
Fo
to

: 
JU

D
Y

Košice - Pä desiatro ná Koši anka
Jitka Ižová priviedla v noci nav era na
svet dve utešené bábätká. Dvoj atká Na-
tálka a Veronika sa narodili cisárskym re-
zom a prišli na svet asi o mesiac skôr, než
mali. Pôrod bol však nevyhnutný vzh a-
dom na to, že jeden z plodov bol ohrozený
a dostával slabšiu výživu ako druhý. Roz-
diel v hmotnosti diev at bol takmer ki-
logram - zatia  o vä šia Veronika vážila
2 420 gramov, menšia Natálka iba 1 540. 

„Je to úžasný pocit, nedá sa to ani
opísa . Ke  sa ma ráno lekári spýtali,
ako sa cítim, povedala som, že ve mi
zle. Ale ke  mi ráno doniesli malú, bola
to paráda. Je to ten najkrajší pocit na
svete drža  v rukách svoje die a!“ po-
vedala nám s obrovskými slzami š astia v
o iach pani Jitka.

Š astná mami ka videla iba jedno z
dvojice diev at, Veroniku, ktorú už krátko
po pôrode skúšala prvýkrát doj i . Menšia
Natálka bola umiestnená v inkubátore a
vyžadovala vzh adom na svoju hmotnos

a zdravotný stav intenzívnu starostlivos .
Otecko však bol v ase pôrodu v nemocni-
ci a krátko po om mohol obe diev atká
vidie . Z poh adu na svoje princezni ky
bol uchvátený, ale ich príchod na svet eš-
te nesta il pre pracovnú zaneprázdnenos
riadne oslávi . 

Ako nás informoval zástupca pred-
nostu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky
FN L. Pasteura Ladislav Rosocha, pôrod
prebehol vo štvrtok v noci krátko po 23.
hodine. Rozhodol o om službukonajúci
lekár, ktorý pacientku vyšetroval. Monito-
rový záznam totiž u jedného plodu pouka-
zoval na vnútromaternicové ohrozenie. 

„Po opakovanom vyšetrení sa roz-
hodlo, že sa pôrod ukon í cisárskym
rezom, v skoršom termíne. Deti prišli
na svet v 36. týždni tehotenstva a mali
menšie adapta né ažkosti, pri om sa
potvrdilo, že jeden plod nemal dobrú
výživu,“ poznamenal L. Rosocha. 

Pod a primárky novorodeneckého
oddelenia MUDr. Boženy Pšeni kovej sú
obe bábätká z rizikovej gravidity mierne
nezrelé a jedno navyše hypotrofické. Kli-

nický stav oboch diev atiek je však dobrý. 
„Ich prepustenie bude závisie  od

ich zdravotného stavu a vývoja, Natál-
ka musí pribra . Ak pôjde všetko dobre,
mohli by ís  domov do Vianoc, ak nie,
tak za iatkom budúceho roka,“ konšta-
tovala. 

U ite ka ekonómie Jitka Ižová sa s
52-ro ným manželom Štefanom, ktorý
pracuje ako tlmo ník-prekladate , pokúša-

la o bábätko viac než desa  rokov. Osud
však jej túžbu nechcel naplni , a tak po-
mohla moderná medicína. Koši anka ote-
hotnela po umelom oplodnení, pri om si
dobre uvedomovala rizikovos  svojho te-
hotenstva. Všetkým ženám, ktorým sa ne-
darí otehotnie , však odkazuje, aby to
nevzdávali. Vydrža  sa oplatí už iba kvôli
tomu nádhernému pocitu drža  v náru í
vlastné die a...

Pani Jitka je slovenskou rekordmankou
Jitka Ižová je ako pä desiatro ná prvorodi ka slovenskou rekordmankou a jej prí-

pad pochopite ne vzbudzuje polemiky. Realita je však taká, že sú asným trendom je
rodi  vo vyššom veku a prvorodi ky okolo štyridsiatky už nie sú ni ím nezvy ajným... 

„Ženy pracujú na kariére a chcú sa ekonomicky zabezpe i , preto nep-
rekvapuje, že vek prvorodi iek stúpa. Po tridsiatke sa už dnes rodí úplne bežne.
Samozrejme, takéto tehotenstvo - pä desiatro ná žena po umelom oplodnení,
navyše viacpo etná gravidita - je raritou a vyžadovalo si zvýšenú pozornos .
Inak sme sa ale na tento pôrod nijako špeciálne nepripravovali,“ podotkol Ladis-
lav Rosocha, pod a ktorého dosia  najstaršou pacientkou rodiacou v košickej ne-
mocnici, bola vyše 45-ro ná žena. V jej prípade však šlo o spontánne otehotnenie a
nešlo o prvé die a.  (jg)

Pä desiatro ná Jitka a o dva roky starší Štefan sa kone ne do kali

Päťdesiatročná prvorodička priviedla na svet dvojčatá!
KURIÓZNE Natálka a Veronika prišli na svet skôr, ale možno budú do Vianoc doma

Jaroslava GAJDOŠOVÁ

Malá Natálka mala problémy s výživou 
a musí pribra , ale otecko je z nej unesený
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Košice - Úplne nahý chlap sa
objavil v nede u v noci vo dverách
diev enskej izby v ubytovni na
Pražskej ulici. Popri tom, ako sa
ukájal, vyslovil nezvy ajnú prosbu.
Chcel, aby ho poma ovali.

V obchodnom centre na
Pražskej ulici sú aj izby, v ktorých
bývajú študentky medicíny. Práve
do jednej z týchto izieb vošiel v
nede u v noci podnapitý chlapík.
“Nezvykli sme sa zamyka , ale te-
raz to už ur ite budeme robi . Vo-
šiel sem a pýtal sa na nejakú Moni-
ku. Poslali sme ho pre . Odišiel, no
za chví u sa vrátil spä  a už bol bo-
sý a úplne vyzle ený. Obchytával si
genitálie a ponúkal nám tisíc korún,
aby sme ho na tele poma ovali pas-

telkami a fixkami. Kri ali sme na ne-
ho, aby odišiel, a vyhrážali sa mu,
že zavoláme políciu. Odišiel niekam
dole, ale ke  prišli policajti, našli
sme ho v kuchynke o dve poscho-
dia vyššie,” spomína na nepríjemný
zážitok jedna zo študentiek.

Policajti exhibicionistu zadržali a
predviedli na oddelenie. Museli však
po ka , kým úplne vytriezvie. Jeho ex-
ces kvalifikovali ako trestný in.
“Hliadkou OO PZ Košice-Západ bol
zadržaný a povereným príslušní-
kom PZ obvinený pre porušovanie
domovej slobody a výtržníctvo 

43-ro ný Alfonz z Trebišo-
va, prechodne bytom v
Košiciach. V nede u o
23.10 hod. pod vplyvom
alkoholu neoprávnene vni-
kol a zotrval v izbe v uby-
tovni na Pražskej ulici, kde

vykonával sexuálny
exhibicionizmus a iné
sexuologické patolo-
gické praktiky,” hovorí
kpt. Peter Žaludek z
tla ového oddelenia

PZ v Košiciach.
Alfonzove vystrájanie

nie je zrejme iba náhlym po-
minutím zmyslov. Podobným
radovánkam sa totiž oddával
aj de  predtým, ke  pred
deviatou hodinou ráno ces-
toval v elektri ke zo Sídliska

nad jazerom na Terasu. Za-
držali ho na Triede SNP a
aj za toto ukájanie sa na ve-
rejnosti ho obvinili z pre i-

nu výtržnosti.
Vzh adom k to-

mu, že ide u
neho o opa-
k o v a n é
prekro enie
zákona rov-
nakým spô-
sobom, poli-
cajti ho s ná-

vrhom na
vzatie do vy-
šetrovacej
väzby umies-

tnili do cely.
Pod a zná-

mej košickej sexulo-

gi ky MUDr. Danice Caisovej doty -
ného muža treba vyšetri , a ak sa u
neho úchylka potvrdí, odporu í sa mu
lie enie. “Pod a všetkého ide o ex-
hibicionizmus. To, že sa chcel ne-
cha  poma ova , nie je také pod-
statné. Sexuálne úchylky zvy ajne
nie sú samostatné, ale pridružujú
sa k nim aj alšie. Exhibicioniz-
mus je ve mi tvrdošijná úchylka.
Zo všetkých deviácií postihuje aj
mužov ve mi inteligentných. Je to
u nich také nutkavé, že sa tomu ne-
vedia bráni , a ešte ke  sú pod
vplyvom alkoholu, opadnú z nich
všetky zábrany. Deviácia sa lie i
nedá. U íme ich však realizova
sexualitu v medziach zákona. Dá-
vame im lieky, aby sme znížili hla-
dinu testosterónu, aby sa vedeli
lepšie ovláda .”

Karol TINTA

Nahý muž chcel, aby ho
pomaľovali pastelkami

Exhibicionista sa v sobotu ukájal v električke, v nedeľu na internáte
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