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Milí čitatelia,
situácia okolo nového koronavírusu vyvolala obrovský záujem verejnosti, ba čo viac, v niektorých
prípadoch mení dokonca myslenie a správanie ľudí.
Médiá novému vírusu venujú extrémnu pozornosť
a denne doslova chrlia nové správy. Je však dôvod
na obavy a na stupňujúcu sa paniku? Myslím si,
že nie. Len pre spresnenie, v čase prípravy tohto
netradične monotematického editoriálu sme na
Slovensku mali oﬁciálne potvrdených sedem prípadov koronavírusu.
Okrem relevantných faktov od odborníkov sa
objavuje množstvo falošných správ a dohadov.
Keď k tomu pridáme, že nový vírus je pre ľudský
organizmus neznámy a človek sa s ním donedávna
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Nuž ale späť k aktuálnej „hrozbe“. Zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vychádza z viac ako 110 000 laboratórne potvrdených
prípadov, vyplýva, že ochorenie Covid-19 má v približne 90 percentách mierny až stredný priebeh,
ktorý odborníci prirovnávajú k nachladnutiu. Známe sú aj prípady, keď človek ochorenie prekonal
dokonca „bez povšimnutia“. Zvyšných 10 percent
inﬁkovaných preukázalo vážny priebeh ochorenia.
Podľa informácií od WHO celosvetová úmrtnosť na
akútne respiračné ochorenie spôsobené šíriacim
sa novým koronavírusom je na úrovni 1 až 3 per-

cent. Nebudem hodnotiť, či je to veľa alebo málo.
Oveľa podstatnejšie je zachovať chladnú hlavu
a sústrediť sa na to, čo môžeme v tomto smere
spraviť ako jednotlivci, a to je najmä prevencia
a zodpovedné správanie. No a v neposlednom
rade je to ochrana a starostlivosť o ľudí, pre ktorých nový vírus predstavuje zvýšené riziko. Okrem
zdravotníckych pracovníkov sú to potom najmä
staršie osoby. A práve to je skupina ľudí, ktorým
by sme mali venovať zvýšenú pozornosť a dbať
o ich maximálnu starostlivosť a ochranu. Pre ľudí
do 60 rokov je podľa údajov WHO riziko úmrtia
vcelku minimálne, na úrovni približne 0,4 percenta.
Na záver ešte pohľad na už spomínanú bilanciu
úmrtnosti, ktorá je, samozrejme, smutná, ale nie je
nijako výnimočná v prípade nového respiračného
vírusu, na ktorý si ľudia potrebujú prirodzene vytvoriť
protilátky. V zásade možno povedať, že ľudstvo si
po kontakte s baktériami a vírusmi takýmto spôsobom buduje imunitu prakticky odjakživa.
Andrej Križan
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nestretol, môže v populácii vyvolať neopodstatnené
a nečakané reakcie, ba až strach o život. Ešte mi
však dovoľte oprieť sa o dnes známe a poznané
fakty. Mám na mysli „klasickú“ chrípku. Každoročne
na toto vírusové ochorenie zomrú stovky tisíc ľudí
po celom svete. Na Slovensku je to podľa Úradu
verejného zdravotníctva SR v priemere 1 500 ľudí.
Tieto správy nás pritom vôbec nevzrušujú, akosi
sme sa s nimi naučili žiť.

PRIESKUM DR.MAX.
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LEKÁRNE DR.MAX SÚ
NAJATRAKTÍVNEJŠÍM
ZAMESTNÁVATEĽOM

V

8. ROČNÍKU PRESTÍŽNEJ ANKETY O NAJLEPŠÍCH ZAMESTNÁVATEĽOV ROZHODOVAL REKORDNÝ POČET HLASUJÚCICH. V KATEGÓRII
NEMOCNICE A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ SA AJ NAPRIEK VYSOKEJ KONKURENCII ĎALŠÍCH TRINÁSTICH FIRIEM PODARILO LEKÁRŇAM
DR.MAX OBHÁJIŤ ÚSPECH Z UPLYNULÝCH DVOCH ROKOV. V AKTUÁLNOM
ROČNÍKU ANKETY ZÍSKALI TRETÍ RAZ ZA SEBOU 1. MIESTO A PATRÍ IM TITUL
NAJATRAKTÍVNEJŠIEHO ZAMESTNÁVATEĽA ZA ROK 2019.
O konečnom poradí v prestížnej ankete
zamestnávateľov, ktorú organizuje spoločnosť Profesia, rozhodovala široká verejnosť. V aktuálnom 8. ročníku vyberali
hlasujúci zo 189 nominovaných spoločností v 9 kategóriách. Víťazov ankety určili hlasy od rekordného počtu až 36 068
respondentov. Najvyššie ocenenie v kategórii Nemocnice a zdravotná starostlivosť získala spoločnosť Dr.Max. Kľúčové
parametre, ktoré rozhodli o prvenstve

lekárenskej spoločnosti, boli pritom silná
a známa značka, platové ohodnotenie,
beneﬁty a v neposlednom rade príjemné
pracovné prostredie.
Opätovný triumf v ankete možno vnímať
aj ako potvrdenie našej líderskej pozície
v lekárenskom segmente na Slovensku.
Okrem toho, že prinášame mnohé inovácie a nadštandardnú starostlivosť pre vás,
našich zákazníkov, myslíme predovšetCenu na slávnostnom
galavečere prevzala
personálna riaditeľka
Dr.Max Slovensko Magda
Vrťová, spolu s Kristínou
Halzlovou, špecialistkou
ľudských zdrojov.

kým na našich zamestnancov a dbáme
o ich osobný i profesionálny rozvoj. Lekárne Dr.Max s viac ako 2 000 pracovníkmi patria medzi najväčších zamestnávateľov v tomto segmente na Slovensku.
Úspech v ankete, navyše tretí raz za
sebou, je pre nás pochvalou zo strany
verejnosti, z ktorej sa veľmi tešíme a nesmierne si ju vážime. Ocenenie však patrí
v prvom rade všetkým našim kolegom,
ktorí sú dôvodom a príčinou úspechu
v tejto prestížnej ankete. Naši zamestnanci sú tými, ktorí vytvárajú ﬁremnú kultúru
spoločnosti a príjemné pracovné prostredie. Umiestnenie v tejto ankete je pre nás
zároveň veľkým záväzkom a motiváciou,
aby sme sa v starostlivosti o zamestnancov neustále zlepšovali a napredovali,
a tiež aby sme v budúcnosti dôsledne
napĺňali ich očakávania. Ako našim zamestnancom, tak aj všetkým, ktorí v ankete hlasovali za našu spoločnosť, patrí
naše úprimné poďakovanie.
Cieľom prestížnej celoslovenskej ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ, ktorú
zastrešuje spoločnosť Profesia, je ukázať, ako sú jednotlivé ﬁrmy na Slovensku
vnímané z pohľadu verejnosti. Odráža
vnímanie kultúry, imidžu, atmosféry či beneﬁtov ﬁriem pôsobiacich v krajine. Výsledkom je rebríček, ktorý môže pomôcť
v lepšej orientácii budúcim uchádzačom
o zamestnanie v danom sektore, respektíve u daného zamestnávateľa.

Autor:
Peter Sedláček,
PR manažér Dr.Max
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U nás nájdeš
viac ako len
prácu
Staň sa
súčasťou
Dr.Max

v kategóriiá Lekárska a zdravotná starostlivoső
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AŽ 9 Z 10 FAJČIAROV VIE
O SMRTEĽNÝCH RIZIKÁCH,
NO FAJČÍ ĎALEJ

ZISTITE, ČI MÁTE NÁROK
NA KÚPEĽNÚ LIEČBU
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ODĽA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE FAJČÍ NA SLOVENSKU
DENNE AŽ 23 PERCENT DOSPELÝCH SLOVÁKOV A ICH POČET RASTIE. ZBAVIŤ SA ZÁVISLOSTI OD NIKOTÍNU NIE JE JEDNODUCHÉ ANI NAPRIEK FAKTU,
ŽE FAJČIARI SI UVEDOMUJÚ VÁŽNE RIZIKÁ TOHTO ZLOZVYKU. POTVRDIL TO AJ
PRIESKUM LEKÁRNÍ DR.MAX, PODĽA KTORÉHO SI AŽ 90 PERCENT FAJČIAROV
UVEDOMUJE NEGATÍVNE VPLYVY NA ZDRAVIE VRÁTANE RAKOVINY PĽÚC A INÝCH
PĽÚCNYCH OCHORENÍ. NAPRIEK TOMU ICH TO OD FAJČENIA NEODRÁDZA.

Okrem neschopnosti vyrovnať sa so závislosťou od nikotínu prieskum priniesol aj ďalšie
zásadné zistenia. Viac ako 70 % opýtaných
fajčiarov nepovažuje preventívne prehliadky
za dôležité pre zdravie svojich pľúc.
Výsledky prieskumu ďalej prezradili, že
takmer štvrtina respondentov (23 %) by chcela prestať s fajčením. Na druhej strane až 15 %
opýtaných nehodlá so svojou závislosťou nič
robiť a s fajčením jednoducho nechce prestať. No a zo všetkých opýtaných fajčiarov sa
takmer 40 % respondentov pokúšalo prestať
fajčiť, ale nepodarilo sa im to.
„Každý rok si praje skončiť až 70 % fajčiarov,
ale podarí sa to iba 3 až 5 % závislých osôb.
Lekárnik dokáže zvýšiť mieru odvykania
o 5 %, a to krátkou radou, impulzom, podaním informačného letáčika alebo brožúrky.
Pod vedením zdravotníckeho pracovníka sa
miera odvykania zvyšuje na 8 až na 10 % a pri
farmakoterapeutickej intervencii dokonca až
o 35 % a viac,“ vysvetlila Jana Varsová, špecialistka na odborné kampane z lekární Dr.Max.
Práve fakt, že lekárnik môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov či kľúčovou osobou v boji
so závislosťou od nikotínu, lekárne Dr.Max
v rámci odborno-preventívnych kampaní priniesli novú tému zameranú na problematiku
fajčenia. Počas týždeň trvajúcej kampane Dni
zdravého dýchacieho systému sa vyškolení odborníci zameriavali na celý komplex
prevencie spojenej s dýchacím systémom
pacientov, avšak s dôrazom na poradenstvo
a na pomoc pri odvykaní od fajčenia.

Podľa prieskumu lekární Dr.Max sa fajčiari
oproti nefajčiarom liečia výrazne viac na astmu, na vysoký tlak a na diabetes. V priemernom počte chorôb na jedného respondenta
je to pri fajčiaroch až dvakrát viac chorôb
súčasne.
Prieskum ďalej ukázal, že až 40 % respondentov, ktorí vyfajčia denne viac ako 20 cigariet, sa lieči na vysoký tlak. Vysoký tlak je
pritom ochorenie, na ktoré sa fajčiari, ktorí
sa zapojili do prieskumu, liečia najčastejšie.
Ďalej sú to ochorenia v nasledujúcom poradí:
chronický zápal pľúc a priedušiek, ochorenia
srdca, astma, diabetes.
Celoslovenský prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka vo viac ako 300 lekárňach Dr.Max na vzorke 9 560 zákazníkov,
ktorí sa zúčastnili na odborno-preventívnej
kampani Dni zdravého dýchacieho systému.

ČO ROBIŤ, KEĎ
DOSTANETE CHUŤ
NA CIGARETU?
1. Potreba držať niečo v ruke/vkladať do úst
• Paipo – umelohmotná napodobenina
cigarety, obsahuje éterické oleje.
• Akupresúrne loptičky, stláčacie loptičky, spinnery.
2. Fajčenie pri káve
• Zmeniť miesto pitia kávy, vymeniť
kávu za čaj alebo upraviť jej chuť medom, mliekom.
3. Fajčenie a čakanie
• Zabaviť sa mobilom, sudoku, krížovkami, kreslením.
4. Fajčenie a jedlo
- Namiesto cigarety si po jedle dať
pohár vody, žuvačku, alebo si vyčistiť
zuby.
- Chuť na cigaretu nezaháňať vysoko
kalorickými potravinami (sladkosti, vyprážané pokrmy), naopak zaradiť viac
ovocia, zeleniny a celozrnných produktov.
5. Fajčenie a stres
• Zhlboka dýchať, napiť sa vody a držať
ju v ústach, stláčať loptičku, plastelínu,
papier.
6. Fajčenie a alkohol
• Vyvarovať sa alkoholu, ktorý znižuje
sebakontrolu.
• Na začiatku sa vyhýbať barom, diskotékam, oslavám (kde sa nachádzajú
fajčiari).
7. Informácie a kontrola
• Stretnutie so špecialistami z Centra
pre odvykanie od fajčenia.
• Linka pomoci na odvykanie od fajčenia, ktorú má v kompetencii Úrad
verejného zdravotníctva SR (tel. číslo
0908 222 722).

Autor:
Peter Sedláček,
PR manažér Dr.Max
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ÚPELE SÚ DOPLNKOVOU LIEČBOU PRE PACIENTOV S RÔZNYMI
DIAGNÓZAMI. O TOM, ČI SÚ PRE
VÁS VHODNÉ, ROZHODNE VÁŠ OŠETRUJÚCI LEKÁR. AK UZNÁ, ŽE KÚPEĽNÁ
LIEČBA POMÔŽE ZLEPŠIŤ VÁŠ ZDRAVOTNÝ STAV, ZAŠLE DO ZDRAVOTNEJ
POISŤOVNE KÚPEĽNÝ NÁVRH. TAM HO
POSÚDIA A SCHVÁLIA JEHO ÚHRADU.
Kúpeľnú liečbu vám uhradia na základe zákona, v ktorom je presne stanovené, aké
diagnózy sa v kúpeľoch liečia, a za akých
podmienok. Zákon zároveň rozdeľuje pacientov do dvoch kategórií.
DO KATEGÓRIE A patria najmä detskí pacienti a dospelí s vážnymi diagnózami, ako
sú onkologické ochorenia, stavy po operáciách obehového, tráviaceho ústrojenstva, po
operáciách tenkého alebo hrubého čreva,
ďalej dolných dýchacích ciest, po úraze
pohybového ústrojenstva, po operáciách
obličiek, po gynekologických operáciách.
Do tejto skupiny patria aj pacienti s kožnými
ochoreniami, s bronchiálnou astmou, s nervovo-svalovými degeneratívnymi ochoreniami a s niektorými nervovými ochoreniami.

Kúpeľný pobyt môžete absolvovať aj
v prípade, ak vám ho lekár nepredpísal.
V tom prípade si však celý pobyt vrátane
zdravotnej starostlivosti hradíte sami.

starostlivosť, ktorú im v kúpeľoch poskytnú. Ubytovanie a stravu si pacienti
vyberú aj hradia sami. Každé kúpele majú
nastavený svoj cenník za ubytovanie a za
stravu. Tie sú dostupné spravidla na webových stránkach jednotlivých kúpeľov.

KTO NEPLATÍ POPLATOK

DO KATEGÓRIE B sa zaraďujú pacienti
s chronickými ochoreniami obehového
systému, tráviaceho a pohybového ústrojenstva, tí, ktorí majú choroby z povolania
a podobne.

Ak patríte do jednej z týchto kategórií,
ste oslobodení od platenia akýchkoľvek
poplatkov a kúpele máte úplne zadarmo.
Ide o týchto pacientov:
• všetky deti do troch rokov veku,
• darcovia krvi – nositelia najmenej striebornej Janského plakety,
• osoby v hmotnej núdzi platia len prvé tri dni
pobytu, ale musia sa preukázať rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

CENA KÚPEĽNÉHO POBYTU

ČO AK POTREBUJETE SPRIEVOD

Pre pacientov, ktorí patria do kategórie A,
je kúpeľný pobyt bezplatný. Ubytovanie,
stravu aj zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch
im preplatí ich zdravotná poisťovňa. Ľudia,
poistenci, si sami hradia len cestovné náklady, zákonom stanovený kúpeľný poplatok
1,70 eura za deň pobytu a daň z ubytovania,
ktorú si stanovuje mesto alebo obec. Tým
pacientom, ktorí absolvujú pobyt v kúpeľoch a sú zaradení do kategórie B, hradí
zdravotná poisťovňa zo zákona zdravotnú

Pacienti so zdravotným postihnutím majú
pri návšteve kúpeľov možnosť požiadať
zdravotnú poisťovňu o čiastočnú úhradu aj
pre svoj sprievod. Požiadavku musí uviesť
a zdôvodniť ošetrujúci lekár v kúpeľnom návrhu, ktorý posiela na schválenie poisťovni.
Pri detských pacientoch platí, že každému
pacientovi do šiestich rokov poisťovňa
schváli čiastočnú úhradu aj pre jeho sprievodcu. Ak ide o deti staršie ako šesť rokov,
úhradu pre sprievodcu uhradí poisťovňa, ak

si to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje a ak to
odporučí lekár. Sprievodcovi potom preplatia 5,48 eura za každý deň v kúpeľoch, ostatné poplatky si sprievodca uhrádza sám.

ČAS STRÁVENÝ
V KÚPEĽOCH A ZĽAVY
Pobyt v kúpeľoch, ktorý zdravotné poisťovne zo zákona preplácajú, trvá od 21 do 28
dní. Presný počet dní je pre každú diagnózu daný zákonom. Liečba sa dá skrátiť iba
zo zdravotných alebo z vážnych rodinných
dôvodov a o jej skrátenie nie je možne požiadať vopred. Ľudia, ktorí sú poistencami
zdravotnej poisťovne Dôvera, majú extra
výhody. Dôvera svojim poistencom poskytuje zľavy na pobyty v najznámejších slovenských kúpeľoch až do výšky 13 percent.
Stačí, ak predložíte svoj preukaz poistenca. Darcovia krvi – samoplatcovia, ktorí sú
držiteľmi niektorej plakety Jana Janského,
majú zľavy ešte vyššie.

Autor:
Matej Štepiansky,
PR špecialista,
Zdravotná poisťovňa
Dôvera
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ZVLÁDNITE
„PRECHOD“ S ÚSMEVOM
A BUĎTE VITÁLNA
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LIMAKTÉRIUM JE PRIRODZENOU SÚČASŤOU ŽIVOTA, NO U MNOHÝCH ŽIEN
SA STÁVA VEĽMI OBÁVANÝM OBDOBÍM. DESIVÁ PREDSTAVA PODRÁŽDENOSTI, NOČNÉHO POTENIA SA, NÁVALOV TEPLA ČI ZVYŠOVANIA TELESNEJ HMOTNOSTI PRENASLEDUJE DÁMY V ZRELOM VEKU. MALÝMI ÚPRAVAMI
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A PODPORNÝMI PRÍPRAVKAMI JE MOŽNÉ TIETO NEPRÍJEMNÉ
PRÍZNAKY ČIASTOČNE ZMIERNIŤ. PORADÍME VÁM, AKO S NIMI HRAVO ZATOČIŤ.
Aj keď si mnoho žien zamieňa pojmy klimaktérium a menopauza, neznamenajú
to isté. Klimaktérium, ľudovo povedané
„prechod“, je prirodzeným obdobím v živote ženy, keď dochádza k poklesu funkcie
vaječníkov, a teda k strate plodnosti. Počas
klimaktéria dochádza k postupnému poklesu tvorby pohlavných hormónov – estrogénu a progesterónu. Toto obdobie spravidla
trvá niekoľko rokov a nastupuje medzi 45
až 55 rokom života. Všeobecne platí, že
žena, ktorá začala menštruovať neskôr, prichádza do obdobia prechodu skôr. Menopauza v živote ženy predstavuje posledné
menštruačné krvácanie.

AKO ROZOZNAŤ KLIMAKTÉRIUM
Medzi prvé príznaky „prechodu“ patrí
porucha menštruačného cyklu. Menštruačný cyklus je nepravidelný, niekedy

dochádza k častejšiemu mesačnému
krvácaniu a taktiež sa mení aj intenzita
krvácania.
Medzi ďalšie typické príznaky klimaktéria
patria návaly tepla, poruchy spánku, vypadávanie vlasov, depresia, bolesti hlavy
a migréna. Ďalej býva častým prejavom
zvyšovanie telesnej hmotnosti, vaginálna
suchosť, strata libida, výkyvy nálad, nočné
potenie sa, ale aj zvýšený výskyt zlomenín.
V súčasnosti dokonca v lekárňach existuje dostupný domáci test, ktorý ženám
odhalí začínajúce sa klimaktérium. Tento
diagnostický test je založený na stanovení
prítomnosti ľudského folikulostimulačného hormónu v moči. Samozrejme, ide iba
o orientačný test, na presné stanovenie
klimaktéria je potrebná návšteva gynekológa.

žíl, ochorením peč
pečene,
čene, ženy s krvác
krvácaním,
ktoré má nejasnýý pôvod, a ženy, ktoré
prekonali cievnu m
ozgovú príhodu alebo
mozgovú
infarkt myokardu.

DÁ SA TO ZVLÁDNUŤ
AJ BEZ HORMÓNOV
Najdôležitejšou pr
prevenciou
revenciou proti vý
výskytu
ťažkostí spojených
h s klimaktériom je úprava životného štýlu.. Veľká priorita sa kladie
na pravidelný pohyb
pohy a na
cvičenie. V o
období
prechodu
toprechod
tiž dochádza
doc
úbytk svak úbytku
lovej hmoty
zvy
a zvyšuje
sa
množstvo
tukové
tukového
tkaniva, ktoré sa
uklad
ukladá najmä
v obl
oblasti brucha. Zvýšením
fyzick
fyzickej aktivity
je tom
tomu možné
pred
predísť a navyše dochádza
k p
posilneniu
kostry a k spevneniu celého tela.
Ženy vvo vyššom
veku by sa mali
zame
zamerať
na svoj
jedá
jedálniček. Je
vho
vhodné do neho
za
zaradiť mliečne
vý
výrobky a produ s vysokým
dukty

ZMERNENIE NEŽIADUCICH
PRÍZNAKOV
Najväčší prínos pri odstraňovaní spomínaných ťažkostí má hormonálna
substitučná terapia. Na ich zmiernenie
sa žene podávajú hormóny estrogény, prípadne kombinácia estrogénov
s progestínmi. Prínos hormonálnej liečby spočíva predovšetkým v spomalení
rednutia kostí, v odstraňovaní suchosti
pošvy, návalov tepla a nočného potenia
sa. Avšak okrem pozitívneho prínosu má
táto liečba aj svoje riziká. Preto by ženy
mali hormóny užívať pod dohľadom lekára v čo najmenšej dávke a čo najkratší
čas. Aké riziko prestavuje hormonálna
substitučná terapia? Užívanie hormónov
môže u žien zvýšiť riziko vzniku krvných
zrazenín, cievnych mozgových príhod
a infarktu myokardu. Taktiež môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny prsníka a maternice.
Hormonálnej substitučnej terapie by sa
mali vyvarovať najmä ženy pri zistenej
alebo pri liečenej rakovine prsníkov alebo maternice. Ďalej ženy trpiace zápalom
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podielom vápnika a vitamínu D, ktoré sú
nevyhnutné pre pevnosť kostí. V neposlednom rade by si ženy mali dopriať dostatok odpočinku, spánku a znížiť množstvo stresu. Okrem zmeny životosprávy sa
žena môže poradiť so svojím lekárnikom,
ktorý jej ochotne pomôže zorientovať sa
v širokej škále prípravkov určených na
zvládnutie tohto obdobia. V lekárňach si
žena môže vybrať z množstva výživových
doplnkov, predovšetkým na prírodnej
báze s obsahom fytoestrogénov (predovšetkým izoﬂavónov a lignánov). Účinky fytoestrogénov sú veľmi podobné účinkom
prirodzene sa vyskytujúcich ženských pohlavných hormónov. Žena si taktiež môže
zvoliť aj liekovú formu, ktorá jej najviac vyhovuje. K dispozícii sú prípravky vo forme
čajov, tabliet alebo roztokov.
Najväčší prínos fytoestrogénov bol dokázaný v prevencii vzniku osteoporózy. Izoﬂavóny zvyšujú syntézu vitamínu D v bunkách a zvyšujú vychytávanie vápnika do
kostí. Fytoestrogény majú pozitívny vplyv
aj na kardiovaskulárny systém. Znižujú
hladiny lipidov v plazme, čím dochádza
k zníženiu hladiny cholesterolu. Ich ďalším beneﬁtom je aj spomalenie starnutia
pokožky, prevencia demencie a depresívnych stavov.

Autor:
PharmDr.
Mária Meščanová,
Lekáreň Dr.Max Bratislava

PRÍRODNÉ ZDROJE FYTOESTROGÉNOV
Ploštičník strapcovitý

Vitex jahňací

Extrakt z peľového zrna

Sója fazuľová

Ľan siaty

Šalvia lekárska

Ďatelina lúčna

- má blahodarný účinok v redukcii
negatívnych prejavov v období klimaktéria. Normalizuje hormonálnu
hladinu, a tým napomáha eliminovať
predovšetkým návaly tepla, nadmerné potenie sa, búšenie srdca, náladovosť a podráždenosť. Jeho prínos
spočíva v zmierňovaní kŕčov počas
menštruácie.

– sa u žien teší veľkej obľube. Okrem pozitívneho účinku na zvládnutie klimakterických ťažkostí táto liečivá bylina má pozitívny vplyv aj na
iné gynekologické ťažkosti. Ide predovšetkým
o nepravidelnú menštruáciu, o predmenštruačný syndróm či o hormonálne podmienené akné.
Jeho použitie je vhodné najmä u žien, ktoré trápi
zvýšené potenie sa, bolesti hlavy, napätie v prsníkoch, úzkosť a depresia.

- obsahuje vysoký podiel mastných kyselín,
L-tryptofánu, vitamínu E a vitamínov B1 a B2.
Komplex týchto látok ma priaznivý účinok pri
zachovaní komfortu v období klimaktéria. Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom a vitamíny skupiny B prispievajú k zachovaniu energetického metabolizmu.
Normalizujú aj činnosť srdca, nervovej sústavy
a udržujú normálny stav pokožky a slizníc.

- je u žien asi najznámejšia
a veľmi obľúbená liečivá rastlina, ktorá redukuje symptómy klimaktéria, riziko osteoporózy a rakoviny prsníka.
Sója a produkty s obsahom
sóje majú prospech pri znižovaní hladiny cholesterolu a pri
tvorbe žlčových kameňov.

- semená tejto rastliny obsahujú vysoký podiel lignánov, ktorým sa pripisuje estrogénový účinok. Vďaka
tejto skutočnosti sa používa pri menštruačných a pri klimakterických ťažkostiach a pomáha v prevencii proti
rakovine prsníka a hrubého čreva.
Semená ľanu znižujú hladiny lipidov
a majú mierny laxatívny účinok.

- napriek tomu, že šalvia
neobsahuje fytoestrogény, hojne sa využíva
v období klimaktéria, a to
najmä pri nadmernom potení sa a pri návaloch tepla. Šalvia okrem toho má
protizápalový, antimikrobiálny a antiseptický účinok.

- kvety z tejto u nás hojne rozšírenej
rastliny obsahujú vysoký podiel izoﬂavónov, ktoré okrem zmiernenia klimakterických príznakov majú pozitívny
vplyv aj pri osteoporóze. Tiež pomáhajú pri zvýšenej hladine cholesterolu
a pri diabete. Ďatelina lúčna vo forme
obkladov sa používa pri kožných ochoreniach, ako je ekzém a psoriáza.
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AKO POSLINIŤ
NECHTY A UDRŽAŤ
ICH ZDRAVÉ

tídy. Odfarbenie nechtov je pri tomto
ochorení bežné, koža pod nechtom sa
môže javiť ako červenkasto-hnedá.

1. Vyvážená a výživná strava, ktorá
obsahuje veľa minerálov a vitamínov,
môže pomôcť pri riešení mnohých zdravotných ťažkostí.

Suché krehké nechty, ktoré často praskajú alebo sa štiepia, sa môžu spájať
s ochorením štítnej žľazy. Praskanie
alebo štiepenie nechtov v kombinácii
so žltkastým odtieňom je pravdepodobne prejavom plesňovej infekcie.

2. Dostatočný príjem tekutín.
3. Vyhnite sa gélovým alebo akrylovým nechtom, potenciálne riziko je aj
UV svetlo, ktoré sa používa na sušenie
laku.

4.

Vyhnite sa výrobkom na nechty,
ktoré obsahujú toxické chemikálie, ako
napríklad formaldehyd.

5. Po každom umytí rúk alebo po
odstránení laku na nechty používajte
hydratačný krém na ruky a na obnovu
vlhkosti nechtov.
6. Vyhnite sa nadmernej dezinfekcii
rúk prípravkami obsahujúcimi alkohol.

7. Pri používaní čistiacich prostriedkov
noste rukavice.

8. Vyvarujte sa nadmerného kontaktu
s vodou.

ZMENA FARBY
ČI TVARU NECHTOV
MÔŽE VEĽA PREZRADIŤ

Č

ASTO SI ANI NEUVEDOMUJEME, AKÚ DÔLEŽITÚ ÚLOHU ZOHRÁVAJÚ NAŠE NECHTY. BEZ NICH BY BOLI
NAŠE PRSTY NECHRÁNENÉ A ICH PORANENÍM BY SME SI MOHLI SPÔSOBIŤ VEĽKÉ BOLESTI. TO, V AKOM
STAVE SA NAŠE NECHTY NACHÁDZAJÚ, DOTVÁRA CELKOVÝ DOJEM, AKÝM PÔSOBÍME NA OKOLIE. PRÁVE
PRETO MÔŽU BYŤ NIEKTORÉ OCHORENIA NECHTOV VEĽMI NEPRÍJEMNÉ.
S lámajúcimi sa alebo so štiepiacimi sa
nechtami sa stretol už pravdepodobne
takmer každý. Správnou starostlivosťou o nechty sa väčšina zmien ľahko
odstráni, avšak niektoré prejavy ako
sfarbenie nechtov či zmeny na povrchu môžu byť prejavom vážnejších
orgánových ochorení.

FARBA NECHTOV
VEĽA NAPOVIE
Napríklad bledé nechty môžu byť niekedy príznakom anémie, srdcového zlyhania, ochorenia pečene či podvýživy. Ak
sú nechty väčšinou biele, ale s tmavšími
okrajmi, môžu signalizovať problémy
s pečeňou, ako je napríklad hepatitída.

Žlté nechty prezrádzajú aj silných fajčiarov. Jednou z príčin žltých nechtov
môže byť plesňová infekcia. V zriedkavých prípadoch žlté nechty môžu indikovať závažnejší stav, ako je ochorenie
štítnej žľazy, pľúc, cukrovka alebo psoriáza. Nechty s modrastým odtieňom
môžu zase znamenať nedostatok kys-

líka v organizme. Môže to naznačovať
pľúcne ochorenia či ochorenia srdca.

TOTO INDIKUJE ZMENA
TVARU NECHTOV
Okrem zmeny farby môžeme na nechtoch spozorovať aj zmeny tvaru. Koilonychia je abnormalita nechtov, známa
aj ako miskovitý tvar nechtov. Primárne je spôsobená chronickým nedostatkom železa, ktorý môže vyplývať
z rôznych príčin, napríklad z podvýživy, z gastrointestinálnej straty krvi,
z gastrointestinálnej malignity, z prítomnosti parazitov či celiakie. Ďalšími príčinami koilonychie sú vysoká nadmorská
výška, trauma a vystavenie sa chemickým rozpúšťadlám. Dokonca to môže
byť aj dedičné ochorenie.
Ak je povrch nechtov vlnitý alebo dierkovaný, môže to naznačovať skorý
príznak psoriázy alebo zápalovej artri-

Plesňové ochorenia sa môžu týkať
nechtov na nohách, ale aj na rukách.
Veľmi náchylní na nechtovú mykózu sú
diabetici. Plesňové ochorenia nechtov
sa prejavujú zmenou farby nechtov na
žltkasto-hnedú alebo na nepriehľadnú,
sýtu. Nechty sa vtedy môžu stať krehkými a oddeliť sa od zvyšku.
V niektorých prípadoch sa nechty
môžu drobiť. Tmavé, vlhké a teplé prostredie v obuvi môže podporiť rast húb
a poranenie nechtov vás môže vystaviť riziku plesňovej infekcie. Plesňové
nechtové infekcie sa liečia dlhodobo.
Lieky aplikované priamo na nechty sú
dostupné v každej lekárni. V prípade
rozsiahleho postihnutia jedného alebo
niekoľkých nechtov na rukách a na nohách je potrebné zvážiť aj dodatočnú
perorálnu liečbu, o ktorej rozhodne
dermatológ. Existujú prípady, keď sa
objavujú tmavé čiary pod nechtami. Tie
by sa mali vyšetriť čo najskôr, pretože
môžu byť prejavom melanómu, najnebezpečnejšieho typu rakoviny kože.
Ak je koža okolo nechtu začervenaná
a okolie je opuchnuté, ide o zápal nechtového lôžka. Môže to byť dôsledok
lupusu alebo iného ochorenia spojivového tkaniva. Dôvodom býva aj infekčné ochorenie zvyčajne spôsobené
baktériami, parazitickými plesňami alebo kvasinkami. Prejavuje sa bolesťou,
opuchom a začervenaním nechtového lôžka
a okolitého tkaniva. Najčastejšie vzniká ako následok poranenia nechtového lôžka, napríklad
trieskou.
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Liečba spočíva v užívaní antibiotík, prípadne antimykotík. Nie je to závažné
ochorenie. Na liečbu obyčajne stačia
lokálne podávané liečivá. Zanedbanie
ochorenia však môže spôsobiť komplikácie, ktoré môžu viesť až k chirurgickému zákroku.
Obhrýzanie nechtov sa netýka len detí,
ale veľmi často aj dospelých. Väčšinou
je prejavom pretrvávajúcej úzkosti. V lekárňach sú dostupné laky proti obhrýzaniu, ktoré majú nepríjemnú chuť, a tak
odrádzajú človeka od ďalšieho obhrýzania. Niektoré dámy si práve preto dávajú umelé nechty, ktoré však môžu viesť
k stenčeniu nechtov. Obhrýzanie nechtov nemusí byť ničím iným ako zlým zvykom, v niektorých prípadoch však môže
byť prejavom pretrvávajúcej úzkosti, ktorá by mala byť pod kontrolou lekára.
Napriek tomu, že vyššie opísané zmeny
na nechtoch môžu byť sprievodným signálom vážnejšej diagnózy, zriedka bývajú prvým príznakom ochorenia. Mnoho
abnormalít nechtov je neškodných.
Sila a vzhľad nechtov človeka môže naznačovať celkovo dobré zdravie. Avšak
nadmerné používanie niektorých výrobkov, nesprávna výživa a mnoho ďalších
bežných zvykov môže mať priamy vplyv
na ich vitalitu. V prípade dlhodobo pretrvávajúcich zmien je vhodné navštíviť
dermatológa. Spôsob, akým človek
zaobchádza so svojimi nechtami, však
môže tiež priamo ovplyvniť ich kvalitu.
Autor:
PharmDr.
Alena Matulová,
Lekáreň Dr.Max Sereď
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FILIP TŮMA:

ŽIVOT SI NEPLÁNUJEM,
ALE RÁD PRIJÍMAM
NOVÉ VÝZVY
U

Toto by bola skôr otázka na Nelku, či
sa mi to naozaj darí, ale myslím si, že
je to hlavne vecou priorít. Rodina a deti
sú pre mňa všetkým a ostatná práca je
niečo nevyhnutné. Mojou veľkou výhodou je, že sa venujem tomu, čo ma
naozaj baví. Či už je to spievanie, natáčanie seriálov, alebo dabing. Vďaka
tomu nepovažujem prácu za niečo, čo
ma oberá o čas, ale naopak, teším sa
na ňu. Keďže času nemá nikto z nás toľko, koľko by chcel, tak sa ho snažím na
úkor osobných záujmov, ako je napríklad golf alebo posedenie na kávičke,
skresať v prospech rodiny.

ZNÁVANÝ OPERNÝ SPEVÁK, ŽIADANÝ HEREC A MILUJÚCI OTEC FILIP TŮMA PRIZNAL, ŽE RODINA JE PRE
NEHO VŠETKÝM. AJ KEĎ HVIEZDI V SERIÁLI OTECKOVIA A PRIPRAVUJE SA NA DVE DIVADELNÉ PREMIÉRY,
SVOJIM DEŤOM A PARTNERKE NELE POCISKOVEJ SA SNAŽÍ VENOVAŤ KAŽDÚ VOĽNÚ CHVÍĽU. NAPRIEK
TOMU, ŽE NA VLASTNÚ SVADBU SA VEĽMI TEŠÍ, TENTO ROK SA ŽENIŤ NEBUDE. STÁLE USMIATY A POZITÍVNE
NALADENÝ SPEVÁK PRIZNAL, ŽE NAJVÄČŠÍM RELAXOM JE PRE NEHO GOLF A ČAS STRÁVENÝ V PRÍRODE.
Aké osobné predsavzatia a pracovné
plány by ste chceli zrealizovať v roku
2020?
Ja si väčšinou nedávam žiadne predsavzatia, lebo mám pocit, že to iba
človeka zbytočne zväzuje. Občas sa
niektoré nápady a plány týkajú práce.
Momentálne sa chcem naučiť nejakú
opernú postavu, ale nemôžem to nazvať predsavzatím. Chcem sa naučiť

Operný spevák trávi rád voľný čas v prírode.

Trubadúra, kde je barytón postava,
Conte Luna, ktorú by som chcel koncom roka spievať.

Rodina a deti
sú pre mňa
všetkým a ostatná
práca je niečo
nevyhnutné.

Zdroj: TV Markíza

Dokážete vďaka postave, ktorú
stvárňujete v seriáli Oteckovia, lepšie vychádzať s deťmi a porozumieť
ich
potrebám?
To, že máte
deti, je niečo,
čo sa nedá
len tak predstaviť. Celkovo to, že som
sa stal otcom,
mi pomohlo
najmä pocitovo pri hraní
v seriáli. Je to
tak aj napriek
tomu, že v televízii som otcom
starších detí, ako
sú tie moje.

V pracovnej oblasti máte na
tento rok aj iné ciele ako
účinkovanie v opere Trubadúr?
Ani veľmi nie, moje pracovné plány sa väčšinou
týkajú práve opery, ktorú
viem istým spôsobom
ovplyvňovať. Zrejme
budeme pokračovať
aj v natáčaní seriálu
Oteckovia, ale to
nezávisí len odo
mňa, takže to si nemôžem naplánovať.
Tento rok si pripomenieme 100 rokov
Slovenského národného divadla. Je to naozaj veľká udalosť. Bol
by som veľmi rád a prosím verejnosť,
aby si ľudia pri tejto príležitosti našli
cestu do divadla, pretože táto inštitúcia
si to naozaj zaslúži. Je jedno, či pôjdu
na operu, činohru alebo na balet.

Čo zásadné sa teda vo
Vašom živote zmenilo
potom, ako sa Vám narodili deti?
Príchodom detí na svet sa
zmenilo asi úplne všetko. Je
to jeden z najpríjemnejších
pocitov, ktoré môže rodič zažiť. Je neopísateľné, keď vás
pohladká vlastné dieťa a povie vám, že vás ľúbi, alebo
keď sa teší na to, že prídete
domov. Keď prídu deti, začnú byť pre rodičov dôležité

Ste uznávaným operným spevákom, žiadaným hercom, dabujete ﬁlmy a seriály, účinkujete aj
v Oteckoch. Ako sa Vám darí
skĺbiť pracovné povinnosti
s rolou dobrého a milujúceho
otca?
Zdroj: TV Markíza
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úplne iné veci, a to vás drží na takom
peknom obláčiku, tesne nad zemou.
Narodenie detí sa dá svojím spôsobom
prirovnať k psíkovi. Keď si kúpite psíka,
vždy ho môže kamarát alebo starý rodič na určitý čas zobrať k sebe alebo
si ho môže nechať. S deťmi to tak nie
je, zväzuje Vás s nimi spoločné puto
na celý život. Staráte sa o ne dlhé roky
a dovtedy, kým sa samy nerozhodnú
odísť alebo opustiť hniezdo.

Je neopísateľné,
keď vás
pohladká vlastné
dieťa a povie vám,
že vás ľúbi.
Prezraďte našim čitateľom overené
recepty, ktoré zaberajú, keď sú Vaše
deti, Hektor a Lianka, choré.
Dbáme hlavne na prevenciu a snažíme
sa byť s deťmi čo najviac na čerstvom
vzduchu, aby neboli zavreté v priestore. To je asi naša najväčšia rada. Keď
už Hektor alebo Lianka ochorejú, tak
neutekáme hneď k lekárovi. Aj naša
pani doktorka hovorí, že je dobré, keď
si dieťa v mladom veku vybuduje imunitu. Netreba hneď každý soplík potláčať
antibiotikami. Mama svoje deti pozná
najlepšie a keď treba ísť k lekárovi, tak
k nemu ideme. Dovtedy to riešime norS partnerkou Nelou Pociskovou na
jednom z výletov.

Zdroj: archív Filip Tůma

14

MAXimum

MAXimum

rozhovor

rozhovor

málne, dávame deťom veľa tekutín, vitamínov a ovocia. Nemáme žiadny špeciálny recept, ktorý by ich hneď vyliečil.

Rok 2020 nazývajú mnohí magickým
rokom, plánujete so svojou životnou
partnerkou Nelou Pociskovou tento
rok svadbu alebo si to nechávate na
neskôr?
Už dávnejšie som povedal, že rok
2020 je pekný rok na svadbu. Momentálne však nemáme energiu riešiť to,

bu, rád vybehnem von a odpálim zopár
loptičiek. Ráno, predtým, ako sa deti
zobudia, chodím celkom pravidelne do
posilňovne. Snažím sa udržiavať v kondícii. Celkovo mám rád športy, ktoré
sa hrajú vonku. Keďže rád trávim čas
na čerstvom vzduchu, golf je pre mňa
ideálny.

Filip Tůma si účinkovanie v seriáli užíva.
Zdroj: TV Markíza

Moderovali ste reláciu Klamal by som
ti?, hrali ste v Búrlivom víne, v Paneláku, v seriáli Chlapi neplačú. V akých
ďalších projektoch sa na Vás môžu
diváci tešiť v najbližšom období?
Čo sa týka televíznych projektov, bude
to aj naďalej seriál Oteckovia. V Slovenskom národnom divadle budem účinkovať v opere Figarova svadba, ktorá
bude mať premiéru v apríli. Stvárnim
tam buď postavu Figara, alebo Grófa.
Ešte nie je úplne jasné, ktorú z nich
budem spievať. V novembri bude mať
v Olomouci premiéru opera Trubadúr.

Počas predstavenia v opere Carmen.

Nestanovil
som si žiadne
horizonty a nedávam
si ani žiadne výzvy.
lebo máme dve malé deti. Teraz ešte
neviem povedať, kedy budeme mať
svadbu, možno to bude o rok alebo

o päť rokov. Zatiaľ nemáme s Nelkou
nič konkrétne naplánované.
Do koľkých rokov by ste sa teda
chceli oženiť?
Ja som veľmi zlý typ človeka na plánovanie, takže ja nič neplánujem. Nestanovil som si žiadne horizonty a nedávam si ani žiadne výzvy. Skôr nechávam

Hviezdy seriálu Oteckovia, zľava – Marek Fašiang, Branislav Deák,
Vladimír Kobielsky, Filip Tůma, Ján Koleník.

Zdroj: TV Markíza
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všetko plynúť prirodzene, a rovnako je
to aj so svadbou. Keď sa rozhodneme,
že nastal ten správny čas, tak sa vezmeme. Myslím si, že ani ja, a ani Nelka, nebudeme riešiť nejaké pekné dátumy,
len sa to proste stane.

Zdroj: Peter Chvostek

Keď Vám to okolnosti dovoľujú
a máte voľný čas, ako a kde ho najradšej trávite?
Veľmi rád hrám golf a ten sa hrá od jari
do jesene. Keď už vidím, že sa začína
otepľovať a tráva má peknú zelenú far-

Keďže sa považujete za aktívneho
človeka, akým športom okrem posilňovne a golfu sa ešte venujete?
Aj keď golf závisí od počasia, hrám ho
veľmi rád. Snažím sa chodiť pravidelne
cvičiť a v zime rád lyžujem. Túto sezónu
som vyskúšal skialpinizmus a musím
povedať, že ma to naozaj chytilo, ale je
to tiež iba sezónny šport.
Autor:
PhDr. Erik Mihalko,
externý spolupracovník
časopisu MAXimum
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ZAPÁCHAJÚCI MOČ U DETÍ.
JE ČAS NA PANIKU?

N

EPOKOJ, ŤAŽKOSTI V PODBRUŠKU, MIERNE ZVÝŠENÁ TEPLOTA A VÝRA
VÝRAZNE ZAPÁCHAJÚCA
A PL
PLIENKA,
LIENKA, KTORÚ
OU NEJDE O ŽIVOT, ALE AK SA POD
ÁSLEDKY MÔŽU
NEMOŽNO PREHLIADNUŤ. VÄČŠINOU
PODCENIA PRÍZNAKY, NÁ
NÁSLEDKY
E MOČOVÝCH CIEST, KTORÝ DOKÁŽ
BÄT
TKÁ. DOKONCA
BYŤ NEZVRATNÉ. REČ JE O ZÁPALE
DOKÁŽE POTRÁPIŤ AJ BÁBÄTKÁ.
ÚCIM OCHORENÍM U DETÍ, HNEĎ PO INFEKCIÁCH DÝCHACÍCH
HAC
CÍCH CIEST.
JE DRUHÝM NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCIM

V novorodeneckom veku je častejší skôr
u chlapcov, naopak, v školskom veku
dominuje u dievčat. Je to ovplyvnené
anatomickými pomermi – krátka močová
rúra a blízkosť konečníka. Riziko neliečeného alebo neskoro liečeného zápalu spočíva vo vytvorení jaziev v tkanive
obličiek, čím sa postupne zhoršuje aj ich
funkcia. V najhoršom prípade to vyústi do
zlyhania obličiek alebo do vysokého krvného tlaku. Zápal močových ciest u bábätiek a u dojčiat sa ťažko zisťuje, lebo
nedokážu povedať, že im nie je dobre.
Keďže nosia plienky, nedá sa ľahko od-

zorovať, či je prúd moču rovnomerný,
pozorovať,
rušovaný alebo je to len takzvané
prerušovaný
rknutie“. Spôsobujú ho baktérie zo
„cvrknutie“.
lice, ktoré sa „presunú“ do močovej
stolice,
bice. Odtiaľ ďalej prechádzajú do motrubice.
vého mechúra alebo v horšom prípačového
de do obličiek, čo je oveľa nebezpečnejšie, pretože to nebolí.

NA
A PROBLÉM NÁS
POZORNÍ NOS
UPOZORNÍ
Najvýraznejším
výraznejším symptómom ochorenia
je zápach moču, ktorý je obrazom nielen
celkového zdravotného

VAROVNÉ
Vracanie
nie
SIGNÁLY Horúčka
Bolesť bruška
Podráždenosť
a problémy s kŕmením
Bolesť alebo pálenie
pri cikaní
Krv v moči, ktorá sfarbí
plienku doružova
Silno páchnuci moč – cítiť
ho ako ryby, ako amoniak,
alebo zapácha hnilobou
Problémy s pomočovaním
ím po
tom, ako dieťa prešlo na nočník

e ho aj strava a pristavu, ale ovplyvňuje
jaté tekutiny. Rybí zápach nie je ničím
výnimočným, pokiaľ sa konzumujú ryby,
ínovvé doplnky s obšpargľa alebo vitamínové
míno
ov B a D.
sahom vápnika, vitamínov
Vysadením doplnkovv a dostatočným pitch vvytratí.
ytratí. U detí však
ným režimom sa pach
bakkteriálnej infekcie.
môže byť signálom bakteriálnej
Najčastejšie býva príčinou zápalu bakoli, ktorá sa zanesie
téria Escherichia coli,
m do ústia močovej
priamym kontaktom
ostanú
rúry. Baktérie sa takk d
dostanú
a im
do prostredia, kde sa

!

KEDY TREBA
NAVŠTÍVIŤ
LEKÁRA::

• dieťa má bolesti alebo
pálenie pri močení
• má teplotu nad 38,5 °C
• má akýkoľvek nepokoj
spo
spojený s močením
• čas
často močí a budí sa
na močenie v noci
• mo
moč je sfarbený
d rozmnožovať sa. Predzvesťou infekdarí
ccie môže byť potom hnilobný zápach.
M
Moč
zapáchajúci ako amoniak môže
p
poukazovať na ochorenia obličiek a súččasne na bakteriálnu
ba
infekciu. Amoniak
a močovinu ccítiť silnejšie aj pri nadmernej
kkonzumácii m
mäsa, a teda pri zvýšenom
príjme bielko
p
bielkovín. Ten by nemal prekraččovať normu,
normu pretože ich metabolity
(produ látkovej premeny, pozn.
(produkt
red.) sa môžu v tele usadzovať.
Záp
Zápach
amoniaku však môže
zna
znamenať
aj dehydratáciu. Ak
v
je vôňa
moču sladkastá, môže
to znamenať prítomnosť cukru, čo je jedným z príznakov
cu
cukrovky.
Ok
Okrem
zápachu si treba všíma aj farbu moču, ktorá veľa
mať
napo
napovie.
Nezreteľná, zakalená,
bahni farba alebo hrdzavý moč
bahnitá
cha
je charakteristický
pre infekcie
močový
močových
ciest alebo močového
mechúra ktoré môžu mať tiež výrazmechúra,
zápa
nejší zápach.

STAROSTL
STAROSTLIVOSŤ
A DOMÁCA LIEČBA
Nezastupiteľn úlohu zohrávajú režimoNezastupiteľnú
vé opatrenia,
opatrenia menovite časté prebaľovanie, správn
správne utieranie po močení a po
stolici (odpred
(odpredu smerom dozadu). Rovnako aj pravide
pravidelné sprchovanie „odspodu“
a následné dô
dôkladné vysušenie záhybov
kože, pravide
pravidelná stolica, vyhýbanie sa
s
sedeniu na studených
povrchoch a dotekutí Podporná domáca liečba
statok tekutín.
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Zapáchajúca plienka nemusí
byť okamžite dôvodom na paniku, pretože močom sa z tela
vylučujú rôzne organické látky ako bielkoviny a rozpustné soli. Na druhej strane
treba byť obozretný,
pretože opísané prejavy môžu byť signálmi vážnejšieho
ochorenia tráviacej alebo vylučovacej sústavy.
zahŕňa pokojový režim, dostatočný pitný
režim zložený najmä z neperlivých vôd
a z urologických čajov a taktiež pravidelný prísun polievok a zriedených zeleninových štiav.
Na výber sú aj rôzne doplnky výživy a prípravky. Tie sú založené na overených
bylinných látkach a na prírodných zložkách, ktoré pôsobia aj na „prepláchnutie“
močového ústrojenstva. Medzi vhodné
bylinky na prípravu čaju patrí breza previsnutá, brusnica pravá, žihľava a zlatobyľ
obyčajná. Dostupné sú aj zmesi určené
pre deti od jedného roka.
V rámci domácej liečby sa odporúča
i takzvaný sedací kúpeľ. Do vane naplnenej vodou sa prileje vylúhovaný a scedený odvar z prasličky roľnej alebo z repíka lekárskeho, z harmančeka pravého
či z lístia brezy bielej. Ako alternatívu do
kúpeľa možno pridať kvapky z kapucínky
väčšej.
Spomedzi všetkých prírodných zdrojov
svojimi účinkami najviac vyniká brusnica
veľkoplodá. Vysoký obsah organických
kyselín priaznivo ovplyvňuje kyslosť prostredia v močových cestách, a tak bráni
usadzovaniu baktérií na stenách močových ciest, a tým predchádza vzniku
zápalov. Pre deti je dostupná vo forme
sirupov alebo štiav od 6 mesiacov veku.

Autor: PharmDr. Jana Dubajová,
Lekáreň Dr.Max Žilina
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JARNÁ ÚNAVA
NIE JE DEPRESIA!
AKO S ŇOU BOJOVAŤ?
Ž

IJEME V KLIMATICKOM PÁSME, PRE KTORÉ JE TYPICKÉ STRIEDANIE ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBÍ. AK JE PRECHOD POZVOĽNÝ, NAŠE TELO MÁ DOSTATOK ČASU ADAPTOVAŤ SA NA TEPLOTNÉ ZMENY. V POSLEDNÝCH
ROKOCH SME VŠAK SVEDKAMI, ŽE JAR PRÍDE DOSLOVA ZO DŇA NA DEŇ. AJ KEĎ SA MÔŽE ZDAŤ, ŽE ZVÝŠENIE MNOŽSTVA SLNEČNÉHO SVETLA MÁ NA NÁŠ ORGANIZMUS IBA POZITÍVNY VPLYV, NEMUSÍ TO BYŤ PRAVIDLO.
PRÍCHOD JARI BÝVA SPREVÁDZANÝ AJ MENEJ PRÍJEMNÝM POCITOM, DOBRE ZNÁMOU „JARNOU ÚNAVOU“.

Faktom je, že pociťovanie únavy v prvých
jarných týždňoch sa týka takmer každého
z nás, hoci konkrétne príznaky a ich intenzita môžu byť u každého odlišné. Niektorí
svoj stav opisujú ako fyzickú a psychickú únavu, občas sprevádzanú dokonca
depresívnymi stavmi či celkovou apatiou.
Pomerne časté môžu byť bolesti hlavy,
ospalosť a podráždenosť, pričom omnoho viac ňou trpí staršia populácia.

HĽADÁME PRÍČINY
Jar prináša zmeny v prírode, ktoré sa
odzrkadľujú v našom organizme. Mení sa
teplota a tlak vzduchu a dni sa predlžujú.
V zime produkuje naše telo viac melatonínu – hormónu spánku. Ako sa však dni
predlžujú, jeho tvorba sa znižuje a začínajú sa tvoriť iné hormóny, ako napríklad
sérotonín. Celá táto adaptácia môže
chvíľu potrvať, čoho následkom je práve
pocit vyčerpanosti.
Nedostatok pohybu, čerstvého vzduchu,
obmedzený pobyt v spoločnosti, nedostatočný príjem tekutín, ale aj nedostatok
vyváženej stravy plnej živín a vitamínov
môžu byť jedným zo spúšťačov jarnej
únavy. Ale pozor aj na nadbytok nesprávnych zvyklostí, ktoré môžu prispieť k jarnej nepohode.
Napríklad nadbytok nevhodnej a ťažkej
stravy, priveľa času stráveného pred televíznou obrazovkou alebo pred počítačom.

Nemôžeme však zabudnúť, že za pocit
únavy a vyčerpania môže byť zodpovedný aj stres, prípadne pracovné preťaženie.
Celkové vyčerpanie organizmu totiž znižuje schopnosť nášho tela adaptovať sa na
zmeny, ktoré jar so sebou prináša.

NOVÉ ZÁŽITKY
FUNGUJÚ AKO LIEK
S vyčerpaním prichádza ruka v ruke aj pocit psychickej záťaže, vyhorenia, prípadne
depresie. Možno sa zdá nelogické, že so
slnečným počasím prichádza vyšší výskyt
zhoršenia psychického stavu obyvateľstva. Jar prináša veľa zmien, ktoré pôsobia na psychiku a na telo stresujúco. Zvýšený výskyt jarných peľových alergií túto
situáciu nezlepšuje. Výsledkom môže byť
smútok, frustrácia a pocit nepokoja.
Aj s týmito nepríjemnými pocitmi si dokážeme poradiť. Odborníci sa zhodujú, že
liekom na tieto problémy môže byť zvýšenie produkcie hormónov šťastia v organizme. Skúste zaradiť do vašej dennej rutiny
viac pohybovej aktivity. Pri nej sa totiž do
tela vylučujú endorfíny. Sú to látky, ktoré
majú priaznivý vplyv na celý organizmus
vrátane nálady a pocitu pohody a pokoja.
Jarné obdobie prináša mnoho nových
možností na rodinné výlety. Prechádzky
v prírode alebo ľahšie túry vás nabijú pozitívnou energiou, ktorá bude trvať celé
dni. Navyše si vytvoríte nezabudnuteľné

spomienky, čím si automaticky jar začnete spájať s príjemnými udalosťami a jarnej
únave nedáte čas ani priestor.

ČOMU SA VYHNÚŤ
Sme náchylnejší siahať po jednoduchých
riešeniach. Zajedanie zlých pocitov sladkým je jeden z najčastejších zlozvykov,
po ktorých človek pri jarnej únave siaha.
Rýchla energia a dobrý pocit zo sladkostí je iba krátkodobý a celý stav môže iba
zhoršiť. Prejedanie sa a priberanie na
hmotnosti je presný opak toho, čo si telo
skutočne v tomto ročnom období žiada.
Ak zatúžite po sladkom, odporúčame
radšej zdravšie verzie, ako napríklad ovocie, oriešky či jogurty.
Hoci nám jarná únava vie toto ročné obdobie znepríjemniť, môžeme si s ňou
hravo poradiť, ak sa budeme riadiť jednoduchými odporúčaniami. V tom prípade,
že by ste sa necítili lepšie ani po dvoch
týždňoch, alebo ak by sa váš fyzický či
psychický stav zhoršoval, odporúčame
vám navštíviť lekára. Ten dokáže vylúčiť,
prípadne včas podchytiť vážnejší zdravotný stav.

Autor:
Mgr. Slávka Čanigová,
Lekáreň Dr.Max
Žiar n. Hronom

TIPY
NA ZVLÁDNUTIE
JARNEJ ÚNAVY
Napriek tomu, že hovoríme
o bežnom stave, ktorý každoročne trápi pomerne veľkú
časť populácie, existuje zopár
trikov, ako ju z nášho života eliminovať:

1. Čerstvý vzduch – predĺžte si pobyt vonku. Stačí každodenná krátka prechádzka
v prírode, čím telu doprajete
potrebný čerstvý vzduch.

2. Slnečné lúče

– ako
možno viete, vďaka slnečným
lúčom sa tvorí v našom tele vitamín D, ktorý je veľmi prospešný pre správnu funkciu imunity,
pre dobrú náladu a pre celkovú
psychickú pohodu.

3. Spánok – doprajte si dostatok spánku, ten je dôležitý
pre regeneráciu tela aj mysle.

4. Strava – Skúste, ak sa vás
to týka, obmedziť ťažké jedlá
a zaraďte do jedálnička viac
ovocia a zeleniny. Keďže v skorom jarnom období veľa sezónneho ovocia ešte nenájdete,
môžete vitamíny doplniť formou
výživových doplnkov.
Zvlášť vhodné sú multivitamínové prípravky so ženšenom, ktorý je prezývaný ako
„životabudič“. Ženšen obsahuje takzvané adaptogény,
čo sú látky schopné adaptovať telo na pôsobenie
vonkajších zmien a stresu.
Prospešné sú aj antioxidanty (vitamín C, Resveratrol,...),
ﬂavonoidy, koenzým Q10 či
omega-3 mastné kyseliny.
Ak sa nemôžete z akýchkoľvek dôvodov slniť, je
dobré zvážiť doplnenie vitamínu D. So správnym výberom vám ochotne pomôže
odborný personál lekárne.
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REGIONÁLNE RECEPTY
Z BRATISLAVSKÉHO
A Z TRNAVSKÉHO KRAJA

Záhorácky šalát

LOVENSKO JE BOHATÉ NA KULINÁRSKE TRADÍCIE. VEĎ OSEM SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV SKRÝVA VIACERO GASTRONOMICKÝCH REGIÓNOV, KTORÉ PREZENTUJÚ SVOJIMI JEDLAMI NAŠE KULTÚRNE DEDIČSTVO. V JEDNOTLIVÝCH VYDANIACH ČASOPISU MAXIMUM VÁM BUDEME PRINÁŠAŤ SEZÓNNE ŠPECIALITY Z RÔZNYCH ČASTÍ SLOVENSKA. ZAČÍNAME BRATISLAVSKÝM A TRNAVSKÝM KRAJOM. V NICH NÁJDETE TRI
KULINÁRSKE REGIÓNY: MALOKARPATSKÝ, ZÁHORSKÝ A TRNAVSKÝ. PRE TRNAVSKÝ REGIÓN JE TYPICKÁ EŠTE
AJ PODUNAJSKÁ KUCHYŇA A JEJ ŽITNOOSTROVSKÁ ČASŤ.

Kyslú kapustu zľahka
opláchneme v studenej vode. Na doske
na kocky nakrájame
jedno stredne veľké
jablko. Na strúhadle
najemno nastrúhame
jednu mrkvu a jeden
až dva strúčiky cesnaku. Všetko spolu dáme
do misy a premiešame. Na
záver pridáme niekoľko lyžíc
kyslej smotany, ktorá všetko pekne spojí. Podľa potreby pokropíme olejom. Šalát necháme vychladiť
v chladničke, konzumovať ho môžeme
samostatne alebo s mäsom.

Suroviny:

250 g záhoráckej kyslej kapusty  1 ks
mrkvy  1 ks jablka  2 strúčiky cesnaku  1 polievková lyžica oleja  2-3 polievkové lyžice kyslej smotany alebo
jogurtu

Postup:

S

Vinárska kozľacina z Karpát
Suroviny:

1 kg mladej kozľaciny  2 ks cibule  1 dl paradajkového pretlaku alebo hustej paradajkovej šťavy  soľ  čierne korenie  červená
mletá paprika  1 dl kvalitného červeného
vína  2 dl vody alebo vývaru  zemiakový
škrob alebo jeden strúhaný zemiak 
1 dl sladkej smotany

Postup:
Na oleji prudko opečieme kozľacinu pokrájanú na kocky, pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu, červenú papriku, soľ a čierne korenie. Jedlo podľa chuti podlejeme vínom,
pretlakom a podľa potreby aj vývarom. Mäso varíme prikryté, až kým nezmäkne.
Podľa potreby ho podlievame vínom alebo vodou. Šťavu zahustíme škrobom, prípadne strúhaným zemiakom. Po zhustnutí dochutíme smotanou
a podávame ako ragú so
žemľovými knedľami
alebo s ryžou.

Sumec po dunajsky
Suroviny:

4 väčšie zemiaky  3 stejky zo sumca 
kúsok slaninky  4 paradajky  2 papriky 
2 cibule  maslo  soľ  čierne korenie 
petržlenová vňať

Postup:
Očistené zemiaky nakrájame
na kolieska, predvaríme ich
a poukladáme na vymastený
pekáč. Vykostíme si stejky
zo sumca, prešpikujeme ich
prúžkami slaninky, osolíme
a ochutíme čiernym korením.
Pripravené rybacie mäso si poukladáme na zemiaky. Pridáme
na kolieska pokrájanú cibuľu,
nakrájanú papriku, paradajky
a všetko posypeme petržlenovou vňaťou. Jedlo prikryjeme
alobalom a približne hodinu ho pečieme v rúre. Tesne pred dokončením
odstránime alobal a mäso necháme
zapiecť. Podávame s dressingom z čerstvých byliniek, ktoré si pripravíme z pažítky,
zo žeruchy alebo z kôpru a z jogurtu.
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oddychovka

Produkty s logom
Dr.Max sú vždy výhra

KRÍŽOVKA
V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď víťaz získa balíček produktov od francúzskej
kozmetickej značky NUANCE, ktorá je dostupná výhradne v lekárňach Dr.Max. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 6. 2020 e-mailom na:
redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho, zimného vydania, v roku 2019 je: KRÁSA ZAČÍNA ZDRAVÍM. Úspešným riešiteľom krížovky a zároveň výhercom, ktorému
zasielame produkty určené pre starostlivosť o dieťa od značky BEBELO, sa stal pán Pavol Sokol z Banskej Bystrice. Srdečne blahoželáme.

Autor
kríåovky:
Juraj
Mitošinka

zlá vec,
zlý þin

pouåívatHĐ
kamenité
naberanie
ekavského
(odb.)
púšte
nárHþia

kypril
pôdu
pluhom

obor
(kniå.)

osobné
zámeno

skratka
Pomôcky:
menší lán pik, velit,
východoskratka
severo- akademika (expr.)
opossum,
východu
rekurz

zrekonštruoval

skratka
štátu
Utah

1. þasĢ
tajniþky

znDþka
stroncia
lepením
zhotov

druh
dosky
2. þasĢ
tajniþky

rozdeĐoval
elektrická
krytá
panvica
kúdol,
kúrĖava
uzáver,
vrchnák

hnedoåltá
farba

4. þasĢ
tajniþky
sĢaåQosĢ
(zastar.)

reholný
NĖaz
mädlí
(kniå.)

skratka
polyvinylchloridu
skratka
obchodnej
akadémie

spievaĢ
tralala
(expr.)

viala
(kniå.)
poruþník
(zastar.)

obriadil
(hovor.)
Pomôcky:
americká
remoska,
vDþica
slink, reg,
(zool.)
páter

zaslinila

Neobjavujeme nové lieky.
Objavujeme, ako ich spraviť dostupnejšie.

eluþná
vlna (fyz.)
muåské
meno

monomér,
po þHVky
cudzie
åen. meno

znDþka
pre lambert
zbi, nabi
oficiálne
sa radiĢ
bromid
jódny

þínska
ovca

súhrny
(kniå.)
zošívaj

dostávali
modrú
farbu
vzorec
teluridu
uránu

oškrabal
dookola
(zried.)

polotuhá
mazĐavá
látka

3. þasĢ
tajniþky

citoslovce
znDþka
radosti
pre abvolt

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách
– Lekáreň Dr.Max
– lekaren_drmax
– Lekáreň Dr.Max

Lekárenská kvalita,
priaznivá cena.
www.drmax.sk/produkty
Produkty s logom Dr.Max zahŕňajú lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, kozmetické výrobky
a iné výrobky. Vyobrazené produkty nie sú lieky a nepredstavujú kompletnú ponuku produktov Dr.Max.
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Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému
4ĞƢGTMTĞÐBMNJLMI

®

BioGaia ProTectis s vitamínom D
Lactobacillus reuteri Protectis

2?@JCRWÐ GM%?G?Ð.PM2CARGQÐM@Q?FSHĝÐNPGPMBXCLĞÐåšSBQIĞ£Ð
lactobacil Lactibacillus reuteri, ktorý sa prirodzene
TWQIWRSHCÐT šSBQIMKÐRCJCÐ? HCÐQĝı?QƄMSÐHCFMÐıPCTLCHÐ
KGIPM̀ĜPW Ð2?@JCRWÐ GM%?G?Ð.PM2CARGQÐKqƢCRCÐIĝNGƄÐJCLÐ
T JCIĖPLG ÐSƢęT?HĝÐQ?ÐG@?ÐVÐBCLLCÐ? SAFMTĖT?HĝÐQ?ÐNPGÐ
GX@MTCHÐRCNJMRCÐBM Ð! Ð2?@JCRWÐ GM%?G?ÐQĝÐI BGQNMXęAGÐGÐ
?HÐQ H?FMBMTMSÐ?JC@MÐAGRPĜLMTMSÐNPęAFSƄMS
Zastúpenie v SR:
Ewopharma spol. s r.o.
Prokopa Veľkého 52 | 811 04 Bratislava
T 02/5479 3508 | info@ewopharma.sk
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