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РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

НОВИНИ КОМПАНІЇ

babystart® –  британські стандарти 
у репродуктології

У світі зростає кількість сімей, які стикаються із проблемою безпліддя. Це пов’язано не лише 
з патологією репродуктивної системи, а й із тим, що сімейні пари не завжди свідомо підходять 
до підготовки до зачаття. У світі з’являється нова тенденція –  відповідальне батьківство, коли пара 
ретельно готується до народження дитини. Саме на цьому спеціалізується один із провідних виробників 
товарів для репродуктивного здоров’я у Великій Британії, компанія зі світовим ім’ям babystart®.

Дмитро Терещук і Юрій Сахневич – керівники компанії 
babystart® в Україні, з якими зустрівся наш кореспондент. 
Зустріч відбулася на одному з головних заходів у сфері 
репродуктології –  симпозіумі Української асоціації репро-
дуктивної медицини (УАРМ), який проходив з 31 травня 
по 2 червня в Буковелі. Результат цієї спільної розмови 
пропонуємо вашій увазі.

? Ви тут у якості учасників конференції. Що нового ви можете 
запропонувати українським спеціалістам-репродуктологам?

Д.Т. –  Ми приїхали презентувати 
сучасний світовий підхід до плану-
вання вагітності.

У Великій Британії давно працює 
національна програма з поліпшення 
репродуктивного здоров’я нації. Вона 
охоплює всі аспекти життя –  почина-
ючи з середньої школи населення ін-
формують про правильну сексуальну 
поведінку та відповідальний підхід 
до зачаття й вагітності; створюються 
інформаційні ролики та матеріали; 

держава забезпечує відповідну підготовку медичних пра-
цівників; клініки оснащуються сучасною матеріально-тех-
нічної базою тощо. Такий серйозний, комплексний підхід 
має основоположне значення для надання високоякісної 
допомоги людям, які мають проблеми з фертильністю.

Завдяки цій програмі вдалося знизити кількість 
безплідних пар. За останніми даними Націона ль-
ного інституту здоров’я Великої Британії, у цій кра-
їні від безпліддя страждає одна із 7 гетеросексуаль-
них пар. В Україні цей показник, на жаль, більший. 
Компанія babystart® бере участь у даній програмі від самого 
початку. Ми спеціалізуємося на виробництві вітамінно-мі-
неральних комплексів для підготовки пар до природного 
зачаття. Але це далеко не все. Ми пропонуємо медичні ви-
роби, що сприяють зачаттю, і виробляємо скринінгові діа-
гностичні тести для раннього виявлення ознак зниження 
фертильності, щоб направити пару до потрібних спеціаліс-
тів для надання своєчасної медичної допомоги.

Ми працюємо з провідними репродуктивними цен-
трами Великої Британії і є членом Асоціації із запліднення 
та ембріології людини (Human Fertilisation and Embryology 
Authority), яка являє собою незалежний регуляторний 
орган у сфері досліджень і лікування безпліддя, у тому 
числі з використанням ембріонів людини. 

Тому в рамках цієї конференції ми хочемо презентувати 
наші нові розробки і поділитися досвідом їх застосування 
з кращими українськими спеціалістами в галузі репро-
дуктології.

? Розкажіть, будь ласка, докладніше про нові розробки 
компанії...

Д.Т. –  Ми поставили собі за мету розробити такі віта-
мінно-мінеральні комплекси, які найбільш оптимально 
підготують пару до зачаття та вагітності, поліпшать їхні 
репродуктивні можливості й сприятимуть профілактиці 
патології вагітності.

Сучасна репродуктологія не стоїть на місці. Створюються 
нові композиції вітамінів і мінералів, підбираються найбільш 
раціональні їх дози, і те, що раніше вважалося незначним, 
зараз виходить на перший план. Наші фахівці уважно за цим 
стежать. Наприклад, ми одними з перших ввели до складу 
комплексів амінокислоту аргінін (покращує кровопостачання 
органів малого таза і сприяє підготовці ендометрія до імплан-
тації заплідненої яйцеклітини). Це посилило наш комплекс 
для підготовки жіночого організму до вагітності ФертилКеа™.

Ми єдині на ринку пропонуємо у складі нашого комп-
лексу ФертилМен Плюс™ добову дозу L-карнітину 1200 мг, 
що, згідно з результатами клінічних випробувань, є опти-
мальним для поліпшення сперматогенезу.

Раніше в українській репродуктології вкрай недооціне-
ною була роль вітаміну В
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, який бере участь у фолатному 

обміні. І нам було особливо приємно чути на конференції 
виступ провідних ембріологів України, які акцентують 
увагу на цій проблемі. Наша компанія почала про це гово-
рити і включати у свої комплекси ще у 1996 році.

Окремо хочеться зупинитися на пластирах, що охолоджу-
ють яєчка –  ФертилМейт™. Вони підтримують оптимальну 
температуру яєчок у період, коли є ризик їх тривалого пе-
регріву. Особливо це важливо для чоловіків із «сидячим» 

способом життя –  офісних працівників, IT-спеціалістів, 
далекобійників та ін. Також їх широко застосовують у період 
реабілітації після операцій з приводу варикоцеле. Такого 
в Україні ще не було.

М и  п р о п о н у є м о  л у б р и к а н т  д л я  з а ч а т т я 
  ФертилСейф  Плюс™, який, імітуючи природну змазку 
жінки у період овуляції, сприяє кращому просуванню 
сперматозоїдів до яйцеклітини. Це підвищує шанси пари 
на успішне зачаття.

Отже, кожен наш продукт має строго «клінічно обґрун-
тований» кількісний і якісний склад і відповідає сучасному 
баченню світової репродуктології.

? На сьогодні компанія babystart® є одним із провідних сві-
тових виробників біологічно активних комплексів для 

поліпшення фертильності. Який шлях пройшла компанія?
Д.Т. –  Вона була створена у 1996 році в британському 

місті Ноттінгем як маленька сімейна компанія, що пра-
цює тільки на ринку Об’єднаного Королівства. Сьогодні 
продукція babystart® постачається у країни ЄС, США, 
Китай та Австралію. Ми маємо сертифікати GMP (Good 
Manufacturing Practice) і ISO (9001: 2015), ліцензію Бри-
танського агентства з регулювання лікарських засобів 
(Medicines & Healthcare products Regulatory Agency). З 2016 
року компанія babystart® офіційно представлена   в Україні.

? Де виготовляється ваша продукція?
Д.Т. –  Висока якість продукції –  наш пріоритет. Всі 

компоненти для комплексів babystart® закуповуються в од-
ного постачальника –  компанії Nutrition group® (Велика 
Британія), одного зі світових лідерів із виготовлення си-
ровини для вітамінно-мінеральних комплексів. Сировина 
виробляється відповідно до високих вимог Європейського 
Союзу та Об’єднаного Королівства Великої Британії.

Лише один компонент ми купуємо в іншій країні –  L-кар-
нітин. Ми довго підбирали постачальника, оскільки ро-
зуміли його важливість для сперматогенезу. Він має бути 
найкращим! У підсумку ми зупинилися на швейцарській 
компанії Lonza®. Тепер наш L-карнітин у складі комплексів 
ФертилМен™ і ФертилМен Плюс™ випускається під торго-
вою маркою Carnipure™, що підтверджує його високу якість 
та ефективність.

? А як щодо доказової бази, проведених клінічних дослі-
джень –  адже це чи не найважливіший аспект у репро-

дуктології?
Д.Т. –  Звичайно, ви праві. Ми зобов’язані довести ефек-

тивність наших комплексів. Коли ми заходимо на локальні 
ринки –  у тому числі й на ринок України, –  ми обов’язково 
проводимо клінічні дослідження і підбираємо для цього 
максимально авторитетні клініки та центри.

Наприклад, ефективність комплексу ФертилМен Плюс™ 
була доведена в 2017 році на базі «Медичного центру ліку-
вання безпліддя» (м. Чернівці) під керівництвом президента 
УАРМ, доктора медичних наук, професора Олександра Ми-
хайловича Юзька. Результати дослідження не лише підтвер-
дили високу ефективність комплексу в поліпшенні спер-
матогенезу, а й показали значуще поліпшення у чоловіків 
із тяжкою формою олігоастенозооспермії. На фоні прийому 
комплексу ФертилМен Плюс™ спостерігалося збільшення 
сперматозоїдів з поодиноких у полі зору до 2,3 млн в 1 мл 
сперми, і це лише через 3 місяці прийому.

Також була підтверджена ефективність комплексу 
 ФертилКеа™ на базі кафедри акушерства, гінекології та пе-
ринатології Львівського національного медичного універ-
ситету імені Данила Галицького під керівництвом доктора 
медичних наук, професора Віри Іванівни Пирогової.

Ефективність лубриканта для зачаття ФертилСейф Плюс™ 
була підтверджена у Британському Ноттінгемському ан-
дрологічному центрі (Королівська університетська клініка, 
NHS). Результати дослідження підтвердили його абсолютну 
безпечність для сперматозоїдів.

? Що ще ви можете розповісти про вашу компанію? Що 
для вас важливо?

Д.Т. –  Місія компанії babystart® –  допомагати парам ста-
вати сім’ями! Ми працюємо у цьому напрямку з першого 
дня заснування.

Соціальна відповідальність –  це не менш важлива ча-
стина нашої роботи. В Україні ми намагаємося допомагати 
дитячим будинкам у придбанні всього необхідного.  Багато 

наших колег із Великої Британії запитують, чому саме 
 дитячим будинкам, оскільки в їхній країні такої проблеми 
немає взагалі. Два рази на рік –  у День Святого Миколая 
і День захисту дітей ми обов’язково відвідуємо вихованців 
дитячих будинків. Це не «черговий обов’язок» або прагнення 
відповідати «новим віянням», а насправді те, що стимулює 
нас працювати краще. З кожної проданої упаковки частина 
грошей іде на благодійність, і чим більше ми заробимо за рік, 
тим більше допомоги зможемо надати. А допомагати, повірте, 
є кому!.. На жаль, чим далі від Києва, тим більша кількість 
дитячих будинків, які потребують допомоги. Наступного 
року ми плануємо розширити кількість «підшефних» дитбу-
динків, і з кожним роком їх кількість буде зростати.

? Юрію, як керівник відділу продажів, розкажіть, будь 
ласка, про працівників babystart®. Які вони?

Ю.С. –  Ми докладаємо максималь-
них зусиль для розвитку наших спів-
робітників, адже якісна робота кож-
ного –  це правильний шлях до успіху 
всієї компанії! Саме тому ми приділя-
ємо велику увагу організації та прове-
денню тренінгів із підвищення рівня 
знань, створення та реалізації програм 
вдосконалення наших працівників. 
Висококваліфікований персонал –  
одна з основних цінностей нашої 
компанії. Ми не називаємо наших 

співробітників медичними представниками… Вони, не по-
боюся цього слова, експерти у сфері репродуктології. Наше 
завдання –  щоб лікарі завжди могли звернутися до наших 
експертів за консультацією, із питаннями щодо коригування 
лікування, призначення необхідного дослідження, поді-
литися результатами застосування наших комплексів. Для 
успішного подальшого розвитку компанії вкрай важливим 
є підтримання постійного діалогу з лікарями, який має бути 
цікавим і результативним для обох сторін.

? У наш час дуже важливою є можливість отримання сучас-
ної, високоякісної наукової та практичної інформації. Як 

це відбувається у вашій компанії?
Ю.С. –  Так, згоден. Тому одна з цінностей нашої компа-

нії –  це професіоналізм і компетенція. Ми намагаємося мак-
симально поділитися своїми знаннями з лікарями. Конфе-
ренції, круглі столи, виступи міжнародних спікерів у сфері 
репродуктології –  компанія babystart® бере участь у таких за-
ходах на постійній основі. Адже під час безпосереднього спіл-
кування із провідними вченими, досвідченими і молодими 
практикуючими лікарями відбувається безцінний обмін 
досвідом, професійними прагненнями й побажаннями, що є 
запорукою успіху в будь-якій справі. Наприклад, щороку ми 
обов’язково беремо участь у конференціях репродуктологів. 
І ми завжди раді презентувати наші продукти і розповісти про 
все нове, що нами було впроваджено за цей рік.

? Де ви представлені в Україні? Як знайти вашу продукцію?
Ю.С. –  Ми працюємо у сегменті високовартісних 

препаратів. Якість коштує грошей. Тому ми не ставимо 
за мету «стояти» на кожній полиці в кожній аптеці. В апте-
ках наші продукти, звичайно ж, представлені. Але тільки 
в тих, де є стабільний попит –  поруч із великими репро-
дуктивними центрами та клініками.

Сучасний світ вимагає сучасних рішень. Стрімко зростає 
кількість користувачів мережі Інтернет, і ми намагаємося 
рухатися в цьому напрямку. З цією метою ми розробили 
максимально зручний для користувачів сайт babystart.in.ua 
з найпростішою формою замовлення. Буквально в декілька 
кліків пацієнт робить замовлення –  і вже наступного дня 
препарати у нього вдома. Все просто, швидко й доступно.

Отже, як бачимо, слідуючи сучасним світовим трендам від-
повідального батьківства, компанія babystart® пропонує 
цілий ряд товарів для репродуктивного здоров’я, які 
допоможуть парам підготуватися до зачаття й вагітно-
сті, поліпшать їхні репродуктивні можливості та спри-
ятимуть профілактиці патології вагітності. Хочеться 
побажати їй подальшого успішного розвитку та вдо-
сконалення на благо здоров’я наших співвітчизників! 

Бесіду вела Марія Ареф’єва ЗУ


