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❖ Problematikou neplodnosti se profesně zabývám už dvacet let a celou tu dobu si uvědomuji, 

jak je pro ženu těžké jít životem s tímto „břemenem“.  

 

❖ eBook jsem napsala tak, jako bych se s Vámi povídala „u kafe“. Nečekejte žádnou vědeckou 

publikaci. Těch je dost a jsou určené spíše odborníkům z lékařského prostředí. Mým 

záměrem bylo vyplnit „mezeru na trhu“ (která podle mě existuje) a přiblížit problematiku 

neplodnosti a její léčbu všem, kdo by jí mohli potřebovat.  

 

❖ Snažím se být MOSTEM mezi odborníkem z centra asistované reprodukce a pacientem, 

abychom si lépe porozuměli a naše vzájemná spolupráce byla snazší a lepší. 
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Co v eBooku najdete: 

 
❖ Co je to neplodnost a jaké jsou její příčiny 

 

❖ jak vypadá vyšetření neplodnosti u praktického gynekologa (nebo jak by mělo vypadat) 

 

❖ o neinvazivní - „přírodní“ léčbě neplodnosti  

 

❖ doporučím Vám recept na bylinkový čaj na neplodnost (kde ho sehnat a jak ho užívat) 

 

❖ kdy zkoušet neinvazivní léčbu a kdy je lepší svěřit se do péče centra asistované reprodukce 

 

❖ jak vypadá léčba v centru asistované reprodukce, kdo v něm pracuje, jak to tam chodí 

 
❖ jak si vybrat centrum, které Vám bude vyhovovat 

 

❖ jaké jsou věkové limity léčby 
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❖ jaké jsou ceny léčby: kdy a jak ji hradí zdravotní pojišťovny a jaká je spoluúčast pacientů 

 

❖ pomohu Vám zorientovat se v celé problematice (co a kdy je pro koho vhodné) a 

v terminologii (na konci najdete slovník pojmů) 

 

❖ o léčbě mužské neplodnosti včetně toho, jak se muž často cítí v centru asistované 

reprodukce 

 

❖ jestli je v ČR možné pomocí asistované reprodukce léčit ženu bez partnera 

 

❖ něco o dárcích spermií a dárkyních vajíček 

 

❖ jak se vyrovnat s neúspěšnou léčbou 

 
❖ mnoho dalších rad, postřehů, doporučení... 

 

❖ eBook doplnila kresbami grafička Barbora Nová, dodala jimi knize vtip a „šmrnc“ 
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❖ zaváděcí cena eBooku (limitovaná pro prvních 100 čtenářů) je 350 Kč (14 EUR) 

 

 

 

 

Pokud byste potřebovali více informací nebo jakoukoliv 
radu, napište mi: 

 

na email pruvodce@alenadvorakova.cz 

 

nebo na blog http://alenadvorakova.cz/ 

 

 

 

eBook můžete stáhnout ZDE   

 

mailto:al.dvorak@seznam.cz
mailto:al.dvorak@seznam.cz
http://alenadvorakova.cz/
http://alenadvorakova.cz/
http://alenadvorakova.cz/objednavka-ebooku/
http://alenadvorakova.cz/objednavka-ebooku/


 

2018 © www.alenadvorakova.cz 6 

Provodce neplodností a asistovanou reprodukcí           Alena Dvořáková 

 

Pokud se chcete dozvědět více o mně, autorce eBooku, a motivech, proč jsem 
ho napsala, čtěte tady: 

 

http://alenadvorakova.cz/muj-pribeh-2/ 
 

nebo tady:  
 

http://alenadvorakova.cz/jak-se-stane-z-embryolozky-manazerka-
a-z-manazerky-pruvodkyne/ 

 

 

Děkuji Vám a přeji příjemné čtení!    

                                                                           Vaše Alena                                                                                 
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