následkami. Ich výskyt v okolitých štátoch ukazuje, že očkovanie
je stále potrebné. ¶ Rubeola prináša veľké riziko poškodenia plodu, ak
sa infikuje žena v 1. trimestri. ¶ Tetanus je typický kŕčmi žuvacieho, šijového svalstva a neskôr celého trupu, pričom bez lekárskej pomoci často končí
zástavou srdca a zlyhaním dýchania. ¶ Vírusová hepatitída B, vysoko infekčné ochorenie, môže prebiehať úplne bez príznakov. Typické je pre ňu žlté
sfarbenie kože a očného bielka, svetlá stolica a tmavý moč, pričom môže viesť
až k cirhóze a rakovine pečene. ¶ Záškrt sprevádzajú sivobiele pablany na
mandliach, zdurené lymfatické uzliny, problémy s prehĺtaním a dýchaním.
Môže prerásť až do zápalu srdcového svalu, ochrnutia hlasiviek a hltacích svalov, obrne mäkkého podnebia a iných svalov, poškodeniu obličiek až k smrti.
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Kedy volať lekára
Prirodzená imunita získaná od
matky vydrží bábätku približne
6 mesiacov. Je málo pravdepodobné, že počas prvého
polroka ochorie na niektorú
z bežných detských infekčných chorôb. Akékoľvek iné
infekčné ochorenie v tomto
období však môže byť pre
dieťa
nebezpečné. ¶ Je
dôležité, aby ste vedeli, na
aké problémy stačíte sami, či už je to boľavé bruško alebo prerezávajúce
sa zúbky a kedy je potrebné zavolať lekára. Bábätko komunikuje plačom,
pozorne si teda všímajte, či plače dlhšie alebo inak ako bežne. Prejavom
ochorenia môže byť aj podráždenie alebo neprirodzená ospalosť či odmietanie potravy dlhšie ako 6 hodín. Pohotovosť volajte ihneď, ak telesná teplota dieťaťa vystúpi nad 39 ºC, ak vracia zelené zvratky, ak dýcha hlučne
a zrýchlene, ak neplače, ale má vyklenutý lupienok na vrchu hlavy, ak kričí
od bolesti a mení sa mu farba pokožky alebo ak jeho stolica obsahuje krv.
Nezabudnite umiestniť telefónne číslo vášho lekára a lekárskej pohotovosti
na viditeľné miesto v byte!

záchranná služba: 112

Meranie teploty
Najčastejším príznakom ochorenia u detí je zvýšenie telesnej teploty.
Normálna telesná teplota, meraná v podpazuší, je 36 – 37 °C, zvýšená medzi
37 – 38 °C a o horúčke hovoríme pri teplote nad 38 °C. Pri zvýšenej teplote
nie je dôvod na paniku, ani jej znižovanie. Naopak, pre organizmus je to šanca
vybudovať si kvalitný imunitný systém. Ak však nameriate teplotu nad 38 ºC,
ide o horúčku a dieťaťu môžete podať prípravok s obsahom paracetamolu.
Teplotu merajte každé dve hodiny, aj keď dieťa spí alebo sa hrá, pretože deti
sú veľmi citlivé na pokles tekutín a prehriatie, čo môže viesť až k bezvedomiu.
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Test bezpečnej domácnosti
Urobte si s Predmaterskou knižkou dôležitý test bezpečnosti. Skontrolujte nasledovné body a zistíte, či ste pre bezpečnosť vášho dieťaťa v domácnosti urobili dosť a kde ešte máte rezervy!

Ø Elektrické zásuvky sú zabezpečené ochranou.
∞ Rohy stolov, skriniek a pod. sú chránené.
± Dvere či dvierka skriniek sú zabezpečené proti privretiu prštekov.
≤ Okná sú zabezpečené pred úplným otvorením poistkou alebo mrežou.
≥ V blízkosti detskej postieľky sa nenachádza žiadna šnúra alebo kábel.
¥ Plastové tašky a mikroténové sáčky sú uložené mimo dosah dieťaťa.
µ Saponáty sú uložené v uzamknutej
skrinke alebo zásuvke.

∂ Popolníky sú prázdne a v dosahu dieťaťa sa
nenachádzajú cigaretové ohorky.
(Nehovoriac o tom, že je nanajvýš neohľaduplné fajčiť v priestoroch, kde je dieťa.)
∑ Všetky šnúry od elektrických spotrebičov,
ktoré práve nepoužívate a sú v dosahu
dieťaťa, sú vytiahnuté z elektrickej zásuvky.
^q Kuchynské a iné nože a všetky
ostré nástroje a predmety sú trvalo
umiestnené mimo dosah dieťaťa.
^r Všetky lieky sú uložené v uzamknutej,
dieťaťu neprístupnej skrinke.
^s Zápalky a zapaľovače sú trvalo
uložené mimo dosah dieťaťa.
^t Knižnice, sektorový nábytok
a akékoľvek diely nábytku, na ktoré sa
dieťa môže vyšplhať, sú pripevnené
k stene a zabezpečené proti pádu.
^u Miestnosti v byte či dome, ako
napríklad dielňa, sú vždy zamknuté.
^v V priestoroch, kde býva a kde sa
pohybuje dieťa, vrátane záhrady,
sa nenachádzajú žiadne jedovaté rastliny.
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Zdravotná poisťovňa pre rodinu
Len jedna z 3 zdravotných poisťovní na Slovensku vracia svojim poistencom
doplatky za lieky nad rámec zákona, vrátane dietetických potravín na predpis,
teda aj dojčenského mlieka, ktoré predpíše lekár. Dôvera vráti deťom do 18 rokov a ich rodičom doplatky za lieky na recept až do výšky 200 EUR. Prepláca tiež
viaceré očkovania. ¶ Pre bábätká a deti do jedného roka
má ako darček BabyBox - praktickú tašku na kočík v hodnote 50 EUR s užitočným obsahom a v nemocniciach
Svetu zdravia majú deti na nadštandardnej izbe pobyt
zadarmo. Dospelí poistenci Dôvery môžu v týchto
nemocniciach využívať nadštandardné izby s 50-percentnou zľavou. Lacnejšie majú aj vybrané zákroky
absolvované na klinike reprodukčnej medicíny na
Slovensku. Zľavy na jednotlivé zákroky sa sčítavajú
a každý poistenec tak môže čerpať celkovú zľavu až
do výšky 200 EUR. www.dovera.sk
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Potreba vitamínu C u dojčiat
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Dojčatá si nedokážu vitamín C vytvoriť samé. Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému, k správnej tvorbe kolagénu, k správnej
funkcii chrupaviek, kostí, ďasien, zubov a zvyšuje vstrebávanie železa. Aj pri
dostatočnom množstve vitamínu C v potrave matky materské mlieko obvykle neobsahuje dostatočné množstvo vitamínu C.
Príjem vitamínu C môžete doplniť podávaním výživového doplnku Cebion s obsahom vitamínu C v kvapkách. ¶ Pri
infekciách horných dýchacích ciest a v období rekonvalescencie môžete potrebné
vitamíny doplniť multivitamínovým výživovým doplnkom pre dojčatá a malé deti –
kvapkami Cebion multi. Oba prípravky
nájdete v lekárni. www.merck.sk
Výživový doplnok

Hojdanie ako v brušku
Máločo dieťa upokojí, uvoľní a uspí tak ako
hojdanie a kolísanie. Pripomínajú mu pohyby,
ktoré zažívalo v maminom brušku. Zopakovať
si ich môže v hojdačke ADAMO, skombinovanej s kolískou, a to aj v prípade, že má menej
ako tri roky. Je vyrobená z kvalitných materiálov, 100%-nej bavlny a neopracovaného
dreva. Vybrať si môžete z viacerých príťažlivých farebných kombinácií, v limitovanej edícii
nájdete aj dizajnové textílie. ¶ Hojdačku
ADAMO môžete jednoduchou montážou inštalovať na strop alebo na stojan,
preto ju bez problémov využijete v interiéri rovnako ako napríklad v záhrade. Je
vhodná pre deti od narodenia do 3. roku života, resp. do hmotnosti 15 kg, a tiež
aj pre skôr narodené a hypotonické bábätká. Jemné hojdanie hojdačky ADAMO
pomôže vaše dieťa utíšiť a prispieva k rýchlejšiemu rozvoju jeho rovnováhy a neskôr aj k istejším prvým krôčkom. www.adamohammock.sk
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Nevzdávajte to!

Dojčenie pre zdravie dieťaťa
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Dojčenie je oveľa viac než len nevyhnutná materská povinnosť . Unikátnym zložením materského mlieka predstavuje poskytovanie najlepšej možnej stravy
narodenému dieťaťu. Obsiahnuté laktobacily podporujú rozvoj jeho imunity
a špecifické mastné kyseliny priaznivo vplývajú na vývoj centrálneho nervového
systému a zmyslových orgánov. Dojčenie je aj prostriedkom komunikácie a súčasťou budovania hlbokého citového puta medzi matkou a dieťaťom. ¶ Prsia
a zvlášť bradavky sú po pôrode citlivé a dojčením veľmi namáhané. Preto
je v tomto období potrebné venovať im zvýšenú pozornosť a starostlivosť. Práve
pre ňu je určený rad pomôcok Medela, ucelený systém, ktorý pomáha predchádzať vzniku ťažkostí a urýchľuje proces hojenia poranených a citlivých bradaviek.
Práve tie sú jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa mamičky rozhodnú prestať
s dojčením. Predíďte problému už v pôrodnici a od prvého dňa dojčenia používajte hojivú masť Purelan, prevenciu pred vznikom boľavých či popraskaných
bradaviek. Je vyrobená zo 100% čistého lanolínu (ovčieho tuku) bez chemických
a konzervačných látok. Purelan preto nie je potrebné pred dojčením umývať,
vďaka čomu sú bradavky ušetrené od ďalšieho otierania. ¶ Výbornou pomôckou na liečbu popraskaných bradaviek sú hydrogélové vankúšiky. Hydrogél
pomáha rýchlejšie hojiť trhlinky (ragády) a udržiava bradavky optimálne hydratované a vláčne. Použite vankúšiky ihneď pri prvých príznakoch,
ich účinnosť sa prejaví už po prvom dni. Môžete ich aj schladiť
v chladničke. Po následnom nalepení na prsníky chladia podráždené bradavky a prinášajú úľavu. ¶ O bradavky
sa môžete starať aj v čase medzi dojčením. Vtedy
je vhodné používať chrániče bradaviek. Nosia sa
v podprsenke a chránia boľavé a popraskané bradavky pred nepríjemným kontaktom s bielizňou.
Vetracie otvory umožňujú cirkuláciu vzduchu,
urýchľujúcu proces hojenia. www.medela.cz/sk/

Význam materského mlieka pre dieťa
je mimoriadny. Poskytuje najlepšiu výživu, ochranu pred infekciami a stimuluje vývin dieťaťa. Nehovoriac o silnej
citovej väzbe medzi matkou a dieťaťom,
ktorú dojčenie vytvára. Ak tieto pozitíva
ohrozuje laktačná kríza, znížená tvorba
materského mlieka, siahnite po výživovom doplnku More Milk Plus značky
Motherlove. ¶ Patentom chránený
tekutý koncentrát liečivých rastlín, po generácie používaných na podporu tvorby
materského mlieka obsahuje semeno senovky gréckej, list benedikta lekárskeho,
list pŕhľavy dvojdomej a plod feniklu.
Žiadaný účinok sa dostavuje v priebehu 24 - 48 hodín.
Bylinky pochádzajú z bio-hospodárstva a ich výťažky
neobsahujú baktérie, olovo ani ťažké kovy. More Milk
Plus je 100% rastlinného pôvodu, vrátane škrupiniek
kapsúl, vyrobených z rastlinných pletív. Môžete ho užívať počas celej doby dojčenia bez ohľadu
na vek bábätka. www.sk.motherlove.eu

Bez zbytočnej bolesti
Bolesti spojené s dojčením zmiernite s produktmi Multi-Mam, zameranými na
starostlivosť o bradavky. Multi-Mam Lanolin, čistý medicínsky Lanolin, ktorý
pomáha predchádzať poškodeniu bradaviek, zabraňuje tvorbe trhliniek a bolestivých raniek, poskytuje úľavu a udržiava
pokožku jemnú, pružnú a zdravú. Vyskúšajte
aj Multi-mam Compresses, prípravok s utišujúcim účinkom pri bolestivých bradavkách,
aplikovaný formou hebkého obkladu. S produktmi Multi-Mam dáte bábätku to najlepšie
bez zbytočnej bolesti. www.alfamedica.sk

Chytré mlieko
Dojčenie je najlepší spôsob, ako poskytnúť dieťaťu všetko, čo potrebuje.
V prípadoch, keď matka dojčiť nemôže,
predstavujú alternatívu dojčenské,
najmä tzv. chytré mlieka, zložením čo
najviac kopírujúce to materské. Okrem
základných živín ako sú bielkoviny, cukry
a tuky je materské mlieko bohaté aj na množstvo nenasýtených mastných kyselín, nukleotidov a dokonca obsahuje aj živé bakteriálne kultúry. Materské mlieko
je tak jedným zo základných zdrojov baktérií dôležitých pre osídlenie čriev dieťaťa. ¶ Dojčenské a batoľacie mlieka Amilk Bifido obsahujú probiotickú
kultúru Bifidobacterium lactis, ktorá je osvedčená už troma desiatkami rokov
praktických skúseností a množstvom štúdií. Okrem toho sú bohaté aj na nenasýtené mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA
(omega-6). Amilk Bifido dodá dieťaťu aj vitamíny A,
C, D a minerály zinok a železo, prispievajúce k správnej funkcii imunity. Obsahuje tiež vitamíny skupiny
B a vitamín K pre správnu zrážanlivosť krvi a zdravé
kosti. www.amilk.sk, www.facebook.com/AmilkBifido/
Dôležité upozornenie: Dojčenie je najlepší
spôsob výživy dojčaťa.

99

Pre spokojnosť vášho bábätka
Pomôcky na dojčenie, cumlíky, fľašky a poháre, príbory a misky, sterilizátory,
orálna starostlivosť a hryzadlá, vývojové hračky a mnohé iné produkty patria do portfólia značky MAM. Už viac ako 40 rokov svojimi výrobkami podporuje individuálny vývin každého dieťaťa a zjednodušuje tak každodennú
starostlivosť vás - rodičov o svoje ratolesti. Produkty MAM sú vyrobené
s ohľadom na bezpečnosť a zdravie detí, vedecké poznatky, detaily a dizajn,
ktoré sú pre ne prirodzené a príjemné, premyslenú funkčnosť a energeticky
100 efektívnu výrobu, šetrnú k životnému prostrediu. Sme radi, že vám môžeme
niektoré z nich predstaviť. ¶ Dojčiace mamičky určite ocenia silikónové
chrániče prsných bradaviek. Ich tvar sa optimálne prispôsobí a zaručuje bez-

pečné držanie a pohodlie pri dojčení, jemne zrnitý povrch je zase
príjemný pre detskú pokožku.
Ďalšou prednosťou je inovatívny
motýľovitý tvar chráničov, umožňujúci maximálny kontakt bábätka
s mamičkou. Navyše sú vyrobené
z patentovaného hodvábne jemného silikónu® MAM. Nekĺzavý povrch zabezpečí, že cumlík zostane
bezpečne v ústach. ¶ Baby
fľaša s objemom 330 ml má vrchnák, ktorý zabraňuje vytekaniu,
preto zvládne aj dynamický deň bábätka. Aj pri výrobe fľaše myslela značka
MAM na funkčný dizajn. Fľaša stojí stabilne a vďaka širokému hrdlu sa jednoducho napĺňa a čistí. Jej cumlík je tiež vyrobený z hodvábne jemného silikónu® MAM. ¶ A do tretice rovnaký špičkový materiál, tentoraz použitý
na výrobu detských ortodontických cumlíkov. Sú vyvinuté v úzkej spolupráci
s dizajnérmi, zubármi a čeľustnými ortopédmi a ideálne pri vývine čeľuste
a zubov. Individuálne sa prispôsobia, vždy sadnú do úst v správnej polohe
a dieťaťu pomáhajú uvoľniť sa. ¶ Skupina MAM/BAMED sídli v Rakúsku
a vo Švajčiarsku. Na vývoji produktov MAM spolupracuje s 20 medicínskymi
partnermi z celého sveta. Spoločnosť MAM si dodnes zaistila viac ako 34 vynálezov v 102 patentoch a 6 úžitkových vzoroch, ako aj 44 dizajnových návrhov
produktov s viac ako 214 dizajnovými vzormi. Spoločnosť MAM je členom
8 medzinárodných vedeckých a normalizačných výborov.
Produkty MAM sa predávajú na celom svete – v 58 krajinách,
na všetkých 5 kontinentoch a každoročne sa predá okolo 63
miliónov produktov pre deti. Spoločnosť MAM je lídrom na
trhu v segmente predaja cumlíkov v USA, Dánsku, Švédsku,
Nórsku, Fínsku, Francúzsku, Českej republike, Rakúsku,
Švajčiarsku, Izraeli a Čile. Výrobky
značky MAM sa jednoducho riadia sloganom We love babies!
www.mambaby.com/sk
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Slováci si svoj život
cenia stále viac
Úraz na dovolenke, autonehoda s trvalými následkami, či vážna choroba a následná dlhodobá liečba. Takýmto nečakaným životným situáciám, ktoré často
vyústia do dlhodobej práceneschopnosti či invalidity, sa nevyhneme. Potvrdzujú
to aj štatistiky Allianz – SP, ktorej klienti každý deň nahlásia v priemere 209 škôd
na živote a zdraví. Zmierniť aspoň čiastočne ich následky pomôže životná poistka. V Allianz – SP ju má uzatvorenú takmer jeden a štvrť milióna Slovákov.

Život si ceníme stále viac
Výška poistnej sumy, teda sumy, ktorú dostane rodina a pozostalí v prípade úmrtia poisteného, každým rokom rastie. Kým v roku 2004 bola na úrovni 3 385 eur,
v súčasnosti sa Slováci pre prípad smrti v priemere poisťujú na sumu 11 600 eur.
Doteraz najvyššiu poistnú sumu si v rámci životného poistenia dojednal klient
v Allianz – SP v roku 2010, a to vo výške 750-tisíc eur. Najvyššiu sumu, ktorú sme
doposiaľ za úmrtie v životnom poistení vyplatili, bola 225-tisíc eur.

Najviac sa obávame úrazov
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Slováci si v rámci rizík pri životnom poistení najčastejšie dojednávajú úrazové
poistenie, konkrétne denné odškodné počas liečenia následkov úrazu, smrť po
úraze a tiež trvalé následky úrazu. „Súvisí to najmä so životnou situáciou Slovákov.

Mnohí sú živiteľmi rodín alebo sú zaťažení hypotékami a úvermi a chcú, aby v prípade ich úrazu či úmrtia bolo o ich rodinu finančne postarané,“ vysvetľuje riaditeľ
odboru obchodu životného a retailového poistenia Allianz – SP Vladimír Halás.
Po novom si ľudia môžu dojednať len samotné riziká, bez sporenia či investičnej
zložky. „Okrem štandardných rizikových pripoistení sme pridali riziko smrti pre
dvojicu osôb. Ide o nastavenie jednej spoločnej poistnej sumy pre manželov, partnerov, súrodencov alebo akúkoľvek dvojicu osôb. Je to užitočné pripoistenie pre
ľudí, ktorí majú spoločné záväzky ako hypotéky, pôžičky a vlastne celý spoločný
život. V praxi sme už riešili prípad, keď sa na nás obrátila klientka, ktorá pri uzatvorení hypotekárneho úveru v banke v snahe ušetriť uzatvorila životnú poistku
len na seba. Manžel, žiaľ, tragicky zahynul a celá ťarcha úveru tak prešla na manželku, bez možnosti náhrady zo strany poisťovne,“ hovorí V. Halás.

Jednou zmluvou chránite celú rodinu
V novom produkte Šťastný život je možné na jednej zmluve poistiť až šesť osôb
od detí až po seniorov, vo veku od 2 týždňov až do 70 rokov, a to už od 5 eur
mesačne. Nakombinovať je možné akékoľvek riziká pre deti či dospelých pre
prípad neočakávaných životných situácií. Ďalšou novinkou je rizikové životné
poistenie s meniacou sa poistnou sumou v prípade úmrtia, ktoré je určené aj
pre klientov s horším zdravotným stavom. Klienti získajú aj balíček asistenčných služieb zadarmo, napríklad telefonické poradenstvo praktického lekára,
poradenstvo v súvislosti s tehotenstvom, psychologickú poradňu, či poradenstvo ohľadom nárokov zo sociálneho a zdravotného poistenia.
www.allianzsp.sk/rizikove-zivotne-poistenie-stastny-zivot

Spánok plný sviežosti
Kvalitný spánok je pilierom dobrého
zdravia. Nezanedbateľnú úlohu pri
dosiahnutí pokojného odpočinku
hrá aj výber správneho matraca.
Nájdete ho v ponuke značky Dormeo.
Jej matrace sa vyrábajú z kvalitných, vedecky testovaných materiálov. Jadro z pevnej peny Ecocell®
alebo špeciálnych penových pružín
Octaspring® poskytne telu potrebnú
oporu, pamäťová pena na povrchu zase komfort. Čo je však najdôležitejšie,
pružnosť matracov Dormeo umožní vašej chrbtici odpočívať v prirodzenom
stave. Dostanete na ne záruku 10 až 15 rokov, počas ktorých sa nepreležia.
¶ Dormeo nezabúda ani na sladký spánok vašich ratolestí, ktoré práve počas
neho najviac rastú. Obojstranný detský matrac s krásnym dizajnom je vyrobený z antialergického materiálu Ecocell®. Má mäkký a príjemný vodovzdorný
poťah. Je určený pre bábätká a batoľatá a vďaka 2 stupňom tvrdosti drží krok
s vývojom vášho dieťatka. www.dormeo.sk

zľava 20 eur!
na matrac

* KUPÓN - zľava 20 Eur na akýkoľvek matrac Dormeo, zľava platí
pri predložení tohto kupónu, iba na predajniach TopShop, Dormeo
a Dormeo Home. Zoznam predajní nájdete na www.dormeo.sk.
Platnosť kupónu je do 31.12.2017. Zľavy sa nedajú kombinovať.

To najlepšie pre detskú pokožku

Detská pokožka má svoje špecifiká, na ktoré by ste pri starostlivosti o ňu
nemali zabúdať. Je pokrytá vrstvou tuku a väčším obsahom vody a preto
jemnejšia. Až do puberty vylučuje minimum kožného mazu, ktorý vytvára
ochranný film na jej povrchu. Vzhľadom na vysoký objem vody v tele má jej
rohovitá vrstva nižšiu zábrannú funkciu ako u dospelých, preto cez ňu dráždiace, alergické, toxické, infekčné a citlivé čiastky môžu preniknúť a viazanosť
vody sa vážne poruší. Kyslý ochranný plášť a mikroflóra normálnej pokožky
sa vytvárajú počas prvých dvoch týždňov života. Počas nich je veľmi citlivá
a prístupná baktériám, zabraňujúcim tvorbe ochranného plášťa s pH 5,5,
ktorý stabilizuje rovnováhu zdravej pokožky. Hodnotu pH 5,5 nespomíname
náhodou. Pri čistení detskej pokožky alkalickými (zásaditými) alebo neutrálnymi mydlami sa môže znehodnotiť jej rovnováha a pokožka sa zapáli. Mydlo
oberá pokožku aj o prirodzenú vlhkosť a zvyšuje riziko jej dráždenia a vysúšania. ¶ Riešenie ponúka detský rad kozmetiky Baby sebamed, určený pre
citlivú detskú pokožku. Poskytuje najlepšiu kvalitu produktov s pH 5,5, ktorú
vaše dieťa potrebuje, aby rástlo so zdravou pokožkou. Spomeňme napríklad
syndet (syntetický detergent), umývací prostriedok bez mydla a alkálií. Počas
umývania chráni pokožku pred vysušovaním, stratou kožných lipidov a podporuje ich prirodzenú rovnováhu. Rovnaký účinok má sprchovací šampón.
Pre jemné detské vlásky je vhodný Baby sebamed šampón, pri kúpeli Baby
sebamed pena do kúpeľa a pri čistení zadočka vlhčené utierky alebo krém
na zapareniny. Po kúpeli detskej pokožke doprajte Detské vyživujúce telové
mlieko. Produkty Baby sebamed sú dermatologicky testované a nedráždia oči.
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A je to v suchu
Každodenná starostlivosť je bez plienok
jednoducho nepredstaviteľná. Vyberajte
ich tak, aby zohľadňovali potreby vašej
ratolesti a poskytovali jej maximálnu
mieru komfortu. ¶ Tieto aj ďalšie
dôležité kritériá spĺňajú detské plienky
Happy. Ich ponuka, rozdelená do dvoch
skupín, vyhovuje nárokom malých
bábätiek aj väčších detí. ¶ Prvú
skupinu tvoria Before Newborn - plienky
pre predčasne narodené deti, Newborn pre novorodencov do 5 kg a Mini pre
dojčatá do 6 kg. Spája ich Early Care System, kladúci dôraz na mäkkosť, jemnosť,
predchádzanie vyrážkam a podráždeniam citlivej detskej pokožky. Vnútorná
vrstva plienok je z netkanej textílie Premium Dry. Má špeciálnu jemnú
štruktúru s rýchlou absorpciou moču a mäkkej stolice, vďaka ktorej udržiava
jemnú pokožku bábätka suchú a zdravú. Mimoriadne mäkká vonkajšia vrstva
Super soft poskytuje dieťatku pocit pohodlia a priedušná vonkajšia vrstva
umožňuje detskej pokožke voľne dýchať. Plienky Happy Early Care System
majú navyše indikátor vlhkosti, zmenou sfarbenia upozorňujúci na potrebu
ich výmeny. ¶ Druhú skupinu plienok Happy tvoria Midi, Maxi, Maxi Plus,
Junior a Junior Extra určené pre väčšie deti, ktoré rastú, otáčajú sa, začínajú
loziť a nakoniec začnú chodiť. 360° comfort system v týchto plienkach
poskytuje deťom maximálnu voľnosť pohybu vďaka elastickým prvkom
Flexi Fit pozdĺž celého anatomicky tvarovaného savého jadra. Aj plienky pre
väčšie deti, rovnako ako tie pre najmenších majú technológiu priedušnosti
Air flow. Špeciálna netkaná textília navyše urýchľuje rozvádzanie vlhkosti
pozdĺž celej plienky a tak vytvára výnimočný pocit sucha. Presvedčte sa sami,
v našom e-shope si môžete objednať tzv. štartovacie balíčky Happy so vzorkou
plienky v rôznych veľkostiach, prebaľovacou podložkou, prsnými tampónmi,
vlhčenými obrúskami a detskou kozmetikou. www.bella4you.sk
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Zrodené z prírody
Aj umývať a prať sa dá ekologicky, presvedčia vás o tom produkty značky Ecover. Už
takmer pred 40 rokmi ju v Belgicku založil Frans Bogaerts. Ako prvý prišiel na trh
s bezfosfátovým práškom na pranie. V súčasnosti nájdete v ponuke Ecoveru širokú
škálu produktov, vyrobených na báze prírodných a minerálnych surovín, bez chemikálií, farbív, parfumov a bez testovania
na zvieratách. Sú rýchlo a kompletne biologicky odbúrateľné a majú minimálny
dosah na vodný svet. Navyše sú balené do
ekologických obalov. Nové fľaše výrobkov
Ecover sú produkované zo 75% z cukrovej trstiny a 25% z recyklovaného plastu.
Netreba zabúdať ani na samotný proces
výroby, ktorý sa riadi zásadou trvalej udržateľnosti, rešpektuje prírodné zdroje
a životné prostredie. ¶ V ponuke značky Ecover nájdete prostriedky na
pranie, čistiace prípravky na riad, okná, kúpeľne a toalety, povrchy v domácnosti, či tablety a oplachovacie prostriedky do umývačiek riadu. Presvedčte sa
o kvalite výrobkov Ecover sami. V kuchyni sa vaším pomocníkom stane Ecover
ZERO - prípravok na umývanie riadu pre alergikov. Neobsahuje žiadne farbivá ani parfumy, je plne biologicky odbúrateľný. Navyše je dermatologicky
testovaný, a preto vhodný aj pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou a alergikov.
Jednoducho povedané, už žiadne alergické reakcie po umytí riadu. ¶ Silný
proti škvrnám, ale jemný voči vašej pokožke je Ecover ZERO gél
na pranie. Účinný je už pri nízkych teplotách, vyperiete s ním
farebnú aj bielu bielizeň. Balenie s objemom 1,5 litra vám postačí na 21 praní. Podobne ako ďalšie produkty značky
neobsahuje žiadne farbivá ani parfumy a je taktiež dermatologicky testovaný. Môžete s ním vyprať bielizeň
ľudí s citlivou pokožkou a aj malých detí. S produktmi
110 Ecover je príroda na vašej strane a odhalí vám, ako byť
súčasne jemný, šetrný a účinný v čistení. www.ecover.sk
Zakúpite v predajniach

a na www.eko-naturshop.sk.

Kolostrum
Ak vás trápia ochorenia dýchacích ciest, kvasinkové infekcie či zápaly močových ciest
alebo herpes, vaša imunita zrejme potrebuje
pomoc. Podporte ju aj užívaním kolostra.
Kolostrum (mledzivo) sa tvorí v mliečnej žľaze
cicavcov tesne pred pôrodom a pár dní po
ňom. Dodáva mladému organizmu jedinečný
komplex imunitných a rastových faktorov
a nutričných látok pre štart do života. Už oddávna sa využíva pre podporu imunitného systému nielen u detí, ale aj u dospelých. ¶ Špičkovú nemeckú kvalitu ponúka rad doplnkov DELTA COLOSTRUM®. Pochádza zo Strednej Európy
a keďže mnohé dôležité látky sa v ňom tvoria na základe vplyvu patogénov
a alergénov z prostredia, je pre vás z hľadiska protilá
tok najvhodnejšie. Pochádza z ekologických, kontro
lovaných chovov, je testované na reziduá antibiotík,
BSE, pesticídy, ťažké kovy aj salmonelu. Neobsahuje
tuk, kazeín, umelé sladidlá, ani konzervanty. Okrem
kapsúl a perál dostanete DELTA COLOSTRUM® aj ako
sirup, vhodný i pre deti od 6. mesiaca.
www.deltamedical.sk

Nie je kočík ako kočík
Vybrať si dobrý kočík nie je vôbec jednoduché.
Málokto si uvedomí, že ho bude možno aj tisíckrát skladať alebo prenášať, často aj s 10 kg záťažou. Navyše vajíčka v príslušenstve nepatria
vždy k špičke v bezpečnosti. Dobre o tom vie
spoločnosť JANÉ s 80-ročnou tradíciou a s vlastným crash-centrom priamo vo firme, patriaca
k najväčším výrobcom kočíkov na svete vôbec.
O ich kvalite a funkčnosti sa môžete presvedčiť
napríklad vo vzorkovej predajni BABYLAND na
na Starej Ivánskej ceste v Bratislave. Mať JANÉ sa
určite oplatí. www.babyland.sk, www.jane.sk

Problémy počať má takmer každý 6. pár.
Ako chrániť svoju plodnosť či zvýšiť šance na
otehotnenie? Ktoré lieky či pomôcky sú skutočne
účinné? Občianske združenie Bocian poskytuje
overené informácie o reprodukčnom zdraví,
vyšetreniach, možnostiach i rizikách liečby, úprave
životosprávy, adopcii či zdravom tehotenstve
a nezabúda ani na vytúžené deti.
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