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Občianske združenie Bocian už po 
šiestykrát prináša možnosť stretnu-
tia s odborníkmi a overené informácie 
o reprodukčnom zdraví, vyšetreniach, 
možnostiach i rizikách liečby, úprave 
životosprávy, či zdravom tehotenstve 
formou interaktívnej edukatívnej road-
show. Ak chcete vedieť, aká je vaša zá-
soba vajíčok, ako predchádzať opakova-
ným zápalom či infekciám – najmä počas 
letnej návštevy kúpalísk a bazénov, ako 
zrýchliť spermie, akej kozmetike sa vy-
hýbať, ako posilniť panvové dno alebo 
čo pre vaše materstvo znamená práca 
na zmeny či pravidelné fajčenie, Turné 
plodnosti je to správne miesto pre oboch 
potenciálnych rodičov.
 
V júni sa teda už po šiestykrát v Brati-
slave, Banskej Bystrici a Košiciach usku-
toční edukačná roadshow konzultácií pre 
budúcich rodičov. Častými návštevníkmi 
sú ženy, ktoré sa doteraz neúspešne po-
kúšali dieťa počať alebo sú v hraničnom 
veku a medzi mužmi sú záujemcovia 
o informácie o tom, ako zlepšiť kvalitu 
spermií. Často prídu obaja a zbavujú sa 
nánosu neuveriteľných mýtov a častých 
hlúpostí, ktoré si vyhľadali na internete. 

Turné plodnosti – po šiestykrát

Pod pojmom „plánovanie rodiny“ si väčšina  
spoločnosti – žiaľ a nesprávne – predstaví  
antikoncepciu, čiže ako dieťa nemať. V súčasnosti  
sme však svedkami celkom opačného problému, a to  
ako dieťa počať, keď sa pre rodičovstvo rozhodneme. 
Fakty sú neúprosné, asistenciu k počatiu dieťaťa  
potrebuje približne každý šiesty pár. Niektorým sa nedarí 
celé roky a ani desať rokov snaženia nie je na Slovensku 
doba obzvlášť výnimočná. Čo vieme o svojej plodnosti? 
Tušíme, čo ju denne ohrozuje a čím ju, naopak, chránime? 
Akým percentom sa na meškaní bociana podieľajú 
partneri a v čom majú najväčšie medzery? Čo možno  
liečiť a kde končia i možnosti modernej medicíny?  
Dobrých správ a zaujímavých noviniek je viac.  
O tom všetkom je už tradičné júnové Turné plodnosti.

Aj preto je heslom tohto ročníka slogan:

Internet je zábavný,  
možno i dobrý radca,  

ale veľmi zlý lekár.
Veľká časť informácií je zameraná 

na prevenciu. Na to, ako problémom 
s plodnosťou predchádzať. Pri sledovaní 
televízie napríklad neprejde hodina, aby 
ste nevideli reklamu na „ženské“ infek-
cie, kvasinky, svrbenie či iný problém, 
ktorý, ak sa opakuje, vedie k zápalom, 
zrastom, komplikáciám a v koneč-
nom dôsledku i k neplodnosti. Takmer 
vôbec však ženy nie sú informované 
o tom, ako týmto problémom predchá-
dzať. Napríklad chlamýdiám či sexu-
álne prenosným ochoreniam“, hovorí  
Mgr. Denisa Priadková, predsedníčka 
Občianskeho združenia BOCIAN. „To, 
ako používať toaletný papier, či bio 
vložky, ako zmerať správnosť cvičenia 
panvového dna alebo vybrať správnu 
či špeciálnu spodnú bielizeň, asi nie sú 
práve témy ku káve, Bocian ich však 
zvláda bravúrne a v konečnom dôsled-
ku môžu znamenať rozdiel medzi teho-
tenstvom a neplodnosťou.

 Rok čo rok máme k dispozícii kvalitnejšie 
a lepšie laboratórne testy, ľudia však 
majú pramálo informácií o tom, čo 
možno zmerať, otestovať či zistiť. Ani na 
preventívnych prehliadkach u gynekológa 
či andrológa sa často nespýtajú základné 
veci, ktoré by mohli ich plodnosti prospieť! 

 Vek prvorodičiek neustále stúpa, vo 
vyspelých európskych krajinách priam 
hranične, evidentná je snaha „oklamať 
čas“ zamrazovaním vajíčok či spermií, 
správny čas pre otehotnenie však zatiaľ 
ani podľa najväčších odborníkov oklamať 
nevieme a tak je dôležité, aby najmä mladé 
ženy poznali svoju najdôležitejšiu krivku: 
krivku plodnosti v závislosti od veku.

 Mimoriadne zaujímavou témou je 
súvislosť medzi plodnosťou a výživou. 
Len máloktorí gynekológovia upozorňujú 
na potrebu riešenia potravinových 
intolerancií a alergií, súvislosti medzi 
plodnosťou a ústnou hygienou či omnoho 
prozaickejším a v spoločnosti rozšíreným 
problémom, ako je nadmerná konzumácia 
cukru.

Turné plodnosti sprevádza  
6. vydanie Predmaterskej  
knižky Plánujete bábätko  

a 5. vydanie Pasu plodnosti,  
unikátnych a vyhľadávaných  

publikácií Občianskeho  
združenia Bocian. 

Pas plodnosti po piatich úspešných roční-
koch Turné plodnosti po prvý raz vychádza i 
v susednej Českej republike, zaujímavý však 
bude aj pre slovenských čitateľov, ktorí tam 
už tradične za liečbou porúch plodnosti od-
chádzajú, pretože im ponúka omnoho väčšiu 
konkurenciu a tým i priateľský prístup, ktorý 
je výsledkom snahy udržať si klienta, a tiež 
širšie možnosti testovania v oblasti genetiky, 
imunológie či endokrinológie.
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     Dokáže to, čo zatiaľ  
  nikto iný nedokázal.

Snažilky vám  
    prináša www.femibion.sk
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Pripomeňme si spoločne, čo by 
mali vedieť všetci mladí muži  
vo veku okolo dvadsať rokov.

1.  Štyridsať nie je tridsať
Ani muži nie sú nadšení vyšetreniami, zá-
krokmi, finančnou a emotívnou záťažou, 
ktorú prináša liečba neplodnosti. Mali by 
preto vedieť, že krivka ženskej plodnos-
ti začne klesať ešte pred partnerkinou  
tridsiatkou a hoci v Hollywoode sa dnes 
bežne rodí po štyridsiatke, jej šanca na 
počatie v danom mesiaci je sotva 5 %, pri-
čom u tridsiatničky je to viac ako 20 %.

2.  Na veku otca záleží
Riziká starších matiek sú známejšie ako 
riziká genetických porúch starších ro-
dičov. Opäť za to môžu osobnosti, ktoré 
si dieťa – najlepšie už niekoľké a vždy 
s mladšou partnerkou – doprajú i po se-
demdesiatke. Zvýšený výskyt schizofré-
nie, autizmu a iných duševných porúch 
či retardácie u detí starších otcov je však 
preukázaný. A čo znamená zvýšený? 
U otcov po štyridsiatke sa uvedené poru-
chy detí vyskytujú päťkrát častejšie ako u 
tridsaťročných otcov.

3.  Nielen počatie je dôležité
Tehotensto je jedna vec. Devastujúce 
následky však môže mať zvýšený vek 
jedného či oboch rodičov na jeho zdarný 
priebeh a najmä koniec, čiže narodenie 
zdravého dieťaťa. Deti mužov po päť-
desiatke sú pre partnerky dvojnásob-
ne zvýšeným rizikom potratu či pôrodu 
mŕtveho dieťaťa. Ak má partnerka 
viac ako 42 rokov, tehotenstvo sa 
končí viac či menej závažným po-
tratom vo viac ako 50 % prípadov.

Hoci túžbu po deťoch pociťujú veľmi silno i muži 
a často tiež pátrajú po tom, či môžu oni sami niečo 

urobiť preto, aby sa stali otcami, ešte stále sú to 
oni, kto má vo vedomostiach o plodnosti väčšie 

medzery. Azda preto, že väčšinou sa túžba po dieťati 
pripisuje žene. O to dôležitejšie je, aby sa partneri 
liečili a bezdetnosť riešili ako pár. Mnohí z nich sú 
veľmi prekvapení, že počať dieťa je ako postaviť 

múr z nekonečného radu drobných tehličiek. Ibaže 
presne tak sa stavia pevný múr. Nanešťastie sa 

plodnosťou nezaoberáme na školách, ale často až 
vtedy, keď už mnohé veci „zhrdzavejú“ vekom. 

mohlo radovať len 17 % žien. V skupine 
medzi štyridsať až štyridsaťštyri rokov to 
však bolo len 6 % žien.

7.  Plánovanie
Konverzácia o tom, kedy plánujete zalo-
žiť rodinu, by sa mala odohrať čo najskôr.  
Ak o tehotenstve či otcovstve začnete 
premýšľať, je čas sadnúť si s partnerom 
a zodpovedne prebrať, kedy a koľko detí by 
ste si želali, ako budete postupovať, ak sa 
to nebude dariť, či pre vás oboch prípadne 
pripadá do úvahy adopcia. Dobrá rada nad 
zlato, nedovoľte túžbe po deťoch, aby zni-
čila zázrak vašej lásky, nekonečné čety na 
internete vymeňte za konverzáciu s dôve-
ryhodným odborníkom a buďte v pohode 
– to je v každej fáze prípravy rodičovstva 
ten najdôležitejší predpoklad.

Pokiaľ ide o dámy, zoznam rád, tipov 
a informácií, ktoré potrebujete bez 
ohľadu na to, či plánujete počatie už toto 
leto alebo až v budúcej „päťročnici“, 
Občianske združenie Bocian poctivo – 
a najmä zaujímavo i prehľadne – vpísalo 
do Predmaterskej knižky. Po tú svoju si, 
zdarma, môžete prísť na júnové Turné 
plodnosti alebo vám ju pošlú poštou. 

BOCIAN hľadá  
dobrovoľníkov 
Ak máte chuť pomôcť počas  
Turné plodnosti či pri iných  
aktivitých Občianskeho združenia  
Bocian, zoskenujte QR kód alebo  
navštívte www. bocianoviny.sk  
a dozviete sa viac.
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4.  Matematika chromozómov

O dôležitosti veku vypovedajú i strohé čísla 
štatistík. Ak sa rozhodnete rodinu napláno-
vať po štyridsiatke namiesto pred tridsiat-
kou, výskyt chromozomálnych porúch 
(ktoré sú príčinou genetických porúch, 
abnormalít, spôsobujúcich závažné ocho-
renia, deformácie či úmrtie plodu) stúpne  
z 1 prípadu z 385 (pred tridsiatkou) na 1 zo 
63 (po štyridsiatke).

5.  Erektilná výzva plodenia
Väčšina mužov sa domnieva, že robiť deti 
je zábavné. V dvadsiatke i po nej určite. Vo 
vyššom veku sa táto činnosť však môže 
zmeniť na plánovací plodiaci maratón, či nie 
veľmi vzrušujúci beh na dlhé trate, sprevá-
dzaný meraním teploty, tabletkami, depre-
siou a často i drobnou erektilnou indispo-
zíciou. Nehovoriac o strese a mentálnom 
tlaku vyplývajúceho zo skutočnosti, že sa 
zo sexuality vytratí spontánna radosť a na-
stúpi akási disciplína zameraná na výkon.

6.  Umelé oplodnenie bez záruk
Hoci je umelé oplodnenie možnosťou ako 
mať vlastné biologické dieťa pre mnohé 
páry, ktoré už vyčerpali všetky ostatné 
možnosti, jeho výsledok nikto nezaručí 
a pravdou je, že väčšina cyklov sa nekon-
čí úspechom. Navyše, tam kde sú výsled-
ky pozitívne v 26 percentách prípadov 
(austrálska štúdia) pre ženy vo veku pod 
tridsať rokov, v 25 % pre ženy vo veku od 
tridsať do tridsaťštyri rokov, v skupine 
medzi tridsaťpäť až tridsaťdeväť rokov sa 

vecí, ktoré 
muži 
o plodnosti  
nevedia
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