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Vyliečte sa zo
závislosti od fajčenia.
ZMIERŇUJE CHUŤ NA CIGARETU,
KEĎ POCIŤUJETE NUTKANIE FAJČIŤ.

Milí čitatelia,
máme za sebou neobyčajné a doposiaľ nepoznané obdobie, ktoré nás mnoho naučilo.
A veľa toho zmenilo. Ako sa bude ďalej vyvíjať
situácia okolo pandémie koronavírusu, či už
u nás na Slovensku, alebo vo svete, a aké
dopady napokon prinesie, uvidíme až neskôr.
Hovorí sa o viacerých scenároch.
Rád by som sa ale teraz držal toho, že po
mesiacoch sme sa postupne vrátili (jednotlivci
i krajina) do stavu a do života pred epidémiou,
alebo sme sa mu aspoň veľmi priblížili. A to je

dobre. Ešte skôr, ako vám predstavím obsah
aktuálneho čísla, ktoré práve držíte v rukách,
chcem sa vám v mene lekární Dr.Max poďakovať. Ďakujem za dôveru, ktorú ste nám
v neľahkých časoch zachovali a tiež ďakujem
za pochopenie a za zodpovedné nasledovanie opatrení, ktoré sme v rámci mimoriadnej
situácie museli zaviesť aj v našich lekárňach.

A teraz už k späť k aktuálnemu vydaniu časopisu MAXimum, ktoré sa venuje univerzálnejším témam a v ktorom koronavírus
spomíname už len okrajovo. Nie, nechcem,
aby sme zabudli na to, čo sa dialo, alebo čo
nám to prinieslo, ale chcem vidieť pozitívnu
budúcnosť. Zabudnúť sa ani nedá, veď dôsledky pandémie tu s nami budú ešte nejaký
čas a my sa musíme s nimi naučiť žiť. Absolútnou novinkou v časopise, ktorú sme si pre
vás pripravili a na ktorú by som rád upriamil
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pozornosť, je PORADŇA Dr.Max. Okrem pravidelných poradenských tém, ktoré pre vás
pripravujú odborníci z lekární, vám chceme
ponúknuť priestor pýtať sa našich špecialistov
na širokú paletu oblastí. Podrobnosti o tom,
kam zasielať vaše otázky, sa dočítate na
nasledujúcich stranách. V letnom vydaní sa
môžete ďalej tešiť aj na zaujímavý rozhovor.
Tentoraz sme však nevyspovedali celebritu,
ako bývate zvyknutí, ale osobu, ktorá sa stala
verejne známou najmä v dôsledku pandémie.
Kto to je, už asi tušíte z titulky časopisu. Samozrejme, nechýbajú kvalitné poradenské
témy, pravidelná rubrika receptov a tradičná
oddychovka v podobe krížovky o balíček
pekných a najmä užitočných cien.
Prajem príjemné čítanie a pekné leto.
Andrej Križan
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NAPÍŠTE NÁM, PORADÍME VÁM!

A

SI NAJPRIRODZENEJŠOU A NAJRÝCHLEJŠOU CESTOU, AKO VÁM POMÁHAME, SÚ NAŠE LEKÁRNE. TU SA O ZDRAVIE VÁS A VAŠICH BLÍZKYCH
STARAJÚ STOVKY ODBORNÍKOV. RADY A ODPORÚČANIA PRINÁŠAME AJ
PROSTREDNÍCTVOM MASMÉDIÍ A NAŠICH SOCIÁLNYCH SIETÍ, ALE AJ V PRAVIDELNÝCH ČLÁNKOCH V ČASOPISE, KTORÝ PRÁVE LISTUJETE. TERAZ VÁM S MAGAZÍNOM MAXIMUM PRINÁŠAME NOVINKU, PORADŇU A MOŽNOSŤ PÝTAŤ SA
NAŠICH ODBORNÍKOV. AK VÁS TEDA TRÁPI NEJAKÝ ZDRAVOTNÝ PROBLÉM,
ALEBO MÁTE OTÁZKY OHĽADOM VOĽNOPREDAJNÝCH PRÍPRAVKOV, ČI VÝBERU
VHODNEJ KOZMETIKY, NEVÁHAJTE A NAPÍŠTE NÁM.

VÝHERCOM SME NOVÚ ŠKODU
SCALA PRIVIEZLI AŽ DOMOV

K

RÁTKO PRED LETOM VYRAZIL TÍM DR.MAX NA CESTU PO SLOVENSKU. CIEĽOM TROJDŇOVEJ TOUR BOLO ODOVZDANIE PIATICH AUTOMOBILOV ŠKODA SCALA VÝHERCOM SÚŤAŽE SO ŽREBMI, KTORÁ PREBEHLA V NAŠICH LEKÁRŇACH. PÔVODNÝ PLÁN SPOLOČNÉHO
SLÁVNOSTNÉHO ODOVZDÁVANIA VOZIDIEL TOTIŽ ZMENILI MIMORIADNE
OPATRENIA SPOJENÉ S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU. PRETO HNEĎ, AKO
NÁM TO SITUÁCIA DOVOLILA, SME VYRAZILI ZA ŠŤASTNÝMI VÝHERCAMI
A DORUČILI SME IM VÝHRU PRIAMO DOMOV.
Prvou zastávkou bola Dunajská Streda,
kde sme auto odovzdali pani Andrei. Tá
mala pre auto pripravené dokonca aj
parkovacie miesto. „Už piaty deň tu stojí
táto krásna červená Škoda SCALA, a ja
tomu ešte stále nemôžem uveriť. Nikdy
by mi nenapadlo, že by som mohla niečo v živote vyhrať,“ napísala nám šťastná
výherkyňa niekoľko dní po odovzdaní
výhry. Z južného Slovenska sme zamierili priamo do srdca našej krajiny a presunuli sme sa do Banskej Bystrice, kde
nás už čakal pán Miloš spolu so synom
a s manželkou. Výhre sa tešila celá rodina tak veľmi, že okamžite po vybavení
formalít nasadli do nového auta a išli sa
ihneď previezť.

Na nasledujúci deň sme už stáli pod
Tatrami. Ďalšou výherkyňou v súťaži so
žrebmi bola totiž sympatická pani Ivetka
z Popradu. Vozidlo sme jej odovzdali priamo pred lekárňou Dr.Max, ktorú
rada navštevuje. Tretí a posledný deň
našej cesty pokračoval v malebnej obci
Krásnohorské Podhradie, kde sme výhru – Škodu SCALA – odovzdali pánovi
Petrovi. Ten si ju prevzal až v idylickej
kompozícii, s výhľadom na hrad Krásna
Hôrka. Poslednou zastávkou boli Košice. V metropole východu sme nový
automobil venovali mladej rodinke pani
Anety. Tá výherné žreby, s ktorými sa do
súťaže registrovala, získala pri nákupe
detského sortimentu pre svojho syn-

čeka. Pri odovzdávaní nám s úsmevom
prezradila, že práve preto, keď vyrastie,
bude auto jeho.
Súťaž prebehla v mesiaci februári. Pri
nákupe voľnopredajného sortimentu
v le
kárňach Dr.Max alebo online na
www.drmax.sk naši zákazníci za každých
9 eur z nákupu získali súťažný žreb s unikátnym 9-miestným kódom. Do súťaže
o automobily prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovej
stránke sa zapojilo viac ako 100-tisíc ľudí.
Počas trvania súťaže sme vydali viac ako
1 milión súťažných žrebov. Okrem piatich
nových automobilov Škoda SCALA sme
rozdali aj vecné výhry v podobe 500 autolekárničiek a 500 vitamínových balíčkov. Ďakujeme za vašu dôveru a gratulujeme šťastným výhercom.
Autor:
Silvia Kubovská,
Event a marketing
koordinátor lekární Dr.Max

Námety na články čerpáme prevažne
z našich dlhoročných odborných skúseností. Taktiež vychádzame a inšpirujeme
sa častými otázkami, s ktorými prichádzate
do našich lekární práve vy, naši zákazníci.
Spravidla ide o rôzne sezónne problémy,
ale aj o špecifické starosti, ktoré zvyknú
trápiť vaše telo a myseľ. Radi by sme naše
odborné poradenstvo rozšírili a pomáhali
aj za bránami lekární. Je pre nás dôležité
podeliť sa o získané odborné vedomosti
zrozumiteľnou rečou. Chceme vám, našim

čitateľom a návštevníkom lekární odpovedať na otázky, ktoré vás trápia, ktoré vás
zaujímajú, prípadne sa neodvážite opýtať
sa ich svojho lekára alebo priamo v lekárni. Ponúkame vám preto priestor na vaše
otázky, ktoré nám pošlete e-mailom alebo
poštou.

Odborníci
Dr.Max

Napíšte nám na poradnamaximum@drmax.sk alebo na adresu
Dr.Max, Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava. Do predmetu uveďte Poradňa MAXimum. Odpovede na vybrané otázky zverejníme vždy v nasledujúcom vydaní časopisu.
inzercia
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K
DIÉTA
MUSÍ BYŤ
ZDRAVÁ
A NAJMÄ
BEZPEČNÁ

AŽDÁ ŽENA TÚŽI PO KRÁSNOM
A PO DOKONALOM TELE, CHCE
BYŤ PRÍŤAŽLIVÁ PRE SEBA I PRE
SVOJE OKOLIE. EŠTE PRED LETOM SA
VEĽA ĽUDÍ SNAŽÍ VYZERAŤ DOBRE DO
PLAVIEK. NIEKEDY SA VŠAK MOTIVÁCIA SKONČÍ SKÔR AKO BY SME SI SAMI
PRIALI. HOCI STE TO NESTIHLI PRED
LETOM, TO NIČ, SKÚSTE TO TERAZ.
VEĎ NAKONIEC TO ROBÍTE PRE SEBA
A NA DLHO, NIE NA JEDNU SEZÓNU.
PORADÍME VÁM, AKO SPRÁVNE NAŠTARTOVAŤ POTREBNÚ ZMENU S CIEĽOM KU KRAJŠEJ POSTAVE.
Mnohí z nás poznáme pocit, keď si pri obliekaní svojich obľúbených nohavíc uvedomíme, že máme nejaké to kilo navyše. Keď
nám to potvrdí aj naše zrkadlo, napadne
nám jediná vec – musím schudnúť a musím
začať držať diétu.

ČO JE TO, TÁ DIÉTA?

Sociálne siete a internet nám ponúkajú
veľa možností, ako za niekoľko týždňov, či
dokonca za niekoľko dní schudnúť nepotrebné kilogramy. Tieto „rýchle diéty“ nám
však dokážu „rozhádzať“ celý metabolizmus
a nepomôžu nám k dlhodobo udržateľnej
zmene našej postavy a hlavne k pocitu
spokojnosti. Ak sa budeme baviť o diéte, je
dobré vysvetliť si tento pojem.
Diéta ako taká sa telu neodporúča držať dlhodobo. Poznáme rôzne druhy rapídnych
diét: bielkovinová, ryžová, „tuko-žrútska“,
a tak podobne. Človek dokáže takýto druh
diéty držať mesiac, možno dva, či dokonca
tri mesiace. Po jej skončení sa nám podarí
dosiahnuť požadovanú hmotnosť, ale na
ako dlho?
Počas rapídnej diéty nestrácame tuk, tukové
tkanivo, ktoré je najpodstatnejšie. Strácame tekutiny a svalovú hmotu. A keď sa po
skončení diéty vrátime k svojmu starému
stravovaciemu režimu, telo si môže robiť
zásoby a neželané kilogramy sú späť. A my
sa tak dostávame do začarovaného kruhu,
strácame motiváciu, cieľ a trpí nielen naša
psychika, ale aj samotné telo. Skôr teda budeme používať pojem chudnutie – zdravé
chudnutie.
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Podstatou zdravého chudnutia nie je rýchlo
zhodiť kilogramy za niekoľko dní. Ide o dlhodobý proces, niekedy aj celoživotný. Chudnutie je celkové nastavenie zmeny v stravovacom jedálničku, vo zvýšení pohybovej
aktivity a v dodržiavaní pitného režimu.

ZAČÍNAME

V prvom rade osoba, ktorá chce začať zmenu vo svojom živote, by si mala zodpovedať
tieto základné otázky: Prečo chcem začať
s chudnutím? Čo tým chcem dosiahnuť?
Odpovede na tieto otázky si treba zapísať
a mať ich na pamäti, v tom prípade, ak dôjde
ku kríze v chudnutí. Začať chudnutie bez
jasného cieľa, bez motivácie, bez úprimnosti
voči sebe samej nemusí priniesť požadované výsledky.
Preto úprimnosť, či máme nejaké to kilo
navyše, alebo chceme zmenu, má byť pozitívna a neodporúča sa klamať samu seba.
Ak máme teda stanovený cieľ, napríklad
schudnúť za 3 mesiace 10 kíl, máme chuť
a motiváciu (budem sa lepšie cítiť, zlepší sa
mi môj zdravotný stav, oblečiem si svoje obľúbené šaty), zameriame sa na svoj doterajší
stravovací, pohybový a pitný režim. Veľmi
dobrou pomôckou je písať si poznámky, aby
sa nám ľahšie hľadali prípadné chyby.

KAŽDÝ POTREBUJE NIEČO INÉ

Základom stravovania by mala byť jednoduchosť, pestrosť, vyvážené zloženie stravy (cukrov, bielkovín, tukov) a dostatočný
pitný režim. Odporúča sa stravovať 5- až
6-krát denne. Jedenie by malo byť vo 2- až
2,5-hodinových intervaloch, aby nám hladina inzulínu neklesala.
Zloženie raňajok, desiatej, obeda, olovrantu
a večere závisí od každého človeka, od jeho
zdravotného stavu až po to, čo mu prospieva a čo mu, naopak, škodí (rôzne potravinové alergie, HIT, intolerancia na laktózu,
lepok). Niekto potrebuje poriadne raňajky
– cereálna žemľa, maslo, šunka, zelenina
a niekomu stačí menšia porcia teplej ovsenej kaše či dokonca len banán.
Podstatou zdravého stravovania sa teda nie
je držanie žiadnej diéty, ale je to o tom, ako
sa správne naučiť jesť, vykonávať pohybovú

aktivitu a dodržiavať pitný režim. Nezabúdať
na to, že výdaj energie má byť vyšší ako jej
príjem. Telo potrebuje čas, dôležité je netlačiť a nevynechávať jedlo. Mať z každého
zhodeného kila radosť, a ak príde nejaká
kríza, napríklad, že si dáme koláč, sladený
nápoj či hranolky – netreba si to hneď vyčítať. Naopak, správne je pokračovať v tom,
čo sme začali, ak to dnes bol koláč, zajtra
si namiesto neho radšej doprajme ovocie.
Netreba hľadať dôvody, ako to nejde, ale naopak, treba hľadať spôsoby a cestu, prečo
pokračovať a ísť si za svojím cieľom.
Samozrejme, nesmieme zabúdať na to, že
nie každá žena chudne rovnakým spôsobom v zmysle – „keď to takto dobre ide
mne, určite to pôjde aj mojej známej“. To
je chyba. Každá žena má iné nároky. Či už
na zloženie stravy, alebo na vykonávanie
pohybovej aktivity. Je teda rozdiel, v akom
prostredí sa nachádzame, akú prácu vykonávame a či sme v strese. Začiatok je
rovnaký – dôvod, prečo chcem zmeniť svoj
doterajší životný štýl a čo je mojím cieľom.
Potom je to už len o prispôsobovaní sa
zmene, o sledovaní toho, čo nám pomáha
a čo nie.
Rovnako ako vykonávanie pohybovej aktivity. Niektoré ženy vstanú ráno skôr, aby
si išli zabehať, zacvičiť, iné sa ráno nevedia
dostať z postele, a preto uprednostňujú cvičenie poobede, prípadne večer. Netreba sa
zameriavať na silové aktivity, ale na časovo
náročnejšie športy – behanie, bicyklovanie, plávanie. Nie je dôležitý čas, za ktorý
odbehnem, ide o pravidelnosť. Takýmito
malými krokmi sa postupne dostať
k svojmu cieľu, nezáleží na tom,
za aký čas, dôležité je zúčastniť
sa a prísť do cieľa.

DOPLNKY VÝŽIVY,
ÁNO AJ NIE

Na trhu existuje celý rad výživových doplnkov, ktoré
sa odporúčajú užívať
počas chudnutia. Sú
to rôzne spaľovače
tukov, na ktoré by si
ale mali dať pozor
najmä ľudia so srdco-

vo-cievnymi ochoreniami, proteínové nápoje, tabletky na znižovanie chuti na sladké,
detoxikačné tabletky a iné.
Či siahneme po nejakom výživovom doplnku, je na nás. Výživoví poradcovia tvrdia, že zdravo chudnúť sa dá aj bez nich.
Najdôležitejšie je mať vyvážený životný štýl
a dostatok pohybu a spánku. V prípade
potreby je vhodné doplniť stravu o vitamín
C, D, multivitamín, omega mastné kyseliny,
koenzým Q10, horčík alebo draslík.
Ľudské telo nie je stroj, potrebuje svoj režim a pravidelnosť. A preto ak túžime po
krásnom tele, ak sa chceme cítiť dobre,
nehľadajme rýchle diéty, nevynechávajme
príjem potravy, ale naopak, zamerajme sa
na dlhodobý pocit byť spokojnou, zdravou
a krásnou. Dôležitou radou na záver je snažiť sa svojmu telu porozumieť, dať mu to,
čo potrebuje, a to sa týka stravy, pohybu,
pitného režimu aj spánku. S pevnou vôľou
to určite zvládnete.

Autor:
Mgr. Daniela Tomčíková,
Lekáreň Dr.Max Kežmarok

MAXimum

8

MAXimum

zdravie

SEXUÁLNY ŽIVOT:
MÁTE JASNO V OTÁZKE
ANTIKONCEPCIE?

A

NTIKONCEPCIA DNES UŽ NIE JE ŽIADNE TABU. ZAČÍNA SA O NEJ HOVORIŤ
V RANOM TÍNEDŽERSKOM VEKU. PREDPÍSANIE ANTIKONCEPCIE BÝVA
NAJČASTEJŠÍM DÔVODOM PRVEJ NÁVŠTEVY U GYNEKOLÓGA. AK
UŽ ŽENA ZAČALA ŽIŤ POHLAVNÝM ŽIVOTOM, JE VEĽMI DÔLEŽITÉ UVEDOMIŤ SI AJ MOŽNÉ OTEHOTNENIE. V PRÍPADE NEŽELANÉHO POČATIA JE
NAMIESTE ZVÁŽENIE UŽÍVANIA ANTIKONCEPCIE. ZÁROVEŇ JE NUTNÉ
UVEDOMIŤ SI A PRIPRAVIŤ SA NA MOŽNÉ NEŽIADUCE VEDĽAJŠIE
ÚČINKY. POZRELI SME SA PRETO NA VHODNOSŤ A NA RIZIKÁ SPOJENÉ S UŽÍVANÍM ANTIKONCEPCIE.
V lekárni je v súčasnosti dostupných
veľa druhov antikoncepcií s rôznym
zložením a dávkou hormónov. Existujú
tiež viaceré formy podania – tabletky,
náplasti, injekcie, podkožné implantáty, vaginálne krúžky alebo vnútromaternicové telieska.
Hormonálna antikoncepcia je postavená na pôsobení umelo vyrobených
sexuálnych hormónov v organizme,
ktoré zasahujú do viacerých životných
funkcií. Jej užívanie môže zapríčiniť
niektoré ochorenia, prípadne zhoršiť
priebeh tých už existujúcich. Rovnako hrozí vznik zrazenín a následne
infarkt, mŕtvica alebo iné, odborne
povedané, tromboembolické príhody.
Riziko sa zvyšuje u žien nad 35 rokov,
u fajčiarok, pri cukrovke, pri zvýšenom
krvnom tlaku a pri obezite.
Ďalším závažným nežiaducim účinkom
je vznik rakoviny krčka maternice alebo rakoviny prsníka. Antikoncepcia
môže zhoršiť migrény, vyvolať depresie a psychickú labilitu, zvýšiť riziko
žlčníkových kameňov alebo nezhubných nádorov pečene. Môže znížiť libido, alebo sa môže objaviť nevoľnosť,
nepravidelnosť menštruačného cyklu

a napätie v prsníkoch. S užívaním niektorých antikoncepcií súvisí aj mastnejšia pleť
a vznik akné, niektoré ženy
môžu pozorovať zvýšenú
telesnú hmotnosť a vznik
pigmentových škvŕn. Antikoncepcii sa určite treba vyhnúť pri podozrení
na tehotenstvo, môže
totiž poškodiť plod.

„TABLETKA PO“

Takáto pilulka je forma núdzovej antikoncepcie,
ktorá
sa podáva až po
samotnom nechránenom pohlavnom styku
a nie je
n á -
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hradou bežnej antikoncepčnej metódy! Percento zlyhania, výskyt nežiaducich účinkov a tiež cena je vyššia
ako pri štandardnej antikoncepcii. Je
určená len na výnimočné jednorazové
použitie! V zásade ide o jednorazové
podanie vysokej dávky hormónov.
Na Slovensku poznáme dva druhy antikoncepcie, ktoré sa musia použiť do
72 hodín, respektíve do 120 hodín, ideálne však do 12 hodín od pohlavného
styku. „Tabletka po“ brzdí alebo oneskoruje ovuláciu, ak už k ovulácii došlo, nie je účinná. V prípade správneho
použitia zabráni asi 85 % očakávaných
gravidít. Nezaisťuje antikoncepčnú
ochranu pre ďalšie pohlavné styky.
Núdzová pilulka môže znížiť antikoncepčný účinok bežnej hormonálnej
antikoncepcie. Z toho dôvodu po
užití núdzovej antikoncepcie majú
ženy používať spoľahlivú bariérovú
metódu, napríklad kondóm, pesar,
a podobne, až do ďalšej menštruácie. Nesmie sa použiť v rámci jedného
menštruačného cyklu opakovane, ani
v období gravidity alebo pri podozrení
na ňu. Aspoň týždeň po požití nesmie
žena dojčiť.
Niektoré lieky, napríklad na epilepsiu,
antibiotiká alebo

čierne uhlie, dokonca aj ľubovník,
môžu znížiť účinok núdzovej tabletky.
Treba počítať s tým, že „tabletka po“
naruší hormonálny cyklus, môže oneskoriť menštruáciu aj o viac ako 20
dní. Ak žena zvracia do troch hodín od
užitia tabletky, treba užiť ďalšiu tabletku. Zvracanie je častým nežiaducim
účinkom. O použití tejto tabletky treba
určite informovať svojho lekára.

OCHRANA BEZ HORMÓMOV

Existujú aj iné spôsoby, ako predísť
otehotneniu, ktoré sú občas pre ženu
bezpečnejšie ako užívanie hormónov.
Jednou z výhod je, že nie je potrebné vyhľadať lekára, stačí navštíviť lekáreň a vybrať si, čo dvojici vyhovuje
najviac. Okrem prirodzených metód,
akými sú prerušovaná súlož, výpočet
plodných a neplodných dní, pozorovanie množstva a konzistencie hlienu
v pošve, meranie bazálnej teploty, pozorovanie zmien v zložení slín, existujú aj iné spôsoby.
Je to dobre známy kondóm – prezervatív, pesar, vnútromaternicové
teliesko alebo spermicídne látky vo
forme gélu alebo čapíkov, ktoré sa
zavádzajú do pošvy pred pohlavným
stykom. Sterilizácia je tiež jeden so
spôsobov, je to však radikálne riešenie, ktoré sa odporúča ženám, ktoré
už deti majú.

KEDY URČITE NIE

V niektorých prípadoch sa hormonálna antikoncepcia nesmie používať
vôbec alebo s rizikom závažných nežiaducich účinkov, preto je viazaná na
lekársky predpis odborníkom – gynekológom, ktorý pacientku dôkladne
vyšetrí a zváži, či je vhodné, aby ju
vôbec užívala. Následne sám zvolí
a predpíše vhodný druh pre konkrétnu
osobu. V lekárni sa často stretávame
s požiadavkou vydať antikoncepciu
bez lekárskeho predpisu, čo dokazuje
neznalosť alebo neuvedomenie si rizika, ktoré to so sebou nesie.
Je na samotnej žene, akú formu antikoncepcie si vyberie a ktorá jej telu
a zdraviu vyhovuje najviac. Je to akási forma zodpovedného správania sa
pred neželaným tehotenstvom. Je však
dôležité myslieť aj na to, že síce chránia
pred oplodnením, ale nezabezpečujú
ochranu pred pohlavne prenosnými
chorobami. Užívanie hormonálnych
prípravkov je však výrazným zásahom
do organizmu a práve preto je pred ich
nasadením dôležitá konzultácia a dôkladné vyšetrenie gynekológom.

AKO PREDÍSŤ NEŽELANÉMU OTEHOTNENIU
BEZ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE
● Prirodzené metódy: prerušovaná súlož, výpočet plodných a neplodných dní, pozorovanie množstva a konzistencie hlienu, meranie bazálnej teploty, pozorovanie
zmien v zložení slín – kryštalizácia slín

● Chemické metódy: spermicídne látky (vo
forme krému, čapíkov alebo peny)

● Bariérové metódy: kondóm – prezervatív,
vaginálna membrána, pesar

● Sterilizácia

● Vnútromaternicové teliesko – môže obsahovať
aj hormóny

Autor:
PharmDr.
Alena Matulová,
Lekáreň Dr.Max Sereď
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prijímajú už len vodu (5 až 6 litrov denne),
a tým si z tela vyplavujú aj posledné zachované minerály a živiny. Aj napriek extrémne
nízkej hmotnosti a podvýžive sa považujú za
tučných a majú narušený pohľad na samých
seba. Na ich tele sa postupne stráca nielen
telesný tuk, ale aj svalstvo. Vzhľadom sú
„samá kosť a koža“.
Na rozdiel od anorektika, pacienta trpiaceho
bulímiou nespoznáme len tak ľahko. Bulimici
svoje trápenie dokážu ukrývať dlhšie. Ich
hmotnosť je väčšinou normálna alebo na
hranici normy. Mentálna bulímia je typická
častými myšlienkami na jedlo a súčasne
dokonalý telesný vzhľad. Táto porucha sa
prejavuje opakovanými záchvatmi prejedania sa, po ktorom nasleduje zvracanie,
prípadne zneužitie preháňadiel alebo nadmerné cvičenie. Pacienti majú často pocit
viny a straty kontroly nad vlastným telom.
Ich psychika a zdravé zmýšľanie je natoľko
narušené, že tieto chybné kroky robia na
dennej báze. Aj keď si uvedomujú vážnosť
situácie, opakovane sa k nim vracajú.

PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
SÚ STÁLE ROZŠÍRENEJŠIE

C

HUDÝ A MOŽNO AŽ NEZDRAVO VYZERAJÚCI ČLOVEK JE V DNEŠNEJ DOBE
VYSTAVENÝ OSOČOVANIU A KRITIKE ZO STRANY OSTATNÝCH. „JE SAMÁ
KOSŤ A KOŽA. ČO SA NEVIE NAJESŤ?“ AJ TAKTO ZVYKNÚ BYŤ ČASTOVANÉ
OSOBY TRPIACE PORUCHAMI PRÍJMU POTRAVY. VÝSMECH A POHŔDANIE VŠAK
NIE SÚ NA PRAVOM MIESTE. PRÍLIŠ CHUDÝ ČLOVEK TOTIŽ MÔŽE TRPIEŤ CHOROBOU, S KTOROU ZVÁDZA NEĽAHKÝ BOJ PRAKTICKY CELÝ ŽIVOT.
Stres a tlak okolia sú pre mnohých veľkým
strašiakom. V dôsledku aktuálneho vývoja,
ale aj z iných oveľa bežnejších dôvodov, keď
bývame pod obrovským napätím a pociťujeme strach z neznámeho, to všetko nás neskutočne ovplyvňuje. Mentálna nepohoda
do značnej miery mení a deformuje aj našu
gastronomickú kondíciu.
Každý ľudský organizmus reaguje na vypäté situácie odlišne. V mnohých prípadoch
to môže prejsť až do psychických porúch.
Medzi najzávažnejšie ochorenia tohto druhu patria okrem iných aj poruchy príjmu
potravy. Hoci nie sú priamym dôsledkom
epidémie, v súčasnej dobe sú pomerne
rozšírené.

KDE SA VZALI

Poruchy príjmu potravy v dnešnej dobe
predstavujú akýsi negatívny fenomén, ktorý je v ľudskej populácii čoraz frekventovanejší. Neexistuje len jeden dôvod, ktorý
by zapríčinil ich vznik. Predpokladá sa, že
spúšťačom je súhrn viacerých rizikových
faktorov, ako sú napríklad psychická zraniteľnosť, povaha, spoločenské prostredie,
vek, rodina a ďalšie.
Častým motívom, a to hlavne u mladých
jedincov, je túžba páčiť sa okoliu, snaha
získať uznanie a obdiv, nátlak prispôsobiť
sa nejakým trendom. Ľudia trpiaci poruchami príjmu potravy sa často snažia mať
dokonalú kontrolu nad vlastným telom.
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Medzinárodná klasifikácia chorôb definuje
dve základné poruchy príjmu potravy –
mentálnu anorexiu (AN) a mentálnu bulímiu
(BN). Obe formy ochorenia sú sprevádzané
závažnými psychickými poruchami, chorobným strachom z jedla, zmenami nálad a nezdravými stravovacími návykmi.
Mentálnu anorexiu charakterizujú akési
„obavy z priberania a tučnoty“, ktoré sú natoľko silné, že pacienti odmietajú prijímať
potravu aj napriek značnej podvýžive. Postihnutí pociťujú hlad ako všetci ostatní, ale
popierajú ho a snažia sa ho potlačiť. Často
si jedlo na tanieri zámerne znehodnotia, aby
im nechutilo. Pacienti v najhorších štádiách

Najrizikovejšou skupinou sú hlavne dievčatá
a mladé ženy. Zriedka sa ochorenie vyskytuje aj u chlapcov. Pomer postihnutých žien
a mužov je 1:9 až 1:20. Aj z tohto dôvodu
sú anorexia a bulímia často označované za
chorobu mladých dievčat. Ochorenie dosahuje vrchol medzi 13. až 14. rokom života
a tiež vo veku 17 až 18 rokov. V súčasnosti sú
tieto poruchy diagnostikované jednému až
trom percentám populácie. Existujú vysoko
rizikové skupiny, kde počet postihnutých
narastá až na 20 a viac percent. Ide prevažne o dospievajúce dievčatá z vyšších
sociálno-ekonomických vrstiev, ďalej sú to
profesionálne tanečnice a baletky.

MOŽNOSTI LIEČBY A RECIDÍVA
OCHORENIA

Prvým a súčasne najťažším krokom liečby je
priznať si poruchu príjmu potravy a uznať ju
za chorobu, ktorú je potrebné liečiť. Ak sú
pacienti včas diagnostikovaní, dostatočne
motivovaní na zmenu správania sa a majú
podporu od príbuzných, môže postačovať

aj ambulantná liečba. V tých prípadoch, keď
je ochorenie už plne rozvinuté, je potrebná
hospitalizácia pacientov a prerušenie akéhokoľvek kontaktu s okolím. Podmienkou úspechu je komplexná liečba. Kladie sa dôraz na
obnovu stravovacích návykov, na správny
postoj k jedlu, k hmotnosti a ku zdravému
výzoru človeka. Je nevyhnutné usilovať sa
aj o uzdravenie pacienta v psychickej, v sociálnej a vo vzťahovej oblasti. Napriek tomu,
že postupom času sa hmotnosť normalizuje,
u pacientov môže stále pretrvávať anorektické alebo bulimické myslenie či návyky.
Poruchy príjmu potravy sa preto považujú
za ochorenie s častým sklonom k recidíve,
ktorá bráni úplnému vyliečeniu sa. Odborníci
sa zhodujú na tom, že len pod neustálym
dohľadom lekárov má pacient šancu udržať
ochorenie pod kontrolou.
Autor:
Mgr. Adriána Fechová,
Lekáreň Dr.Max Sabinov

inzercia

Prísne diéty, nadmerné cvičenie alebo
odopieranie si potravy v nich vyvoláva
pocit úspechu a akéhosi víťazstva pri znižovaní hmotnosti. Zvyšujú si tým vlastné
sebavedomie.

ROZDIEL MEDZI ANOREXIOU
A BULÍMIOU

OHROZENÉ SKUPINY
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čujúcich Jaroslav Cehlárik s ponukou
tlmočenia tlačových konferencií na Úrade vlády.

TLMOČNÍČKA PRE NEPOČUJÚCICH RANDUŠKOVÁ:

DOBRE ODVEDENÁ PRÁCA
MA VEĽMI POVZBUDÍ

Opíšte nám pocity a emócie, keď ste sa
prvýkrát postavili pred kamery. Nemali ste trému, že sa na Vás pozerá celá
krajina?
Vždy, keď idem tlmočiť, mám pred tým
veľký rešpekt a snažím sa podať stopercentný výkon. Našťastie som si až tak neuvedomovala, koľko ľudí sa na mňa v tej
chvíli pozerá. Brala som to ako iné tlmočenie, ale vnímala som tú obrovskú zodpovednosť. Na druhej strane to bola pre mňa
veľká česť, že som bola toho súčasťou.
Bolo to vôbec prvýkrát, čo sa aktuálne
informácie tlmočili v plnom rozsahu nepočujúcim, takže to vnímam ako veľkú vec.

B

ARBARU RANDUŠKOVÚ SPOZNALA VEREJNOSŤ POČAS EPIDÉMIE KORONAVÍRUSU. PRESLÁVILA SA TLMOČENÍM TLAČOVÝCH KONFERENCIÍ VIACERÝCH ČLENOV VLÁDY DO POSUNKOVÉHO JAZYKA. INFORMOVAŤ
NEPOČUJÚCICH O AKTUÁLNEJ SITUÁCII VNÍMA AKO SAMOZREJMOSŤ. ENERGICKÁ BRATISLAVČANKA
ŠTUDOVALA V LONDÝNE PSYCHOLÓGIU A POPRITOM UČILA DETI TANCOVAŤ HIP-HOP. VO VOĽNOM ČASE
RADA CVIČÍ JOGU, OBĽUBUJE KNIHY, SPÁNOK A RELAX. KEĎ SA ŽIVOT VRÁTI DO NORMÁLU, TEŠÍ SA NA VÝLET
DO ANGLICKA A NA DOVOLENKU PRI MORI. OD SEPTEMBRA SA OPÄŤ VRÁTI DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC, ABY SA
ZDOKONALILA V ŠTÚDIU POSUNKOVÉHO JAZYKA.

Foto: archív News and Media Holding

Na Slovensku pôsobí približne 30 tlmočníkov do posunkového jazyka.
Pred koľkými rokmi a prečo ste sa rozhodli stať sa jednou z nich?
U nás sú tlmočníkmi väčšinou deti nepočujúcich rodičov, ale ja a zopár kolegov
tvoríme výnimku. V roku 2012, keď som
študovala psychológiu, som sa prihlásila
na kurz posunkového jazyka v občianskom združení Myslím – centrum kultúry
Nepočujúcich. Fascinovalo ma to a chcela som sa o tom dozvedieť viac. Po troch
mesiacoch som sa v združení zamestnala ako asistentka. Pracovala som s nepo-

Vždy, keď
idem tlmočiť,
mám pred tým veľký
rešpekt a snažím sa
podať stopercentný
výkon.
čujúcimi kolegami, každý deň som sa od
nich učila a zdokonaľovala som sa. Bola
to pre mňa výborná prax, ale zároveň
som chcela vedieť, ako funguje celá komunita nepočujúcich a ich kultúra.
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Naučiť sa akýkoľvek jazyk je vecou
vytrvalosti, odhodlania a praxe. Koľko
mesiacov Vám trvalo naučiť sa posunkovú reč?
To je veľmi ťažká otázka. Mne išlo
zdokonaľovanie sa pomerne rýchlo, lebo som mala viac praxe ako
ľudia, ktorí chodia na kurz dvakrát do týždňa. Keby som to
mala časovo ohraničiť, tak to
trvalo niekoľko rokov a stále
ešte nemôžem povedať, že
by som ovládala všetko.
Učíme sa neustále. Pri štúdiu posunkového jazyka
sú stretnutia s nepočujúcimi nevyhnutné, lebo vďaka tomu lepšie vnímate
ich život, komunikáciu
a zvyky.

Posunkový jazyk
je dynamický
a stále pribúdajú nové
posunky, takže sa
v ňom treba neustále
zdokonaľovať.
Ako sa cítite, keď po skončení tlačovej konferencie dostanete pozitívnu
spätnú väzbu s tým, že tlmočenie
prebehlo profesionálne a všetko bolo
bezchybné?
Každá dobre odvedená práca ma poteší
a povzbudí v úsilí. Keď dostanem pozitívnu reakciu, je to príjemné a motivujúce.
Mám rada aj konštruktívnu spätnú väzbu,
keď mi kolegovia a nepočujúci supervízori poradia, čo môžem vylepšiť. To ma
posúva dopredu a vďaka tomu sa zdokonaľujem. Už sa mi stalo, že mi po tlačovke prišlo video od nášho nepočujúceho
lingvistu Romana Vojtechovského, ktorý
mi odporučil, aby som niektorý posunok
nabudúce použila inak a som za to vďačná. Dôležité je ostať nohami na zemi a zaujímať sa nielen o pozitívnu spätnú väzbu,
ale aj o tú negatívnu, a hlavne o to, či nám
nepočujúci všetko rozumeli.
Niekoľko rokov ste strávili štúdiom psychológie v Anglicku. Prečo ste sa vrátili
domov a čo považujete za najcennejšie
na tejto skúsenosti?

Ako ste sa dostali k tlmočeniu
tlačových
konferencií na Úrade
vlády? Zazvonil telefón a prišla ponuka,
alebo Vás niekto odporučil?
Na Slovensku máme málo
tlmočníkov do posunkového jazyka.
Vďaka tomu sa v rámci tejto komunity
dobre poznáme nielen medzi kolegami,
ale aj medzi nepočujúcimi. Mňa oslovil
predseda Slovenského zväzu nepoFoto: archív News and Media Holding
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Pre mňa to bola dobrá skúsenosť, zo
zahraničia som sa vrátila pokornejšia.
Odišla som od rodiny, vyšla som zo zabehnutých koľají a musela som sa naučiť
žiť a študovať v Londýne. Dalo mi to veľa,
lebo tam je školský systém úplne odlišný. To, že som stretla rôznych ľudí, mi
rozšírilo obzory. Pracovala som v Anglicku ako psychoterapeutka s ľuďmi z celého sveta. Práve tam som si uvedomila,
že komunitu Nepočujúcich na Slovensku
málo akceptujeme. Vrátila som sa naspäť, lebo som sa chcela zdokonaľovať
v posunkovom jazyku, lebo v Londýne
som sa mu nevenovala.
Ste jedinou psychologičkou na Slovensku, ktorá dokáže liečiť pacientov
v posunkovom jazyku. Aké sny a profesionálne ciele by ste si ešte chceli
splniť?
Myslím si, že nepočujúci by mali mať
lepší prístup k takejto starostlivosti a mal
by to zabezpečiť štát. V celej komunite
je potrebné zvýšiť povedomie o duševnom zdraví. Je potrebné vytvoriť sieť
odborníkov, ktorí im budú k dispozícii,
a ja by som sa na tomto budovaní veľmi rada podieľala. V oblasti tlmočníctva
sa chcem venovať umeleckému a divadelnému tlmočeniu, lebo doteraz máme
pretlmočených len 6 divadelných predstavení. Teším sa, že v septembri sa na

rozhovor

Foto: archív OZ Myslím

Foto: archív News and Media Holding
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Počas tlmočenia divadelného predstavenia.

Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity otvára odbor Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich, čo je u nás absolútna rarita. Ja sama tam idem študovať,
a je dobré, že o štyri roky budeme mať
na Slovensku novú skupinu vzdelaných
tlmočníkov. Na vysokej škole sa naučíme aj teóriu, ktorú sme nemali možnosť
študovať. Posunkový jazyk je dynamický
a stále pribúdajú nové posunky, takže sa
v ňom treba neustále zdokonaľovať.
Kde sa vidíte o päť alebo o desať rokov? Plánujete mať rodinu, vlastnú
psychologickú poradňu, alebo o čom
snívate?
Bola by som rada, keby sa nám v budúcnosti podarilo vybudovať sieť odborníkov, nielen psychológov, ale aj všeobecných lekárov a audiológov. Tí by
sa navzájom vzdelávali v otázkach toho
kultúrneho prístupu, aby k tomu medicínskemu prístupu pribudol aj kus ľudskosti a rešpektu k odlišnostiam. Celé
moje úsilie možno raz vyvrcholí nejakým
osvetovo-informačno-psychologickým
centrom, ktoré bude zdrojom informácií.
Je to zrejme otázka veľmi ďalekej budúcnosti.
Ktorá činnosť po náročnom dni pre Vás
predstavuje najväčší relax a pri čom si
najlepšie oddýchnete?

inzercia
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NA URÝCHLENIE
HOJENIA PORANENEJ
NOSOVEJ SLIZNICE

Mojím relaxom je cvičenie jogy, príroda
a miesta, kde je človek naozaj sám. Mám
rada pokoj a prekáža mi nadmerný ruch,
lebo obľubujem ticho. Veľmi rada čítam
knihy, pri ktorých nemusím rozmýšľať,
odbornú literatúru sa snažím striedať
s takou oddychovou. Snažím sa vedome oddychovať na všetkých úrovniach.
Je to vec, ktorú mnoho ľudí nevie, a aj
ja sa ju snažím naučiť. Občas mám rada
nerušené rána, keď mi nezvoní budík
a môžem leňošiť v posteli.
Čo plánujete urobiť ako prvé, a na ktoré aktivity sa tešíte potom, keď sa pandémia koronavírusu definitívne skončí,
svet sa vráti do normálu a ľudia začnú
opäť cestovať?
Teším sa, že sa začnem viac venovať
divadelnému tlmočeniu, sú to moje srdcovky. Čo sa týka voľného času, rada by
som išla do Londýna, lebo som tam dlhšie nebola. Určite bude príjemné zájsť si
na chvíľku autom do Chorvátska alebo
niekam na výlet. No neexistuje nič také,
na čo by som sa vyslovene tešila a nevedela by som sa toho dočkať.
Autor:
PhDr. Erik Mihalko,
externý spolupracovník
časopisu MAXimum

MAT/7554/11/2019
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Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml, OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol a je určená na podanie do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú
informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom či lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Írsko. Lokálny zástupca: Johnson & Johnson, s. r. o., Karaďžičova 12, 821 08 Bratislava.
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NIE JE MORE AKO MORE.

KAŽDÉ JE VHODNÉ
NA INÚ DIAGNÓZU

o talasoterapii. Základ tohto slova pochádza z gréckeho thalassa, čo v preklade
znamená more. Základy tejto procedúry
môžeme pozorovať už v minulosti. Už
antickí lekári poznali priaznivé účinky
morskej vody a morského vzduchu. V súčasnosti pobyty pri morskom prostredí
odporúčajú aj naši lekári.

sovej dutiny. Morská voda výborne regeneruje sliznicu dýchacích ciest.

relaxačne najmä na psychiku a treba ich
brať ako rekreáciu.

EGEJSKÉ MORE – nájdeme ho medzi
Balkánskym polostrovom, Malou Áziou
a Krétou. Je ideálne pre alergikov, pre ľudí
so zníženou imunitou, s častými infekciami
dýchacích ciest a s astmou.

DESTINÁCIA PRE
KOŽNÉ ŤAŽKOSTI

BALTSKÉ MORE – je zo všetkých morí
najmenej slané. V strede severného Baltského mora je iba 1 percento soli. Na plážach dominuje čisté ovzdušie s vysokým
obsahom jódu a so zvláštnou mikroklímou,
ktorá je ideálna pre dýchacie cesty. Je
tu síce chladnejšie podnebie, ale krásne
pláže sú ideálne na posilnenie imunity.
Odporúča sa najmä astmatikom a ľuďom
s cievnymi aj so srdcovými chorobami.

Paradoxom je, a mnohých tento fakt môže
zaskočiť, že chronický zápal sa zmenou
prostredia môže zaktivizovať. Slnko, morská voda, vzduch naštartujú imunitné
procesy v našom organizme a to sa môže
prejaviť u niektorých prvotným zhoršením
ich stavu. Prejavuje sa to zahlienením, kašľom alebo zhoršením ekzému. Preto sa
týždňová dovolenka občas končí sklamaním, že deti sa vrátia z dovolenky choré. Je
to však začiatok ozdravujúceho procesu.
Je dôležité z pobytu pri mori vyťažiť čo
najviac. Preto sa odporúča skorá ranná
prechádzka, keď sa vdychuje morský aerosól, ktorý je chladnejší ako cez dennú horúčavu. Ranný beh či iné cvičenie pri mori
okrem posilnenia zdravia naštartujú deň
pozitívnou energiou. Keďže organizmus je
komplex rôznych prepojených procesov,
aj psychická pohoda, dobré dovolenkové
jedlo, slnko, vlhké teplé prostredie môžu
mať priam zázračné účinky.

Ak patríte medzi ľudí, ktorých trápia kožné
problémy, mali by ste sa vybrať k Mŕtvemu
alebo k Jadranskému moru.
MŔTVE MORE – je bezodtokové jazero
na hraniciach Jordánska a Izraela. Vďaka
tomu, že má vysokú koncentráciu soli, pôsobí liečivo na ekzémy, na psoriázu a na
lupienku. Slanosť vody v Mŕtvom mori je až
33 percent, čo konkrétne znamená obsah
solí 330 gramov v jednom litri vody. Vďaka
vysokým teplotám vzduchu sa voda rýchlo
odparuje, takže už len obyčajné dýchanie pôsobí výrazne terapeuticky. Pre toto
more je navyše typické, že vo vode prevažujú horečnaté soli a je tam pomerne veľa
selénu. Práve síran horečnatý má liečebný
efekt na kožu.

S

LNKO, PIESOK, MORE A RELAX. TO JE TO, PO ČOM TÚŽI VÄČŠINA
Z NÁS POČAS LETNEJ DOVOLENKY. SÚHRA RÔZNYCH FAKTOROV,
TEPLA, ODDYCHU, DOBRÉHO JEDLA A KÚPANIA SA V MORI MÁ
MNOŽSTVO BLAHODARNÝCH ÚČINKOV. PRÁVE PRETO JE DOVOLENKA
PRI MORI VEĽMI OBĽÚBENÁ.

génov. Pláž môže byť ideálnym miestom,
kde si môžete vychutnať blahodarné účinky slaného vzduchu a liečivých účinkov
mora.

V súčasnej situácii, ktorú aktuálne prežívame, s množstvom obmedzení, je o čosi
náročnejšie kamkoľvek vycestovať. Berme
to však z tej lepšej stránky, aspoň môžeme dôkladne zvážiť, kam sa vyberieme pri
najbližšej príležitosti.

Moria sa od seba odlišujú slanosťou, teplotou, množstvom minerálov a stopových
prvkov, a tým aj účinkami na zdravie. Lekári odporúčajú pobyt pri mori nielen
pacientom s dýchacími ťažkosťami, ale
aj tým, ktorých trápia problémy s kožou.
Niektorí dokonca dostávajú presné odporúčania, koľko času majú pri mori stráviť
a ako často k nemu zavítať. Používanie
morskej vody na lekárske účely má dokonca svoj odborný názov. Hovoríme

Pokiaľ sme zdraví, vyberáme si dovolenku podľa záujmu, finančných a časových
možností. Ak sme chorí a máme napríklad
celoročne kožné ťažkosti, zníženú imunitu,

alergickú nádchu či astmu, musíme si nájsť
vhodnú destináciu s ohľadom na zdravotný stav. Iná lokalita je vhodná pre ľudí
s respiračnými ťažkosťami, iná v prípade
kožných problémov alebo alergie.
Je veľmi dôležité, aby si najmä alergici
vopred zvážili správny termín a vhodné
miesto svojej dovolenkovej destinácie,
aby počas letného odpočinku prišli do
kontaktu s čo najnižším množstvom aler-

NIE JE MORE AKO MORE
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JADRANSKÉ MORE – Chorvátsko alebo Taliansko patria k našim obľúbeným
dovolenkovým destináciám a práve tu si
môžeme dopriať poriadnu dávku liečebných účinkov Jadranského mora. Je veľmi
slané a vďaka tomu ideálne na regeneráciu pokožky a dýchacích ciest. Obsahuje
až 40 gramov soli na 1 liter vody a práve
to sa podpisuje pod jeho priaznivé účinky
na pokožku ľudského tela. Morská voda
z Jadranu je predurčená na prevenciu
i na liečbu hlavne lupienky, atopického
ekzému, astmy, ale aj alergických ochorení
horných dýchacích ciest.

DESTINÁCIA PRE ĽUDÍ
S DÝCHACÍMI PROBLÉMAMI

Ak trpíte častými ochoreniami dýchacích
ciest, mimoriadne priaznivé je vdychovanie morského aerosólu s obsahom solí.
Vyplachovanie nosa slanými roztokmi je
bežná forma terapie mnohých ľudí, ktorí
trpia sennou nádchou alebo zápalmi no-

Obsah iónov jódu a vápnika je pri mori
výrazne vyšší ako inde vo vnútrozemí,
vzduch obsahuje menej baktérií a peľov,
čo výrazne regeneruje sliznicu dýchacích
ciest, a preto takýto pobyt výrazne zlepšuje zdravotný stav alergikov.

STAČÍ TÝŽDEŇ?

Veľmi dôležitá je aj dĺžka pobytu pri mori.
Odborníci odporúčajú minimálne desať
dní. Aby došlo k preladeniu organizmu
a k zlepšeniu imunity, optimálne sú tri týždne. Pobyty kratšie ako desať dní pôsobia

Autor:
PharmDr.
Henrieta Tvarušková
Špecialista pre e-learning
a odborný rozvoj lekární
Dr.Max

MAXimum
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NEZABUDNITE NA

GASTROENTEROLÓG

Ak máte viac ako 50 rokov alebo
rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého
čreva, preplatíme vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa.
Robí sa raz za desať rokov.
Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá
rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde
polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia
sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru.
Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný
alebo nezhubný.
Gastroenterológ alebo všeobecný lekár
a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
vykonáva aj skríning rakoviny konečníka
a hrubého čreva u mužov a u žien nad 50
rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

PREVENCIU

A

K STE POČAS EPIDÉMIE KORONAVÍRUSU NEMOHLI ÍSŤ NA PREVENTÍVNU PREHLIADKU, OBJEDNAJTE SA HNEĎ, AKO TO BUDE
MOŽNÉ. ZANEDBANIE PREVENCIE SA NEVYPLÁCA.

Zdravotné poisťovne zo zákona plne preplácajú pravidelné preventívne prehliadky
u všeobecného lekára pre deti aj pre dospelých, u gynekológa, u urológa, u zubného lekára a u gastroenterológa. V nasledu-

júcich riadkoch zhŕňame všetko, na čo máte
nárok bez nutnosti ďalšej úhrady. Ak by ste
mali záujem o nadštandard, odporúčame
vám informovať sa vo vašej zdravotnej poisťovni alebo u vášho lekára.

VŠEOBECNÝ LEKÁR

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu
prehliadku raz za rok. Lekár sa zameria na:
●o
 dmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku – zvýšené hodnoty nemusia znamenať
nič, no signalizujú potrebnú kontrolu,
●o
 dber krvi – odchýlky krvného obrazu odhalia chudokrvnosť i rakovinu krvi,
● r ozbor moču – ukáže výkonnosť obličiek,
●p
 ečeňové testy,
● test na okultné (skryté) krvácanie v stolici u poistencov od veku 40 rokov, a vtedy, ak
sa v rodine poistenca vyskytla rakovina hrubého čreva alebo konečníka,
● z isťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17- a 18-ročných a nad 40 rokov.
Ak máte viac ako 40 rokov, mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie o kondícii vášho
srdca.

ZUBÁR

Poistenci nad 18 rokov by mali svojho stomatológa
navštíviť raz za rok. Tehotné ženy
majú nárok na dve preventívne
prehliadky za rok. Zubár vám
bezplatne skontroluje:
● c hrup,
●p
 arodont,
●m
 äkké tkanivá ústnej dutiny,
● lymfatické uzliny,
●m
 edzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
● z ubné náhrady,
● s tav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
● index kazivosti chrupu a parodontálny index.
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Autor:
Matej Štepiansky,
PR špecialista, Zdravotná
poisťovňa Dôvera

UROLÓG

Muži nad 40 rokov,
u ktorých sa v rodine
(otec, syn alebo súrodenec) v y skytol prípad karcinómu prostaty,
majú podľa hladiny onkomarkera
PSA nárok na jednu preventívnu
prehliadku u urológa. Jej súčasťou
sú najmä:
● s edimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne
vyšetrenia,
● v yšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník,
● v yšetrenie moču a močového
sedimentu,
●u
 ltrazvukové vyšetrenie prostaty,
močových ciest a obličiek,
●u
 ltrasonografické vyšetrenie malej panvy,
● fyzikálne vyšetrenie.

GYNEKOLÓG

Gynekologickú prevenciu absolvujú ženy
od 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva raz
ročne. Vyšetrenie obsahuje najmä:
● z ákladné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov
pohmatom,
●u
 ltrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou
alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou,
●u
 ltrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane
regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky),
● v yšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu,
● v aginoskopiu, kolposkopiu.
Doplnkom prevencie je mamografia prsníkov. Raz za
dva roky ju absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom.
Využite mamografiu prednostne. Vďaka Dôvere máte
nárok na preventívne mamografické vyšetrenie do
10 dní od objednania. Viac informácií nájdete na webe
zdravotnej poisťovne.

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva
odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom
intervale. Skríning sa ukončí vo veku 64 rokov, ak sú ostatné 3 cytologické
nálezy negatívne.
Preventívna starostlivosť o tehotné ženy je podstatne rozsiahlejšia ako
bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz
za mesiac a jednu šesť týždňov po pôrode.
Gynekológ vykoná celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak),
skontroluje brucho a panvu (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej
panvy na symetriu a primeranosť) aj krčok maternice, od 6. týždňa sleduje ozvy
plodu. Súčasťou prevencie sú aj:
● a namnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu),
●u
 ltrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického
tehotenstva),
●u
 rčené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh faktora,
● v yhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
● š peciálne vyšetrenia podľa potreby.

MAXimum
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REGIONÁLNE RECEPTY
Z TRENČIANSKEHO
A Z NITRIANSKEHO KRAJA

Sedliacka baba na
moderný spôsob
Suroviny:

2 menšie cukety, každá s hmotnosťou
približne 500g  150 g mäsa, vhodná
je neúdená šunka alebo opečené
kocky slaninky z mangalice  150 až
200 g údeného syra, môžeme použiť
aj tofu  2 väčšie vajcia  4 strúčiky
cesnaku  čerstvé bylinky, ideálna je
majoránka, oregano, rasca, pažítka,
kôpor, tymian alebo čerstvá žihľava  1 až 2 lyžice kyslej smotany 
1/2 balenia kypriaceho prášku  soľ 
korenie  1 šálka strúhanky a olej

O

SEM SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV UKRÝVA SPOLU AŽ DVADSAŤDVA GASTRONOMICKÝCH
REGIÓNOV, KTORÉ SVOJIMI JEDLAMI PREZENTUJÚ NAŠE KULTÚRNE DEDIČSTVO. V JARNOM VYDANÍ
ČASOPISU MAXIMUM SME VÁM SPROSTREDKOVALI RECEPTY NA SEZÓNNE ŠPECIALITY Z BRATISLAVSKÉHO A Z TRNAVSKÉHO KRAJA. V AKTUÁLNOM ČÍSLE VÁM PRINÁŠAME CHUTNÉ RECEPTY Z TRENČIANSKEHO
A Z NITRIANSKEHO KRAJA. PRE TÚTO OBLASŤ SÚ TYPICKÉ JEDLÁ NIELEN Z HORNO- A STREDNOHRONSKÉHO
REGIÓNU, ALE AJ Z TEKOVSKÉHO, HONTIANSKEHO A PODUNAJSKÉHO REGIÓNU. KÝM V TRENČIANSKOM KRAJI
SA PEČIE BABA A OSÚCHY, V NITRIANSKOM ZASE NUDLFANC, PIROHY, PERKY A HARUĽA.

Postup:

Na veľkom strúhadle si nastrúhame do
misy celú cuketu. Pridáme nastrúhaný
syr, smotanu a mäso, podľa chuti zvolíme buď
šunku, alebo nadrobno nakrájanú slaninku.
Doplníme čerstvé a nasekané bylinky. Časť
strúhanky si odložíme na vysypanie plechu.
Primiešame vajcia, zvyšnú strúhanku, pretlačený cesnak, kypriaci prášok, soľ a čierne korenie
podľa chuti. Rozmiešame a naložíme do vyššieho plechu, ktorý sme si predtým vymastili olejom
a vysypali strúhankou. Jedlo pečieme v rozohriatej rúre pri teplote asi 180 stupňov Celzia pol
hodiny. Podávame s čerstvým šalátom a s jogurtovým dresingom.

Pečená zajačia paštéta z Tekova
Suroviny:

1 zajac  250 g údenej slaninky 
veľa petržlenovej vňate  tymian 
soľ  mleté čierne korenie  200 až
300 g cibule  1 ks klinčeka  250 g
hladkej múky  2 vajcia
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Postup:

Zajaca upečieme a mäso oberieme od kostí. Mäso spolu so slaninkou, s petržlenovou vňaťou,
s tymianom, s cibuľou, s korením a s klinčekom dvakrát pomelieme na mlynčeku. Celú masu
vložíme do vymastenej formy. Pokrm prikryjeme cestom, ktoré sme si vymiešali z múky a z vajec.
Pečieme v mierne vyhriatej rúre, kým sa cesto upečie. Jedlo podávame vychladnuté, so šalátom a s kyslastým džemom, vhodné je použiť šípkový alebo ríbezľový.

Nudlfanc – vynovený
dezert z okolia Hontu
Suroviny:

1 balenie širokých celozrnných alebo grahamových rezancov  štipka soli  125 g masla 
150 g mletého trstinového cukru  200 g
mletých orechov, ktoré môžeme zmiešať so
suchými pšeničnými klíčkami  200 g domáceho slivkového lekváru

Postup:

Rezance uvaríme v osolenej vriacej vode.
Scedíme ich a jednu tretinu vložíme do maslom vymastenej zapekacej misy. Posypeme
cukrom, orechmi, pridáme niekoľko lyžíc
slivkového lekváru a zakryjeme druhou
tretinou rezancov. Opäť navrstvíme cukor, orechy, lekvár a doplníme poslednou
vrstvou rezancov. Celý pokrm polejeme
zvyšným maslom, pocukríme a na 30 minút
dáme zapiecť do vyhriatej rúry na 170 stupňov
Celzia.
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oddychovka

KRÍŽOVKA
V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď víťaz získa balíček vitamínov a výživových doplnkov z privátnej značky Dr.Max. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 9. 2020 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu:
Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho jarného vydania 2020 je: LEKÁRENSKÁ
KVALITA, PRIAZNIVÁ CENA. Úspešným riešiteľom krížovky a zároveň výhercom, ktorému zasielame balíček produktov od francúzskej
kozmetickej značky NUANCE, sa stal Marcel Plichta z Rožňavy. Srdečne blahoželáme.

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

vypínal sa
(kniž.)

3. časť
tajničky

prejavil
známky
života

Pomôcky:
adovať,
stramín,
arabi

vzorec
oxidu
paládnatého

hermafrodit
(hovor.)

nástroj
na krájanie

poručníctvo
dedo
(kniž.)

štekal
(expr.)

jemná
tkanina,
tyl
(zastar.)

veľký
krajec

kruh

2. časť
tajničky

spájať,
zlučovať
(odb.)

oraním
vnikol
1. časť
tajničky
ďobalo
(expr.)
grécky
boh lesov

nočný vták

prestanem
pásť
lámala

značka
stroncia

ženské
meno
kráčal

rytmus
telefonujem

kaukazská osada

s tupou
hranou

pochabý
človek
roztláčaj
zubami

Leto
bez obáv
z hnačky
Okamžite sa rozpúšťa
na jazyku a prináša rýchlu
úľavu od hnačky.
Neovplyvňuje prirodzenú
črevnú mikroflóru.

ponad
kameň
na ostrenie kosy

ofúkali
trhal
(kniž.)

mykol
(expr.)

vitím
zhotovil

pripravil
riedka
forma ka- Pomôcky:
posteľné
rakulských Pan, aul, bavlnená
potreby
jahniat
tkanina
Želislav
na spanie
súper,
protivník
stenový
výčnelok

zazrel

Pomôcky:
štira,
palátum,
lelek

skratka
pre iteretur

predložka
so 6. pád.
drevený
obal

staršie
muž.meno
na tomto
mieste

podnebie
(anat.)

Elena
(dom.)

lámaním
oddeľuje

vodný vták

®

Žite naplno
BEZ
ZAPÍJANIA

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
Orodispergovateľné tablety Imodium® Instant obsahujú loperamidiumchlorid a sú určené na vnútorné užitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa
alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Írsko. Miestny zástupca v SR: Johnson & Johnson,
s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. SK-IM-2000018
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ODNESTE SI ZO SLNKA
LEN TO NAJKRAJŠIE
Vďaka výťažku z morskej riasy Laminaria ochroleuca
pomáhajú opaľovacie prípravky EQUILIBRIA
chrániť pokožku celej rodiny, vrátane tej najcitlivejšej.
Garantovaná vodeodolnosť naviac zaisťuje
ochranu aj pri pobyte vo vode.
Žiadny opaľovací prípravok neposkytuje 100 % ochranu
pred slnečným žiarením. Dodržiavajte zásady bezpečného
pobytu na slnku. Viac na www.equilibria-cosmetic.sk

Slnečnú kozmetiku EQUILIBRIA zakúpite výhradne
v lekárňach Dr.Max a e-shope www.drmax.sk.

