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8. +o sa deje po!as men"truácie?
Men+truácia je pravideln(, pribli)ne 28 d!ov( cyklus, kedy sa u&)ien uvo'ní vají$ko, ktoré mô)e by* 
oplodnené, alebo sa z&tela )eny vyplaví spolu s&men+trua$nou krvou. Po!íta sa od prvého d(a a' 
ku d(u pred za!iatkom nasledujúcej men"truácie.

Men"truácia má v&rôznych jazykoch a&komunitách aj svoje alternatívne názvy:
 •  Menzes – perióda – krámy – mesia$iky – ......
O&men"truácii je dôle'ité vedie%, 'e:
 •  Nie je to choroba ale prirodzen( proces, po$as ktorého mô)ete robi* v+etko ako zvy$aj-

ne.
 •  Úplne prvá sa ozna$uje termínom „menarché“. Vä$+inou nastáva dva roky potom, $o 

za$ali rás* prsia a&po$as prv(ch 2 – 3 rokov mô)e by* ve'mi nepravidelná.
 •  Objaví sa kedy chce a&taká silná, ako sa jej zachce.
 •  Je znakom toho, )e diev$enské telo fyzicky a&pohlavne dozrelo a&mô)e sa sta* matkou.
  -  !!! Ma* men+truáciu neznamená automaticky pripravenos* na zodpovedné mater-

stvo a&rodi$ovstvo!!! To si vy)aduje psychickú a&sociálnu zrelos*. Neznamená to 
v+ak, )e treba za$a* sexuálne )i*.

 •  Pri ka)dom nechránenom sexe (bez pou)itia mechanickej alebo chemickej ochrany), 
mô)e diev$a otehotnie* alebo sa nakazi* sexuálne prenosnou infekciou.

 •  Prvú men+truáciu mô)e diev$a dosta* naj$astej+ie medzi 11. – 14. rokom.
 •  Prvú men+truáciu mô)u niektoré diev$atá dosta* aj v&ni)+om alebo vy++om veku. V&t(ch-

to prípadoch je vhodné nav+tívi* )enského lekára – gynekológa.
 •  Vyskytuje sa jedenkrát mesa$ne a&jej priemerná d/)ka je individuálna: niektoré diev$atá 

krvácajú silno aj nieko'ko dní (priemerne 5), niektoré krvácajú menej a&krat+í $as.
+o je potrebné vedie% o&men"trua!nom cykle?
 •  Cyklus má +tyri etapy, pri$om d/)ka ka)dej etapy sa mô)e meni*.
 •  Priemerná d/)ka cyklu je 28 dní, ale mô)e sa pohybova* aj od 21 do 42 dní.
 •  Po$as men+trua$ného cyklu sa medzi 12 a) 16 d!om pred za$iatkom men+truácie uvo'-

!uje z&vaje$níka vají$ko, ktoré putuje cez vají$kovody do maternice.
 •  Obdobie medzi 12. a&16. d!om sa naz(va ovulácia – je to $as, kedy je najvä$+ia pravde-

podobnos* otehotnenia.
 •  Ak nepri+lo k&sexuálnemu styku a&vají$ko nebolo oplodnené, za$ne sa sliznica maternice 

odlupova* a&spolu s&hlienmi vyteká von z&tela cez po+vu v&podobe tzv. men+trua$ného 
krvácania.

 •  Mno)stvo vyte$enej krvi po$as men+truácie je dve a) tri polievkové ly)ice.
 •  V&období pred men+truáciou a&po$as nej mô)e diev$a poci*ova* bolesti brucha, hlavy, 

nadúvanie, k0$e, nevo'nos*, vyrá)ky, nervozitu, náladovos*, ma* napäté prsia a&iné *a)-
kosti. Proti bolestiam pomáhajú rôzne $aje, lie$ba such(m teplom, uvo'!ujúce masá)e, 
cvi$enia, joga a&podobne.

 •  Ak sú uvedené prejavy $asté a&bolestivé, je vhodné poradi* sa s&gynekológom.
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 •  Po$as men+truácie je potrebné dodr)iava* zv(+enú osobnú hygienu a pod'a potreby 
strieda* hygienické vlo)ky alebo tampóny.

Princíp men"truácie – men"trua!n$ cyklus
 

(1) Dozrievanie folikulu a&vají$ka.

(2) Ovulácia – uvo'nenie vají$ka z&vaje$níka.

(3) Putovanie uvo'neného vají$ka vají$kovodom 
k maternici.

(4) V&prípade oplodnenia – uhniezdenie oplodne-
ného vají$ka v&sliznici maternice.

(5) Men+truácia – ak nedôjde k& oplodneniu, 
maternicová sliznica sa odlú$i, vají$ko zaniká 
a&v&podobe men+trua$nej krvi cez po+vu opú+-
*a telo. Medzit(m v&jednom vaje$níku za$ne do-
zrieva* nové vají$ko.

Zdroj: V(chovnovzdelávací program O&dospievaní a&men+truácii. Praha: Gaudeamus, 2004.
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Hygienická starostlivos%
Produkty hygienickej starostlivosti (vlo)ky, tampóny, kalí+ky) sú navrhnuté tak, aby sa diev$atá 
a&)eny po$as men+truácie cítili pohodlne.
Na trhu je ve'a rôznych v(robkov (v rôznych cenov(ch reláciách) a&v+etky slú)ia na to, aby bezpe$-
ne zachytili v(ron men+trua$nej krvi spôsobom, ak( vyhovuje individuálnym potrebám.
 •  Hygienické vlo'ky
  -  Vyrábajú sa v&rôznych ve'kostiach a&hrúbkach a&ich v(ber závisí od intenzity krvá-

cania.
  -  Na spodku vlo)ky je lepiaci pás, ktor( bráni jej posunutiu.
  -  Vlo)ky by sa po pou)ití mali zrolova* do obalu #al+ej vlo)ky alebo do nejakého 

papiera a&a) potom zahodi* do odpadkového ko+a. Nikdy by sa nemali splachova* 
v&toalete.

 •  Hygienické tampóny
  -  Tampón je mal( pevn( +ú'ok z&mäkkého materiálu, ktor( sa vkladá do vagíny, aby 

nasával men+trua$nú krv. Je ukon$en( +núrkou, ktorá by po zalo)ení mala tr$a* 
z&vagíny. Slú)i na vytiahnutie pou)itého tampónu z&tela von.

  -  Musí sa meni* pribli)ne ka)dé +tyri a) +es* hodín. Je to dôle)ité z&h'adiska preven-
cie pred vznikom zdravotn(ch *a)kostí (napr. syndrómu toxického +oku).

  -  K&dispozícii je viacero ve'kostí s&rôznou savou silou, pod'a toho, $i je men+truácia 
slabá, stredná alebo silná.

 •  &Men"trua!né kalí"ky
  -  Vyrábajú sa z&pru)ného silikónu a&sú viacnásobne pou)ite'né. 
  -  Vkladajú sa do vagíny, aby zachytávali men+trua$nú krv. 
  -  Vyprázdni* by sa mali ka)dé +tyri a) osem hodín a&po skon$ení men+truácie by sa 

mali umy* vodou a&odlo)i* na $isté miesto.
  -  Jeho ve'kos* závisí od veku )eny a&od toho, $i u) rodila, alebo nie.


