
Lieky, doplnky stravy 
a bylinky užívajte 
v tehotenstve opatrne. 
Konzultujte ich s gyne-

kológom, so všeobecným leká-
rom, špecialistom alebo aspoň 
s lekárnikom. Dajte si pozor 
aj na kombinácie liečiv a ich 
vzájomné účinkovanie. Viete, 
že sa môžete dať bezpečne 
zaočkovať proti chrípke a iným 
infekčným ochoreniam?

Alergie, cukrovka

„Pri chronických ochoreniach 
musíte pokračovať v liečbe, aby 
ste neboli dekompenzovaná. 
Nevynechávajte ju svojvoľne 
a nespoliehate sa na lieky bez 
predpisu,“ upozorňuje Miroslav 
Kotek z neštátnej gynekolo-
gickej ambulancie v Bratislave. 
Ste atopická ekzematička, aler-
gička alebo astmatička? O tom, 
ktoré antihistaminiká, inha-
lačné spreje, kortikoidy, očné či 
nosové kvapky môžete užívať, 
sa čo najskôr poraďte s alergio-
lógom. To isté platí pri ochore-
niach štítnej žľazy, cukrovke  
a epilepsii. Endokrinológ, 
diabetológ či neurológ vedia, 
ako vám v období tehotenstva 
nastaviť liečbu.
Špecialisti na základe prísne 
sledovaných liekových data-
báz určia, ktoré medikamenty 
sú pre vás vhodné a ktoré nie. 
Medicína sa poučila z dávnejšej 
aféry s talidomidom. Tento liek 
sa v polovici minulého storočia 
predpisoval tehotným ženám 
na upokojenie a spanie, fungo-
val vynikajúco. Až po čase sa 
prišlo na to, že spôsobuje vážne 
vývojové poškodenia plodu.

text Adriana Fábryová  
 foto Shutterstock

Čakáte bábätko a povedali ste si, že chémia  
je odteraz tabu. Fajn. Lenže nie vždy to bez nej ide.  
Aké lieky smiete či musíte užívať,  
ktorým by ste sa mali vyhnúť  
a proti čomu sa môžete  
očkovať?

Tehotná 
bez chémie?

▶ MUDr. MIROSLAV 
KOTEK
gynekológ,  
pôrodník

Náš 
odborník
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pili viac alkoholu alebo užívali 
viac liekov: „Treba si uvedomiť, 
že zárodok v štádiu blastocysty 
sa vyživuje zo žĺtkového vaku, 
nie z tela matky. Táto výživa 
trvá prvých štrnásť dní. Potom 
nedostanete menštruáciu a už 
tušíte, že ste tehotná. Od toho 
času do päťdesiateho dňa by ste 
mali byť veľmi opatrná, pretože 
sa vyvíjajú všetky orgány plodu. 
Ak v tomto štádiu nastane 
porucha, plod môže odumrieť. 
Príroda má skrátka dva úžasné 
samoregulačné mechanizmy, 
ako budúce dieťa ochrániť pred 
poškodením.“

Veľké zmeny

Telo nastávajúcej matky 
prechádza počas tehotenstva 
niekoľkými vážnymi zmenami 

– imunologickými, hormonál-
nymi, mechanickými a inými. 

„Organizmus musí vytvoriť 
také podmienky, aby chvíľu 
toleroval cudzie bielkoviny 
a plod z maternice nevypu-
dil. Tehotenstvo je vo svojej 
podstate imunosupresia, pri 
ktorej sa znižuje obrana proti 
vírusom, baktériám, parazi-
tom,“ objasňuje Miroslav Kotek.
V prvom rade sa mení imunita 
ženy – zvyšuje sa humorálna, 
potláča sa bunková. Preto je 
tehotná náchylnejšia na ocho-
renia, spôsobené patogénmi 
vnútri buniek. Mení sa aj jej 

na stabilizáciu črevného traktu 
a v ťažších prípadoch infúzna 
liečba,“ informuje Miroslav 
Kotek.
Proti hnačke vyskúšajte 
klasický čierny čaj a mine-
rálky, osvedčené sú sucháre. 
Bezpečné je aj čierne uhlie. 
Niekedy sa nevyhnete antibio-
tikám, napríklad pri zápale 
močového mechúra. „Ak je 
to jediná voľba, lekár vám 
vyberie tie, ktoré sú pre vás 
najvhodnejšie.“

Vitamíny, minerály

Tehotné ženy sa živo zaujímajú 
o výživové doplnky. „Keď sa 
stravujete vyvážene, nie ste 
vegetariánka či vegánka  
a nemáte špecifické zdra-
votné problémy, má zmysel 
užívať iba kyselinu listovú. Aj 
to len do dvanásteho týždňa. 
Už na začiatku tehotenstva 
budúcu rodičku dôkladne 
vyšetríme. Z krvných testov 
zistíme stav štítnej žľazy, obli-
čiek, pečene, hladinu cukru, 
minerálov a vitamínov a tiež, či 
je tehotenstvo vnútromaterni-
cové alebo mimomaternicové. 
Na základe toho vieme určiť, 
či potrebujete vitamín D, B, 
železo alebo iné dôležité živiny,“ 
ubezpečuje odborník.
Často sa stretáva s obavou žien, 
či bude plod v poriadku, keďže 
pri počatí a prvé dni po ňom 

Bolesť, teplota

Proti bolesti a teplote existu- 
jú dve skupiny liekov – s účin-
nou látkou paracetamol a ibu- 
profén. „Lieky z ibuprofénovej 
skupiny nie sú vhodné v prvom  
a treťom trimestri gravidity. 
Môžu spôsobovať krvácanie  
pri pôrode, defekty srdca plodu,  
vrodený vysoký krvný tlak. 
Osobne odporúčam skôr para-
cetamol. Ale aj tak buďte 
opatrná a analgetiká a antipy-
retiká užívajte, len ak naozaj 
treba,“ prízvukuje gynekológ.
Pri vlhkom aj suchom kašli 
zájdite za všeobecným leká-
rom, ktorý vás vyšetrí a určí, 
aký prípravok môžete užívať. 
Pri bolesti hrdla si dajte 
pozor na lipový čaj, liečivá 
s výťažkom z brečtanu či tink-
túru zo šalvie na kloktanie. 
Prechladnutie liečte zvýše-
ným príjmom vitamínu C 
a zinku, najmä v strave, ale veľa 
cesnaku sa neodporúča. Proti 
chrípke sa dajte zaočko- 
vať, je to bezpečné aj v gravi-
dite. Upchatý nos si uvoľňujte 
roztokmi morskej soli či špeci-
álnou minerálnou vodou a ak  
nie ste alergička, môžete inha-
lovať vonné silice – okrem 
rozmarínovej, tymianovej či 
škoricovej. Pri výbere kvapiek 
či sprejov na odpuchnutie noso-
vej sliznice sa poraďte s lekár-
nikom alebo s lekárom.

Nevoľnosť,  zápal

Nevoľnosť a vracanie patria 
k tehotenstvu, najmä k prvému 
trimestru. Snažte sa vyhýbať 
výrazným pachom a chutiam, 
uzavretým priestorom, jedzte 
menšie porcie jedál a počúvajte 
pri ich výbere svoje telo. Pite 
veľa, ale v malých dávkach, 
najlepšie vodu a čaje, s výnim-
kou mätového. Proti nevoľnosti 
pomáhajú kolové nápoje, ale 
pre vysokú dávku cukru  
a kofeínu si na ne dávajte pozor. 
Ak nič nepomáha, choďte k le- 
károvi. „Používajú sa čapíky 

10 POVINNÝCH 
Na Slovensku je 
povinné očkova-
nie proti desia-
tim ochoreniam  
a hradí sa zo 
zdravotného pois-
tenia. Za odmiet-
nutie očkovania 
dieťaťa vám hrozí 
pokuta. Ak sa 
nedáte zaočkovať 
alebo preočkovať 
vy ako dospelá 
osoba, sankcie sa 
báť nemusíte. 

Povinné  
očkovanie:
 ▶ čierny kašeľ, 

vírusová hepati-
tída B, 

 ▶ hemofilové  
invazívne 
infekcie

 ▶ detská obrna
 ▶ pneumoko-

kové invazívne 
ochorenia
 ▶ osýpky
 ▶ mumps
 ▶ rubeola

V tehotenstve vás 
zaočkujú bez problémov 
proti chrípke, záškrtu, 
tetanu, čiernemu kašľu.
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DO ŠKÔLKY LEN 
OČKOVANÉ?
Ministerstvo 
zdravotnícva 
najnovšie navr-
huje, aby do pred-
školského zaria-
denia bolo prijaté 
len zaočkované 
dieťa. Niektoré 
európske štáty 
už podobný zákon 
majú.

Neviňte za to vakcínu, tá má 
šesťdesiatpercentnú účin-
nosť, čo je veľa, ale predsa len 
to nie je sto percent. „Dôležité 
je, aby ste rozpoznali príznaky 
chrípky. Nespoliehajte sa 
na laboratórne testy, tie sú 
úspešné len na štyridsať až 
sedemdesiat percent.“

Čierny kašeľ

Každá budúca mama by mala  
byť okrem toho zaočkovaná 
alebo preočkovaná proti 
záškrtu, tetanu a čiernemu 
kašľu, ideálne v 28. až 38. týž- 
dni tehotenstva. Nemusíte sa 
báť, trojvakcína neuškodí vám 
ani dieťatku, naopak. „U nás 
je preočkovanie predpísané 
každých desať rokov, ale je 
dokázané, že protilátky miznú 
už skôr. Ja osobne som za vakci-
náciu na tieto choroby každých 
päť rokov,“ odporúča Miroslav 
Kotek.
Niektoré ochorenia sa síce  
u nás nevyskytujú, ale 
v iných častiach sveta sú 
hojné. Ak máte napláno-
vanú cestu do exotického 
zahraničia a medzitým ste 
otehotneli, poraďte sa s leká-
rom. „Gravidnú ženu môžeme 
bezpečne očkovať proti hepa-
titíde typu A, ale nie proti žltej 
zimnici.“

Tie sú veľkým problémom pre 
každého človeka, o to viac 
pre budúcu matku. Keď ich 
žena dostane v prvom trimes-
tri, môže potratiť. Ak ochorie 
neskôr, dieťa sa môže narodiť 
postihnuté, s poruchami zraku 
či sluchu alebo môže aj umrieť. 

„V tehotenstve ju už však proti 
kiahňam nesmieme očkovať. 
Ostáva len veriť, že všetko 
dopadne do pôrodu dobre.“

Chrípka

Na rozdiel od živých vakcín,  
neživé vám môže všeobecný 
lekár alebo gynekológ podať 
aj tesne pred otehotnením či 
počas gravidity. Bezpečné 
je očkovanie proti chrípke. 

„Zaočkujeme vás od októbra 
do decembra akoukoľvek 
neživou vakcínou dostupnou 
na Slovensku. Chrípka sa u nás 
stále podceňuje, v tehotenstve 
však môže znamenať vážne 
komplikácie pre ženu aj plod.  
Priamy prenos chrípkového 
vírusu z matky na plod je zried-
kavý, ale môže spôsobiť zamĺk-
nutý potrat v prvom trimestri. 
Okrem toho spôsobuje rázštepy  
nervovej trubice  a fetálne 
neoplázie, teda nádory plodu. 
Deti matiek s prekonanou 
chrípkou zaostávajú v raste 
počas vnútromaternicového 
života alebo sa rodia mŕtve,“ 
upozorňuje gynekológ.
Môže sa stať, že na chrípku 
ochoriete aj po zaočkovaní – 
na iný vírusový kmeň ako ten, 
proti ktorému vás zaočkovali. 

hormonálny profil. Všetky 
tehotné ženy majú zníženú 
citlivosť na inzulín, ale len tri 
až štyri percentá z nich do takej 
miery, že dostanú gestačný 
diabetes, teda tehotenskú 
cukrovku. Mechanické zmeny 
má na svedomí sťažená ventilá-
cia pľúc a hromadenie krvi  
a lymfy v dolných končatinách. 
Okrem toho sa v gravidite obja-
vuje hypervolémia, teda sa 
zvyšuje množstvo krvi, stúpa 
spotreba železa a aktivujú sa 
faktory, ktoré podporujú zráža-
vosť krvi.

Kiahne

Všetky tieto zmeny uľahčujú 
v gravidite vznik infekčných 
ochorení. „Tehotné ženy patria 
do rizikovej skupiny podobne 
ako deti, seniori, cestovatelia, 
ľudia pracujúci v špecifických 
povolaniach či pacienti s osla-
beným imunitným systémom. 
Napriek tomu je očkovanie 
pre mnohé z nich stále kontro-
verzná téma, tak ako očkovanie 
detí,“ uvažuje gynekológ.
Podľa neho by ste mali už 
pred tehotenstvom absolvo-
vať všetky povinné očkovania, 
ktoré ochránia vás aj dieťa. 
Živé vakcíny však môžete 
dostať najneskôr mesiac pred 
plánovaným otehotnením. 
Najväčší význam má očkova-
nie proti ovčím kiahňam, ak 
ste ich predtým neprekonali. 

Najväčšie bludy o očkovaní, 
ktorým stále veríte, čítajte na

Dajte pozor najmä  
na voľno predajné 
lieky, ale aj 
na výživové 
doplnky a bylinky.

Budúcu matku 
môže očkovať už 
aj gynekológ.

PRE ŽENY



Liečbu alergie a astmy počas tehotenstva  
neprerušujte, upozorňuje Martin 
Lešťan z alergioimunologického 
centra v Prešove a Sabinove.

Bezpečné!
Preniknú  
 do mlieka

Do dvoch týždňov 
po vakcinácii sa 
vytvoria proti-
látky, ktoré pre- 
chádzajú placen-
tou až k bábätku. 
Neskôr preniknú 
aj do materské- 
ho mlieka, ale 
sú nestabilné, 
do šiestich 
mesiacov sa 
rozpadnú. Dieťa 
si potom musí 
vytvoriť vlastné 
protilátky, či 
už chorobou, 
alebo vlastným 
očkovaním.
Trojvakcínou 
proti tetanu, 
záškrtu a čier-
nemu kašľu sa  
môžete dať  
zaočkovať 
i po pôrode, a to 
aj keď dojčíte – ak 
ste neboli očko-
vaná posledných 
päť rokov. Keď ste 
v detstve nepre-
konali osýpky, 
mumps, rubeolu 
alebo kiahne  
a neboli ste proti 
týmto chorobám 
očkovaná alebo 
nemáte dostatoč- 
nú hladinu proti-
látok proti neja-
kej z týchto cho- 
rôb, dajte sa zaoč-
kovať najskôr po  
návrate z pôrod-
nice. Porodili 
ste na začiatku 
chrípkovej sezó- 
ny? Zaočkujte sa 
proti chrípke, ak 
ste to nestihli po- 
čas tehotenstva.

▶ MUDr. MARTIN  
LEŠŤAN
imunológ,  
alergiológ

ale ja osobne som 
opatrný a najmä  
v prvom trimestri 
odporúčam len anti-
histaminiká prvej 
generácie. Tie sú 
na trhu dlho a v minu-
losti prešli klinickým 
testovaním v gravi-
dite. Ak už siahnete 
po voľne predajnom 
lieku, prečítajte si 
veľmi podrobne príba-
lový leták, zame-
rajte sa najmä na časť 
užívania v tehotenstve.

Ako je to so špeci- 
fickou imunoterapiou, 
teda s vakcináciou 
proti konkrétnym 
alergénom?
Alergénová vakciná-
cia je dlhodobá liečba, 
nemusí sa v tehoten-
stve prerušiť. V tomto 
období však s ňou 
zväčša nezačíname. 

M
á tehotná 
alergička či 
astmatička 
prestať 

užívať antihista- 
miniká?
Rozhodne nie bez 
konzultácie s leká-
rom! Požiadajte ho 
čo najskôr o vyšet-
renie. Predpíše vám 
lieky, ktoré sú vhodné 
aj v gravidite. Je veľa 
kvalitných antihis-
taminík, ktoré však 
neprešli klinickými 
skúškami v tehoten-
stve, preto je kategó-
ria gravidných žien 
vyňatá z ich indiká-
cie. Niektorí odborníci 
také lieky predpisujú, 

Opäť je dôležitý indivi- 
duálny pohľad a skúse- 
nosť alergiológa. Nie- 
ktorí lekári ju z opatr-
nosti nepodávajú, ale 
isté štúdie naznačujú, 
že by mohla mať bene-
fit nielen pre matku 
alergičku, ale aj pre 
vyvíjajúci sa plod.

Čo inhalátory 
na astmu?
Priedušková astma 
musí byť aj v teho-
tenstve dobre liečená 
a kontrolovaná, inak 
môže viesť ku kompli-
káciám, ktoré posti-
hujú viac orgánových 
systémov a potenci-
álne ohrozujú matku 
aj plod. Existujú 
bezpečné inhalačné 
lieky vhodné pre 
tehotné pacientky. Je 
dôležité zdôrazniť, 
že astmatičku treba 
monitorovať počas 
celého tehotenstva, 
pred pôrodom prehod-
notiť či upraviť liečbu 
a inštruovať pôrod-
níka, aby pôrod prebe-
hol bez komplikácií.

Môžu byť problémom 
nosové či očné 
kvapky na alergiu?
Platí to, čo pri antihis-
taminikách. Niektoré 
kvapky neprešli klinic-
kými skúškami v teho-
tenstve, preto výrob-
covia v príbalových 
letákoch uvádzajú, 
že ich užívanie nie 
je vtedy dovolené. 
Uprednostňujeme 
lokálnu liečbu anti-
histaminikami, či 
už do očí, alebo nosa. 
Problémom je, že voľne 
predajné sú aj niektoré 
miestne kortiko-
idy, ktoré by ste ako 
tehotná nemali svoj-
voľne užívať. Najlepšie 
je poradiť sa s alergio-
lógom. Ak už siahnete 
po kvapkách bez pred-
pisu, prečítajte si leták 
a riaďte sa odporúča-
niami výrobcu.

Má tehotná žena,  
u ktorej sa predpo- 
kladá riziko prudkej  
alergickej reakcie či 
dokonca anafylak- 
tického šoku, užiť 
lieky zo záchranného 
balíčka?
Jednoznačne musí. 
Taká pacientka 
neustále musí mať pri 
sebe záchranný balí-
ček, ktorý obsahuje 
adrenalínové pero, 
kortikoid a antihista-
minikum či inhalátor, 
a v prípade potreby má 
tieto lieky užiť. Môže 
ísť o záchranu života, 
v tomto prípade dvoch 
životov. 

O užívaní kvapiek  
do nosa a očí sa poraďte  
s alergiológom.

PREDPLATIŤ SI
ZDRAVIE JE 
HRAČKA

v tvare ZDR (medzera)
priezvisko, meno,
ulica, číslo domu,

mesto, PSČ
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