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Cieľom tejto brožúry nie je podpora užívania liekov či iných prípravkov. Ide o edukatívno-informačný 
materiál. Informácie v tejto brožúre v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané 
priamo pri riešení konkrétneho zdravotného problému vášho dieťaťa v lekárni alebo u lekára.

Je tu jeseň a môže sa stať, že 
okrem postupnej zmeny farby lístia 
spozorujete aj zvýšenú chorobnosť 
vášho drobčeka. Zväčša to viac potrápi 
deti, ktoré práve v tomto septembri 
uzreli detský kolektív úplne po prvýkrát 
alebo zmenili svojich spolužiakov. 
Aj keď istá chorobnosť k detskému 
veku patrí, detskú imunitu môžeme 
podporovať rôznymi spôsobmi. Zistiť, 
ktorý bude fungovať práve u vášho 

dieťaťa, môže trvať istý čas. Návod, ako 
pri tom postupovať, práve držíte vo 
svojich rukách. Ak potrebujete poradiť, 
neváhajte obrátiť sa s otázkami na 
našich odborníkov v lekárňach Dr.Max. 

Prajeme vám čo najpohodovejšiu jeseň 
v plnom zdraví všetkých členov vašej 
rodiny.

Odborný tím lekární Dr.Max

Úvod
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Imunitný systém
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Správne fungujúci imunitný systém nám poskytuje 
ochranný štít proti chorobám. 
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Z čoho sa skladá imunitný 
systém?

Imunitný systém sa skladá z viacerých 
častí, ktoré fungujú spoločne v citlivej 
rovnováhe. Deti ho nemajú ešte úplne 
dozretý, takže aj jemné vychýlenie 
môže ich chorobnosť zvýšiť. Pritom 
imunita nemusí byť oslabená alebo 
narušená. 

Základné úlohy imunity plnia biele 
krvinky. Svoj život začínajú v kostnej 
dreni. Pravidelne sa dopĺňajú novými, 
pretože prežívajú len niekoľko hodín až 
niekoľko dní. Biele krvinky spolupracujú 
s celým arzenálom enzýmov a iných 
zlúčenín. Za normálnych okolností 
efektívne chránia telo pred infekciou 
a odstraňujú poškodené bunky.

Biele krvinky sú zhromažďované 
v orgánoch tela, ako sú týmus, slezina, 
mandle, krvné cievy, lymfatické uzliny, 
tenké črevo a adenoidy. V tele sa 
presúvajú najmä cez lymfatické cievy, 
ktoré predstavujú akúsi diaľnicu, ktorou 
sa dostanú k infekcii najrýchlejšie. 

Dôležitú rolu zohrávajú aj lokálne 
imunitné reakcie rôznych bielkovín na 
povrchu slizníc a kože. Správne pracujú 
len ak majú primeranú vlhkosť. Veľký 
význam má taktiež prvotná imunitná 
reakcia po prieniku baktérií a vírusov 
cez tieto telové štruktúry. 

Imunitný systém si preto môžeme 
predstaviť ako zložitú komplexnú sieť 
buniek a bielkovín, ktoré nás chránia 
pred infekciou v každej časti tela. Pri 
častejšej chorobnosti našich ratolestí 

je potrebné prísť na to, čo môže 
spôsobovať, že táto sieť prepúšťa, 
čo nemá. 

Čo sa deje v tele, keď  
naň zaútočí choroba?

Zárodky chorôb sa do tela dostanú 
veľmi jednoducho. Poškriabeme sa 
na nečistom predmete, vdýchneme 
vírusy poletujúce v okolitom vzduchu, 
pretrieme si oči špinavými rukami či 
zjeme nedostatočne umyté potraviny.

Na rad prichádza imunitný systém 
a jeho útok:

 ● Ak ho už pozná, vďaka protilátkam 
je reakcia rýchlejšia a silnejšia.

 ● Ak ide o nového útočníka, najprv 
treba rozoznať infekciu a aktivovať 
obranné mechanizmy. To môže 
chvíľu trvať, čím útočník môže získať 
prevahu. 

Protilátky označujú nepriateľa pre 
zvyšok imunitného systému. Vďaka 
nim môžu biele krvinky ihneď začať 
s likvidáciou buď ich pohltením 
(fagocytózou), alebo zničením. To, či 
vyhrá naša imunita, alebo votrelec, 
rozhoduje o zdraví alebo chorobe. 

U detí nie je imunitný systém úplne 
dozretý a s mnohými chorobami sa 
ešte nestretol. Tak ako sa vyvíja celé 
ich telíčko, vyvíja sa aj imunitný systém. 
Navyše, existuje celý rad skutočností, 
ktoré funkcie imunitného systému 
môžu podporovať alebo blokovať. To 
je dôvod, prečo sú deti choré častejšie 
ako dospelí.
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Priatelia imunitného systému

Zdravý mikrobióm čriev

Ľudský organizmus je rezervoár 
obrovského množstva 
mikroorganizmov žijúcich na našej 
koži, slizniciach a najmä v črevách. 
Označujeme ich ako mikrobióm 
a zahŕňa baktérie, vírusy, prvoky 
a huby. 

Vedci rátajú, že ľudské telo okupuje 
viac ako 10 000 mikrobiálnych 
druhov, pričom zatiaľ zmapovali 81 až 
99 % rodov. 

Aj keď sa to nezdá, typy 
mikroorganizmov, a najmä ich vzájomný 
pomer, majú obrovský vplyv na naše 
zdravie. Zasahujú do oblastí, ako je 
imunita, udržiavanie si správnej telesnej 
hmotnosti, vstrebávanie vitamínov 
a minerálov, ovplyvňujú náš srdcovo-
cievny systém a majú významný vplyv 
aj na naše duševné rozpoloženie.

Každý človek má svoje špecifické 
zloženie mikrobiómu. Aj jednovaječné 
dvojičky sa v tejto oblasti líšia. Rozdiel 
spôsobuje životný štýl daného 
jednotlivca a najmä jeho strava. 
Jedlo, ktoré zjeme, nevyživuje iba nás, 
ale aj naše črevné baktérie. 

Rôzne typy potravín na nich pôsobia 
inak. Cukor a spracované potraviny 
vyživujú menej prospešné druhy. Ak to 
chceme zmeniť, je vhodné siahnuť po 
strave bohatej na vlákninu. 

Ak náš mikrobióm potrebujeme 
obnoviť, najlepšou voľbou je doplnenie 
prospešných bakteriálnych druhov 
a prispôsobenie stravy prídavkom 
prebiotík. Proces obnovy mikrobiómu 
nie je rýchlou záležitosťou, trvá 
niekoľko mesiacov.

Vhodná potrava obsahuje veľa 
vlákniny, ako napríklad:

 ● zelenina neobsahujúca škroby: 
mrkva, petržlen, kaleráb, zeler, 
karfiol, brokolica, špargľa, artičoky…

 ● cibuľoviny: cibuľa, cesnak, pažítka, pór,
 ● listová zelenina: šalát, špenát, kel, 

mangold, horčičné listy,
 ● orechy a semená,
 ● strukoviny: šošovica, hrach, fazuľa, 

cícer,
 ● bylinky: ideálne v čerstvom stave.

Prospešné baktérie môžeme dopĺňať 
fermentovanými potravinami (mliečne 
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fermentované potraviny, fermentovaná 
zelenina – kyslá kapusta, kvasená 
zelenina, kimchi, fermentované 
nepasterizované nápoje) alebo formou 
výživových doplnkov z lekárne.

TIP od Dr.Max:
Odsledujte si, aký podiel vlákniny 
a prospešných potravín vaše 
dieťa pravidelne konzumuje. 
Zamerajte sa aj na podiel 
fermentovaných potravín v strave. 
Ak je podiel malý, zvážte siahnuť 
po probiotikách z lekárne. 
Pokiaľ konzumujete menšie 
množstvo zdravých potravín, 
môžete požiadať lekárnika aj 
o výber produktu s obsahom 
prebiotík označovaných ako 
fruktooligosacharidy.

Dôležité mikroprvky 
pre imunitu

Našu imunitu môžeme podporiť 
viacerými látkami, ktoré sú stavebnými 
zložkami imunitných buniek alebo 
dôležitých enzýmov.

Dokázané účinky majú:
 ● vitamíny C, D, A, B6, E a kyselina 

listová,
 ● minerály: železo, zinok, selén, 

meď, vápnik,
 ● antioxidačné látky.

Ideálnou formou ich dopĺňania 
je vhodná prirodzená strava, 
pretože okrem daných vitamínov 

alebo minerálov obsahuje aj látky 
podporujúce ich správne vstrebávanie 
a účinky. Ovocie a zelenina navyše 
obsahujú mnohé antioxidanty 
a vplývajú aj na iné zdravé procesy 
v našom tele.

Vitamín C

Vitamín C je vo vode rozpustný vitamín. 
Ľudské telo si ho nevie syntetizovať, 
ani si ho ukladať do zásoby. Preto je 
dôležitá jeho pravidelná konzumácia 
zo stravy. 

Telo nedokáže prijať vysoké dávky 
vitamínu C naraz, preto sa ako 
výhodnejšie javí konzumovať ho 
v menších dávkach počas celého 
dňa. Výnimkou je len podávanie 
v lipozomálnej forme alebo ako infúzie 
u lekára. Na druhej strane, vitamín, 
ktorý sa vám nevstrebe, vyživí priaznivé 
baktérie v črevách. Nie je na škodu 
myslieť aj na našich črevných priateľov.

Vitamín C 100 mg, 90 tbl
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Odporúčané denné dávky vitamínu C:
Vek Muž Žena

0 – 6 mes. 40 mg 40 mg

6 – 12 mes. 50 mg 50 mg

1 – 3 roky 15 mg 15 mg

4 – 8 rokov 25 mg 25 mg

9 – 13 rokov 45 mg 45 mg

14 – 18 rokov 75 mg 65 mg

19 + 90 mg 75 mg

Fajčiari Dávka podľa veku/pohlavia  
+ 35 mg

Ak sa dieťa pohybuje v prostredí 
s cigaretovým dymom, dávku 
vitamínu C mu zvýšte ako u fajčiarov. 
V tehotenstve sa potreba vitamínu 
C zvyšuje na 85 mg za deň a počas 
tehotenstva až na 120 mg za deň.

Uvedené dávkovanie sa týka obdobia 
plného zdravia. Pokiaľ v tele prebieha 
zápal, človek prekonal ochorenie, 
je v strese alebo sú na organizmus 
vyvíjané iné záťaže, potreba vitamínu 
C sa zvyšuje. Štandardne sa 
v takýchto prípadoch podávajú dávky 
100 – 250 mg u detí v závislosti od 
veku a 500 – 1 000 mg u dospelých. 

Najlepšou voľbou je jeho dopĺňanie 
stravou. O obsahu vitamínu C 
v citrusoch vie každý. Obsahuje ho 
však aj viacero prirodzených potravín 
našich zemepisných šírok. Potraviny 
bohaté na vitamín C: petržlenová 
vňať, papriky všetkých typov, ríbezle 
čierne aj červené, tymian, kel, kivi, 
brokolica, ružičkový kel, jahody, 
melóny, karfiol, paradajky, bataty, 
zelený hrášok, maliny, černice, 
špenát, čučoriedky. Prakticky 

isté množstvo je v každom ovocí 
a zelenine. 

Pokiaľ dodržiavate denný príjem 
ovocia a zeleniny na 5 porciách denne, 
potrebnú odporúčanú dennú dávku 
vitamínu C by ste mali dosiahnuť. 
Ideálne je konzumovať ich v čerstvom 
stave. 

TIP od Dr.Max:
Sú však deti, ktoré odmietajú 
tieto potraviny konzumovať 
a chvíľu trvá, kým začnú. Okrem 
aktívnej práce rodičov, aby si 
na tieto potraviny čo najskôr 
zvykli, je vhodné zatiaľ vitamín 
C suplementovať výživovými 
doplnkami. Pristúpiť k tomuto 
kroku je dobré aj v obdobiach 
zvýšených nárokov na 
organizmus.
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Vitamín D

Vitamín D je kľúčovou zlúčeninou pre 
správne fungovanie vrodenej imunity 
a bariérovej funkcie slizníc. 

Vitamín D je v tukoch rozpustný vita-
mín, ktorý si s pomocou UV žiarenia 
dokáže telo vytvoriť samo. V našich 
zemepisných šírkach je to možné 
v mesiacoch máj až september. Kožu 
treba vystaviť slnku, podľa najnovších 
štúdií môže byť ošetrená aj bežným 
opaľovacím krémom s nižším ochran-
ným faktorom. Štúdie sledujúce tvorbu 
vitamínu D pri súčasnom používaní kré-
mov s vysokým ochranným faktorom 
ešte prebiehajú. Druhou možnosťou je 
získavanie vitamínu D zo stravy alebo 
formou užívania výživového doplnku. 

Od októbra do apríla sme odkázaní na 
konzumáciu zo stravy alebo na jeho 
príjem formou výživových doplnkov. 

Aj keď si vitamín D vieme za istých 
podmienok sami vytvoriť, štúdie 
ukazujú, že až 80 % európskej 
populácie ho nemá dostatok.

Potravou pritom môžeme získať len 
10 – 20 % potrebného množstva. 
Z prírodných zdrojov sú hodnotnými 
mastné ryby ako losos, sardinky, tuniak, 
makrela, tresčia pečeň, rybí olej, vajcia 
od sliepok chovaných vonku. Menší 
obsah nájdeme aj v morských plodoch. 

Ak suplementujete vitamín D u detí bez 
odporučenia lekárom, neprekračujte 
dávku 500 IU za deň.

U dospelých je odporúčaná dávka 
600 IU. Pokiaľ sa však vystavujete 
slnečnému žiareniu minimálne, alebo 
trávite väčšinu dňa v interiéri, vonku ste 
len vo večerných hodinách, potrebné 
dávky sú 1 000 IU za deň počas celého 
roka.

TIP od Dr.Max:
Vitamín D je veľmi dôležitou 
súčasťou pre správne fungovanie 
celého nášho organizmu, nielen 
imunity. Určite na suplementáciu 
nezabúdajte ani u detí starších 
ako 1 rok a u dospelých v období 
od októbra do konca apríla, 
prípadne pri minimálnom pobyte 
na slnku celoročne.Vitamín D3 Kids, 400 I.U., 30 cps
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Vitamín A

Vitamín A podporuje funkcie a obranné 
reakcie slizníc. Je jedným zo základných 
antioxidantov v tele. Svoje uplatnenie 
nachádza vo vrodenej aj získanej imunite. 

Medzi základné zdroje vitamínu A patria 
všetky červeno, žlto a oranžovo sfarbené 
typy ovocia a zeleniny, pečeň, mlieko 
a mliečne produkty, vajcia, brokolica, nie-
ktoré ryby. Pre lepšie vstrebávanie je vhod-
né dbať na prítomnosť malého množstva 
oleja v jedlách bohatých na tento vitamín.

Často ho prijímame zo stravy vo forme 
betakaroténu. V našich zemepisných 
šírkach a pri rozmanitosti stravy, ktorú 
prijímame, je nedostatok vitamínu A 
zriedkavý a strava bežne postačuje 
na doplnenie jeho dennej potreby. 
Obozretný však treba byť u ľudí 
trpiacich na cystickú fibrózu, anémiu, 
prípadne pri príliš jednostrannej diéte 
vynechávajúcej spomínané potraviny. 

TIP od Dr.Max:
Ak sa po porade s vaším lekárom 
alebo lekárnikom predsa len 
rozhodnete pre dopĺňanie 
vitamínu A pomocou výživových 
doplnkov, siahnite ideálne po 
betakaroténe prírodného pôvodu.

Vitamín E

Je to jeden zo základných 
antioxidantov v ľudskom tele, pričom 
sa zapája aj do viacerých funkcií 
imunitného systému. Vitamín E si pri 
dostatočnej hladine vitamínu C vie telo 
čiastočne obnoviť.

Prirodzene sa vyskytuje v slnečnicových 
semenách a orechoch. Ak chceme zvýšiť 
jeho príjem v našej strave, môžeme 
siahnuť po kvalitných za studena 
lisovaných olejoch z orechov, pšeničných 
klíčkov alebo olív. Ďalším významným 
zdrojom je aj zelená listová zelenina, 
avokádo, mlieko a celozrnné potraviny.
Ide o vitamín rozpustný v tukoch. Ak sa 
rozhodnete pre jeho dopĺňanie formou 
výživových doplnkov, nepreháňajte to 
a bez lekára neprekračujte dávkovanie 
pre daný vek uvedené na obale. 

TIP od Dr.Max:
Bez odporučenia od vášho 
pediatra voľte u detí jednoznačne 
jeho dopĺňanie len z prírodných 
zdrojov. Nižšie hladiny sa môžu 
vyskytnúť pri chronických 
zápalových ochoreniach čriev, 
cystickej fibróze a pri niektorých 
anémiách. 
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Vitamín B6

Vitamín B6 je kľúčovou zložkou vo viac 
ako 100 typoch reakcií v našom tele 
vrátane rôznych funkcií imunitného 
systému. Zúčastňuje sa napríklad na 
tvorbe lymfocytov a interleukínu-2.

Vitamín B6 alebo tiež pyridoxín je 
bežne sa vyskytujúci vitamín v našej 
strave. Nachádza sa v rybách, mäse, 
vnútornostiach, zelenine s obsahom 
škrobu a v ovocí. 

Nedostatok vitamínu je u nás dosť 
zriedkavý, ale môže sa stať, že dieťa 
ho prijíma o čosi menej, ako by malo. 
Ak neprijímame dostatok vitamínu 

B6 v strave, prejavuje sa to napríklad 
popraskanými perami alebo kútikmi 
úst. 

Nižšie hladiny vitamínu B6 sú častejšie 
u žien ako u mužov, pri nižšej 
hmotnosti, ako je normálna, alebo 
pri nadváhe, u ľudí zdržiavajúcich 
sa vo fajčiarskych priestoroch a pri 
konzumácii alkoholu, čo sa azda vôbec 
netýka detí. Je dobré na to myslieť aj 
u detí s rôznymi typmi malabsorpcií, 
ako je celiakia, Crohnova choroba 
alebo ulceratívna kolitída.

TIP od Dr.Max:
Ide o vitamín rozpustný vo vode, 
ktorého nadbytok si telo ľahšie 
vylúči. Ak máte podozrenie na 
jeho nedostatok, môžete ho 
určité obdobie skúsiť dieťaťu 
suplementovať výživovými 
doplnkami vo vhodnej liekovej 
forme. O potrebnej dĺžke sa 
poraďte so svojím lekárnikom.



Vitamín B9 alebo kyselina 
listová

Vitamín B9 je veľmi dôležitý pri syntéze 
DNA a bielkovín. Bez nich by sa biele 
krvinky nemohli správne deliť a dopĺňať 
svoje počty v čase potreby. Navyše je 
základom pre správne delenie buniek 
celého tela, vďaka čomu rast detí 
prebieha správne.

Vitamín B9 je vo vode rozpustný 
vitamín. Prirodzená forma tohto 
vitamínu nachádzajúca sa v potravinách 
je folát. Ak ho chceme prijímať vo 
forme výživového doplnku, nájdeme ho 
ako kyselinu listovú. 

Obsahujú ho potraviny:
 ● zelená zelenina – špargľa, špenát, 

šalát, brokolica, mangold,
 ● suché strukoviny, ako je šošovica, 

hrach, fazuľa,
 ● celozrnné potraviny,
 ● hovädzia pečeň,
 ● vaječný žĺtok, 
 ● citrusy,
 ● banán,
 ● avokádo.

B9

Určite na jeho dopĺňanie nezabúdajte 
počas tehotenstva, keď bábätko rastie 
najrýchlejšie a jeho nedostatok má 
dokázaný negatívny vplyv na vývoj 
mozgu a miechy bábätka. 

TIP od Dr.Max:
Kyselina listová z výživových 
doplnkov sa vstrebáva ľahšie ako 
prirodzená forma zo stravy – folát. 
Ak u vás alebo vášho dieťaťa 
bol preukázaný jeho nedostatok 
alebo ste tehotná, siahnite radšej 
po kvalitnom výživovom doplnku. 
Neprekračujte odporúčané 
dávkovanie.



Železo

Je základný prvok pre normálny vývoj 
imunitného systému. Jeho nedostatok 
znižuje efektívnosť imunitnej odpovede. 
Je dôležitou súčasťou pri delení buniek 
a ich dozrievaní, hlavne lymfocytov. 

Ak chceme zvýšiť príjem železa formou 
stravy, máme dve možnosti:

 ● živočíšne alebo hemové železo, 
ktoré sa nachádza v mäse, krvi, 
vnútornostiach a morských plodoch,

 ● nehemové železo, hlavne 
z rastlinných zdrojov a z vajec. 
Nájdeme ho v strukovinách, 
orechoch, semenách, zelenej 
listovej zelenine, cvikle, paradajkách, 
zemiakoch (hlavne v šupke), hubách, 
čerešniach, černiciach alebo 
napríklad v olivách.

Dostatočné hladiny sa dajú získať 
z obidvoch typov, aj keď ľahšie 
vstrebeme železo z mäsa ako 
z rastlinných zdrojov. Pre lepšie 
vstrebávanie z rastlinných zdrojov 
ich konzumujte spolu s potravinami 
bohatými na vitamín C alebo A. 

Prvými príznakmi nedostatku železa 
býva bledosť pokožky, pier, rýchle 
zadýchanie sa pri námahe a únava. 
V takomto prípade si nenasadzujte 

výživové doplnky sami, ale zájdite 
za svojím lekárom na krvné testy. Telo 
má totiž minimálne možnosti vylúčiť 
nadbytočné železo z tela. 

Iná situácia je pri dopĺňaní zo stravy, 
keď naše telo má k dispozícii spôsoby, 
ako pri dostatku zablokovať jeho ďalšie 
prijímanie.

TIP od Dr.Max:
Ak máte podozrenie na 
nedostatok železa, overte si to 
u svojho ošetrujúceho lekára. 
Ten zvolí ďalší postup, buď 
dopĺňaním formou stravy, alebo 
pri vážnejšom nedostatku vám 
predpíše lieky. Už pri podozrení 
si však môžete pokojne nasadiť 
vitamín C a komplex vitamínov 
skupiny B.
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Zinok

Zinok navracia imunitný systém naspäť 
do rovnováhy a zmierňuje negatívne 
účinky škodlivého zápalu. Zápal je síce 
dôležitý na obranu organizmu, ale ak 
by prebiehal nekontrolovateľne, naše 
telo poškodí. A tu práve prichádza na 
rad zinok, ktorý to v prípade potreby 
už stopne. 

Výsledky štúdií dokonca naznačujú, že 
vie zmierniť priebeh a trvanie bežných 
viróz. Odporúča sa siahnuť po ňom 
ešte v deň prvých príznakov ochorenia. 
Neužívajte ho dlhodobo, pretože môže 
spôsobiť nežiaduce účinky.

Prirodzenými zdrojmi zinku v strave 
sú mäso, morské plody, celozrnné 
potraviny, orechy, semená, strukoviny, 
mliečne produkty, vajcia, zemiaky, 
dokonca aj horká čokoláda.

TIP od Dr.Max:
Pestrá zdravá strava bežne 
pokrýva potrebné dávky zinku. 
Problém nastáva, ak je strava 
chudobná na živiny a dieťa 
odmieta potraviny bohaté na 
zinok. Siahnuť po výživovom 
doplnku je vhodné čo najskôr 
po prejavení príznakov virózy. Pri 
deťoch sa o užívaní zinku najprv 
poraďte s vaším lekárnikom.

16



Selén

V imunitných reakciách vystupuje 
viacero enzýmov, ktorých základnou 
stavebnou časťou je selén. Je preto 
kľúčovým faktorom pre normálne 
fungovanie imunity a dôležitou zložkou 
antioxidačných enzýmov tela. 

Selén nájdeme v morských plodoch, 
vo vlašských orechoch, v para 
orechoch, sardinkách a iných rybách, 
vo vajciach, v celozrnných potravinách, 
slnečnicových semenách, kuracom, 
hovädzom mäse alebo hubách.

TIP od Dr.Max:
Naše telo ho nepotrebuje vo 
vysokých dávkach a bežne 
pestrá zdravá strava pokrýva 
naše potreby. Ak uvažujete nad 
jeho suplementáciou, poraďte sa 
o vhodnom dávkovaní a výbere 
produktu so svojím lekárnikom.

Meď

Účinok medi v rámci imunitného 
systému nie je úplne podrobne 
zmapovaný. Vie sa však, že nižšie 
hladiny medi spôsobujú vyššiu 
náchylnosť na infekčné ochorenia 
a sú opísané aj znížené hladiny 
bielych krviniek, napríklad neutrofilov. 
Je súčasťou veľmi významného 
antioxidantu v tele a meď taktiež 
prispieva k lepšiemu vstrebávaniu 
železa. 

Najdôležitejšími zdrojmi medi sú 
morské plody, orechy, semená, 
vnútornosti, celozrnné potraviny 
a horká čokoláda. Meď môžeme 
prijímať aj z pitnej vody, pokiaľ ju 
náš vodný zdroj obsahuje. Množstvo 
v pitnej vode kolíše podľa lokality.

TIP od Dr.Max:
Vstrebávanie z potravín znižuje 
súčasná konzumácia zinku. Medzi 
týmito dvoma prvkami je potrebné 
dodržiavať časové rozstupy. 
Nedostatok medi v tele môže 
byť následkom práve jeho príliš 
vysokého príjmu. Nepreháňajte to 
s ani jedným z nich.
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Calcium Kids, 150 ml

Vápnik

Aj keď vápnik sa spomína oveľa 
častejšie v súvislosti so zdravím kostí 
a zubov, má dôležitú úlohu aj v oblasti 
imunity. Vďaka nemu T-lymfocyty 
pracujú, ako majú. Vápnik je totiž 
dôležitým prvkom pre signalizáciu, že 
niečo nie je v poriadku, čím prilákajú 
T-lymfocyty na miesto poškodenia. 
Čoraz viac výskumov sa venuje aj 
účinku vápnika v procese hojenia 
poškodení tkaniva, či už po poranení, 
alebo v čase infekcie. 

Vápnik obsahujú mliečne produkty, 
strukoviny, hlavne sója, tofu, listová 
zelenina, sezam, mak, orechy, mäso, 
ryby. Zvykne sa pridávať do cereálií 
alebo džúsov. Denne by sme mali prijať 
ekvivalent troch pohárov mlieka.

Potrebné denné dávky vápnika:
Vek Muž Žena

0 – 6 mes. 200 mg 200 mg

7 – 12 mes. 260 mg 260 mg

1 – 3 roky 700 mg 700 mg

4 – 8 rokov 1 000 mg 1 000 mg

9 – 18 rokov 1 300 mg 1 300 mg

19 – 50 rokov 1 000 mg 1 000 mg

51 – 70 rokov 1 000 mg 1 200 mg

Nad 70 rokov 1 200 mg 1 200 mg

Vstrebávanie vápnika znižuje viacero 
látok, ako napríklad kofeín (prítomný 
aj v zelenom alebo čiernom čaji 
a kole), alkohol, konzumácia potravín 
s obsahom oxalátov alebo fytátov, čiže 
viacerých druhov zeleniny. 

TIP od Dr.Max:
Dopĺňanie vápnika by malo 
byť v prvom rade pomocou 
stravy, po doplnkoch siahnite 
v čase zvýšenej potreby 
vápnika. Nezabúdajme, že bez 
dostatočného príjmu vitamínu D 
sa nám vápnik vstrebáva málo. 
Ak myslíte, že máte málo vápnika, 
v prvom rade siahnite po vitamíne 
D a až potom po výživových 
doplnkoch s obsahom vápnika, 
alebo zvoľte ich kombináciu.
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Najčastejšie dôvody pre 
užívanie voľnopredajných 
produktov:

 ● pri zvýšených nárokoch na dané 
vitamíny, minerály či vlákninu, ktoré 
nie ste schopní doplniť bežnou 
stravou,

 ● ak dieťa odmieta určitý druh potravín 
s vysokým obsahom danej látky 
a ostatné zložky stravy to nie sú 
schopné doplniť,

 ● ak je dieťa po chorobe a potrebujete 
mu rýchlo zregenerovať organizmus, 
aby mohlo nastúpiť naspäť 
do detského kolektívu,

 ● pri poruchách vstrebávania 
spôsobených intoleranciami, 
celiakiou alebo zápalovým 
ochorením čriev.

TIP od Dr.Max:
Lepší efekt má dopĺňanie konkrétnych 
prvkov jednozložkovými preparátmi 
ako užívanie multivitamínov. 
Poraďte sa s našimi lekárnikmi 
o výbere vhodného produktu 
pre vaše dieťatko, pričom nám 
nezabudnite povedať jeho 
vek. Dopĺňanie vitamínov 
a minerálov výživovými 
doplnkami nenahrádza pestrú, 
vyváženú stravu. Naďalej 
dieťatku ponúkajte potraviny 
bohaté na daný prvok 
a výživový doplnok berte len 
ako dočasnú záležitosť.
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Faktory životosprávy

Najlepšiu odolnosť proti invázii 
mikróbov má úplne zdravý organizmus. 
Zdravie definovala Svetová 
zdravotnícka organizácia ako stav 
kompletnej telesnej, duševnej 
a sociálnej pohody. 

Všetky metódy, ako sa čo najviac 
priblížiť k tomuto stavu, vedú 
k lepšej odolnosti organizmu aj proti 
infekciám. Netreba zabúdať na dobré 
duševné nastavenie a správnu mieru 
socializácie prispôsobenú potrebám 
dieťaťa. 

Otužovanie

Vystavenie sa chladnému počasiu 
u netrénovaných jedincov spôsobuje 
stres. Ten oslabuje organizmus a pri 
súčasnom útoku vírusov alebo baktérií 
to môže ľahko viesť k chorobe. 

Vhodnou formou je postupné 
privykanie si na pocit mierneho 
chladu. Na výber máme z viacerých 
spôsobov:

 ● Deti netreba príliš hrubo obliekať, 
ani hrubo prikrývať na noc.

 ● Pravidelný pohyb vo vonkajšom 
prostredí za každého počasia je 
výbornou formou privykania si na 
výkyvy teplôt.

 ● Udržiavanie teploty v domácnosti 
v rozpätí 18 až 21 °C. Svetová 
zdravotnícka organizácia ako 
ideálnu teplotu určila dokonca 
spodnú hranicu, čiže 18 °C.

Ak chcete cielene otužovať deti staršie 
ako jeden rok:

 ● Striedavé teplé a studené kúpele 
nožičiek (dieťa prestupuje striedavo 
z teplej do studenej vody a naopak).

 ● Sprchovanie ukončiť vlažnou sprchou.
 ● Využívanie sauny, pričom primerane 

veku prispôsobiť typ sauny, teplotu 
a čas v nej strávený.

Dostatočný oddych 

Kvalitný spánok je pre zdravie veľmi 
dôležitý. Deti by mali pravidelne 
spať dostatočne dlho v čo najlepších 
podmienkach. Pre kvalitný spánok 
je dôležitý správny matrac, vhodné 
oblečenie, čerstvý vzduch, ticho, 
tma, primeraná vlhkosť a teplota 
v miestnosti.

Dôležitá je aj správna dĺžka spánku, 
ktorá sa líši od veku:

Vek Spánok  
v hodinách/deň

0 – 3 mesiace 14 – 17 hodín

4 – 12 mesiacov 12 – 16 hodín

1 – 2 roky 11 – 14 hodín

3 – 5 rokov 10 – 13 hodín

6 – 12 rokov 9 – 12 hodín

13 – 18 rokov 8 – 10 hodín

18 – 64 rokov 7 – 9 hodín

65 a viac 7 – 8 hodín
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Fyzická zdatnosť a pobyt 
vonku

Primeraná fyzická aktivita prispieva 
k celkovej pohode a odolnosti 
organizmu. Ak ju navyše spojíme 
s pobytom vonku, trafíme dve muchy 
jednou ranou.

Pre deti je šport prínosom z viacerých 
stránok. Ideálne je športové aktivity 
striedať, zapájať všetky svalové skupiny 
a trénovať vytrvalosť aj silu. 

Na druhej strane, vrcholový šport 
alebo príliš intenzívny tréning môže 
organizmus už vysilovať. 

TIP od Dr.Max:

Odporúčaná dĺžka fyzickej aktivity 
u detí vo veku 6 až 17 rokov je 
60 minút každý deň. U mladších 
detí vo veku 3 až 5 rokov sa 
odporúča akákoľvek forma 
pohybu aspoň 3 hodiny denne.

Zvládanie stresu

Stres patrí k bežnému životu tak 
u dospelých, ako aj u detí. To, ako 
človek zareaguje na konkrétnu 
záťažovú situáciu, je veľmi 
individuálne. Čo je pre niekoho 
extrémny stres, iný môže považovať 
za drobnosť. 
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Reakciou organizmu na stres je 
vyplavovanie stresového hormónu 
kortizolu. Krátkodobé pôsobenie je 
dobré, ale pri dlhodobom vplyve už 
má negatívny vplyv na imunitu. 

Ako však zvýšiť odolnosť proti 
stresu u dieťaťa?

 ● Naučte ho vyjadrovať svoje pocity 
a chápať emócie. Malo by vám 
dôverovať natoľko, aby vám vedelo 
povedať, čo ho trápi.

 ● Nechráňte ho úplne pred 
negatívnymi stránkami života, ale 
primerane jeho veku ho nechajte 
riešiť si veci, ktoré vie zvládnuť 
samo. 

 ● Hraním spoločenských hier 
presne podľa pravidiel učíme dieťa 
trpezlivosti a zvládaniu frustrácie 
z prehry.

 ● Denný režim plánujte tak, aby malo 
čas aj na hranie a nudu. Príliš veľa 
krúžkov a častá riadená aktivita je 
v tomto smere na škodu.

 ● Primerane veku dieťaťa ho učte 
chápať svet. Vhodné sú časté 
rozhovory, ako aj čítanie kvalitnej 
literatúry. Už rozprávky ho učia 
o svete, preto venujte čas čítaniu 
od malička.

 ● Podporujte veci a aktivity, ktoré 
dieťa napĺňajú radosťou a uvoľňujú 
ho. Dieťa by malo mať svoje hobby, 
vhodné je viesť ho k športu a vzťahu 
k prírode. Pomôcť môže aj domáce 
zvieratko.

 ● K životnej pohode prispieva aj silná 
sociálna sieť a vytváranie kvalitných 
medziľudských vzťahov s rodinou 
a priateľmi. 
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Očkovanie

Imunitný systém vie rýchlejšie 
a efektívnejšie zaútočiť proti 
nepriateľovi, ktorého už predtým stretol 
a vytvoril si voči nemu protilátky. 
Organizmus si ich vytvorí, ak ochorenie 
prekonal alebo bol proti nemu 
zaočkovaný. 

Na Slovensku funguje systém 
povinného očkovania a dobrovoľného 
očkovania. Ak neexistuje dôvod, pre 
ktorý je očkovanie pre vás nevhodné, 
vášmu imunitnému systému očkovanie 
pomôže predísť daným ochoreniam 
alebo ich komplikáciám. Potrebné 
informácie o očkovacích látkach vám 
radi poskytneme aj v našich lekárňach. 

23



Narušitelia imunitného systému

Suché sliznice dýchacích ciest

Ak býva dieťa častejšie chorľavé, 
zamerajte sa aj na stav jeho nošteka. 
Na povrchu slizníc sa nachádza 
tenučká vrstva tekutiny s aktívnymi 
zložkami, ktoré tvoria prvú líniu obrany. 
Ak dôjde k vysychaniu slizníc vplyvom 
vonkajšieho prostredia, tieto efektívne 
spôsoby ochrany majú zníženú 
účinnosť.

Sliznice dýchacích ciest 
nám vysušuje:

 ● ústredné kúrenie,
 ● klimatizácia,
 ● suchý vzduch v interiéri,
 ● nedostatočný pitný režim.

Základom je sledovanie vlhkosti 
vzduchu v domácnostiach. Ak je nízka, 
upravíme ju zvlhčovačmi vzduchu alebo 
použijeme klasické metódy, ako sú 
nádoby s vodou na radiátoroch alebo 
prevesenie vlhkých tkanín. 

Druhou možnosťou je starostlivosť 
priamo o sliznice dýchacích ciest. 
Máme na výber inhalátor alebo spreje 
do nosa s obsahom slanej alebo 
morskej vody. Na dlhodobé používanie 
sú vhodnejšie izotonické roztoky. 
V lekárňach nájdete aj riešenie na 
ťažkosti s pocitom suchosti hrdla.

TIP od Dr.Max:
V našich lekárňach vám radi 
poradíme pri výbere dobrého 
zvlhčovača, ako aj inhalátora. 
Pri výbere inhalátora sa riadime 
vekom členov rodiny a typmi 
látok, ktoré chcete podávať do 
dýchacích ciest. Vďaka tomu naši 
lekárnici odporučia ultrazvukový 
alebo kompresorový typ.

Pri výbere morskej vody máme 
na výber z viacerých možností. Pri 
akútnej infekcii je lepší hypertonický 

SEA WATER SPRAY 
150 ml
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roztok, na dlhodobé používanie 
izotonický. Rozdiel môže byť aj vo 
forme striekania: máme produkty 
s mechanicou pumpičkou, s tlakovou 
alebo na kvapkanie. Neváhajte 
a poraďte sa s našimi lekárnikmi.

Strava chudobná na živiny

Imunitný systém bez potrebných 
základných elementov nemôže 
správne fungovať. Najväčší 
význam majú dostatočné hladiny 
vitamínov, minerálov, antioxidantov 
a vlákniny, ktoré boli spomínané 
v predchádzajúcej kapitole. Od toho 
záleží, či bude mať dostatok enzýmov 
a stavebných látok pre svoje imunitné 
bunky. 

Na druhej strane sú potraviny, ktoré 
našu imunitu poškodzujú. Radíme 
tu priemyselne spracované potraviny 
vrátane cukru. Dôvodov je viacero:

 ● nedostatočne vyživujú prospešné 
baktérie v našich črevách,

 ● sú chudobné na potrebné vitamíny, 
minerály, prospešné tuky a často aj 
bielkoviny,

 ● prispievajú k nárastu hmotnosti,

 ● majú negatívny vplyv na funkcie 
mozgu a náladu, čo môže viesť 
k zníženej fyzickej aktivite, 
nespavosti alebo negatívnemu 
ovplyvňovaniu apetítu, 

 ● mnohé konzervanty a potravinové 
aditíva negatívne vplývajú na viacero 
fygiologických funkcií tela vrátane 
imunity. 

Narušenie mikrobiómu čriev

Vedomostí o prepojení mikrobiómu 
čriev a imunity je čoraz viac. Zdravé 
zloženie mikrobiómu si vieme viac či 
menej vedome narušovať. 

K základným negatívnym vplyvom 
patria nevhodná strava chudobná na 
vlákninu a živiny, prekonanie črevnej 
infekcie alebo užívanie antibiotík. 

Hnačka väčšinou vzniká ako reakcia 
na rozmnoženie patogénnych 
mikroorganizmov v črevách. 
Prirodzenou reakciou organizmu je čím 
skôr vyčistiť vnútro čriev a zbaviť sa 
nepriateľa. Problémom je, že takto sa 
odstránia aj priaznivé mikroorganizmy. 
Vhodné je doplniť ich formou probiotík 
a následne ich dobre vyživiť vhodnou 
stravou. 

Niekedy sa nevyhneme užívaniu 
antibiotík na potlačenie bakteriálnej 
infekcie. Základom je užívať ich iba 
v odôvodnených prípadoch. 

Väčšinou sa siaha po antibiotikách 
so širokospektrálnym účinkom, ktoré 
zaberú na drvivú väčšinu patogénnych 
organizmov. Ich negatívom je však aj 
zlikvidovanie časti našich priaznivých 
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baktérií v tele. Pri každej kúre 
antibiotikami je potrebné si mikrobióm 
obnoviť. Pritom nejde o krátkodobú 
záležitosť, pretože obnovenie 
niektorých bakteriálnych kmeňov trvá 
aj niekoľko mesiacov.

Lieky potláčajúce imunitné 
reakcie

Niekedy je za zníženou imunitou aj 
predpísaná liečba na iné ochorenia. 
Na tento fakt vás upozorní 
lekár a povie všetko, čo k tomu 
potrebujete vedieť. Týka sa to liečiv 
s imunosupresívnymi účinkami.

Nesprávne užívanie vitamínov 
a minerálov 

Pre dosiahnutie najlepšieho efektu 
užívaných vitamínov a minerálov je 
potrebné vedieť, ako ich správne 
užívať. Dôležité informácie zahŕňajú:

 ● časť dňa (ráno, na obed, večer),
 ● užívanie pred, po alebo s jedlom,
 ● časový rozstup medzi určitými 

vitamínmi alebo minerálmi, pretože 
sa môžu vzájomne vytláčať zo 
vstrebávania.

Príklady správneho užívania 
vitamínov alebo minerálov:

 ● Vitamíny A, E, D užívame s potravou 
obsahujúcou tuk.

 ● Vitamín D zlepšuje vstrebávanie 
vápnika.

 ● Vitamín E a vitamín A si navzájom 
podporujú vstrebávanie.

 ● Zinok podporuje transport 
vitamínu A.

 ● Vitamín B6 zvyšuje potrebu 
na vitamín B9 a naopak.

 ● Vitamín C regeneruje zásoby 
vitamínu E v organizme.

 ● Železo z rastlinných zdrojov je 
vhodné prijímať s potravinami 
bohatými na vitamín C alebo 
vitamín A. 

 ● Železo a vápnik užívané naraz 
si vzájomne znižujú vstrebané 
množstvo. Dodržujte odstup aspoň 
2 hodiny. 

 ● Horčík a vitamín B6 si vzájomne 
zvyšujú vstrebávanie.

Ako správne užívať vaše výživové 
doplnky a lieky vám najlepšie
poradí lekárnik pri ich výdaji. 
Dodržiavanie týchto postupov vie 
významne zlepšiť ich efekt na vaše 
zdravie.

Oslabenie organizmu

Oslabenie organizmu spôsobí telu 
stres a vyplaví stresový hormón 
kortizol. Pokiaľ si organizmus na dané 
situácie zvykne, napríklad na mierny 
chlad, nebude ich už považovať za 
riziko. 
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Stres
Stresorom pre dieťa môže byť 
mnoho vecí, či už sťahovanie, nový 
kolektív, odmietnutie zo strany 
rovesníka, žiarlivosť voči súrodencovi, 
nepochopenie udalostí z jeho života, 
odlúčenie od rodičov, škôlka alebo 
škola a mnoho iného. U adolescentov 
sa ten zoznam ešte viac rozširuje.

To, že sa v živote dieťaťa deje niečo 
stresujúce, nemusí byť ľahké zistiť. Deti 
nemusia vedieť vyjadriť svoje pocity, 
môže byť problém s dôverou k rodičom 
alebo dieťa o tom nechce hovoriť. 
Rodič si však môže všímať varovné 
príznaky ako vyššia podráždenosť, 
hnev, zmeny v správaní, problémy 
so spánkom, odmietanie povinností, 
zmeny v stravovaní alebo vyššia 
chorobnosť. 

Čím skôr naučíte dieťa vyjadrovať svoje 
pocity a budovať v ňom odolnosť proti 
frustrácii a stresu, tým lepšie. 

Slabá tolerancia chladu
Chlad síce sám od seba chorobu 
nespôsobí, dokáže však 
netrénovaného človeka oslabiť 
a čiastočne uľahčiť cestu mikróbom 
k infekcii. Pokiaľ budeme deti držať 
len v teple, prekurovať domácnosť 
a nechodiť pravidelne von, deti na 
chlad zvyknuté nebudú. 

Málo spánku a únava
Kvalitný a dostatočne dlhý spánok 
je kľúčový pre zregenerovanie 
organizmu. Ak dieťa nespí primerane 
dlho, bude časom vysilené a to 
sa potom môže prejaviť zvýšenou 
náchylnosťou na bežné infekcie. 

Voľné radikály
Telo má síce k dispozícii efektívne 
spôsoby na odstránenie voľných 
radikálov z tela, ale jeho kapacity sú 
obmedzené. Ak ich je priveľa, telo 
nestíha dostatočne reagovať, voľné 
radikály potom ostávajú aktívne 
a poškodzujú okolité tkanivá. 

Voľné radikály pochádzajú z viacerých 
zdrojov. Jedným z nich je znečistené 
životné prostredie, takže čím viac 
času bude dieťa tráviť v prírode 
a nie v meste, tým lepšie. Určite je 
nevhodné, ak sa dieťa pohybuje alebo 
žije v prostredí s cigaretovým dymom. 
Chronický zápal v tele je tiež ich 
zdrojom, preto je každý zápal potrebné 
čo najskôr a čo najlepšie liečiť. Voľné 
radikály vznikajú aj vplyvom nevhodnej 
stravy, napríklad priemyselne 
spracovaných potravín.

Ak sa týmto oblastiam v živote neviete 
vyhnúť, nezabúdajte konzumovať 
zvýšené množstvo antioxidačne 
pôsobiacich potravín. Nájdeme ich 
najmä v ovocí, zelenine, bylinkách 
alebo koreninách.
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Infekčné prostredie
Ľudské telo isté množstvo útočiacich 
vírusov alebo baktérií dokáže 
zlikvidovať, ale pokiaľ príde k príliš 
intenzívnemu útoku, nemusí to stačiť 
a ochorieme. Preto je vhodné sa 
potenciálne infekčnému prostrediu 
vyhýbať. V čase chrípkových sezón 
alebo bežných respiračných infekcií 
je lepšie stretávať  sa s obmedzeným 
množstvom ľudí, ktorí neprejavujú 
známky infekčného ochorenia. 

Určite to nie je najlepší čas na hranie 
sa v detských herniach alebo návštevu 
nákupných stredísk. V tomto čase je 
vhodnejšie tráviť čas v exteriéri, aj keď 
počasie nie je úplne ideálne. Aspoň 
si takto budujeme toleranciu na chlad 
a výkyvy počasia.

Nadváha a obezita
Kilá navyše nie sú len estetickou 
záležitosťou. Sú zdrojom tvorby 
prozápalových látok, čiže látok 
podporujúcich chronický zápal 
v tele. Okrem systematickej tvorby 
voľných radikálov v tele znižujú 
schopnosť imunitného systému bojovať 
s infekciami. Vplyvom vyššej hmotnosti 
sa znižuje schopnosť organizmu 
násobiť si biele krvinky, tvoriť protilátky 
a tlmiť zápal v tele. To všetko môže 
mať veľmi zlý efekt, ak práve bojujete 
s infekciou.

Dbať na správnu hmotnosť je dôležité 
od útleho detstva. Aktuálne aj 
dlhodobé zdravie dieťaťa sa vám 
poďakuje, ak vášho potomka naučíte 
zdravo sa stravovať, často sa hýbať 
a udržiavať si zdravú hmotnosť.
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Diagnóza oslabená imunita

Ak je dieťa alebo dospelý človek zrazu 
po sebe párkrát chorý, často hovoríme, 
že má oslabenú imunitu. Pritom určitá 
miera chorobnosti je úplne normálna, 
pretože v našom okolí sa bežne 
vyskytujú infekčné častice. 

Len vírusov spôsobujúcich infekcie 
horných dýchacích ciest, alebo 
jednoducho povedané nádchy, je viac 
ako 200 typov. Môže sa ľahko stať, 
že niektorý z nich ešte nepoznáme 
a spôsobí nám miernu virózu. Dôležité 
je však sledovať počet ochorení za rok 
a ich závažnosť. 

Oslabená imunita totiž znamená, 
že chytáme infekcie, ktoré sú 
výnimočné pre bežnú populáciu. Ide 
o stav, ktorý vám vie diagnostikovať 
iba imunológ po kompletnom 
vyšetrení.

Bežná (fyziologická) chorobnosť je:
 ● u dospelých 2 – 4× za rok,
 ● u detí do 6 rokov – 6 – 8× za rok,
 ● staršie deti – 2 – 4× za rok.

Vyššia chorobnosť je už signálom, že 
sa odporúča konzultácia s odborníkom. 
Fyziologická alebo bežná chorobnosť 



znamená, že síce ochorieme, ale 
ochorenie má ľahší priebeh a dobre 
reaguje na liečbu. Preto sa okrem 
počtu ochorení sleduje aj ich 
závažnosť.

Varovnými ukazovateľmi sú:
 ● 2 a viac komplikovaných zápalov 

prinosových dutín za rok,
 ● 2 a viac zápalov pľúc za 12 mesiacov,
 ● 2 a viac ťažkých infekcií v anamnéze, 

ako zápal mozgových blán, sepsa 
alebo zápal kosti,

 ● rozsiahle kvasinkové ochorenia kože 
a slizníc u detí starších ako 1 rok,

 ● opakované hlboké infekcie kože 
a mäkkých tkanív,

 ● chronická hnačka či neprospievanie,
 ● výskyt vrodenej poruchy imunity 

v rodine.

Pokiaľ sledujeme závažnosť ochorenia, 
dôležitý je:

 ● Charakter – vážnejšie sú tie, 
pri ktorých je vysoká horúčka či 
zhoršenie celkového stavu.

 ● Trvanie – čím kratšie, tým lepšie.
 ● Odozva na antibiotiká – 

komplikované stavy reagujú na 
antibiotiká slabšie a občas je nutná 
zmena liečby.

 ● Typ patogénu – sú baktérie, 
ktoré spôsobujú infekcie u celej 
populácie, a sú iné, ktoré infikujú len 
oslabených jedincov. Bez výteru to 
nezistíme.

 ● Komplikácie – ak sa z virózy či inej 
infekcie dostanete rýchlo a bez 
komplikácií, je to dobré znamenie.

TIP od Dr.Max:
Pokiaľ mávate bežné 
nekomplikované infekcie 
častejšie, ako by ste chceli, 
podporte svoju imunitu formou 
voľnopredajných produktov 
z lekárne. Lekárnici vám v tomto 
smere radi a odborne pomôžu. 
Ak sa vám však častejšie bežné 
vírusové infekcie po pár dňoch 
komplikujú baktériou alebo 
je chorobnosť vyššia, ako je 
uvedená, je namieste vyhľadať 
odborníka.
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Čo pre svoju imunitu  
môžete urobiť sami

Správna hygiena rúk

Ako nás posledné roky naučili, správna 
hygiena rúk je kľúčová pre zníženie 
rizika nákazy. Naučiť malé dieťa dobre 
a často si umývať ruky je však niekedy 
boj. 

Vírusy alebo baktérie sa vyskytujú buď 
vo vzduchu, alebo číhajú na povrchoch 
bežných predmetov. Najrizikovejšie 
sú kľučky dverí, vypínače, kľúče, ale aj 
taký mobil. V podstate každý predmet 
môže byť nosičom choroboplodných 
zárodkov.

Pre správne umytie rúk je dôležité:
 ● dostatočná dĺžka umývania 

minimálne 20 sekúnd,
 ● vždy použiť mydlo a napeniť každý 

jeden centimeter štvorcový kože 
na rukách vrátane medzier medzi 
prstami,

 ● mať ostrihané nechty nakrátko, 
pod nechtami sa drží najviac špiny 
a nedá sa poriadne umyť, 

 ● utrieť ruky čistou utierkou, vlhké 
ruky zachytia patogén ľahšie ako 
suché,

 ● hydratovať pokožku rúk, suchá 
koža je náchylnejšia na prienik 
baktérií. 

Správna hygiena nosa

Hlien, ktorý stojí v dýchacích cestách, 
je živnou pôdou pre baktérie. Hlien 
je pritom prirodzenou formou obrany 
tela proti infekcii, vďaka ktorému sa 
telo snaží znemožniť nepriateľovi ďalší 
prenik do organizmu a vyplaviť ho 
z tela čo najskôr von. Problém nastáva, 
ak sa tento hlien z ľudského tela 
dostatočne a včas neodstraňuje. 
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U malých detí je dôležité odsávanie, 
staršie deti treba čo najskôr naučiť 
správne smrkať. Pri smrkaní vždy 
jednu nosovú dierku stlačíme a prúdom 
vzduchu vyfúkneme obsah druhej 
časti nosa. Postup zopakujeme na 
druhej strane. Smrkáme tak často, ako 
potrebujeme.

Na lepšie rozpustenie hlienov 
môžeme využiť aj:

 ● pitie bylinných čajov, čajoviny 
na dýchacie cesty,

 ● naparovanie nad teplou vodou, 
 ● teplú sprchu alebo kúpeľ, 
 ● inhalátor,
 ● liečivá – výťažky z liečivých rastlín 

alebo mukolytiká.

Zníženie opuchu slizníc horných 
dýchacích ciest uvoľní cestu na 
odstránenie hlienov von z tela. 
Najčastejšie sa používajú spreje 
s účinnou látkou. Pred ich použitím 
u detí pod 6 rokov sa o správnom 
postupe poraďte s lekárnikom. 
Používajte ho čo najmenej často 
a maximálne 7 dní.

Uvoľniť hlieny pomáhajú aj spreje 
so slanou alebo morskou vodou. 
Na výber máme izotonické alebo 
hypertonické roztoky. Ide síce 
o cudzie slová, ale znamenajú 
rozdiel v ich zložení. Ak potrebujete 
niečo na bežné dlhodobé 
používanie, siahnite po izotonickej 
verzii. Ak chcete počas ochorenia 
znížiť aj opuch v nose, siahnite 
po hypertonických. Obidva typy 
vám vedia pekne zriediť hlien, 
vďaka čomu sa ľahšie dostane von 
vysmrkaním alebo odsatím.

Zhodnotenie stravovacích 
návykov

Vyššia chorobnosť býva prvotným 
príznakom, že s naším životným 
štýlom alebo stravovaním niečo nie 
je v poriadku. Je to príležitosť na 
kritické zhodnotenie našich zvykov 
a pristúpenie k nápravným krokom. 
Zmena životosprávy ani stravovania, 
najmä u malého dieťaťa, nejde zo dňa 
na deň. Treba s tým však pracovať. 

Podrobne sa pozrite na kľúčové prvky 
pre imunitu, čiže potrebné vitamíny, 
minerály, antioxidanty, probiotické 
a prebiotické potraviny v strave. Viac 
informácií nájdete v predchádzajúcej 
kapitole.

Chorý človek nepatrí 
do kolektívu

Jednou z najdôležitejších a pritom tak 
veľmi zanedbávaných skutočností na 
zníženie detskej chorobnosti je, že 
choré dieťa do detského kolektívu 
nepatrí. Ako istú výnimku označujú 
niektorí lekári veľmi ľahkú virózu 
s miernym priesvitným soplíkom bez 
teplôt a kašľa. 
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Infekčné dieťa veľmi ľahko nakazí 
ostatné deti, keďže každé jedno 
z nich si tú svoju imunitu iba buduje. 
Dôležitý preventívny krok je ranný 
filter v škôlkach a školách. Počas neho 
by učiteľka alebo iný pracovník mal 
zbežne prehliadnuť každé dieťa a pri 
prejavoch infekčného ochorenia ho 
do kolektívu neprijať. Je to však stále 
otázkou zodpovednosti rodičov, ktorí 
takéto dieťa do kolektívu odvedú. Liečiť 
dieťa v domácom prostredí je najlepšie 
pre neho aj pre ostatné deti. 

Dostatočné doliečenie 
po chorobe

Dôvod zvýšenej chorobnosti detí 
má, našťastie, málokedy závažný 
dôvod. Zväčša je za ním len nezrelosť 
imunitného systému a budovanie 
jeho vlastného arzenálu protilátok. 
Ak chceme túto chorobnosť znížiť, 
musíme dieťa po každom infekte 
poriadne doliečiť. Pomáha aj isté 
obdobie rekonvalescencie, keď so 

začlenením už zdravého dieťaťa naspäť 
do detského kolektívu chvíľu počkáme. 
U viacerých pracujúcich rodičov to 
býva problém, ale ak máme možnosť 
nechať dieťa istý čas po chorobe doma, 
môže mu to len pomôcť. Dôležité to je 
hlavne po bakteriálnej infekcii alebo 
pri deťoch, ktoré idú rýchlo z jednej 
choroby do druhej.

Odporúčania odborníkov sú v tejto 
oblasti dosť prísne. Dieťa by sa malo 
v domácom prostredí regenerovať 
tak dlho, ako trvalo jeho ochorenie.

Počas tohto obdobia sa snažíme 
obnoviť jeho zdravotný stav, najmä 
doplnením potrebných vitamínov, 
ako sú C a D. Strava by mala byť 
čo najzdravšia, netreba zabúdať na 
probiotiká a prebiotiká. Tento krok je 
obzvlášť dôležitý u detí po antibiotickej 
liečbe. Nezabudnite ani na pravidelný 
a čo najdlhší pobyt vonku, ideálne 
v prírode. 



Voľnopredajné produkty 
na podporu imunity

Ak ste sa už rozhodli, že imunitu 
svojho dieťaťa alebo vás samotných 
podporíte voľnopredajným produktom 
z lekárne, máte na výber z viacerých 
možností. Pred ich kúpou sa poraďte 
s lekárnikom o vhodnosti daného 
voľnopredajného lieku alebo 
výživového doplnku, o najvhodnejšej 
liekovej forme vzhľadom na vek 
a o správnom použití.

V lekárni nájdete tieto skupiny 
produktov:

Vitamíny – najlepšie je vybrať si 
jednozložkové preparáty s obsahom 
vitamínu, ktorý vám chýba. Ak ich 
je viacero, poraďte sa s lekárnikom 
o vhodnosti multivitamínového 
výživového doplnku.

Minerály – z voľnopredajných 
výživových doplnkov môžete zvážiť 
užívanie zinku, selénu alebo vápnika. 
Železo si bez potvrdenia nedostatku 
v krvi sami nenasadzujte.

Probiotiká – siahnite po nich vždy 
počas a po liečbe antibiotikami alebo 
pri hnačke. Zvážiť užívanie môžete 
aj pri nedostatku fermentovaných 
potravín a nápojov v jedle. Lekárnik 
vám pomôže vybrať správny produkt. 

Pokiaľ je vaša strava chudobná na 
vlákninu, v prvom rade ju skúste 
dopĺňať vhodnými potravinami. Existujú 
však aj výživové doplnky, ktoré okrem 
priaznivých bakteriálnych kmeňov 
rovno obsahujú prebiotiká. Zväčša je to 
označené ako fruktooligosacharidy. 

Lyzáty z baktérií
Prichádzajú na rad, ak trpíte 
opakovanými bakteriálnymi infekciami. 

Kids Gummies AIRPLANES, 225 g

ProBioMaxik, 30 tbl
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Pri častých infekciách je namieste 
vyšetrenie u imunológa, ktorý vám 
v prípade potreby môže predpísať 
vhodné lieky na rovnakom princípe. 
Existujú však aj voľnopredajné výživové 
doplnky s obsahom rozštiepených 
problémových baktérií, avšak v nižšom 
dávkovaní. Vďaka nim si telo vytvára 
viac protilátok. 

Podpora správneho fungovania 
slizníc dýchacieho systému
Ak máte v domácnosti suchý vzduch, 
je vhodné pouvažovať nad spôsobmi 
zvlhčenia sliznice nosa. Naši lekárnici 
vám radi pomôžu s výberom vhodného 
inhalátora, zvlhčovača vzduchu alebo 
sprejov s obsahom slanej/morskej 
vody. Neváhajte sa na nich v prípade 
potreby obrátiť. 

Betaglukány sú vláknité štruktúry, 
ktoré sa nachádzajú vo viacerých 
organizmoch. Na podporu imunity sa 
najčastejšie používajú z húb alebo 
kvasiniek. U nás vedú produkty z hlivy 
ustricovej, reichi alebo húb shiitake. 
Po podaní ich telo rozozná ako cudzie 

štruktúry, čo stimuluje imunitný systém. 
Zvýši sa úroveň fagocytózy, produkuje 
sa viac cytokínov a zvyšuje aktivita 
imunobuniek. Výsledkom by mal byť 
organizmus lepšie pripravený na boj s 
infekciou, aj keď výskum ich presných 
účinkov ešte prebieha.

Kolostrum je prvé mlieko cicavcov, 
ktoré sa tvorí v prvých dňoch po 
narodení dieťaťa alebo mláďaťa. Je 
typické vysokým obsahom protilátok 
voči ochoreniam, ktoré v minulosti 
prekonala matka. Prínosom je aj 
viacero vitamínov, horčík a podpora 
správneho zloženia mikrobiómu.

Zistilo sa, že aj kolostrum od zvierat 
môže mať priaznivý vplyv na imunitu. 
Väčšinou sa používa kolostrum od 
kráv alebo kôz, ideálne žijúcich v tej 
oblasti ako vy. Ak si chcete rozšíriť 
typy protilátok proti bežným infekciám, 
skúste kúru kolostra. 

SEA WATER SPRAY 
150 ml

Hliva Kids, 60 tbl
Beta glucan + vitamín C, 245 ml
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Rastlinné výťažky:
Odnepamäti sa ľudia snažili zvýšiť si 
odolnosť proti infekčným chorobám 
formou liečivých rastlín. Vďaka 
dlhodobým pokusom sa vytypovali 
rastliny s priaznivým účinkom. Aktuálne 
sa najviac používajú echinacea, 
cesnak, šípky a rakytník. 

Echinacea purpurová je rastlina, ktorá 
je cenená pre stimulujúce účinky na 
imunitný systém a priaznivý účinok 
na zníženie frekvencie opakujúcich 
sa respiračných chorôb. Pri bežných 
infekciách dokáže zmierniť symptómy. 
Táto rastlina môže vyvolať interakcie 
s viacerými liečivami na liečbu 
mnohých bežných ochorení. Poraďte 
sa o vhodnosti jej kombinácie s vašimi 
liekmi s lekárnikom. 

Cesnak má dokázané účinky na 
podporu imunitných reakcií, ale 
potrebujeme ho skonzumovať dosť 
veľké množstvo. Ak ho chcete využiť 
terapeuticky, siahnite po výživových 
doplnkoch. Treba však upozorniť na 
fakt, že vyššie kombinácie tejto rastliny 
znižujú krvný tlak. Neodporúča sa 
preto u ľudí s nízkym tlakom. 

Rakytník a šípky – okrem viacerých 
antioxidačne pôsobiacich látok 
a fytozlúčenín obsahujú aj vysoké 
množstvo vitamínu C. Podobné účinky, 
ak nie aj širšie, vykazuje aj zázvor. 



Výber produktu v lekárni

Spôsobov podpory imunity je viacero. So 
správnym výberom vám najlepšie poradí 
odborník z lekárne, ktorý na to bude 
od vás potrebovať tieto informácie:

1. Pre koho potrebujete pomoc? 

2. Prečo chcete podporiť imunitu?
 ● Preventívne pred nástupom 

do kolektívu.
 ● Po prekonaní choroby.
 ● Pri častejšej chorobnosti 

v posledných mesiacoch…

3. Ak máte ťažkosti:
 ● Čo vás trápi, aký typ infekcií mávate? 
 ● Ako často za posledný rok?
 ● Mávate komplikácie? Napríklad 

musíte užívať antibiotiká, dostávate sa 
z ochorenia niekoľko týždňov a pod.

 ● Užívali ste v poslednom období 
antibiotiká? Kedy naposledy?

4. Čo vám môže chýbať?
 ● nedostatok vitamínov
 ● slabá konzumácia niektorých 

potravín
 ● suchá sliznica dýchacích ciest
 ● poškodený mikrobióm čriev, 

málo probiotík v strave…

5. Popis celkového zdravotného 
stavu:

 ● Aké iné lieky užívate?
 ● Liečite sa na nejaké ochorenie alebo 

trpíte intoleranciou? 
 ● Liečite sa u imunológa?

6. Aké produkty na podporu imunity 
ste už skúšali?

Príďte a poradíme vám presne podľa 
vašich potrieb.



Veríme, že vám táto brožúra pomohla získať prehľad  
o dôležitých oblastiach podporujúcich a narúšajúcich imunitu 

detí. Rovnaké zásady platia aj pri imunite dospelých osôb. 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na odborný personál lekární 
Dr.Max, ktorý vám rád poskytne ďalšie potrebné informácie. 

Autorom brožúry je PharmDr. Kristína Ferencik.

Viac informácií a tipov k starostlivosti o deti nájdete na  
www.drmax.sk/babyclub

Cieľom tejto brožúry nie je podpora užívania liekov či iných prípravkov.  
Ide o edukatívno-informačný materiál. Informácie v tejto brožúre v žiadnom prípade 

nenahrádzajú odborné poradenstvo podané priamo pri riešení konkrétneho 
zdravotného problému vášho dieťaťa v lekárni alebo u lekára.
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