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Unikátne patentované zloženie 
optimalizujúce mužskú plodnosť

|	Zlepšuje	pohyblivosť,	morfológiu,	počet	a	objem	spermií
|	Znižuje	fragmentáciu	DNA	v	bunkách	spermií
|	Zvyšuje	pravdepodobnosť	úspešného	počatia	a	tehotenstva
|	ø	25%	miera	otehotnenia	v	štúdiách	PROfertil®

|	K	dispozícii	vo	viac	ako	50	krajinách
|	Viac	ako	700.000	terapií	po	celom	svete

Kategória špecifických produktov pre špeciálny lekársky účel − 
stravovací režim mužov s poruchou plodnosti
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Lenus Pharma GesmbH
Seeböckgasse 59
1160 Vienna | Austria
Tel.: +43 1 405 14 19 0
Fax: +43 1 405 14 19 20

Čo si počať, keď spermiogram potvrdí u partnera subfertilitu, čiže zní-
ženú plodnosť? 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 sper-
mie je fragmentovaná, čosi ako poškodená. V praxi to má za následok, že 
pohyblivosť spermií je nízka alebo že podiel vitálnych, čiže životaschop-
ných spermií, ktorý by mal byť aspoň 58% – je nedostatočný. Ako to však 
v živote býva, znížená plodnosť obvykle predstavuje kombináciu týchto 
faktorov. Paradoxne môže byť fakt, že partnerovi diagnostikujú 
zníženú plodnosť aj dobrou správou, pretože to nepotvrdzuje neplod-
nosť. Vyplýva z toho, že existuje nádej a spôsob, ako výkonnosť spermií 
zlepšiť. Takže, čo môžete robiť? Faktom je, že od istého stupňa 
poškodenia spermií vám nepomôže len zlepšenie životného štýlu, ako 
prestať fajčiť, vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu, zmeniť stravu 
a začať športovať. Na „opravu“ nedostatkov spermií potrebujete inteli-
gentné produkty. PROfertil® bol vyvinutý ako špecifická zmes 
ôsmich samostatných látok, vďaka ktorým je účinný na niekoľkých úrov-
niach. Štúdie presného zloženia a dávkovania poskytujú dôkaz o tom, že 
PROfertil® zlepšuje objem ejakulátu, jeho hustotu a pohyblivosť spermií 
a tiež zvyšuje podiel vitálnych spermií. Keďže chráni spermie pred frag-
mentáciou DNA, PROfertil® ponúka skvelú alternatívu pri liečbe neplod-
nosti mužov trpiacich subklinickou varikokélou. Ak je problémom 
subfertilita, riešením je PROfertil®.
www.profertil.sk
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Mimoriadne rodiny

Pohľadnice Mimoriadnych rodín - tých, ktoré riešili problém s poruchami 
plodnosti či neplodnosťou a  napokon sa stali tak trocha výnimočnou 
rodinou - už šiesty rok fascinujú lekárov i páry, ktoré sa aktuálne o dieťa 
snažia a bocian z rozličných príčin mešká. Projekt, ktorý v Európe 
funguje v  22 krajinách pod spoločným názvom Special Families, vznikol 
na Slovensku v  Občianskom združení Bocian a  sme naň patrične hrdí.

Malý Eitan z  Izraela vás presvedčí, že jeho mama je najväčšia hr-
dinka na svete, pretože sa ho dočkala po dvanástich potratoch a štyroch 
deťoch, ktoré zomreli krátko po narodení. Ania a Irek z Poľska sa o dieťa 
pokúšali viac ako desať rokov, no napokon sa rozhodli pre život vo dvo-
jici. Snaha o dieťa totiž zaťala zuby do ich života tak hlboko, že hrozilo, že 
prídu o svoju lásku, blízkosť a šťastie. Krásna Karolinka a Filipek, ktorého si 
Agnieszka z Poľska adoptovala o rok neskôr, sú príkladom stále častejších 
medzinárodných adopcií. Evu a Martina zo Slovenska jedenásť rokov liečby 
a umelých oplodnení nielen vyčerpalo, ale malo aj mimoriadne nežiadúce 
vedľajšie účinky. Napokon si dieťa adoptovali a  vzápätí Eva otehotnela 
spontánne. Stovky pohľadníc Mimoriadnych rodín majú za se-
bou aj úspechy na medzinárodnom poli. Každoročne sa v rámci kongresu 
ESHRE (Európskej spoločnosti humánnej reprodukcie a embryológie) koná 
výstava pod názvom Wall of Hope, čiže Panel nádeje. Ak ste aj vy 
Mimoriadna rodina, podeľte sa s nami o svoj príbeh. Hoci aj anonymne. 
Poslať nám ho môžete na adresu bocian@bocianoviny.sk alebo priamo vy-
tvorte svoju pohľadnicu cez bocianoviny.sk.
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Pomáhame bocianom lietať
Držíte v rukách šieste vydanie Pasu plodnosti, knižočku nabitú 
informáciami o reprodukčnom zdraví, ochrane a podpore 
plodnosti, vyšetreniach, možnostiach i rizikách liečby, úprave 
životosprávy či zdravom tehotenstve. Hoci na cestovanie dnes 
našťastie potrebujeme pas čoraz menej, cesta za bábätkom 
môže byť dobrodružná a Pas plodnosti ušetrí budúcim otcom 
i mamám množstvo smútku, bolesti, ale i peňazí, času a zdravia. 
Problémy počať má takmer každý 6. pár. Nezáleží na tom, kedy 
po dieťati zatúžite, chrániť svoju plodnosť a vyhýbať sa rizikám, 
ktoré ju ohrozujú, by ste mali už dnes.

Distribúciu publikácie zabezpečujú
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Základným predpokladom plodnosti je poznať svoje telo a  to, ako 
funguje. V  prípade oboch pohlaví odporúčame aj podrobné štúdium   
partnera. Začni me tým, že ženám sa vajíčka tvoria ešte počas te-
hotenstva matky a v piatom mesiaci ich má približne 7 miliónov. Mnohé 
zaniknú ešte pred narodením a  po puberte ich je približne 300  000. 
Dozrieva ich však len okolo 400. Každý mesiac jedno.  Vo vaječ-
níku dozrievajú folikuly, obaly vyplnené tekutinou. Raz za mesiac jeden 
z nich praskne a približne 14. deň cyklu sa z neho uvoľnené vajíčko vy-
dáva na cestu za spermiami, v čom mu rytmickými pohybmi pomáhajú 
cílie, jemnučné vlásky vo vajíčkovode. Osudové stretnutie sa totiž odo-
hráva 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, ktorú si mô-
žete odsledovať.  Plodnosť je u  každého človeka iná a  čo je  dô-
ležité, 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.  Na  rozdiel od ženy, ktorej vajíčka sú vysta-
vené celoživotným vonkajším vplyvom, dokonca i  vplyvom života jej 
matky, spermatogenéza, čiže proces tvorby spermií trvá približne 78 dní. 
Inými slovami, spermiogram v  januári, navyše po chrípke či užívaní lie-
kov 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 nad-
semenníku dozrieť a odtiaľ sa dostať do semenovodu. Na vyvrcholenie si 
počká v semennom mechúriku, kde sa zmieša s tekutinami vylúčenými 
prostatou a  inými žľazami. Ejakulát, v priemere cca 3 mililitre tekutiny, 
obsahuje približne 300 miliónov spermií. K  vajíčku sa však v  ideálnom 
prípade prepracuje len niekoľko sto. Predpokladom zdravého, priamo-
čiareho pohybu vpred, ktorý zabezpečuje bičík, je energia, ktorú v tele, 
ktoré spája hlavičku s bičíkom, uvoľňujú mitochondrie.

Ona a on
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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

1. vajíčkovod 
2. maternica
3. výstelka maternice 
(endometrium)
4. vaječník
5. dutina maternice
6. dozrievajúci folikul
7. vajíčko vo vajíčkovode
8. spodná časť maternice
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Obvykle trvá 28 dní. Uprostred, približne na 14. deň, striedavo raz v ľavom, 
raz v pravom vaječníku dozrie a uvoľní sa jedno vajíčko, pripravené na oplod-
nenie. Ovulácia je základným predpokladom ženskej plodnosti a  pri skú-
maní problémov je na prvom mieste. Je preto je dôležité vedieť rozpoznať, či 
a kedy k ovulácii dochádza. Vyplňte si menštruačný kalendár na str. 14. Spolu 
so sledovaním bazálnej teploty a pri troche sebapozorovania sa naučíte ro-
zumieť svojmu telu, čo oceníte i počas tehotenstva.

Jemné, tenké, bezpečné
V priemere my ženy „premenštruujeme“ 6 rokov života. Je preto priro-
dzené, že vyhľadávame kvalitné hygienické pomôcky. Inovovanú líniu 
ultratenkých priedušných vložiek Bella Perfecta, kombinujúcu funkč-
nosť 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 pri-
liehavého 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 tex-
tília extra soft. Pokiaľ dávate pred-
nosť tampónom, značka Bella vám 
dáva do pozornosti líniu Bella 
Tampo v štyroch veľkostiach. 
www.bella4you.sk, www.bella-sk.sk
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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

Menštruačný cyklus
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Tehotenstvo je jedným z  najkrajších ob-
dobí v živote každej ženy. Je to však aj ob-
dobie, kedy sú ženy náchylnejšie na rôzne 
infekcie, a  preto je dôležité venovať zvý-
šenú pozornosť intímnej hygiene. Okrem 
pocitu čistoty, pohody a sviežosti ňou pri-
spievate k prevencii nepríjemných vaginál-
nych zápalov, ktoré môžu mať negatívny 
vplyv na reprodukčné zdravie aj na priebeh 
tehotenstva.  Bežné mydlá alebo 
sprchové gély obsahujú agresívne zložky 
(mydlo, parfumy), ktoré dráždia citlivú 
sliznicu pošvy. Tieto prípravky môžu nega-
tívne ovplyvniť pH vagíny a narušiť krehkú 
rovnováhu vaginálnej flóry. Výsledkom 
sú nepríjemné pocity, podráždenie či do-
konca infekcia.  Prípravky Lactacyd 
majú špeciálne zloženie pre potreby in-
tímnej hygieny s  dôrazom na hodnoty 
pH intímnych partií a  významnú úlohu kyseliny mliečnej. Tá udržiava-
ním prirodzene nízkeho pH vagíny v  rozmedzí 3,8 – 4,5 zachováva jej 
ochrannú kyslú vrstvu a podporuje množenie prospešných laktobacilov. 

 S  ohľadom na špecifické požiadavky každej ženy (dospievanie, te-
hotenstvo, náchylnosť na zápaly) obsahujú prípravky z  radu Lactacyd 
Pharma prírodné rastlinné výťažky ako bisabolol, tymián alebo sedmok-
rásku. Zo širokej ponuky odporúčame napríklad intímny gél na umývanie 
Lactacyd Pharma s antibakteriálnou prísadou, ktorý je 
zvlášť vhodný na použitie v tehotenstve, šestonedelí 
a pri menštruácii. Možno ho použiť aj v situáciách so 
zvýšeným rizikom, po športovaní a  plávaní. Využíva 
antiseptické a antibakteriálne vlastnosti výťažku z ty-
miánu. Dostanete ho aj v praktickej forme obrúskov 
na intímnu hygienu, ktoré môžete mať vždy poruke. 
www.lactacyd.sk

Intímna hygiena a starostlivosť
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Pracovné povinnosti, náročné emocionálne situácie či nepríjemné zážitky 
predstavujú pre organizmus nadmernú záťaž a následnú stresovú reak-
ciu organizmu. Ten sa ňou prispôsobuje situácii uvedením do stavu po-
hotovosti a so záťažou sa vyrovnáva zvýšením tlaku, tvorbou adrenalínu 
a  zrýchleným dýchaním. Kým primeraná a  krátkodobá stresová reakcia 
vás môže stimulovať k lepším výkonom, nadmerný a dlhodobý chronický 
stres vás fyzicky aj psychicky doslova sťahuje (stress z  angl. stiahnuť). 
Tento tichý zabijak prináša zvýšenie krvného tlaku, oslabenie imunit-
ného systému, búšenie a srdcovú arytmiu, problémy tráviacej a močovej 
sústavy, svalové kŕče, bolesti hlavy ako aj zmeny nálad, úzkostné stavy, 
trému či paniku.  A budúci rodičia, pozor! Medzi komplikácie spo-
jené s  chronickým stresom patrí aj pokles sexuálnej túžby, impotencia 
a  frigidita. Neznižujte kvalitu svojho života ani šance na potomka igno-
rovaním stresu a  eliminujte jeho nepriaznivý vplyv na  váš organizmus. 
Pomôžte si napríklad športom, okrem prekrvenia tela a okysličenia mozgu 
sa pri ňom vyplavujú endorfíny, známe aj ako hormóny šťastia. Venujte 
sa záľubám, robte si radosť maličkosťami, ktoré vás potešia, doprajte si 
výdatný spánok, dostatok relaxu a  smiechu. Nezabúdajte ani na osved-
čené priaznivé a upokojujúce účinky liečivých rastlín.  Ak nemáte 
čas na prípravu rôznych čajov a kúr, vhodné riešenie predstavuje rastlinný 
liek PERSEN®* alebo PERSEN® forte* s  liečivou silou valeriány lekárskej, 
medovky lekárskej a mäty piepornej, ktoré pomáhajú v boji s podrážde-
nosťou, nespavosťou či pri zvýšenej psychickej záťaži.1 PERSEN®*, spolu so 
zdravým životným štýlom, okolo vás vytvorí bariéru, cez ktorú sa stres len 
tak ľahko nedostane.

*Liek na vnútorné použitie. Pred začatím užívania lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O používaní lieku a prípadných 
nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. 
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku PERSEN® a PERSEN® forte, apríl 2013.

Bariéra proti stresu
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Tzv. socializmus či „sociálne“ orientované politické strany sa nás neustále 
snažia presvedčiť, že zdravotníctvo je alebo by malo byť zadarmo. Pozrime 
sa však na náklady na jednoduché vyšetrenie. Môže lekár pracovať za-
darmo? Mal by? Nie. Naopak, ak ide o naše zdravie či dokonca o život (na-
príklad v prípade gynekológa počas tehotenstva), väčšina z nás sa zhodne, 
že lekár by mal byť platený dobre. Pridajme náklady na mzdy zdravotníc-
keho personálu, nájomné, vodu, elektrinu, hygienu, poplatky, administra-
tívu, rukavice, zdravotné pomôcky, špeciálny nábytok a  desiatky iných 
drobností. Potom príde na rad technika. Spýtali ste sa niekedy zubára, 
koľko stojí jeho nové kreslo? Koľko vzduchotechnika či prenosný röntgen? 
Gastroenterológa či gynekológa, koľko stojí ultrazvuk? Súkromní lekári sa 
často zadĺžia na generácie dopredu, aby si mohli dovoliť svoje ambulancie 
vybaviť moderným zariadením. Nasledujú lieky. Roky vývoja, testovania, 
reklama, vzdelávanie lekárov vrátane zaujímavých zahraničných seminá-
rov…  Ako si potom vysvetliť to „zadarmo“? Jednoducho. Je to lož, 
ktorá má, ako sa hovorí, krátke nohy, ale ktorá je aj zhubná, nezdravá. Má 
nás presvedčiť, že je omnoho lepšie odovzdať bez reptania a  možnosti 
rozhodovania peniaze niekomu inému – štátu – aby s nimi naložil podľa 
svojho uváženia či neuvážene. Nič totiž nie je zadarmo a zdravotníctvo už 
vôbec nie. Výsledkom hospodárenia štátu je, že väčšina štátnych nemoc-
níc má dlhy. Niektoré súkromné sú však v zisku. Podobne by to dopadlo, 
keby ste v rodine nehospodárili vy, ale niekto, komu by vaše peniaze ne-
patrili a nezáležalo by mu na výsledku hospodárenia, pretože dlhy, ktoré 
by spôsobil, by sám nemusel splácať.  Toľko analýza situácie. Ako 
čiastočné riešenie navrhujeme zaujímať sa viac o to, koľko musíte v ko-
nečnom dôsledku štátu zaplatiť za to, aby bolo niečo „zadarmo“.

Nič nie je zadarmo
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Háklivé problémy majú riešenie
Háklivý problém vaginálnej suchosti okrem fyzických komplikácií nega-
tívne pôsobí aj na psychiku ženy, keďže ovplyvňuje kvalitu intímneho 
života či dokonca bežný spoločenský kontakt. Poznanie jeho príčin a pre-
javov umožňuje včas zareagovať a eliminovať mnohé riziká.  Zdravá 
vaginálna sliznica je pokrytá vrstvou zvlneného epitelu (výstelky). Vďaka 
normálnej hladine estrogénových hormónov si udržuje optimálnu vlh-
kosť, pružnosť a ph, dôležité faktory ochrany pred infekciami genitálneho 
a urinálneho traktu.  Problém nastáva pri znížení hladiny estrogé-
nov najmä pri nástupe menopauzy, onkologickej liečbe, po odstránení 
vaječníkov, pôrode, pri kojení, alebo následkom autoimunitnej poruchy. 
Výsledkom je úbytok kolagénu v  epitelových bunkách a  tým stenčenie 
sliznice. Nižšie hladiny mukopolysacharidov a  kyseliny hyalurónovej na 
povrchu výstelky zase znamenajú jej vysychanie.  Riziko vaginálnej 
suchosti zvyšujú aj rôzne gynekologické zákroky, prekonané vaginálne 
infekcie, dlhodobé užívanie antikoncepcie, antidepresív, liekov proti pre-
chladnutiu a alergiám. Nepomáhajú ani časté výplachy vagíny, používanie 
parfémovaných mydiel, vložiek a tampónov, stres, fajčenie a neuspokojivý 
intímny život.  Škála príznakov vaginálnej suchosti zahŕňa nutkanie 
na močenie, svrbenie, pálenie, zápal, bolestivosť či akútnu bolesť pri styku. 
Aplikácia liečiv proti domnelej infekcii môže suchú sliznicu ešte viac 
podráždiť a vyvolať aj alergickú reakciu. Podľa gynekológa MUDr. Karola 
Amona „včasnosť liečby zvyšuje jej úspešnosť a elimináciou zápalových 
procesov znižuje riziko chronickej atrofickej vaginitídy, zrastov a  iných 
komplikácií“.  Vhodným doplnkom liečby sú čípky IALUNA®. 
Vďaka obsahu kyseliny hyalurónovej udržiavajú správnu hydratáciu va-
ginálnej sliznice, jej prostredie normalizujú, lubrikujú a obnovujú priro-
dzenú obranyschopnosť proti infekciám. Zabraňujú prichyteniu baktérií 
a vírusov. Ďalšie zložky (rumanček pravý, pupočník ázijský, vitamín E) pô-
sobia protizápalovo, hojivo, dezinfikujú, podporujú regeneráciu a vznik 
nového epitelu.
www.ibsa.sk
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IALUNA®

vaginálne čapíky
Kyselina hyalurónová, vitamín E, výťažok 
z Rumančeka pravého a Pupočníka ázijského

Aplikácia 1x denne 
pred spaním:

• Správne hydratuje sliznicu 
po dobu 24 hod

• Zlepší lubrikáciu 
podporujúcu správnu 
pohyblivosť spermií

• Obnovuje hlienovú 
vrstvu umožňujúcu dlhšie 
prežívanie spermií

• Neovplyvňuje negatívne 
hodnotu pH prostredia

Pred použitím zdravotníckej pomôc-
ky si pozorne prečítajte pribalenú 
písomnú informáciu pre používateľa 
zdravotníckej pomôcky a poraďte sa 
so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
Iba na vaginálne použitie.

Trápi vás suchosť pošvy?

Zastúpenie v SR: IBSA Slovakia, s. r. o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/5262 0978, Fax.: 02/5262 0979, E-mail: ibsa@ibsa.sk • www.ibsa.sk

NA - inzercia 99x148 mm.indd   1 18.5.2015   9



Kde môže byť problém
Muži:

 zlá kvalita spermií
 nedostatočný počet spermií
 prekonaný zápal prostaty
 choroby mužských pohlavných 

orgánov
 dedičné ochorenie semenníkov 

alebo genetická porucha 
semenníkov

 nezostúpené semenníky
 nedostatočná činnosť žliaz 

s vnútorným vylučovaním 
a s tým spojená nedostatočná 
odozva hormónov riadených 
mozgom

 prekonané choroby v detstve, 
úrazy, infekcie

 prekonané pohlavne prenosné 
choroby – STD

 poruchy erekcie – ED
 častá jazda na bicykli a úzke 

slipy alebo nohavice
 zlá životospráva, sedavé 

zamestnanie, nezdravé 
stravovanie, nadváha, fajčenie, 
stres, nadmerná konzumácia 
alkoholu a kofeínu

 pitie nápojov z plastovej fľaše, 
dlhšie vystavenej slnečnému 
žiareniu

Ženy:
 poškodené, chýbajúce alebo 

nepriechodné vajcovody
 nevýkonné alebo poškodené 

vaječníky
 endometrióza alebo zrasty na 

maternici
 genetické príčiny
 dysfunkcia niektorej žľazy 

s vnútorným vylučovaním
 zlyhanie ovulácie
 syndróm polycystických ovárií
 imunologické príčiny
 embryo nenachádza vhodné 

podmienky na uhniezdenie
 prekonané mimomaternicové 

tehotenstvo
 dedičné ochorenia
 predčasná menopauza
 interrupcia
 ochorenia, ktoré sa môžu 

tehotnosťou matky zhoršiť, 
choroby, pri ktorých by bola 
tehotná matka ohrozená na 
živote alebo sa môže narodiť 
poškodené dieťa

 psychogénna alebo idiopatická 
sterilita

 následok nadmerného 
športovania

 zlá životospráva, nadváha, 
sedavé zamestnanie, nezdravé 
stravovanie, fajčenie, stres, 
nadmerná konzumácia 
alkoholu a kofeínu

 životné prostredie
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Kde môže byť problém



 menštruácia,  pohlavný styk, B bolesť, V výtok, • teplota

Menštruačný kalendár
Pravidelne vyplnený menštruačný kalendár je dobrou a  jednoduchou 
metódou, ako získať prehľad o  svojom menštruačnom cykle i  ovulácii. 
Základné informácie poskytne i vášmu lekárovi. Na meranie teploty pou-
žívajte vždy rovnaký teplomer i čas, najlepšie ráno po prebudení.
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Infekčné a  zápalové ochorenia 
uro genitálneho traktu trápia 
najmä ženy. Nevyhýbajú sa ani 
tehotným a čerstvým matkám, 
preto ak sa na tehotenstvo pri-
pravujete, po môžu vám aj na-
sledovné informá cie. Uvedené 
ochorenia vznikajú narušením 
rovnováhy normálneho vagi-
nálneho prostredia, tvoreného 
rôznymi baktériami. Zdravé, 
teda kyslé prostredie (pH do 
4,8), zabezpečujú tvorbou kyseliny mliečnej laktobacily. Pri porušení rov-
nováhy ich počet klesá, naopak, premnožujú sa kvasinky alebo baktérie 
priamo z  pošvy alebo vonkajšieho prostredia. Vzniká zápal, sprevádzaný 
výtokom, pálením či svrbením, pričom zasiah nutý môže byť každý or-
gán ženského pohlavného ústrojenstva. Ako zápal riešiť?  Úplne 
ideálne je predchádzať mu. Vyvarujte sa prechladnu tia, noste priedušnú 
bavlnenú bielizeň, nepreháňajte to so sladkosťami, dodržiavajte zásady 
bezpečného sexu a  primeranej hygieny. Okrem vody a  nedráždivej koz-
metiky 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. Rosalgin Easy pôsobí proti širokému spektru baktérií a kva-
siniek (bez ničenia laktobacilov), spôsobujúcich vaginálne ochorenia vrá-
tane mykóz. Rosalgin Easy vďaka znecitlivujúcemu účinku rýchlo uľaví od 
bolesti, svrbenia a pálenia. Rosalgin môžete bezpečne použiť aj pri zápaloch 
v tehotenstve, po pôrode pri liečení rán po nástrihu a ako súčasť hygieny 
v šestonedelí. Pri prevencii vaginóz, ich liečbe (aj v tehotenstve) a tiež pri 
obnove na rušeného vaginálneho prostredia môžete vyu žiť 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.

Rýchla úľava
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Veda zvaná spermiogram
Výsledky spermiogramu sú dôležité. Skúma sa počet spermií na mili-
liter ejakulátu, percento normálne, čiže vpred sa pohybujúcich sper-
mií (najmenej 50%), zdravá morfológia, čiže napríklad jedna hlavička, 
nechýbajúci chvostík (tiež najmenej 50%), veľkosť a  ďalšie parametre. 
Samozrejme, platí, že  spoľahlivosť vyšetrenia do veľkej miery závisí od 
vybavenia a odbornosti lekára.  Spermiogram sprevádza jednodu-
ché andrologické vyšetrenie, zamerané napr. 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 a tak vás určite poteší, že na kva-
litu spermií, ale aj na zlepšenie sexuálnej túžby i výkonnosti má pozitívny 
vplyv PROfertil®, vyvinutý špeciálne pre mužov.

 Kategórie kvality spermií podľa WHO z roku 1998 

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

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
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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 sliz-
níc 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 ce-
liakiu. Pri tom všetkom má hlavné slovo IVD. Pre každú ženu v plodnom 
veku je dôležité poznať svoju ovariálnu rezervu, inými slovami odhad va-
jíčok 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 sperimiogramu. Obrovské možnosti zisťovania príčin zníženej plod-
nosti či neplodnosti však prinášajú aj genetické či imunologické vyšetre-
nia. 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 organismus, skúmaním 
odobratých telesných tekutín alebo vzoriek tkaniva v  skúmavke, reakčnej 
jamke, v miske na živnej pôde alebo podložnom skle.

Význam IVD v prevencii i liečbe
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Plodnosť nie je samozrejmosť

Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne už viac ako 13 rokov 
poskytuje komplexné služby v oblasti asistovanej reprodukcie, gynekoló-
gie, andrológie i embryológie. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti, široký 
rad používaných metód a tím špičkových IVF špecialistov pomáha klinika 
k vytúženému dieťaťu aj párom, ktorých situácia sa zdá byť beznádejná. 
Hlavnou činnosťou je komplexné vyšetrenie a  liečba neplodného páru 
technikami a postupmi, ktoré sú dostupné v tých najlepších európskych 
centrách. Ponúka modernú metódu kultivácie embryí v  inkubá-
tore, ktorý je kontinuálne monitorovaný kamerou, čím embryológ získa 
mnohonásobne viac informácií o vývoji embryí a zároveň možnosť vybrať 
k prenosu to najkvalitnejšie embryo. Súčasťou ponuky je aj metóda PICSI, 
výber zrelej spermie, ktorá pozitívne reaguje na hyaluronan. Táto technika 
zvyšuje šancu na otehotnenie a  donosenie zdravého dieťaťa, čo je pre 
každú ženu dobrá správa. Párom s  nezistenou príčinou neplod-
nosti, po opakovaných potratoch či neúspešných zákrokoch umelého 
oplodnenia alebo mužom nad štyridsať rokov je určená metóda vyšetrenia 
spermií jednoduchou metódou HALOSPERM® KIT, ktorá môže odhaliť ich 
poškodenie, prejavujúce sa ako fragmentácia DNA. Operačná sála 
kliniky je vybavená pre všetky výkony asistovanej reprodukcie, ako aj mo-
dernými prístrojmi pre hysteroskopické vyšetrenia. Súčasťou pracoviska 
sú aj gynekologické ambulancie, ktoré poskytujú ucelenú gynekologickú 
starostlivosť i prevenciu ženám v každom veku. V príjemnom a intímnom 
prostredí nájdete v Klinike reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne 
svojho sprievodcu na ceste za vytúženým potomkom. Tím skúsených 
odborníkov vám individuálnym prístupom a diskrétne pomôže prekonať 
počiatočné rozpaky či neistotu a urobí všetko preto, aby vaša liečba bola 
úspešná.  

MUDr. David Rumpík, riaditeľ kliniky linika reprodukční 
medicíny a gynekologie Zlín,  U Lomu 638, 760 01 Zlín, 
Česká republika, www.ivf-zlin.cz
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 prevencia porúch plodnosti je možná 

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 je ďalšou úspešnou aktivitou 
Občianskeho združenia BOCIAN. Určený je mladým 
dievčatám či skôr ženám vo veku od 16 rokov. Projekt 
bude prebiehať online i na stredných školách a má am-
bíciu stať sa súčasťou učebných osnov, pretože práve naj-
zraniteľnejšia veková skupina o plodnosti a jej ochrane vie veľmi 
málo. Vďaka príťažlivej forme má projekt obrovskú podporu gynekológov, 
ale najmä učiteľov, výchovných poradcov či vedenia škôl. Témami predná-
šok sú napríklad opakované zápaly, chlamýdie či HPV, ale i mužské témy 
ako andropauza a ohrozenie spermií lifestylovými faktormi. “Na 
biológii síce preberáme pojmy ako pošva a ich fungovanie, ale je to suchá 
učebná látka a tu v priebehu hodiny odznejú zaujímavo podané fantas-
tické informácie, ktoré sme nikdy predtým nepočuli a stavím sa, že väčšinu 
z nich nevedia ani naši rodičia,” hovorí 17-ročná Katarína.
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Ak nie je možné počať dieťa prirodzenou cestou a zlyhala i medikamen-
tózna 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 ide o odbornosť personálu, kvalitu 
technologického vybavenia alebo dostupnosť používaných medikamen-
tov. V neposlednom rade sa rozšíril aj zoznam používaných metód asisto-
vanej reprodukcie od IUI – intrauterinnej inseminácie (vloženie spermií do 
maternice), cez IVF – in vitro fertilizácie (oplodnenie vajíčka mimo orga-
nizmu 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 potráca-
nia. Včasná návšteva centra, váš pozitívny pocit s komunikácie s  lekármi 
i s personálom, porozumenie vyšetreniam i zákrokom, to zostáva na vás. 
Držíme vám palce.

 centrá asistovanej reprodukcie 

 Centrum asistovanej reprodukcie Gyncare, www.gyncare-sk.com

 Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovnú  
       reprodukciu Gyn-fiv, www.gynfiv.sk

 Sanatórium Helios sk, www.sanatoriumhelios.sk

 Centrum asistovanej reprodukcie Iscare, www.iscare.sk

 Spln – Sanatórium pre liečbu neplodnosti, www.spln.eu

 Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny Bratislava, www.ucrm.wbl.sk

 ReproMedica, klinika reprodukčnej medicíny, www.repromedica.sk

Asistovaná reprodukcia

Detské investičné životné poistenie
8 krát poistenie detí zdarma,
deti sú v poistnej zmluve poistené až 2 krát -  
s každým rodičom,
zdravotné asistenčné služby  
pre obe poistené osoby,
poistenie je možné  
od narodenia diaťaťa,
cestovné poistenie  
pre celú rodinu zdarma.

www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l 0850 60 60 60

Finančná istota pre vaše deti

Život sa 
mení rýchlo.
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Vďaka možnostiam modernej liečby cukrovky (analógy inzulínu, inzulí-
nové perá a pumpy) majú aj ženy s diabetom 1. typu predpoklad úspešne 
počať a porodiť zdravé dieťa. Ak je ich ochorenie dobre kompenzované, 
sú tieto šance prakticky identické možnostiam zdravých žien. Dobrá 
kompenzácia je hlavnou cestou prevencie vzniku vrodených chýb u ich 
detí a vážnych tehotenských komplikácií. 

tehotenstvo
pri cukrovke

 Diabetes Mellitus 1. typu a príprava na tehotenstvo 

Pred počatím by hladina glykovaného hemoglobínu mala byť čo naj-
bližšie norme (HbA1c<7%), pochopiteľne bez výskytu závažnej hypo-
glykémie. Ženy by  mali absolvovať i  komplexnú zdravotnú prehliadku 
s  odporučením liečby chronických komplikácií cukrovky (retinopatia, 
nefropatia, neuropatia a srdcovocievne ochorenia) a posúdením ich ak-
tuálnej liečby, pretože niektoré z  liekov sú v tehotenstve zakázané a  je 
nutné ich nahradiť bezpečnými. Do dosiahnutia dobrej kompenzácie je 
možné sa pred otehotnením naopak chrániť, pretože moderná hormo-
nálna antikoncepcia je vhodná aj pre diabetičky. V  prípade nemožnosti 
dosahovať dobrú kompenzáciu klasickou intenzifikovanou inzulínovou 
liečbou, samozrejmosťou je dodržiavanie diétnych a  režimových opat-
rení, je potrebné prejsť na liečbu pomocou inzulínovej pumpy doplnenú 
o senzor pre kontinuálne sledovanie hladiny glukózy.
MUDr. Silvia Dókušová, diabetológ, Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa
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MiniMed® Veo™

Lydia
Lepšia kontrola vďaka 
pumpe od roku 2011
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Keď som sa po prvýkrát rozhodla založiť si rodinu, moja sestrička 
a lekár mi zdôraznili, že pred otehotnením a počas tehotenstva je 
dôležité mať dokonalú kontrolu nad hodnotami glykémie a odporučili 
mi prejsť z MDI na inzulínovú pumpu. Keď som to spravila, moje 
hladiny A1C klesli pod hodnotu 6,0, počas tehotenstva som nemala 
problémy s výkyvmi hodnôt glykémie a samotný pôrod prebehol 
veľmi dobre. Používanie pumpy mi rozhodne pomohlo priviesť 
na svet zdravé dieťa a teraz sme veľmi šťastná rodina. – LYDIA

ČO UROBIŤ PRE BEZPROBLÉMOVÉ 
TEHOTENSTVO S DIABETOM 1. TYPU?

Inzulínová pumpa MiniMed ® Veo ™ je zdravotnícka pomôcka na liečbu cukrovky, 
ktorá umožňuje kontinuálne uvoľňovanie inzulínu v tele. Pre bližšie informácie 
o liečbe inzulínovou pumpou alebo o opatreniach, ktoré by mali byť dodržané, 
obráťte sa prosím na svojho lekára. 

www.medtronic-diabetes.sk
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Deti sú úžasné a  inšpiratívne schopnosťou žiť naplno najmä pre súčas-
nosť, netrápiť sa minulosťou ani zaťažovať sa vyhliadkami na budúcnosť. 
Sme si istí, že ako milujúci rodičia im túto výsadu veku radi ponecháte 
a  časť starosti o  budúcnosť pomôžete vyriešiť sporením Junior extra 
v  Prvej stavebnej sporiteľni.  Toto špeciálne sporenie je určené 
pre deti od narodenia až do 18 rokov, pričom pre dieťatko do 1 roka 
ho získate bez poplatku za uzatvorenie zmluvy. Mesačné vklady majú 
výšku podľa vašich možností a každý sporiteľ má nárok na štátnu pré-
miu, v tomto roku v maximálnej výške až 66,39 €. Za zmienku rozhodne 
stojí aj výhodný ročný úrok k vkladom aj štátnej prémii, zákonná ochrana 
vkladov až do výšky 100 000 € a po splnení podmienok zákonný nárok 
na stavebný úver s úrokovou sadzbou už od 2,9 % ročne.  Sporenie Junior 
extra tak ponúka jeden z najlepších spôsobov, ako výhodne a bezpečne 
pripraviť svojmu potomkovi prostriedky na kúpu jeho prvého vlastného 
bývania – či už sporením alebo v  kombinácii so stavebným úverom. 
Samozrejme, ak sa tak rozhodnete. Pretože po 6 rokoch sporenia môžete 
celú nasporenú sumu na účte stavebného sporenia vrátane štátnej pré-
mie a úrokov použiť na ľubovoľný účel, napríklad na financovanie štúdií 
na strednej alebo vysokej škole. Ak zostanete pri pôvodnom pláne, cesta 
k  bývaniu pre potomka vedie po dosiahnutí dospelosti a  splnení pod-
mienok cez stavebný úver s nízkym a počas celej doby splácania garan-
tovaným úrokom. K prostriedkom na bývanie sa môžete dostať aj pred 
splnením podmienok na  získanie stavebného úveru vďaka pestrej po-
nuke medziúverov. Sporenie Junior extra získate aj s extra istotou, ktorá 
znamená, že v prípade úmrtia jedného alebo oboch zákonných zástup-
cov bude Prvá stavebná sporiteľňa pokračovať v sporení pre vaše dieťa 
až do maximálnej výšky 10 000 €. So sporením Junior extra pripravujete 
svojím deťom dôvod na radosť aj do budúcnosti.

Pre extra budúcnosť
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Chcete, aby sa vaše deti zdravo vy-
víjali a rástli ako z vody? Tak im ju 
doprajte v primeranom množstve 
a kvalite. Správny pitný režim hrá 
v prípade vašich ratolestí kľúčovú 
úlohu. Veď povážte, u  novoro-
denca tvorí podiel vody dokonca 
až 80% jeho telesnej hmotnosti.  
Niet divu, že už pri  5  % dehyd-
ratácii sa môžu objaviť kŕče, 
nevoľnosti a  pri strate viac než 
10  % tekutín prichádza výrazný 
nepokoj, halucinácie či vysoká 
horúčka. Malé dieťa si vodu samo 
nevypýta, preto mu ju pravidelne 
ponúkajte. Príjem teku-

tín sledujte ešte dôkladnejšie v období, keď dieťa prestane byť dojčené 
a  v  jedálničku začne prevládať tuhá strava. Nedojčené deti by mali od 
6. mesiaca života za 24 hodín prijať cca 400 – 600 ml tekutín (okrem 
200 – 700 ml vody skrytej v umelom mlieku či príkrmoch). Samozrejme, 
s pribúdajúcim vekom a nárastom fyzických aktivít sa nároky na pitný 
režim dieťaťa zvyšujú, napríklad v 4 rokoch na 1600 a v 5 – 7 rokoch až 
na 1600 – 2000 ml denne. Rovnako dôležitá ako kvantita je samo-
zrejme aj kvalita ponúkanej vody. Najprísnejšie kritériá prirodzene spĺňa 
dojčenská voda Rajec z chráneného podzemného zdroja v čistej prírode 
Rajeckej doliny, ideálna na prípravu stravy aj pitný režim pre deti, vrátane 
najmenších. Vyrába sa na špeciálne upravenej linke, prechádza 
online kontrolou dusičnanov a  neskôr karanténou. Kratšia expiračná 
doba (6 mesiacov) zaručuje jej čerstvosť. Nemusíte ju prevárať a na roz-
diel od vody z vodovodu má prirodzene nízky obsah minerálov a dusič-
nanov. Preto nezaťažuje detský organizmus, ktorý ešte nevie hospodáriť 
s minerálmi a soľami. V prvom rade však výborne chutí a spoľahlivo za-
háňa smäd nielen deťom, ale aj mamičkám v období tehotenstva a doj-
čenia. Na zdravie mamičkám a na zdravie deťom, nech rastú ako z vody!

Mama, mám smäd
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ABY RÁSTLI AKO Z VODY
Dojčenská voda Rajec je zrodená z panensky 
čistej prírody Rajeckej doliny. Je určená pre 
každé mláďa, ktoré má zdravo vykročiť do 
života. Je tak čistá, že ju nemusíte prevárať. 
Najlepšia voda pre tých, na ktorých 
vám najviac záleží.

www.rajec.com

Mama, mám smäd



Iscare a.s., centrum re-
produkčnej medicíny 
bolo založené v  roku 
1999 ako prvé centrum 
na Slovensku. V  súčas-
nosti máme dve plno-
hodnotné pracoviská 
– v Bratislave a Martine, 
kde poskytujeme naše 
služby 7 dní v týždni. Za 
16 rokov práce v oblasti 
reprodukčnej medicíny 

sme nadobudli bohaté skúsenosti a  zároveň  sme lídrom na Slovensku 
v  tomto odbore. Od októbra 2014 sme sa stali súčasťou veľkej rodiny 
FutureLife s.r.o., do ktorej patria aj viaceré renomované centrá v Českej 
republike, s  ktorými úzko spolupracujeme.  Našou prvoradou 
snahou je dosiahnutie spontánnej gravidity postupnými krokmi od naj-
jednoduchšej liečby. Kladieme dôraz na diagnostikovanie príčin neplod-
nosti, ktorá je kľúčom k úspešnej liečbe a splneniu sna našich klientov.  
Používame najnovšie a najmodernejšie liečebné postupy, a  to vždy len 
na potrebnej a individuálnej úrovni. Podávame prírode pomocnú ruku, 
ktorá pre pacientku znamená najšetrnejší zásah do biologických proce-
sov organizmu. Problém otehotnenia ženy vnímame ako spoločný prob-
lém páru a kladieme dôraz aj na mužský faktor, ktorý má v súčasnosti 
zhoršujúcu sa tendenciu. Práve liečbou mužského faktoru sme dosiahli 
veľmi pozitívne výsledky  na úrovni spontánne vzniknutých tehotností. 
V  prípade nutnosti mimotelového oplodnenia (IVF) uprednostňujeme 
minimálnu hormonálnu prípravu, alebo dokonca realizujeme aj tzv. na-
tívne cykly bez vonkajšieho hormonálneho zásahu. Vďaka novým me-
tódam, ktoré plne aplikujeme v našich embryologických laboratóriách, 
v  súčasnosti realizujeme prenos jedného embrya do dutiny maternice 
(single embryo transfer). Naša úspešnosť po transfere jedného embrya sa 
dlhodobo pohybuje na úrovni 43%. 
MUDr. Silvester Galo, PhD.
Bratislava, Šulekova 20 | Martin, Kollárova 2, Areál UNM, Pavilón 6
www.iscare.sk

 Moderná liečba 
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