PAS PLODNOSTI

µ vydanie

Unikátne patentované zloženie
optimalizujúce mužskú plodnosť
Kategória špecifických produktov pre špeciálny lekársky účel −
stravovací režim mužov s poruchou plodnosti

Čo si počať, keď spermiogram potvrdí u partnera subfertilitu, čiže zníženú 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 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
Paradoxne môže byť fakt, že partnerovi diagnostikujú
faktorov.
zníženú plodnosť aj dobrou správou, pretože to nepotvrdzuje neplodnosť. 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 inteliPROfertil® bol vyvinutý ako špecifická zmes
gentné produkty.
ôsmich samostatných látok, vďaka ktorým je účinný na niekoľkých úrovniach. 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 fragmentáciou DNA, PROfertil® ponúka skvelú alternatívu pri liečbe neplodnosti mužov trpiacich subklinickou varikokélou. Ak je problémom
subfertilita, riešením je PROfertil®.
www.profertil.sk
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A product of

| 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 60 krajinách
| Viac ako 1.000.000 terapií po celom svete

Diagnóza subfertilita

Lenus Pharma GesmbH
Seeböckgasse 59, 1160 Vienna / Austria
Phone: +43 1 405 14 19-0
Fax: +43 1 405 14 19-20

Zloženie vedecky overené klinickými štúdiami
a publikované v lekárskych časopisoch:

www.profertil.eu
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Pomáhame bocianom lietať

Zdravo a chutne
k plodnosti
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To, čo jeme, má obrovský vplyv na to, ako sa cítime, ako vyzeráme, akú
záťaž zvládame, ale aj na naše šance na otehotnenie. Aj preto je tu kampaň Zdravo a chutne. Skupina skúsených odborníkov každý rok zostaví
potravinový kompas, vďaka ktorému sa môžete lepšie stravovať a zbaviť
sa zdravotných problémov. Môže však urýchliť aj vašu cestu k bábätku, ak
ju nekomplikuje iná zdravotná prekážka.
Vedeli ste, že plodnosť
môže negatívne ovplyvniť aj potravinová intolerancia, hoci je miernejšia
ako potravinová alergia? Že vegáni a vegetariáni majú takmer o tretinu
Ak sa o tehomenej spermií ako muži, ktorí mäso konzumujú? 1
tenstvo snažíte, medzi základné pravidlá patrí obmedziť alkohol a kofeín.
Môžete si dať kávu, najmä ak máte nízky tlak, ale päť káv denne neprospieva ani ovulácii ani spermiám. Muži by sa mali vyhýbať vode z plastových fliaš a obaja by ste sladené nápoje (najmä
umelými sladidlami) mali vymeniť za ovocné
čaje, filtrovanú vodu alebo riedenú ovocnú
šťavu. Pravdaže, skutočne čestvú ovocnú
šťavu.
Vyhýbajte sa hotovým jedlám,
konzervám a čomukoľvek, o čom neviete,
z čoho pozostáva. Plodnosti prospievajú aj
rastlinné bielkoviny (quinoa, pohánka či sójové
produkty a tiež orechy a strukoviny) a potraviny bohaté na Omega 3, napríklad taký losos.
www.zdravoachutne.sk
1 Štúdia Loma Linda University
Medical Centre v Kalifornii, USA

Držíte v rukách siedme 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.
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Ona a on
Základným predpokladom plodnosti je poznať svoje telo a to, ako
funguje. V prípade oboch pohlaví odporúčame aj podrobné štúdium
partnera.
Začnime tým, že ženám sa vajíčka tvoria ešte počas tehotenstva 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 vaječníku dozrievajú folikuly, obaly vyplnené tekutinou. Raz za mesiac jeden
z nich praskne a približne 14. deň cyklu sa z neho uvoľnené vajíčko vydáva na cestu za spermiami, v čom mu rytmickými pohybmi pomáhajú
cílie, jemnučné vlásky vo vajíčkovode. 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, ktorú si môžete odsledovať.
Plodnosť je u každého človeka iná a čo je dôležité, 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 vystavené 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 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
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, priamočiareho pohybu vpred, ktorý zabezpečuje bičík, je energia, ktorú v tele,
ktoré spája hlavičku s bičíkom, uvoľňujú mitochondrie.

Gynobox - otvorene, overene, online
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Všetko, čo sa odohráva medzi nohami je dôležité. To príjemné, to bolestivé i to pravidelné. Aby toho dobrého bolo viac a prekvapení menej,
pravidelne kontrolujte online rubriku Gynobox. 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
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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

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.
Obsiahly slovník reprodukčného zdravia nájdete na www.bocianoviny.sk
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Abdominálny ‒ v podbrušku
AIH ‒ inseminácia spermiami
od manžela
Azoospermia ‒ neprítomnosť spermií
v ejakuláte
Embryo ‒ oplodnené vajíčko od 7. dňa
do 12. týždňa
FSH ‒ hormón, ktorý stimuluje rast
folikulov a vajíčok
Gaméty ‒ reprodukčné bunky, t.j.
spermie a vajíčka
Gonadotropíny ‒ ženské pohlavné
hormóny
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
IUI ‒ intrauterinná inseminácia,
vpravenie spermií do 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

Kde môže byť problém
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

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
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Čas plodnosti

Menštruačný cyklus
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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

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
oplodnenie. Ovulácia je základným predpokladom ženskej plodnosti a pri
skúmaní problémov je na prvom mieste. Je preto 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 rozumieť svojmu telu, čo oceníte i počas tehotenstva.

Jemné, tenké, bezpečné
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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 obleVložky
čenia a unikátna zložka „magic gel“ mení tekutinu na gél.
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

≥

Milujte sa kedykoľvek, ale množte
sa v pravú chvíľu. So správnym načasovaním vám spoľahlivo pomôže
digitálny ovulačný test Clearblue.
Predtým, než po ňom siahnete, si
však urobte zopár „domácich úloh“,
ktoré vám pomôžu pripraviť svoje
telo na veľkú výzvu. Užívajte kyselinu
listovú, cvičte, pestro a zdravo jedzte,
skoncujte s cigaretami, vyhýbajte sa
alkoholu a obmedzte kofeín. Väčšina
týchto rád platí aj pre partnera. Mal
by myslieť aj na nosenie vhodnej, nie príliš tesnej spodnej bielizne a vyhýbať sa činnostiam, pri ktorých hrozí prehrievanie semenníkov, škodiace
kvalite spermií (horúci kúpeľ, cyklistika..). K samotnému správnemu
načasovaniu je dobré vedieť niečo o priebehu menštruačného cyklu.
Odsledujte si jeho dĺžku a ovulačný test Clearblue vám poradí, ktorý deň
je vhodný na začatie testovania. Na sledovanie cyklu vám poslúži aj menštruačný kalendár Clearblue, do ktorého si môžete zaznamenávať výsledky
testov pomocou zrozumiteľných symbolov.
Pre účely samotného
testovania by ste mali vedieť, že približne 24 ‒ 36 hodín pred ovuláciou sa
prudko zvyšuje hladina luteinizačného hormónu (LH). Tento 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%, je preto presnejší ako metódy sledovania kalendára či merania bazálnej teploty, ktorá sa navyše zvyšuje až
po ovulácii.
Práve od času
detekcie nárastu LH, signalizovanej
jedinečným a jasným „smajlíkom“
začínajú 2 najplodnejšie dni, takže
digitálny ovulačný test Clearblue
maximalizuje vaše šance prirodzene
otehotnieť. Je navyše rýchly, výsledok
testu sa dozviete o 3 minúty. Objavil
sa „smajlík“? Na čo ešte čakáte?
www.clearblue.com
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Panvové dno ‒ domov plodnosti
Zdravé panvové dno je zdravý domov vašej plodnosti. Jeho oslabenie
je jednou z príčin inkontinencie ‒ samovoľného, neovplyvniteľného
úniku moču, ktorý trápi až 60% tehotných žien a 40% matiek po pôrode. Zvýšený, počas pôrodu až enormný tlak na svalstvo panvového
dna a dolné močové cesty môže mať za následok práve ochabnutie
panvového svalstva i zvierača mechúra a únik moču. Pri ľahších formách
účinne pomôžu cviky na posilnenie panvového svalstva, tzv. Kegelove
cvičenia, ktorých “vedľajším účinkom” je napríklad aj zvýšený prežitok
pri milovaní.
Istotu pri zvládaní každodennej rutiny vám dodajú
nové, diskrétne slipové vložky Depend, určené pre veľmi ľahký únik
moču. Rýchlo absorbujú vlhkosť a neutralizujú pach. Poskytujú maximálnu ochranu pred pretečením a zostávajú suché 3x dlhšie ako bežné
vložky. Účinne pomôžu aj pohodlné naťahovacie nohavičky Depend. Sú
z jemného priedušného materiálu a majú vysoko absorpčné, anatomicky
tvarované jadro. Dostanete ich v diskrétnej marhuľovej farbe a 4 rôzMimochodom, dôležitou
nych veľkostiach.
súčasťou prevencie inkontinencie je udržiavať si
zdravú telesnú hmotnosť. Odporúčame aj prestať
fajčiť. Vedeli ste, že priemerná fajčiarka si menopauzu privodí o jeden až štyri roky skôr ako nefajčiarka? A hádajte, čo sa stane, keď zakašle…
www.depend.sk
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Zrasty v brušnej dutine a panve
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% pacientok.
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 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

Prevencia tvorby pooperačných zrastov
... zrasty môžu spôsobovať neplodnosť,
chronické bolesti brucha, nepriechodnosť čriev
a ďalšie komplikácie po operáciách ...

urobte niečo pre seba
pred gynekologickou operáciou

www.nordicpharma.sk

www.zrasty.sk
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Poraďte sa so svojim lekárom

Menštruačný kalendár

Rýchla úľava

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 používajte 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 pripravujete, po
môžu vám aj nasledovné informá
cie. 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. Rosalgin Easy pôsobí proti širokému spektru baktérií a kvasiniek (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 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.

15

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

Antikoncepcia bez hormónov
Pharmatex vaginálne kapsuly je antikoncepcia, ktorá neovplyvňuje
cyklus ženy a je bez hormónov. Poskytuje ochranu minimálne počas
4 hodín a je vhodná pre všetky fertilné aj dojčiace ženy, je dobre tolerovaná a dostanete ju bez lekárskeho predpisu. Používajte Pharmatex
vaginálne kapsuly pred každým pohlavným stykom, t.z. aj opakovaným.
Nepoužívajte mydlo na intímnu hygienu dve hodiny pred a po pohlavnom styku. V prípade nedostatočnej vaginálnej lubrikácie je dostupný
Pharmatex vaginálny krém s aplikátorom, poskytujúci až 10-hodinovú
ochranu. www.pharmatex.sk
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PHARMATEX vaginálne kapsuly a PHARMATEX vaginálny krém je liek pre vaginálne použitie, obsahuje
Benzalkonii chloridum. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred použitím si pozorne prečítajte
písomnú informáciu pre používateľa. O najvhodnejšom
použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Účinná liečba myómov
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% pacientok.
Aj u žien, ktoré sa nepodrobili chirurgickej liečbe, zostával po liečbe objem
O myómoch by ste
myómov redukovaný ešte ďalších 6 mesiacov.
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. www.hipokratesds.sk
MUDr. Peter Feldmár, Ph.D.
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Riešiteľný problém

Koniec herpesu
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Tehotenstvo a materstvo sú pre telo matky skutočnou výzvou. Zvýšené
telesné a psychické vypätie môže u niektorých žien viesť k oživeniu
aktivity herpetického (HSV) alebo papilomatického (HPV) vírusu,
ktoré spôsobujú nepríjemný opar v rôznych formách. Keď sa prejaví,
siahnite po bezpečných prípravkoch, ktoré sa môžu používať v tehotenstve i po pôrode a v laktácii bez akéhokoľvek rizika nežiadúcich účinkov.
Výbornou voľbou je rad produktov EPIGEN®, ktoré sú účinné
pri liečbe rôznych druhov oparov, vaginálnej kandidózy a bakteriálnej
vaginózy. Unikátny EPIGEN® sprej je jediným antivirotikom v sprejovej
aplikačnej forme na trhu. Tento prírodný produkt využíva liečivé účinky
kyseliny glycyrrhizínovej, extraktu z koreňa sladkého drievka. Zabraňuje
množeniu vírusových častíc a stimuluje vlastnú obranyschopnosť buniek
postihnutej kože. Má aj analgetické účinky a urýchľuje hojenie. EPIGEN®
sprej môžete používať aj preventívne pri nechránenom styku a počas letných mesiacov, keď je riziko aktivácie vírusu vyššie. Podobné využitie má
aj prírodný jemný EPIGEN® Intim gél. Ten je navyše vďaka špeciálnemu
zloženiu mimoriadne vhodný na dennú hygienu a starostlivosť o intímne
ženské partie. Kyselina glycyrrhizínová v EPIGEN® Intim géle zabezpečí
komplexnú hygienu, zatiaľ čo kyselina mliečna pomáha udržať prirodzené pH. Intim gél pomôže aj pri podráždení a začervenaní, spôsobených depiláciou, používaním vložiek,
syntetickej alebo tesnej bielizne, ktorej by
ste sa mali vyvarovať.
Ak vás trápi
najčastejší opar na perách, siahnite po kréme
EPIGEN® LABIAL, ktorý efektívne pôsobí proti
všetkým infekciám vyvolaných Herpes vírusom. Bráni tvorbe pľuzgierikov, potláča bolestivosť, zápal a mokvanie. Uľahčuje hojenie
a účinne hydratuje, aby ste mohli svoje pery
používať na lepšie veci. www.pomark.sk

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.
Vašu snahu podporí aj výživový doplnok INCOVENAL®
comfort, nehormonálne tablety s unikátnym zložením účinných látok.
Významnými zložkami CEL complex sú ľan siaty posilňujúci svaly panvového dna a extrakt zo semien tekvice obyčajnej, ktorý významne prispieva
k zníženiu počtu inkontinenčných epizód. Horčík a vitamín D podporujú
správne fungovanie nervového systému svalov.
www.incovenal.eu
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Veda zvaná spermiogram
Výsledky spermiogramu sú 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, platí, že spoľahlivosť vyšetrenia do veľkej miery závisí od vybavenia a odbornosti lekára.
Spermiogram sprevádza jednoduché 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 kvalitu 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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Posolstvá nádeje
Pripravte si vreckovky, toto je silná
káva. Projekt Mimoriadne rodiny, pod
medzinárodným názvom hope-infertility vznikol na Slovensku a vďaka
obrovskému záujmu o skutočné príbehy z viac ako 20 krajín má ambíciu
stať sa globálnym zdrojom nádeje pre všetkých, ktorí sa o dieťa snažia.
Neuveriteľných 300 znakov na pohľadnici stačí na to, aby ste o úskaliach
plodnosti pochopili mnohé.
Malý Eitan z Izraela vás presvedčí,
že jeho mama je najväčšia hrdinka na svete, pretože sa ho dočkala po
dvanástich potratoch a štyroch deťoch, ktoré zomreli krátko po narodení.
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. A nie
raz.
Stovky pohľadníc Mimoriadnych rodín majú za sebou úspechy
na medzinárodnom poli, ale svoj účel plnia aj v jednotlivých krajinách
a online. Svedectvo o ohromnej túžbe po deťoch zo všetkých kútov nášho
kontinentu a pocta odvahe a vytrvalosti, ktorá napriek bolesti a mnohým
obetám za to napokon stála, už zhliadlo a ocenilo niekoľko desaťtisíc
odborníkov.
Ľudia, ktorí na ceste za dieťaťom prekonávali rozličné
prekážky alebo sa stali rodinou vo dvojici, dávajú tváre a mená strohým
štatistikám o poruchách plodnosti a my vopred ďakujeme tým z vás, ktorí
sa podelia o svoj príbeh. Hoci aj anonymne. Poslať nám ho môžete na
adresu bocian@bocianoviny.sk.
Darujete nádej a poskytnete reálny
a preto tak potrebný pohľad na liečbu i asistovanú reprodukciu. Od leta
2015 sa s Mimoriadnymi rodinami stretávate aj v mnohých slovenských
a českých mestách na klinikách či v nemocniciach. Tak čo, ste aj vy
Mimoriadna rodina? www.bocianoviny.sk
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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 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.

centrá asistovanej reprodukcie
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Centrum asistovanej reprodukcie GYNCARE www.gyncare-sk.com
Centrum pre gynekológiu, urológiu a asistovnú reprodukciu GYN-FIV
www.gyn-fiv.sk
Sanatórium Helios SK www.sanatoriumhelios.sk
Centrum asistovanej reprodukcie Iscare www.iscare.sk
Sanatórium pre liečbu neplodnosti ‒ SPLN www.spln.eu
Univerzitné centrum reprodukčnej medicíny Bratislava www.ucrm.wbl.sk
ReproMedica, klinika reprodukčnej medicíny www.repromedica.sk

Význam IVD v prevencii i liečbe

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, s tými vzácnymi až tisíce.
Pri poruchách plodnosti je u žien dôležité zistiť hormonálny profil, vylúčiť sexuálne prenosné ochorenia či endometriózu alebo autoimunitné
ochorenia, ale i diabetes či celiakiu. Pre ženu v plodnom veku je dôležité poznať svoju ovariálnu rezervu, inak odhad vajíčok v zásobe, preMužská plodnosť sa
tože plodnosť a jej vývoj je tiež individuálny.
dá do veľkej miery odvodiť z vyšetrenia ejakulátu, čiže sperimiogramu.
Obrovské možnosti zisťovania príčin zníženej plodnosti či neplodnosti
však prinášajú aj genetické či imunologické vyšetrenia.
Po úspešnom počatí vás zasa čaká celý rad vyšetrení, ktorých úlohou je vylúčiť
genetické poškodenie plodu. Jedným z nich je prenatálny TRISOMY test,
ktorý dokáže s veľkou presnosťou už od 11. týždňa tehotenstva s výsledkom do 5 dní vylúčiť prítomnosť troch druhov trizómií ‒ Downov,
Edwardsov a Patauov syndróm, len na základe odberu krvi matky a následnou analýzou DNA plodu. Navyše dokáže zistiť aj pohlavie 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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Nič nie je zadarmo
Detské investičné
životné poistenie
Ak si uzavriete Investičné životné poistenie
pre zdravie a dôchodok získavate:
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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 zadarmo? Mal by? Nie. Naopak, ak ide o naše zdravie či dokonca o život (napríklad v prípade gynekológa počas tehotenstva), väčšina z nás sa zhodne,
že lekár by mal byť platený dobre. Pridajme náklady na mzdy zdravotníckeho personálu, nájomné, vodu, elektrinu, hygienu, poplatky, administratívu, 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 seminárov…
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 nemocníc má dlhy. Niektoré súkromné sú však v zisku. Podobne by to dopadlo,
keby ste v rodine nehospodárili vy, ale niekto, komu by vaše peniaze nepatrili 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 konečnom dôsledku štátu zaplatiť za to, aby bolo niečo „zadarmo“.

■ poistenie dieťaťa a rodiča na jednej zmluve,
■ bonusové krytie z vybraných poistení rodiča

zdarma pre všetky deti,

■ zdravotné asistenčné služby pre obe

poistené osoby,

■ poistenie je možné dojednať

od narodenia dieťaťa,

■ cestovné poistenie

pre celú rodinu zdarma.

Finančná istota pre vaše deti
www.wuestenrot.sk l FB Wüstenrot Slovensko l INFO

6060 (0850 60 60 60)
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Tehotenstvo
pri cukrovke
Prirodzená túžba ženy po dieťati
niekedy naráža na limity jej zdravotného stavu a obavy z následných rizík
v priebehu tehotenstva a po narodení dieťaťa. Jednou z diagnóz, ktoré
môžu viesť k pochybnostiam o tom,
či mať dieťa, je aj Diabetes Mellitus
1. typu alebo cukrovka. Ak s ňou zápasíte, vedzte, že v prípade využitia
možností modernej liečby, máte aj
vy prakticky identickú šancu úspešne
počať a porodiť zdravé dieťa ako
zdravá žena.
Počas prípravy
na tehotenstvo je kľúčová dobrá kompenzácia (vyváženie, vyrovnanie)
cukrovky, teda stav, v ktorom sa vaše laboratórne a iné výsledky blížia hodnotám zdravých ľudí a kvalita vášho života bude čo najlepšia. Dôležitá je
komplexná zdravotná prehliadka s odporučením liečby chronických komplikácií cukrovky (retinopatia, nefropatia, neuropatia a srdcovo-cievne
ochorenia). Lekár posúdi stav ich aktuálnej liečby, pretože niektoré z liekov
sú v tehotenstve zakázané a je nutné ich nahradiť bezpečnými. Počatie die100100
ťaťa by malo prebehnúť v čase výbornej kompenzácie, teda po dosiahnutí
aspoň 3 mesiace trvajúcej stabilizácie hladín cukru. Sleduje sa hladina tzv.
95 95
glykovaného
hemoglobínu, ktorý vzniká viazaním sa glukózy na jeho molekuly. Čím menej glukózy, tým menej glykovaného hemoglobínu. Pred po75 75
čatím
by jeho hladina mala byť čo najbližšie norme (HbA1c<7%), bez toho,
aby vás ohrozovala hypoglykémia, nízka hladina cukru v krvi.
Dobrá
kompenzácia cukrovky výrazne znižuje riziko vzniku vrodených vývojových chýb u detí. Kým ju dosiahnete, pred otehotnením sa chráňte správne
25
zvolenou
antikoncepciou, vhodnou aj pre diabetičky. Ak nie je možné po25
trebnú kompenzáciu dosiahnuť klasickou inzulínovou liečbou s využitím
5
krátkodobých
aj niektorých dlhodobých analógov (inzulínov so zmenenou
5
štruktúrou), je potrebná liečba pomocou inzulínovej pumpy so senzorom,
0
priebežne
sledujúcim hladinu glukózy.
0
MUDr. Silvia Dókušová, diabetológ,
Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa
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Medzi nami
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, 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.
Pilotný ročník projektu priniesol 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 neJANUÁR
moje nervy
vídaným spôsobom venuje ochrane
pred neželaným tehotenstvom či
november
pohlavne prenosnými ochoreniami
fakt drsné
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
- školské prázdniny
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“Prosím ťa, aké ty môžeš mať starosti? Počkaj, až budeš chodiť do roboty, starať sa
o deti....” pripomína ti to niečo? Rodičia i príbuzní sú niekedy dobre vedľa, ale toto je
vrchol. Písomky, skúšanie, na krku polročné vysvedčenie, na čele akné, v peňaženke
prázdno, nový mobil v nedohľadne a k tomu všetky tie plány, sny, túžby, a láska.
Úžasná. Tá, ktorá ti hrdlo zviera tak, že nedokážeš prehltnúť ani sústo. Preto si občas
usmiata, bláznivá a rozrehotaná a inokedy smutná, sklamaná či na dne. Inak sa tomu
hovorí parádny stres.
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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.

