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     Alena

V červnu 2020 jsem při příležitosti měsíce
reprodukčního zdraví začala psát pro můj

Instagram průvodkyně_neplodnosti
stejnojmenný seriál. Myslela jsem, že to
bude pár dílů, ale protože o asistované
reprodukci, kde jsem 20 let pracovala,
mám opravdu co říct, tak se mi psaní

trochu vymklo z ruky  a seriál jsem
nakonec psala celý rok a měl 33 dílů.
Bylo mi líto zajímavého materiálu (na
sociálních sítích je často to, co jste

napsali před týdnem, zapomenuto). Na
článek na blog to bylo moc dlouhé, takže

tak vznikl eBook, který právě čtete.

Tento eBook je JEN o asistované
reprodukci. Tím nechci říct, že pokud se
Vám nedaří otěhotnět, měly byste
směřovat rovnou do centra asistované
reprodukce. Je řada možností, které by
měly léčbě v CAR předcházet. Ale o tom
tady mluvit nebudeme, inspiraci čerpejte
v mém eBooku Průvodce neplodností.  



KDY JÍT DO CENTRA ASISTOVANÉ REPRODUKCE (CAR)? 

Hormonální profil ženy
Ultrazvukové vyšetření ženy - kontrola ovulace a děložní sliznice 
Spermiogram muže
Průchodnost vejcovodů ženy (někdy se doporučuje, někdy není třeba)

 A začneme hned zásadní otázkou:

1.

Předpokládejme, že už máte za sebou první kroky léčby, která probíhá u
Vašeho praktického gynekologa. Po roce (někdo to řeší i dříve) jste navštívily
svého gynekologa a ten Vás vyšetřil. 

       Základní vyšetření je: 
1.
2.
3.
4.

Pokud je vše v pořádku, není žádný spěch. Pijte čaj G, můžete přidat nějaké
cvičení, ideálně hormonální jógu nebo rehabilitaci podle Ludmily Mojžíšové.
Někdy Váš gynekolog doporučí podporu ovulace Klomifen citrátem
(Clostybegyt) a řízení menstruačního cyklu progesteronem. 

Pokud se nějakou dobu pořád nedaří, je čas zvážit návštěvu CAR. Jak dlouhá
by měla být doba tohoto snažení, to neplatí univerzálně pro každou z Vás.
Pokud je Vám 28, nespěchejte. Pokud je Vám 35 let a více, dlouho neotálejte.



 Pokud něco z výše zmíněných 4 bodů není v pořádku, zkraťte dobu snažení.
Máte-li AMH pod 0,8, dlouho neotálejte. 

U spermiogramu je těžké posoudit, kdy je nutné jít do CAR hned. Často
dostávám ke komentáři spermiogramy, které sice nejsou normospermie, ale
obsahují jen malé odchylky, se kterými můžete snadno otěhotnět i přirozeně. To
je ale na delší diskusi a to budeme to řešit v samostatném tématu, více o tom
najdete v kapitole 22. o patologickém SPG. 

Při úplné neprůchodnosti vejcovodů je třeba CAR navštívit co nejdříve, tady je
jakékoliv přirozené snažení samozřejmě marné. Pokud je neprůchodný 1
vejcovod, můžete se snažit o přirozené početí i tak.
Důležitá je kombinace problémů, např. pokud máte snížený spermiogram a k
tomu nízké AMH, riziko se sčítá a je třeba to řešit dříve. 

A samozřejmě naprosto stěžejní je Vaše chuť léčit se v CAR. Mám zkušenost, že
řada z Vás s léčbou v CAR váhá, chce otěhotnět přirozeně. Na tom není nic
špatného, víte dobře, že nikdy nikoho neposílám na asistovanou reprodukci,
pokud nechce, je třeba, abyste byly s léčebným postupem ztotožněny! 
A pak je tu druhá část z Vás, která se v CAR léčit chce, protože už „nemá
nervy“ na to, dívat se každý měsíc na negativní test. A chce, „aby se už něco
dělo“. Proč ne, je to opět na Vás.

A POKUD NEVÍTE, JESTLI UŽ, NAPIŠTE MI A ROZEBEREME TO. 



2.JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ
CENTRUM ASISTOVANÉ

REPRODUKCE?

Není to totiž jednoduché. Většina z
Vás jde do nejbližšího Vašemu
bydlišti. 
Velmi doporučuji tuto otázku
nepodcenit. Protože správný výběr
CAR je důležitý nejen pro samotný
výsledek léčby, ale i pro Váš pocit z
procesu. Často s Vámi řeším
problém, že se někde léčíte, ale
pochybujete o tom, jestli je Vás
vlastně léčí správně. 

Prostě nechoďte nikam, kde se Vám nelíbí. Zdravotní pojišťovny Vám
hradí 4 pokusy, je škoda je vyplýtvat někde, kde nejste spokojeni. 

 

Vždy Vám říkám, že důvěra ve
Vašeho TERAPEUTA (ať už je to
gynekolog,embryolog,koordinátorka,
bylinkářka nebo třeba já) je strašně
důležitá. Bez ní mnohem hůře
dosahujete úspěchu a nepříjemný
pocit z léčby to vše zhoršuje. 
 



Dobrý tip: objednejte si vstupní vyšetření aspoň ve dvou
CAR, klidně ve více. Cizinky, přijíždějící do ČR léčit
neplodnost, to dělají chytře. Přijedou na pár dní a v nich
obejdou třeba 3 CARy. A kde se cítí nejlépe, pro tento CAR
se rozhodnou. Dělejte to stejně, máte na to nárok. Někde se
vstupní vyšetření připlácí, někde je zdarma. A neříkejte, že
na to nemáte čas!!! Je to opravdu dobře investovaný čas i
energie.

Prohlížení referencí je dobré. Ale má to
spoustu háčků: mám zkušenost, že
třeba CAR XY se Marii líbí hodně a
Anně vůbec. Takže je třeba počítat
s tím, že je to trochu subjektivní. A další
problém: v referencích na CAR najdete
příspěvky, které napsaly holky, které je
navštěvovaly před časem, třeba před
několika lety. A situace v  CARech se
mění, z  dobrého CARu se může stát
během roka či dvou něco úplně jiného.
Nebojte se dojíždět do dobrého CAR.
Řada z Vás to dělá. Je mi jasné, že se
to prodražuje a taky Vás to stojí víc
času. Ale opět, je to dobře investovaný
čas i peníze. 

A který CAR je tedy dobrý? Mám
zásadu, že veřejně o žádném CARu
nikdy neřeknu, že je špatný. Takže
nečekejte, že tu teď zveřejním
seznam těch dobrých i špatných.
Preferuji menší CAR, bývá v nich více
osobní přístup. Dobré CARy jsou
dobré díky lidem, kteří v nich pracují.
A to se často mění. Česká republika
je „malý rybník“ odborníci z nich
často přechází z jednoho do
druhého. A tím se může kvalita CAR
velmi rapidně změnit. 



Mám v ČR vytipovaných několik CAR, se
kterými spolupracuji, které jsem si pro
spolupráci vybrala. Protože jsou tam dobří
doktoři, dobrá embryologická laboratoř a
milé a ochotné koordinátorky nebo sestry.
A ženy, které tam doporučím, mají často
nějaké výhody. 

Takže pokud nevíte, jaké centrum asistované reprodukce si vybrat,
napište mi, moc ráda Vám poradím.

CARy v ČR poslední dobou často mění svoje majitele. Ti původní, kteří je
před lety založili, je prodávají, a tím se může kvalita taky velmi změnit
(osobně jsem to zažila). Doporučuji tedy CAR, který je tradiční a vlastní ho
původní majitelé. To je ale informace, kterou se často na jejich webu
nedozvíte.


