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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 konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

Posledné roky boli náročné pre 
každého. Jasne nám ukázali dôležitosť 
sociálnych kontaktov, negatívny 
účinok stresu na naše duševné 
rozpoloženie, ako aj zasiahli do 
mnohých našich obľúbených aktivít. 
V rámci sledovania zdravotného stavu 
populácie sme zaznamenali nárast 
prípadov úzkostí, depresií a vysokej 
miery stresu v našich životoch. Ukázala 
sa potreba venovať sa intenzívnejšie 
otázkam duševného zdravia a aktívnej 
starostlivosti oň. Pomocou tejto 
brožúry chceme poukázať práve na 

možnosti, ktorými si môžete sami 
pomôcť k lepšiemu mentálnemu 
zdraviu. Ak potrebujete poradiť, čo sa 
týka prevencie, úprav životného štýlu 
alebo pomôcť s výberom vhodných 
voľnopredajných produktov, neváhajte 
sa obrátiť 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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Duševné zdravie v kontexte 
celkového zdravia

Opísať zdravie sa pokúšalo mnoho filozofov, mysliteľov 
aj bežných ľudí. Najviac uznávanú definíciu zdravia 
publikovala Svetová zdravotnícka organizácia:

„Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej 
pohody a nie iba neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“

Zdravie funguje ako celok a jeho 
časti sa vzájomne ovplyvňujú. Aby 
sa človek cítil úplne zdravý, musia 
byť v pohode všetky tri časti. Ak 
dôjde k nerovnováhe v niektorej 
z nich, ovplyvní to ostatné časti. 
Vidieť to môžeme na príklade 
psychosomatických chorôb alebo 
napríklad na efekte rozvodu pri 

spustení depresívnej epizódy 
u niektorých jedincov.

Široká definícia duševného zdravia sa 
vzťahuje na blaho na emocionálnej, 
sociálnej a psychologickej úrovni. 
Stav duševného zdravia má vplyv 
na spôsob konania, spracovávania 
emócií a rozhodovania, takže 

Sociálna
pohoda

Telesná
pohoda

Duševná
pohoda
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priamo a výrazne ovplyvňuje naše 
dennodenné aktivity. 

Znakom dobrého zdravotného stavu 
je, že dokážete udržiavať zdravé 
vzťahy, vyjadrovať emócie správnym 
spôsobom, pracovať produktívne, 
zvládať životné zmeny a každodenný 
stres.  

Naštrbenie duševného zdravia nemusí 
ihneď znamenať duševné ochorenie, 
ale pokiaľ zanedbáme varovné 
príznaky, po istom čase sa môže naozaj 
rozvinúť. To, že sa s vaším duševným 
zdravím niečo deje, spozorujeme 
najčastejšie na týchto príznakoch:

 ● zmeny spánku a stravovacích 
zvykov;

 ● odstup od priateľov, rodiny alebo 
obľúbených aktivít;

 ● strata energie;
 ● narastajúca podráždenosť a zmeny 

nálad;
 ● zníženie výkonnosti v škole alebo 

práci.

Dobrou správou je, že existuje viacero 
zdravotníckych odborníkov, ktorí vedia 
pacientovi pomôcť. 

Prispieť k liečbe vieme aj my, 
lekárnici z lekární Dr.Max, ktorí:

 ● sme školení na to, aby sme 
rozoznali príznaky duševných 
chorôb vyžadujúce si už liečbu 
u lekára;

 ● ak vám odborný lekár predpíše 
liečbu na lekársky predpis, 
vieme vám poradiť, ako 
správne lieky užívať a na čo si 
dať pri ich užívaní pozor;

 ● v prípade ľahších ťažkostí alebo 
vášho záujmu o prevenciu 
vám vieme pomôcť aj formou 
poradenstva v oblasti zmeny 
životného štýlu a režimových 
opatrení, prípadne 
odporučením voľnopredajných 
produktov. 
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Stres ako spoločný menovateľ

Stres je bežnou súčasťou 
našich životov, špeciálne 
v poslednom období. Ak 
vyhodnotíme situáciu ako 
ohrozujúcu, naše telo spustí 
akútnu stresovú reakciu, 
ktorej úlohou je dostať nás 
do bezpečia.

Tieto situácie, ktoré individuálne 
vnímame ako ohrozenie, označujeme 
odborne ako stresory. V tele sa 
to prejaví tým, že sa u nás začnú 
vyplavovať stresové hormóny, najmä 
kortizol a adrenalín. Tie upravia 
reguláciu nášho tela tak, aby sme mali 
čo najlepšiu šancu prežiť a vyhnúť 
sa nebezpečenstvu. Ich vplyvom 
začne srdce biť rýchlejšie a tlak 
krvi sa zvýši. Úteku alebo útoku sa 
prispôsobí aj dýchanie, zvýšenie 
potenia, spomalenie trávenia a úprava 
fungovania imunitného systému.

Tieto mechanizmy boli vytvorené 
v dávnej minulosti, keď sme ako 
stresory vnímali krátkodobé  priame 
ohrozenie života – nepriateľom, príliš 
nízkou teplotou, rizikom utopenia 
a podobne. V súčasnosti sa k týmto 
stresorom pridal ešte väčší počet 
stresov iného charakteru, najmä 
chronického typu.

Na tieto nové stresujúce skutočnosti 
môže každý z nás zareagovať inak. 
U niekoho daná záležitosť stres vôbec 
nevyvolá, u niekoho je to krátkodobá
komplikácia a u iného to môže byť 
dlhodobá záležitosť s negatívnym 
vplyvom na celkové zdravie. Ak 
naše telo nemá príležitosť vrátiť sa 
z aktivovaného vystresovaného stavu 
do rovnováhy, má to na neho dlhodobo 
veľmi negatívne následky. 
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Vedci navyše dokázali, že u istej 
skupiny osôb môže stres spustiť 
depresiu, úzkosť a iné mentálne 
poruchy. Aj keď mechanizmus tohto 
procesu nie je ešte celkom opísaný, 
predpokladá sa, že u jedincov 
s predispozíciou to má na svedomí 
aktivovaný imunitný systém. Výsledkom 
je, že pomaly a postupne mení procesy 
fungovania mozgu a spozorujeme to 
na pozmenenej pozornosti, pamäti aj 
schopnosti koncentrácie. 

Byť chronicky v strese nie je vôbec 
zdravé a naučiť sa zvládať stres je 
preto veľmi dôležité. Vaše telo sa vám 
za to odvďačí oveľa zdravšou formou. 

Typy stresorov

V živote na nás môže pôsobiť viacero 
typov stresorov. K základným typom 
patria: 

 ● fyzikálne (napr. výrazne vysoká 
alebo nízka teplota ovzdušia, 
žiarenie, hluk, vibrácie), tieto stresory 

často pôsobia poškodzujúco, hlavne 
na povrchové tkanivá organizmu, 
a preto môžu byť sprevádzané 
bolesťou; 

 ● chemické – nízka hladina cukru 
v krvi, oxidačný stres, otravy, nízka 
hladina kyslíka v krvi; 

 ● biologické – akútne a chronické 
ochorenia, toxíny; 

 ● psychologické stresory – 
obmedzenie príjmu potravy, 
nedostatok spánku, emočný stres, 
pocity beznádeje, pocit ohrozenia, 
strata pocitu usporiadania života, 
exogénna depresia; 

 ● sociálne stresory – narušené 
pracovné vzťahy, nezamestnanosť; 

 ● kultúrne – normy správania 
v spoločnosti, ktoré sú v rozpore 
s vnútornými hodnotami. 

Keďže stres je individuálnou reakciou 
na veľmi širokú škálu podnetov, je 
vhodné sa podrobne sledovať, aby 
sme vedeli definovať, čo konkrétne 
na nás pôsobí negatívne.
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Príznaky nadmerného stresu 

Vzájomnú závislosť stresu a výkonnosti 
prvýkrát opísali psychológovia Robert 
Yerkes a John Dodson už v roku 
1908. Aktuálne uznávaná verzia tejto 
závislosti je na obrázku nižšie. 
 
Stres je v modernom pracovnom strese 
na dennom poriadku. Jednou zo základ-
ných životných zručností a vedomostí 
by malo byť aj vedieť si zadefinovať, 
v akej fáze stresovej záťaže sa aktuálne 
nachádzame. Pravidelne si to prehod-
nocovať a v prípade potreby vedieť čo 
najskôr pristúpiť k nápravným krokom. 

Stres nie je banálnou záležitosťou, ale je  
v priamom spojení s naším duševným 
aj fyzickým zdravím. Dlhodobé 
ignorovanie varovných signálov sa 

nám môže preniesť do pocitov úzkosti, 
paniky alebo hnevu, ktoré môžu ďalej aj 
nepozorovane preskočiť do vyhorenia 
alebo spustenia duševnej choroby. 

Na sledovanie úrovne stresu sú 
dôležité tieto oblasti:

 ● nálada – čím je vyššia úroveň stresu, 
tým sa človek cíti viac podráždený;

 ● spánok – pri vyššej úrovni stresu 
sa kvalita spánku znižuje, človek 
sa po zobudení necíti oddýchnutý, 
prípadne trpí nespavosťou;

 ● pocit kontroly nad životom – ak 
človek prechádza do vyššej stresovej 
úrovne, tak prestáva mať pocit 
kontroly nad svojím životom;

 ● povedomie o okolitom svete – 
vnímanie a povedomie o udalostiach 
v bezprostrednom okolí sa vplyvom 
stresu taktiež znižuje;
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 ● schopnosť robiť rozhodnutia – 
príliš veľa stresu má vplyv aj 
na schopnosť rýchlo, správne 
a s rozvahou sa rozhodovať. 

Stresorom môže byť naozaj čokoľvek, 
dokonca aj nedostatok podnetov 
pôsobí na ľudí stresujúco. Čím 
negatívnejšie vnímate tieto oblasti 
vo svojom živote, tým naliehavejšia 
je potreba zmeny a zvládania stresu 
vo vašom živote. 

Pokiaľ sa vysoký stres pretaví do 
úzkostí až duševných porúch, cesta 
späť je o trochu ťažšia. Aj tu však 
existuje riešenie, ako sa dostať späť 
do normálu, lepšie je však požiadať 
už o pomoc odborníka. 

Stratégie na zvládanie stresu

Študovať stres u ľudí nie je vôbec 
jednoduché. Komplikuje ho veľmi 
rôznorodá reakcia jednotlivých ľudí 
na rôzne stimuly. Rovnako je rozdielny 
aj spôsob, akým sa jednotlivci snažia 
so stresom vyrovnať. 

Pre úspešné zvládnutie stresovej 
reakcie je potrebné:

 ● obmedziť pôsobenie poškodzujúcich 
faktorov vonkajšieho prostredia 
a zvýšiť možnosti pre vlastné 
zregenerovanie sa – vedieť si 
definovať príčiny stresu a naučiť sa 
udržiavať si v živote rovnováhu;

 ● tolerovať alebo prispôsobiť sa 
pôsobeniu negatívnych faktorov;

 ● zachovať si pozitívny sebaobraz – 
sebavedomie a pocit vlastnej 
hodnoty pomáhajú lepšie zvládať 
ťažšie životné udalosti;

 ● zachovať si emočnú rovnováhu – 
napríklad naučiť sa zvládať svoje 
emócie, adekvátne na ne reagovať 
a spracovať ich;

 ● udržať si adekvátne sociálne 
vzťahy – silné sociálne väzby sú 
pre duševné zdravie kľúčové. 

Rozsah, v akom je konkrétny človek 
ešte schopný zvládať v živote stres, je 
rôzny a je spôsobený rozdielmi v oblasti 
genetických faktorov, vývinových 
vplyvov, skúseností, tréningu, 
sociálneho zázemia a súčasného 
psychického a fyzického stavu jedinca. 
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Prevencia a nefarmakologické 
možnosti liečby duševných porúch

Prevencii duševného zdravia 
je potrebné venovať väčšiu 
pozornosť, či už z hľadiska 
spoločnosti, alebo aj 
jednotlivcov. Funkcie mozgu 
sú komplexné, zložité 
a priamo ovplyvňujú naše 
duševné zdravie. 

O náš mozog sa musíme starať celý 
život a s prevenciou je najlepšie začať 
už v detstve tým, že dieťa naučíme 
vhodné návyky a zdravý životný štýl. 
Zmeniť si naše zvyky v dospelosti je 
síce o čosi ťažšie, ale nie nemožné. 
Určite k tomu treba pristúpiť, keď už na 
sebe pozorujeme isté zmeny v oblasti 
duševného zdravia alebo keď na nás 
životný stres pôsobí negatívne.

Životný štýl a funkcie 
nášho mozgu

Ak sa ponoríme hlbšie do problematiky 
rozvoja duševných porúch a demencií, 
zistíme, že mnohým veciam ešte 
ľudstvo nerozumie. Odborníci sa však 
zhodnú na tom, že rozvoj duševných 
porúch je spojený s porušením 
metabolizmu špecifických látok 
v mozgu (tzv. neurotransmiterov). 
Vedci už odhalili, že v procese rozvoja 
týchto ochorení zohráva úlohu aj 
stres a viacero spojitostí sa našlo aj 
so stavom a porušenými funkciami 
imunitného systému. 

Udržiavať si hladinu stresu 
v znesiteľných úrovniach a imunitný 
systém v čo najlepšej forme môže 
prispieť k menšej pravdepodobnosti 
rozvoja duševných chorôb a demencie 



vo vyššom veku. Aj dodržiavanie 
týchto zásad už v čase ťažkostí dokáže 
významne zlepšiť stav pacienta.

Ak chcete urobiť niečo pre svoje 
duševné zdravie, sústreďte sa na tieto 
oblasti: 

Spôsob stravovania

Čoraz viac klinických štúdií dokazuje 
spojitosť medzi zložením mikrobiómu 
čriev a duševnými ochoreniami. 
Pokusy na zvieratách aj výsledky 
novej terapie – transplantácie stolice – 
dokazujú, že zmenou zloženia 
mikrobiómu sa dajú ovplyvniť duševné 
ochorenia, ako sú napríklad úzkostné 
poruchy alebo depresia. Klinická štúdia 
na myšiach dokonca preukázala, 
že odstránenie baktérií z čreva má 
výrazný vplyv na schopnosť zvládať 
stres.

Zloženie mikrobiómu ovplyvňuje 
v prvom rade zloženie našej stravy, 
pričom potraviny s vysokým obsahom 
vlákniny podporujú priaznivé črevné 
kmene a spracované potraviny 
podporujú tie menej priaznivé kmene. 
Existuje aj viacero iných záležitostí, 
ktoré môžu mikrobióm ovplyvniť 
v pozitívnom alebo negatívnom zmysle, 
napríklad užívanie antibiotík. 

Pre správne fungovanie mozgu 
je priaznivé prijímať aj potraviny 
s omega-3 mastnými kyselinami. K tým 
základným patria mastné ryby, morské 
riasy a morské plody. Taktiež prospieva 
vyvážená strava plná vitamínov 
a minerálov, ako aj strava udržiavajúca 

hladiny cholestorelu a tukov v krvi 
v norme. 

V ideálnom prípade je kvalitná strava 
postavená na vysokom množstve 
strukovín, celozrnných potravín, rýb, 
kvalitných olejov, ovocia a zeleniny 
rôzneho zloženia a spôsobov úpravy. 

Na druhej strane treba obmedziť cukry, 
biele potraviny, mäso a potravinové 
aditíva. Pomôže aj obnova mikrobiómu 
pomocou fermentovaných potravín 
alebo výživových doplnkov s obsahom 
probiotík alebo prebiotík. 

Priaznivo nepôsobí ani nadmerná 
konzumácia alkoholu a dokonca ani 
kofeínu, či už v káve, alebo v iných 
zdrojoch. 

12



Miera fyzickej aktivity

Fyzická aktivita je dobrá nielen 
na fyzické zdravie celého tela, ale 
významnou mierou prispieva aj 
k zdraviu mozgu. Vďaka pravidelnému 
pohybu sa zlepšujú všetky kongitívne 
funkcie mozgu, ku ktorým patrí 
myslenie, učenie, riešenie problémov 
a udržiavanie si emocionálnej 
rovnováhy. Taktiež prispieva k zlepšeniu 
pamäti, spánku a redukuje pocity stresu, 
úzkosti a depresie.

Vďaka pohybu sa mozog udržuje 
v dobrej kondícii dlhšie, v starobe je 
pozorovateľných menej lézií a dokonca 
je dokázané, že pohyb znižuje riziko 
demencie spôsobenej zmenami 
mozgových ciev až o 40 %. 

Fyzická aktivita má navyše priaznivý 
vplyv aj u pacientov s ľahšou alebo 
stredne závažnou depresiou alebo 
s úzkosťami. Aj keď najmä akútni 
pacienti s depresiou majú problém sa 
k pohybu donútiť, pravidelná aktivita 
významne zlepšuje príznaky ochorenia. 
  
Odporúčané minimálne množstvo 
fyzickej aktivity je na úrovni 150 minút 
stredne intenzívneho cvičenia za 
týždeň. Ak si to rozdelíme do 5 dní 
za týždeň, predstavuje to 30 minút 
telesnej aktivity za deň. Rátajú sa tu 
aj aktivity, ako rýchlejšia prechádzka, 
napríklad so psom, intenzívne 
upratovanie, práca v záhrade alebo aj 
tanec. Určite si vie každý nájsť aktivitu, 
ktorej sa bude venovať pravidelne, 
a bolo by ideálne, keby ho aj tešila.

Spôsob zvládania stresu

Stres patrí k životu. Je to efektívny 
spôsob, akým náš organizmus reaguje 
na akútne ohrozenie. V minulosti to bol 
dôležitý nástroj na prežitie.

V súčasnosti sa však akútny stres 
zmenil na chronický, čo je spojené 
s negatívnymi vplyvmi na naše zdravie. 
Faktory, ktoré stres vyvolávajú, sa 
označujú ako stresory. 

Jednotlivci na rôzne stresory reagujú 
inak. Čo niekomu spôsobí veľmi 
intenzívny dlhodobý stres, môže byť 
pre iného banálnou záležitosťou. Preto 
naša individuálna reakcia na konkrétne 
udalosti má veľký vplyv. 

Venovať čas štúdiu a nácviku 
správnych reakcií na udalosti, ktoré 
nás dostávajú do stresu, sa nám oplatí. 
V prvom rade si treba odsledovať, 
ktoré veci nám v živote spôsobujú 
stres a následne sa naučiť s nimi 
pracovať. Môžeme tu zaradiť rôzne 
metódy zvládania negatívnych 
emócií, hľadanie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom, 
time-management, dokonca sa v istých 
situáciách môžeme konkrétnemu 
stresoru vyhýbať a podobne. 
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Spôsob dýchania a využívania 
dychových cvičení

Aj keď si to mnohí neuvedomujeme, 
naučiť sa správne dýchať ovplyvní 
zdravie veľmi významne. Pomôže to 
zlepšiť naše fyzické, ale aj mentálne 
zdravie.

Úzkosť, nedostatok spánku a iné 
psychické záťaže vyvíjajú tlak na naše 
telo, ktoré reaguje spustením stresovej 
odpovede, odborne povedané, v tele 
sa aktivuje sympatický nervový systém. 
Vďaka nemu sa nám zvýši hladina 
stresových hormónov, dýchanie a tlak 
sa zrýchlia, začneme sa potiť.

Odporúčaný spôsob upokojujúceho 
dýchania je hlboké dýchanie do 
brucha alebo meditačné dýchanie 
s „ohm“ pri výdychu. Sú to spôsoby 
dýchania, ktoré vás naučia napríklad 
pri joge. Nemusíte však mať strach, 
nejde o žiadne duchovné cvičenia. 
Vďaka takémuto dýchaniu aktivujete 
časť nervového systému, tzv. 
parasympatikus, ktorý dostáva telo pod 
vplyvom stresu do rovnováhy a pokoja. 
Správny spôsob dýchania je veľmi 
efektívny nástroj na zvládanie stresu 
a tieto cvičenia môžeme vykonávať 
hocikedy v priebehu dňa pri takmer 

akejkoľvek aktivite. Určite ho zaraďte 
do denného programu, ak trpíte 
úzkosťami, depresívnymi náladami 
alebo narušeným spánkom.

Zvládanie emócií a práca s nimi

Či už ide o emócie pozitívne, alebo 
negatívne, pod pojmom zvládania 
emócií si predstavíme našu primeranú 
reakciu bez toho, aby nás daná emócia 
neprimerane ovládla a my sme stratili 
nad sebou kontrolu.

Naučiť sa zvládať emócie je 
získaná zručnosť, ktorá si vyžaduje 
sebapoznanie, správne zadefinovanie 
emócie, pochopenie jej príčiny 
a pristúpenie k našej správnej 
reakcii. Cieľom je správne a efektívne 
spracovať príčinu našich emócií. To 
si však niekedy vyžaduje pristúpiť aj 
k nepríjemným krokom a vykonať ťažšiu 
akciu.

K nesprávnym spôsobom zvládania, 
najmä negatívnych emócií patrí 
u mužov konzumácia alkoholu, hranie 
videohier, stávkovanie, sledovanie TV, 
prokrastinácia. U žien väčšinou vidíme 
zvýšené nakupovanie alebo emočné 
vyjedanie. Všetko sú to neefektívne 
spôsoby tlmenia negatívnych emócií, 
ktoré dlhodobo nevedú k pokoju, ale 
vyvolávajú ďalšie ťažkosti.

Sústreďte sa na emócie, ktoré 
prežívate, a cielene sa ich snažte 
správne pomenovať. Zamyslite sa nad 
príčinou, ktorá ich vyvolala. V ďalšom 
kroku si na papier spíšte možnosti, ako 
by ste na danú príčinu mohli alebo mali 
zareagovať. 
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Ak s tým máte ťažkosti, existujú 
odborníci, ktorí vás s týmito emóciami 
naučia pracovať, prípadne sú 
k dispozícii kurzy a knihy. 

Budovanie si psychickej 
odolnosti
Pod pojmom psychická odolnosť si 
predstavíme schopnosť mentálne 
a emocionálne sa vyrovnať s krízovou 
situáciou a vrátiť sa po nej rýchlo do 
rovnováhy. Je to naučená schopnosť, 
keď sa jedinec naučil využiť viacero 
techník a spôsobov správania pri 
zvládaní stresujúcich situácií bez toho, 
aby to na ňom zanechalo dlhodobé 
negatívne následky.

Ak sa dostaneme do nevyhovujúcej 
situácie, máme možnosť na ňu 
reagovať troma spôsobmi:

 ● hnevom a agresivitou;
 ● pocitom obete;
 ● nespokojnosťou so situáciou 

a následne s pokusmi danú situáciu 
zmeniť.

Ako efektívna sa ukazuje len tretia 
možnosť. Prístup k problémom je aj 
otázkou osobnostných predpokladov 
a vlastností. Zvládať stresové situácie 
pomáha pozitívny prístup k životu 
a vyhľadávanie pozitívnych emócií 
v živote. 

Ak chceme zlepšiť našu psychickú 
odolnosť, je potrebné rozvíjať tieto 
oblasti:

 ● schopnosť robiť si realistické plány 
a postupovať podľa naplánovaných 
krokov; 

 ● dôverovať vo vlastné schopnosti 
a byť si vedomý svojich silných 

stránok, spoznávať sám seba 
v rôznych situáciách; 

 ● rozvíjať komunikačné zručnosti 
a schopnosti riešiť problémy;

 ● udržiavať si dobré vzťahy v rodine, 
medzi priateľmi a v okolí;

 ● rozvíjať schopnosť zvládať silné 
impulzy a pocity;

 ● vedieť prijať okolnosti, ktoré nie je 
možné zmeniť. 

Zvládanie konfliktov 
efektívnym spôsobom

Konflikty sú bežnou súčasťou každého 
vzťahu, pretože v zdravom vzťahu 
nemôžu dve rôzne osoby spolu vždy 
a za každých okolností súhlasiť. Tak ako 
vyhýbanie sa konfliktu, aj pretrvávajúce 
nesprávne riešené konflikty vo vašom 
okolí sú silným stresorom. 

Pre správne zvládanie konfliktov je 
potrebné budovať si: 

 ● Schopnosť zvládať stres vyplývajúci 
z prítomnosti konfliktu, zostať pri 
tom pozorný a pokojný – je to 
dôležité pre správne pochopenie 
argumentov protistrany a správne 
čítanie verbálnej a neverbálnej časti 
vzájomnej komunikácie.
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 ● Počas konfliktu kontrolovať 
svoje emócie a správanie, 
najmä nepoužívať manipulatívne 
a zastrašujúce spôsoby 
komunikácie.

 ● Venovať pozornosť pocitom 
a slovám, ktoré nám protistrana 
oznamuje.

 ● Vedieť rešpektovať rozdiely medzi 
názormi a postojmi. 

Cieľom konfliktu nie je dokázať si, kto 
má pravdu, ale pochopiť sa a spoločne 
dospieť k dohode. 

Využívanie tepla na uvoľnenie

Využívanie tepla vo forme sauny, 
teplého kúpeľa, sprchy alebo 
vyhrievania sa na slnku má blahodarný 
vplyv na naše mentálne rozpoloženie. 
Teplo pôsobí na telo relaxačne, znižuje 
pocit stresu a úzkosti.

Ak máte ťažký deň, zažívate stresujúce 
obdobie alebo sa potrebujete uvoľniť, 
teplo je vhodným prostriedkom. Ak sa 
chcete udržiavať v dobrej kondícii, zvážte 
aj pravidelné návštevy sauny. Odporúčaná 
frekvencia je aspoň 1× do týždňa. 

Cibrenie pozornosti, sústavné 
učenie sa alebo meditovanie

Aj keď sme už istý čas mimo školských 
lavíc, na sústavné vzdelávanie 
a podporovanie našej schopnosti sa 
sústrediť by sme nemali zanevrieť. 
Práve aktívne používanie nášho mozgu 
má na jeho funkcie veľmi priaznivý 
efekt. 

Pravidelným získavaním nových 
vedomostí a zručností si budujeme 
tzv. kognitívnu rezervu, čiže množstvo 
prepojení medzi nervovými bunkami 
v mozgu. Priaznivý efekt zvýšenia 
kapacity týchto prepojení uvidíme 
v staršom veku. Aj keď starnutie 
prirodzene vedie k ich úbytku, naše 
kapacity budú natoľko dostatočné, aby 
sa funkcie mozgu (pamäť, pozornosť, 
rozhodnosť…) výrazne nemenili.  
Výsledky klinických štúdií potvrdili, 
že takýmto celoživotným tréningom 
mozgu si vieme oddialiť vek, v ktorom 
sa nám prejavia príznaky demencií, 
respektíve si ich za života nemusíme 
vôbec všimnúť, aj keď k miernym 
štrukturálnym zmenám v mozgu došlo. 

Ako priaznivé sa javí učenie sa 
nových jazykov, nových manuálnych 
zručností, čítanie kníh, lúštenie 
nových hlavolamov a podobne. 
Akákoľvek činnosť, ktorú nemáme 
ešte zautomatizovanú a vyžaduje si 
našu plnú pozornosť, je pre náš mozog 
prospešná. 

Podobný efekt má na náš mozog aj 
cibrenie si pozornosti a meditácia, keď 
aktívne a vedome pracujeme s naším 
vnímaním. 
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Skryté chronické infekcie v tele 

Jedným z chronických stresorov pre 
naše telo, ktoré si vôbec nemusíme 
uvedomovať, je prebiehajúca 
chronická infekcia v tele. Tá pre naše 
telo predstavuje dlhodobo záťaž 
s aktivovaním imunitného systému, ktorý 
je takto dlhodobo v bojovom nastavení.

Aj z tohto hľadiska má zmysel chodiť 
na pravidelné preventívne prehliadky 
a takéto infekcie si čo najskôr vhodne 
liečiť. 

Na túto tému bolo uskutočnených 
viacero klinických štúdií, ktoré našli istú 
súvislosť medzi rozvojom duševných 
chorôb a chronickými infekciami typu: 

 ● infekcia žalúdka Helicobacter pylori;
 ● vírusy zo skupiny herpes vírusov, 

napríklad cytomegalovírus;
 ● chronické urologické infekcie;
 ● chronické zápaly zubov;
 ● toxoplazmóza;
 ● Epstein-Barrého vírus
 ● a iné.

Chronické infekcie kdekoľvek v tele 
môžu mať oveľa rozsiahlejší negatívny 
vplyv na celkové zdravie, ako si 

uvedomujeme. Určite je namieste 
akúkoľvek infekciu si čím skôr liečiť, 
v ideálnom prípade sa pred možnými 
infekciami vhodne chrániť, napríklad aj 
očkovaním.

Používanie sociálnych sietí

Používanie sociálnych sietí je 
z biologického hľadiska spojené 
s uvoľňovaním dopamínu v mozgu. 
Počet likov a komentáre na naše posty 
v ňom vyvolávajú  veľmi príjemné, 
ale po istom čase aj návykové pocity 
prijatia, uznania a pochopenia. 

Druhou negatívnou časťou v súvislosti 
s používaním sociálnych sietí je 
porovnávanie nášho života s umelým 
životom prezentovaným niektorými 
profilmi. Ľahko sa môže stať, že náš 
život vyzerá v porovnaní s vymysleným 
svetom niekoho iného ako nudný, 
chudobný a mimo kontroly. 

Naučiť sa vhodne a správne používať 
sociálne siete má na náš mentálny 
život väčší vplyv, ako si mnohí 
uvedomujeme. 
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Kým začneme pravidelne fungovať 
na sociálnych sieťach, definujme si, 
na aký účel ich budeme používať. 
Stanovme si oblasti, ktoré na nich 
chceme sledovať, ktorým záležitostiam 
chceme venovať našu pozornosť 
a hlavne množstvo času, ktorý tam 
trávime. Nevenujme pozornosť 
nevhodným ľuďom, oblastiam, 
konšpiráciám, prípadne správam, 
ktoré nám spôsobujú stres. Efektívnym 
nástrojom je aj nastavenie si času, 
ktorý chceme sociálnym sieťam 
venovať za deň. Reálny život je vždy 
prínosnejší ako tento umelý. 

Finančná gramotnosť

Nesprávny manažment vlastných 
financií prináša do života stres, 
väčšinou dlhodobého charakteru. 
Naučiť sa správne hospodáriť, robiť 
správne finančné rozhodnutia, 
prípadne zvoliť si povolanie, ktoré 
nás po celý život uživí, prispieva 
k celkovému zdraviu človeka.

Je to oblasť, ktorej sa v spojitosti so 
zdravím nevenuje veľa pozornosti. 
Pritom práve stres z nedostatku financií 
má na zdravie výrazný vplyv.

Venovať čas štúdiu finančnej 
gramotnosti je pre zdravie prospešné. 
Existuje viacero kníh, ktoré sa tejto 
problematike venujú. Vhodných kníh 
na štúdium je viacero, tu uvádzame 
niektoré z nich:

 ● Morgan Housel: Psychológia peňazí;
 ● Dan Ariely a Jeff Kreisler: 

Psychológia peňazí;
 ● Diana Janíčková a Juraj Lang: 

Finančná gramotnosť pre každého.

Návšteva odborníka

Mentálne ochorenia môžu postretnúť 
každého a nie sú znakom slabosti. 
V spoločnosti a v zdravotnej 
starostlivosti by mali mať rovnakú 
pozornosť ako tie fyzické a pri 
spozorovaní ťažkostí je namieste 
návšteva lekára. 

Aj pri nich dochádza k zmenám vo 
fungovaní niektorých telových štruktúr, 
konkrétne v prípade mentálnych 
porúch ide o narušenie metabolizmu 
signálnych molekúl v mozgu. Ide 
o chemické látky, ktoré vhodnými 
liekmi vieme dostať späť do rovnováhy. 
Súčasne je prospešné navštevovať 
psychoterapiu a zmeniť niektoré 
životné návyky. Je potrebné naučiť sa 
efektívnym spôsobom zvládať situácie, 
ktoré nám v živote vyvolávajú stres 
a psychickú záťaž.
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Mentálne alebo psychické 
ochorenia zahŕňajú širokú 
škálu ťažkostí. Všeobecne 
môžeme povedať, že tu 
patria všetky stavy, ktoré 
negatívne ovplyvňujú 
náladu, myslenie alebo 
správanie. Situáciu 
komplikuje aj fakt, že jemné 
výkyvy všetkých týchto 
oblastí môžu krátkodobo 
postihnúť aj úplne zdravé 
osoby. Preto si okrem 
konkrétnych príznakov treba 
všímať aj dĺžku ich trvania, 
či ich prípadné opakovanie 
v čase. 

Pozornosť si zaslúžia najmä symptómy, 
ktoré trvajú dlhšie časové obdobie, 
dotyčnej osobe spôsobujú stres alebo 
výraznejšie ovplyvňujú jej bežné 
fungovanie. 

Psychické ťažkosti môžu mať viacero 
podôb a rôzne symptómy v závislosti 
od diagnózy. Spozornite, ak výrazne 

alebo dlhodobo pozorujete jednu 
alebo viacero z nasledujúcich 
príznakov:

 ● smutnú náladu,
 ● zmätené myslenie alebo zníženie 

schopnosti sa koncentrovať,
 ● silný pocit strachu alebo obáv,
 ● výrazný pocit viny,
 ● náhle zmeny nálad v pozitívnom 

alebo negatívnom smere,
 ● stratu záujmu o priateľov alebo 

aktivity, ktoré vám v minulosti 
spôsobovali radosť,

 ● výraznú únavu a málo životnej 
energie, 

 ● ťažkosti so spánkom,
 ● pocit odstupu od reality, 
 ● paranoju alebo halucinácie,
 ● výrazné ťažkosti poradiť si s bežnými 

dennými záležitosťami a stresom,
 ● problémy s alkoholom alebo inými 

návykovými látkami,
 ● významné zmeny v stravovacích 

zvykoch – nechutenstvo, prejedanie 
sa, emočné jedenie,

 ● prehnanú zlosť, nepriateľstvo alebo 
agresivitu,

 ● samovražedné myšlienky.

Ak sa u vás vyskytujú spomínané 
príznaky, prekonzultujte svoj stav 
so svojím obvodným lekárom alebo 
môžete priamo kontaktovať odborníkov 
na duševné zdravie.

Najčastejšie príznaky 
duševných ťažkostí
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Spánok a mentálne 
zdravie sú úzko spojené. 
Nedostatok spánku môže 
vyvolať alebo zhoršiť 
duševné ochorenia, ako 
aj duševné ochorenia sú 
následne sprevádzané 
poruchami spánku.

Spánok je pritom nevyhnutný pre 
obnovu našich telesných a duševných 
síl. Pri jeho nedostatku môžeme na 
sebe pociťovať:

 ● bolesti hlavy,
 ● únavu,
 ● poruchy sústredenia,
 ● zábudlivosť,
 ● zlú náladu až depresiu,
 ● celkovú slabosť,
 ● dokonca aj zvýšenú chuť do jedenia.

Denná potreba spánku 
podľa veku

Potrebné množstvo spánku za deň sa 
mení v závislosti od nášho veku. Tak, 
ako nie je pre zdravie priaznivé spať 
príliš málo, aj príliš veľa spánku pôsobí 
na zdravie negatívne, prípadne môže 
byť príznakom iného ochorenia.

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

Spánok a nespavosť



Spánková hygiena 

Pokiaľ je kvalita a dĺžka vášho spánku 
nepostačujúca, je potrebné pristúpiť 
k zmenám. Pred tým, ako siahnete po 
akýchkoľvek výživových doplnkoch 
alebo dokonca liekoch, je vhodné 
upraviť si svoje denné a najmä večerné 
návyky. 

Na kvalitu spánku má vplyv aj váš 
denný režim. Ovplyvniť ho môže vaša 
strava, pitný režim, miera fyzickej 
aktivity, lieky, ktoré užívate, a váš denný 
program. 

Do svojho života zaraďte:
 ● Pravidelný spánkový režim – 

dodržiavajte rovnaký čas uloženia 
sa do postele na spánok a ranného 
vstávania vrátane voľných dní.

 ● Na spánok si vyčleňte dostatok času 
vzhľadom na váš vek. 

 ● Do postele choďte iba unavený 
a ospalý, netrávte v nej čas pri 
iných aktivitách, ako je spánok 
alebo sex.

 ● Pokiaľ nezaspíte do 20 minút, 
vstaňte a choďte robiť inú aktivitu – 
ideálne pokojnú aktivitu bez použitia 
obrazoviek.

 ● Zaveďte si upokojujúcu rutinu pred 
večerným spánkom.

 ● V spálni si upravte prostredie tak, 
aby bolo tiché a relaxujúce. Udržujte 
v nej ideálnu teplotu 18 – 21 °C 
a pravidelne vetrajte.

 ● Limitujte svoje vystavenie sa 
ostrému modrému svetlu pred 
spaním, voľte radšej žiarovky 
s teplými odtieňmi svetla.

 ● Nepoužívajte elektronické 
zariadenia minimálne 30 minút pred 
spaním, skúste radšej čítať knihu.

 ● Stravujte sa vyvážene a zdravo. 
Vyvarujte sa ťažkým mastným jedlám 
vo večerných hodinách.

 ● Pravidelne cvičte a cez deň majte 
aktívny život.

 ● Vyhnite sa konzumácii kofeínu 
po obede a alkoholu v období 
pred spánkom.

 ● Nepreháňajte to s príjmom tekutín 
vo večerných hodinách. 



Nespavosť

Porúch spánku je celý rad, ale 
najčastejšou je práve nespavosť.  
O nej hovoríme, ak:

 ● má človek problém zaspať 
v priebehu 30 minút od chvíle, 
odkedy si ľahol do postele,

 ● sa v noci pravidelne budí, 
 ● je ráno veľmi skoro hore. 

Spoločným znakom je, že sa po 
zobudení necíti oddýchnutý, čo sa 
následne prejaví v každej oblasti života: 
negatívne je ovplyvnená výkonnosť, 
schopnosť robiť rozhodnutia, môžu 
sa naštrbiť vzťahy, zhorší sa nálada 
a vďaka nespavosti sú ťažšie liečiteľné 
aj ostatné zdravotné ťažkosti. 

Nespavosť je pritom veľmi častou 
záležitosťou a postihuje až tretinu 
obyvateľstva. Náchylnejší sú na ňu 
ľudia v dôchodkovom veku, ľudia pod 
stresom, trpiaci na chronické ochorenia 
narúšajúce spánok (bolesť, ťažkosti 
s dýchaním a pod.), prípadne ľudia 
s nepravidelným denným režimom, 
napríklad ako následok práce na 
zmeny.

Nespavosť sa považuje za chronický 
stav, pokiaľ postihuje človeka najmenej 
3-krát do týždňa počas minimálne 
3 mesiacov. V takomto prípade je 
namieste vyhľadať odborníka, ktorým 
sú u nás lekári pôsobiaci v spánkových 
laboratóriách špecializujúci sa na 
poruchy spánku. 

Diagnostike pomôže, ak si pred 
návštevou spánkového laboratória 
budete viesť spánkový denník aspoň 

2 týždne. Zapisujte si doň, kedy ste 
šli spať, koľko vám približne trvalo 
zaspať, ako dlho ste spali, či ste boli 
cez noc hore a kedy ste ráno vstali. Ak 
užívate podporné prostriedky vo forme 
výživových doplnkov alebo liekov na 
spánok, uveďte si do denníka aj tieto 
informácie. 

Možnosti podpory z lekárne

Pokiaľ úprava spánkového režimu 
neprinesie očakávané účinky, môžete 
porozmýšľať aj nad užívaním výživových 
doplnkov z lekárne na podporu spánku.

K dispozícii sú rastlinné extrakty, 
prípadne pre telo prirodzená látka – 
melatonín. Zvážiť môžete aj pravidelné 
užívanie horčíka, ideálne v kombinácii 
s vitamínom B6. 

Z rastlinných výťažkov máte na výber 
z rastlín:

 ● medovka lekárska;
 ● ľubovník bodkovaný;
 ● valeriána lekárska, často sa používa 

v kombinácii s mätou piepornou;
 ● chmeľ obyčajný;
 ● levanduľa úzkolistá;
 ● mučenka opletavá.

Používajú sa buď samostatne vo forme 
čajoviny, ale v kombináciách.

Pokiaľ je efekt voľnopredajných 
produktov nedostačujúci, je namieste 
vyhľadať lekára – odborníka na spánok.
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Strach je prirodzenou 
súčasťou života 
sprevádzajúcou stresovú 
reakciu. Pre našu existenciu 
je táto emócia veľmi 
dôležitá, pretože nám 
signalizuje nebezpečenstvo. 
Strach sa prejavuje na 
emočnej aj na fyziologickej 
úrovni.

Ak pociťujeme strach v situáciách, 
ktoré pre našu existenciu reálne 
nebezpečenstvo nepredstavujú, 
prípadne príčinu strachu nevieme 
presnejšie definovať, hovoríme 
o úzkosti. Pociťovať ju môžeme vo forme 
mierneho nepokoja až po stav paniky. 

Kedy vyhľadať lekára

Pocity úzkosti pri udalostiach, ako 
je sťahovanie, nástup do nového 
kolektívu v škole, v práci, alebo pred 
verejným vystúpením sú normálnou 
súčasťou života. 

Lekára je potrebné vyhľadať:
 ● ak máte pocit, že sa strachuje príliš 

a má to vplyv na vašu prácu, vzťahy 
alebo iné časti života;

 ● strach, starosti a úzkosti vás 
znepokojujú a neviete ich 

kontrolovať, prestávate sa tešiť 
zo života;

 ● cítite sa depresívne, máte problémy 
s alkoholom, inými návykovými 
látkami alebo zaháňate úzkosti inými 
nevhodnými spôsobmi (nákupy, 
nadmerné jedenie a pod.);

 ● vaša úzkosť má už vplyv na vaše 
fyzické zdravie;

 ● máte samovražedné alebo 
sebapoškodzujúce myšlienky – 
v tomto prípade vyhľadajte lekára 
okamžite.

Štatistiky zo Slovenska hovoria, že až 
80 % ľudí trpiacich na úzkostné poruchy 
nevyhľadá odborníka. Úzkostné 

Úzkosť
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Príznaky úzkostných porúch

Úzkosť sa prejavuje fyzickými príznakmi 
aj zmenami na psychickej úrovni. 

 ● Strach
 ● Úzkosť
 ● Nervozita
 ● Výbušnosť
 ● Nespavosť, nadmerná bdelosť 
 ● Nočné mory
 ● Vnútorný nepokoj
 ● Neschopnosť uvoľniť sa
 ● Pocit ohrozenia
 ● Ťažkosti s koncentráciou 

a pamäťou
 ● Strach zo smrti
 ● Strach zo straty kontroly 

alebo vedomia
 ● Pocit, že sa zbláznim
 ● Pocit, že veci nie sú reálne
 ● Pocit, že veci sa dejú mimo 

mňa

Psychické

 ● Závraty, mdloby, triaška
 ● Chvenie a pocit napätia
 ● Zášklby svalov
 ● Pocit hrče v hrdle, problémy 

s prehĺtaním
 ● Búšenie srdca, zrýchlený pulz, 

tlak a zvieranie na hrudi
 ● Pocit nedostatku vzduchu, 

plytké, povrchné dýchanie
 ● Nepríjemné pocity v žalúdku, 

nevoľnosť, pocit na vracanie, 
hnačka

 ● Únava, vyčerpanosť
 ● Návaly tepla a chladu, potenie
 ● Sucho v ústach
 ● Studené alebo spotené ruky
 ● Bolesti hlavy alebo chrbta
 ● Pocit mravčenia, tŕpnutia, 

či znecitlivenia v končatinách

Fyzické

poruchy pritom majú tendenciu sa 
časom zhoršovať a môžu ich neskôr 
komplikovať aj iné pridružené ťažkosti: 
depresia, užívanie návykových látok, 
nespavosť, bolesti hlavy, chronické 
bolesti, sociálna izolácia, problémy 
s trávením, znižuje sa kvalita 

života a nemožno vylúčiť ani riziko 
samovraždy. 

Ak trpíte úzkostnou poruchou, 
neváhajte, obráťte sa na odborníka 
a pristúpte k liečbe čo najskôr.

Človek trpiaci úzkostnými poruchami 
nemáva všetky uvedené príznaky, ale 
len niektoré z nich. Pokiaľ pociťujete 4 

a viac z uvedených príznakov v čase
dlhšom ako 6 až 12 týždňov, mali by ste 
vyhľadať odbornú pomoc. 
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Výskyt a príčiny vzniku úzkosti

WHO udáva, že úzkostnou alebo
fóbickou poruchou trpí v určitom 
období života 20 až 25 % populácie. 
Úzkostné poruchy zväčša nastupujú 
v živote pomerne skoro. Výnimočne 
sa môžu prejaviť už u detí, ale 
zvyčajne prvé príznaky začínajú u 
dospievajúcich a mladých dospelých 
do 30 rokov. 

Príčiny vzniku úzkostných porúch nie 
sú úplne preskúmané. Väčšinou sú 
spôsobené kombináciou biologických, 
genetických, psychologických faktorov 
a faktorov prostredia. Základom týchto 
porúch sú zmeny v kolísaní hladiny 
serotonínu v mozgu. 

V rozvoji ochorenia má svoje 
miesto aj miera stresu v živote, aj 
keď sa nedokázalo, že je jediným 
dôvodom vzniku týchto chorôb. Podľa 
výsledkov štúdií u predisponovaných 
jedincov pôsobí ako spúšťač, preto je 
manažment stresu v živote človeka 
s úzkostnými poruchami veľmi dôležitý.

V niektorých prípadoch môže úzkostné 
poruchy spustiť iné fyzické ochorenie. 
U jedincov, ktorí nemajú genetickú 
predispozíciu, v mladom veku nikdy 
úzkostné poruchy nezažili a u ktorých 
sa úzkosť objavila zrazu bez zjavnej 
príčiny, je preto vhodné najprv vylúčiť 
prítomnosť chorôb: srdcovo-cievne 
ochorenia, diabetes, poruchy funkcií 
štítnej žľazy, dýchacie ochorenia 
(CHOCHP a astma), užívanie drog, 
alkoholu alebo benzodiazepínov, 
chronické bolesti. 

Liečba úzkostných porúch

Úzkostné poruchy značne ovplyvňujú 
kvalitu života, a preto adekvátna 
a odborná liečba by mala byť pre 
pacienta prioritou. V prvom rade je 
potrebné vybrať si odborníka, ktorému 
dôverujete, a postupovať podľa jeho 
odporúčaní. Veľká európska štúdia 
však dokázala, že len 20,6 % osôb 
trpiacich úzkostnými poruchami 
vyhľadá odbornú pomoc. 

V liečbe úzkostných porúch 
neexistuje univerzálna liečba, ale 
vždy je to otázkou osobných potrieb 
a aktuálneho zdravotného stavu 
pacienta. Poznáme tri typy liečebných 
možností a často je najefektívnejšia ich 
vzájomna kombinácia:

Psychoterapia 

Psychoterapeut vyberá z viacerých 
dostupných psychoterapeutických 
postupov. Výsledkom je naučiť 
pacienta zvládať úzkostné ataky, aj keď 
tento proces si vyžaduje dostatok času. 

Liečba liekmi (farmakoterapia) 

Správnu liečbu vyberá a vedie 
odborník – psychiater, ktorý má 
možnosť vybrať pacientovi lieky 
z viacerých terapeutických skupín. 
Odporúčania pri liečbe úzkostných 
porúch sú podobné ako pri liečbe 
depresie: lieky užívajte podľa 
odporúčaní lekára, nenasadzujte ani 
nevysadzujte si ich sami, nemeňte 
si dávkovanie ani vtedy, keď sa 
cítite zrazu lepšie a dodržujte všetky 
odporúčania na správne užívanie lieku.
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Úprava režimových opatrení 
samotným pacientom

1. Samoštúdium – človek trpiaci 
úzkostnými poruchami musí svojmu 
ochoreniu porozumieť a aktívne sa 
zaujímať o možnosti, ako si môže 
pomôcť. Existuje na to viacero kníh 
alebo iných edukačných materiálov. 
Dôležité však je vyberať si študijné 
materiály od odborníkov, a preto si 
vždy overte, kto je autorom danej 
publikácie. 

2. Cvičenia a fyzická aktivita – 
hýbať sa je veľmi prospešné pri 
akýchkoľvek duševných ťažkostiach. 
Vplyvom cvičenia sa v mozgu 
uvoľňujú endorfíny, ktoré pôsobia 
na psychické rozpoloženie veľmi 
pozitívne. Najlepšie je vyberať si 
aktivity, ktoré vás tešia a ktoré si 
vyžadujú vašu plnú pozornosť, 
napríklad chytanie lopty.

3. Úprava stravovania – u niektorých 
jedincov našli spojitosť úzkostných 
porúch a deficitu určitých vitamínov 
alebo živín: zinok, horčík, vitamín 
B6, B12 a D. Prospešné sa ukazuje aj 
zvýšenie príjmu tryptofánu, omega-3 
mastných kyselín, glycínu, inozitolu 
a vitamínu E. 

 Na druhej strane sú potraviny, 
ktoré príznaky úzkostných porúch 
zhoršujú. Patria tu konzervačné 
látky typu benzoanu sodného, ako 
aj nápoje s obsahom kofeínu alebo 
alkoholu. Samozrejme, vplývať na 
môžu aj iné potraviny, preto venujte 
pozornosť aj tejto záležitosti. Pokiaľ 
sa vaša úzkosť zhorší, spomeňte si, 

čo ste konzumovali v posledných 
dňoch. Pomôže viesť si denník.

4. Meditácia, trénovanie koncentrácie 
a sústredenia – pri zvládaní 
úzkostných atakov je dôležité vedieť 
aktívne zamerať svoje myslenie na 
aktuálne vykonávanú činnosť alebo 
okolité prostredie a tým sa vyhnúť 
rozbehnutiu kolotoča úzkostných 
myšlienok. Túto schopnosť vedome 
zamerať myseľ na určitú vec 
sa musíme naučiť a vyžaduje si 
pomerne aktívny tréning. 

5. Relaxačné techniky – úzkostné 
myšlienky vyvolajú akútny stres, 
ktorý sa nedá tak ľahko sám od 
seba potlačiť. Pomáha osvojiť 
si relaxačné techniky, ktoré vás 
dostanú do stavu pokoja. Vybrať 
si môžete z celého radu: od 
dychových cvičení cez počúvanie 
hudby, horúci kúpeľ, cvičenie po 
meditácie, prípadne čokoľvek, čo na 
vás pôsobí upokojujúco. Pokiaľ sa to 
neviete naučiť sami, existuje viacero 
publikácií a kurzov. Určite stojí za to 
venovať tomu čas a úsilie.

6. Rastlinné výťažky – ľudové 
liečiteľstvo pozná viacero prírodných 
výťažkov s upokojujúcimi účinkami. 
Najčastejšie sa používajú rastlinné 
výťažky z rastlín: 

 ● medovka lekárska;
 ● ľubovník bodkovaný;
 ● valeriána lekárska, často sa 

používa v kombinácii s mätou 
piepornou;

 ● chmeľ obyčajný;
 ● levanduľa úzkolistá;
 ● mučenka opletavá.
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Depresia je vážne a časté 
duševné ochorenie, ktoré je 
charakterizované smútkom, 
stratou záujmu alebo 
potešenia, pocitmi viny 
alebo nízkej sebahodnoty, 
narušeným spánkom alebo 
chuťou do jedla, pocitmi 
únavy a zlej koncentrácie. 

Môže trvať dlhodobo, ale zvykne 
sa v živote aj opakovať. Počas 
depresívnej epizódy je výrazne 
narušená schopnosť človeka fungovať 
v bežnom živote alebo sa vyrovnať 
s každodennými úlohami. 

Celosvetovo trpí na depresiu až 300 
miliónov ľudí. Podľa štatistík 1 z 5 ľudí 
(20 %) trpí depresiou alebo úzkosťou, 
ale len 2 % ľudí sa odborne liečia na 
tieto poruchy.  Na Slovensku je situácia 
síce o trochu lepšia, ale odbornú 
pomoc nevyhľadá až 67 %.

Pokiaľ si myslíte, že by sa depresia 
mohla týkať vás:

 ● porozprávajte sa o svojich pocitoch 
s niekým, komu dôverujete;

 ● vyhľadajte odbornú pomoc;
 ● snažte sa aj naďalej venovať 

aktivitám, ktoré ste si predtým užívali 
a robili vám radosť;

 ● zostaňte v kontakte s priateľmi 
a rodinou;

 ● sústreďte sa na pozitívne stránky 
života.

Depresia je vážne ochorenie, ktoré 
výrazne znižuje kvalitu života chorého 
a v tých najťažších stavoch môže viesť 
až k samovražde. Tieto stavy preto 
netreba podceňovať a v prípade 
podozrenia na depresiu je vhodné čo 
najskôr vyhľadať odborníka. Liečba 
ochorenia existuje a je účinná.
Na návštevu k psychiatrovi nie je 
potrebný výmenný lístok. S ťažkosťami 
preto môžete navštíviť buď vášho 
obvodného lekára, ktorý zváži ďalší 
postup, alebo môžete kontaktovať 
priamo odborníka. Spôsob a typ 
zvolenej liečby závisí od závažnosti 
stavu a určuje ju odborný lekár.

Depresia
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Faktory podporujúce rozvoj depresie

Faktor Podrobnosti

Genetika Výskyt depresie u blízkeho príbuzného zvyšuje riziko 
rozvoja o 30 – 40 %, najmä čo sa týka včasnej depresie. 

Povahové rysy

Uzatváranie sa do seba, slabá komunikácia s okolím, 
neochota zdôveriť sa s problémami blízkym, nízka 
sebaúcta, prehnaná sebakritika, perfekcionizmus. 
Náchylnejší sú introverti ako extroverti.

Nedostatok svetla Tmavé jesenné a zimné mesiace.

Stresujúce udalosti
Smrť, strata milovaného človeka, samota, 
nezamestnanosť, finančné problémy, konflikty, týranie, 
zneužívanie, šikana a iné.

Hormonálne vplyvy Hormonálne zmeny pred menštruáciou, po pôrode, 
v čase dospievania, perimenopauzy a menopauzy. 

Ochorenia

Onkologické, srdcovo-cievne, infekčné (hepatitída, 
mononukleóza, borelióza, endokarditída), neurologické 
(skleróza multiplex, cievna mozgová príhoda, 
Parkinsonova choroba), endokrinologické ochorenia, 
reumatické, chronická bolesť a úrazy hlavy.

Alkohol, fajčenie,  
drogy

Vyrovnávanie sa so stresom pomocou návykových 
látok mení hladiny neuromediátorov v mozgu, čo môže 
podporiť rozvoj depresie. 

Lieky

Niektoré liečivá majú ako nežiaduci účinok rozvoj 
depresívnych nálad. Patria tu niektoré liečivá určené 
na liečbu vysoké krvného tlaku, hormonálnej 
antikoncepcie, substitučnej hormonálnej liečby, 
kortikosteroidy, liečivá na liečbu Parkinsonovej choroby, 
lieky na bolesť a zápal, niektoré antibiotiká, onkologické 
liečivá a lieky zo skupiny benzodiazepínov. 
Viacero z týchto liekov nemôžete vysadiť zo dňa na 
deň. Určite si liečbu neukončujte sami, ale kontaktujte 
svojho lekára. Veľakrát pomôže zníženie dávky alebo 
pozvoľné vysadenie lieku, ale o postupe rozhodne 
lekár. 
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Príznaky depresie

Psychologické príznaky môžeme rozdeliť na hlavné a vedľajšie:

 ● pretrvávajúci smútok alebo 
skleslá nálada

 ● zníženie motivácie a záujmu
 ● pokles energie, zvýšená únava

Hlavné

 ● zhoršené sústredenie
 ● sťažené rozhodovanie
 ● nízka sebaúcta a sebadôvera
 ● pocity viny a bezcennosti
 ● pocit bezmocnosti, beznádeje
 ● úzkosť, strach
 ● pesimistické výhľady 

do budúcnosti
 ● plačlivosť
 ● podráždenosť, zlosť 
 ● myšlienky alebo pokusy 

o sebapoškodzovanie 
až samovraždu

Vedľajšie

Príznaky depresie

Psychologické Fyzické Sociálne
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 ● pomalší pohyb a rozprávanie 
ako obvykle

 ● zmeny chuti do jedla alebo 
hmotnosti (obvykle zníženie, 
niekedy zvýšenie)

 ● zápcha
 ● nevysvetliteľná bolesť
 ● bolesti hlavy
 ● kŕče
 ● tráviace problémy
 ● svalová únava
 ● depresia je horšia ráno
 ● strata libida
 ● zmeny menštruačného cyklu
 ● poruchy spánku (sťažené 

zaspávanie v noci alebo 
prebúdzanie veľmi skoro ráno)

Fyzické príznaky

 ● vyhýbanie sa kontaktu 
s priateľmi

 ● obmedzenie spoločenských 
aktivít

 ● zanedbávanie koníčkov, 
záujmov, bežných denných 
aktivít

 ● problémy v práci, v škole 
či doma

Sociálne príznaky



Kedy je nutná konzultácia 
s lekárom

Cítiť sa občas smutne alebo nešťastne 
je niekedy úplne prirodzené. V živote 
sa nedejú iba pekné veci, a ak 
zažijeme úmrtie príbuzného, stratu 
zamestnania, sklamanie alebo iné 
nepríjemné udalosti, sú tieto emócie 
úplne namieste. Dôležité je však 
sledovať, ako dlho to trvá a či je naša 
reakcia primeraná. 

Ak prežívate niektoré z nižšie 
opísaných záležitostí, mali by ste už 
zvážiť konzultáciu u odborníka:

 ● Príznaky depresie, ktoré sa objavujú 
každý deň a trvajú väčšinu dňa 
v čase dlhšom ako 2 týždne.

 ● Neobvykle výrazné symptómy 
s prudkým začiatkom (môžu trvať aj 
menej ako 2 týždne).

 ● Zistenie, že zlá nálada narušuje 
každodenné aktivity, ako je práca, 
starostlivosť o domácnosť, deti, 
škola, hobby a vzťahy s rodinou 
a priateľmi.

 ● Príznaky depresie sa po 4 – 6 
týždňoch liečby nezlepšujú alebo, 
naopak, zhoršujú.

 ● Myšlienky na samovraždu alebo 
sebapoškodzovanie, v tomto 
prípade žiadosť o pomoc 
neodkladajte, ale vyhľadajte ju 
okamžite. Vo vážnom prípade sa 
môžete obrátiť aj na pohotovostné 
služby na čísle 112, či už sa to týka 
vás, alebo niekoho vo vašom okolí.

Depresia sa dá liečiť a pomoc existuje. 
Ak to potrebujete, vyhľadajte ju. Je 
to ochorenie, ktoré sa môže časom 
zhoršovať, nie iba smutná nálada. 

Liečba depresie

Psychoterapia

Depresia je úzko spojená s pocitmi 
človeka, a preto býva veľmi prospešné 
vyrozprávať sa z vecí, ktoré dotyčného 
trápia. U niektorých pacientov pomôže 
aj len niekoľko terapeutických sedení, 
ktoré pomôžu spracovať negatívne 
pocity alebo udalosti. 

K dispozícii je individuálna terapia 
s odborníkom alebo skupinová terapia, 
keď pomáha stretnúť sa a porozprávať 
s ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii 
a prechádzajú si tým tiež. V rámci 
individuálnej terapie sa vhodným 
spôsobom dotyčná osoba učí vnímať 
svet v priaznivejšom zmysle, učí sa 
lepšie vnímať seba samého, prípadne 
sa postupne menia zaužívané 
vzorce správania v krízových alebo 
problémových situáciách. Spôsob 
vedenia terapie vyberá odborník podľa 
stavu pacienta.

Farmakologická liečba

Liečba depresie by mala byť len 
pod vedením odborníka, ktorý má 
k dispozícii viacero liečebných 
možností. Na základe vášho 
zdravotného stavu zvolí najvhodnejšiu 
farmakologickú terapiu – zloženú buď 
z jedného lieku, alebo kombinácie 
účinných látok. 

Depresia je v súčasnosti dobre 
zvládnuteľná a liečiteľná, ale základom 
je postupovať presne podľa inštrukcií 
vášho ošetrujúceho lekára. 
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Upozornenia pri užívaní 
antidepresív 

 ● Antidepresíva si nikdy neordinujte 
sami, liečbu musí viesť odborný 
lekár.

 ● Nástup účinku antidepresív je 
pozvoľný a môže trvať aj niekoľko 
týždňov, kým sa budete cítiť výrazne 
lepšie.

 ● Liečba depresie je dlhodobá 
a trvá minimálne 6 až 9 mesiacov. 
V závislosti od vývoja vášho 
ochorenia sa liečba môže 
v budúcnosti zopakovať, prípadne, 
si váš stav môže vyžadovať liečbu 
na niekoľko rokov, dokonca aj 
doživotne. Dĺžku liečby volí váš lekár 
na základe vývoja vášho stavu.

 ● Po prejavení sa nežiaduceho účinku 
naordinovaného lieku si liečbu 
nikdy sami neprerušujte. Kontaktujte 
svojho lekára, ktorý zvolí najlepší 
postup. Viacero nežiaducich účinkov 
antidepresív časom samo od seba 
ustúpi bez potreby vysadenia lieku, 
preto sa nedivte, ak lekár zvolí 
vyčkávací prístup pri nezávažných 
nežiaducich účinkoch. 

 ● Zmena liečby z jedného lieku na iný 
musí byť pod dohľadom lekára. Pri 
ťažkostiach kontaktujte svojho lekára 
a neupravujte si dávkovanie sami.

 ● Predpísané lieky vždy užívajte 
podľa inštrukcií od svojho lekára 
a lekárnika.

 ● Nevysadzujte si liečbu sami, ak sa 
začnete cítiť lepšie.

 ● Na antidepresíva nikdy nepite 
alkohol a neužívajte iné návykové 
látky.

Režimové opatrenia 
a prevencia návratu depresie

V liečbe depresie je veľmi prospešné 
aj zmeniť isté oblasti životosprávy. 
Ako vhodné sa ukazuje:

 ● Ak máte podozrenie, že by sa 
depresia mohla týkať práve vás, 
nečakajte a vyhľadajte pomoc 
čo najskôr – zverte sa blízkym 
alebo vyhľadajte odborníka. Nejde 
o banálny stav.

 ● Zaradenie pravidelnej fyzickej 
aktivity do denného režimu.

 ● Zlepšenie stravovacích návykov, 
väčší dôraz na zdravú stravu 
s vyšším obsahom vlákniny, 
omega-3 mastných kyselín, 
vitamínov a minerálov. Ako priaznivé 
sa ukazuje vylúčenie spracovaných 
potravín zo stravy. 

 ● Vhodné je zaradiť viac relaxačných 
aktivít, metód znižovania stresu 
vrátane dostatku spánku. Prvoradé 
je momentálne zvládnuť depresívnu 
epizódu.

 ● Pri depresii nejde o prejav slabosti 
človeka, ale o ochorenie, ktoré má 
svoj pôvod v zmenách určitých látok 
v mozgu. Depresia sa dá liečiť, ale 
treba požiadať o pomoc. 
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Vplyv depresie na život 
pacienta

Depresia je jedným z hlavných príčin 
práceneschopnosti vo svete a pri tejto 
diagnóze prudko klesá kvalita života 
chorého. 

V prípade veľmi vážneho stavu je 
prítomné aj vysoké riziko samovraždy. 
Ak si myslíte, že sa to môže týkať 
niekoho vo vašom okolí:

 ● snažte sa s ním rozprávať o tom, 
ako sa cíti;

 ● podporujte ho a nabádajte ho, aby 
vyhľadal odbornú pomoc čo najskôr. 
Ak súhlasí, odprevaďte ho tam;

 ● aktívne sa o neho zaujímajte 
a pravidelne ho kontaktujte;

 ● ak ide o osobu žijúcu s vami v 
domácnosti, odstráňte z jeho 
dosahu nebezpečné predmety 
(lieky, chemikálie, ostré predmety, 
zbrane a pod.);

 ● v prípade podozrenia, že váš známy/
príbuzný by si akútne mohol siahnuť 
na život, máte možnosť kontaktovať 
pohotovostné služby – políciu, 
zdravotnú pohotovosť.

Situáciu neberte na ľahkú váhu, 
každoročne sa na Slovensku pokúsi 
o samovraždu približne 770 osôb, 
pričom vyše 500 z nich je vo svojom 
pokuse, bohužiaľ, úspešných.
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Voľnopredajné produkty 
na podporu duševného zdravia

Ak vaše príznaky nie sú 
závažné, trvajú krátky čas, 
je vhodné vyskúšať prijímať 
určité látky buď vo forme 
potravín, alebo formou 
výživových doplnkov. Pred 
ich kúpou sa poraďte 
s lekárnikom o vhodnosti 
daného voľnopredajného 
lieku alebo výživového 
doplnku, o najlepšej liekovej 
forme a o správnom použití.

V lekárni nájdete tieto skupiny 
produktov:

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny sú dôležité 
pre správne funkcie mozgu a najmä 
jeho správny vývoj. Určite je prospešné 
myslieť na jeho konzumáciu už počas 
tehotenstva, u detí, aj ako podporu 
mozgu v dospelosti či starobe. 

Omega-3 mastné kyseliny môžete 
prijímať v ich prirodzenej podobe, 
najmä formou konzumácie mastných 
rýb, ako sú makrela, losos, sardinky, 
sardely, prípadne morské plody a riasy. 

Pokiaľ ich príjem stravou je 
nedostačujúci, je možné siahnuť po 

výživových doplnkoch s obsahom 
týchto látok.

Zvážiť cielené užívanie omega-3 
mastných kyselín sa odporúča, ak 
začnete pociťovať zníženie funkcií 
mozgu, v zmysle zníženia koncentrácie 
alebo pamäti. Prospešné vyzerajú byť 
aj pre pacientov s depresiou alebo 
úzkosťou. 

Tryptofán 

Tryptofán je základnou aminokyselinou, 
jednou zo stavebných zložiek 
bielkovín v ľudskom tele. Prirodzene 
sa nachádza v potravinách s vyšším 
obsahom bielkovín: čokoláda, ovos, 
datle, mlieko, jogurt, syr, červené 
mäso, vajcia, ryby, hydina, sezamové, 
tekvicové a slnečnicové semienka, 
cícer, mandle, pohánka, arašidy, banán, 
celozrnné potraviny. Človek by mal za 
deň prijať 0,8 g bielkovín na kilogram 

Omega 3 Premium, 90 cps
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svojej hmotnosti – pri 70 kg je to 56 g 
bielkovín za deň. 

V ľudskom tele je dôležitou súčasťou 
pre syntézu serotonínu a aj melatonínu 
v mozgu. Má preto priamy vplyv na 
náladu človeka aj jeho schopnosť 
zaspať. Ak je jeho príjem pomocou 
stravy nízky, alebo máte úzkostné 
a depresívne nálady, je vhodné 
vyskúšať užívanie tryptofánu formou 
výživového doplnku.

Magnézium

Pre funkcie a vitalitu mozgu je správna 
hladina magnézia veľmi dôležitá. Je 
to prvok, ktorý sa zapája do jeho 
viacerých funkcií vrátane prenosu 
nervového vzruchu v mozgu aj v tele. 
Ukazuje sa, že má istú schopnosť 
udržiavať dráždivosť v mozgu v norme 
a chrániť ju pred prílišnou stimuláciou. 

Vďaka podpore správneho fungovania 
procesov v mozgu prispieva 
magnézium k zmierneniu pocitov 
stresu a úzkosti. Ukazuje sa prospešný 
pri zvládaní miernych foriem 
úzkostných porúch vrátane úzkosti 

počas predmenštruačného syndrómu, 
po pôrodnej úzkosti, dokonca aj 
generalizovanej úzkosti. 

Prirodzené formy prijímania horčíka 
predstavujú: listová zelenina, avokádo, 
tmavá čokoláda, orechy, semienka, 
strukoviny a celozrnné potraviny. 
Pokiaľ máte nízky príjem týchto 
potravín alebo by ste potrebovali 
vyššie dávky horčíka, môžete siahnuť aj 
po výživových doplnkoch z lekárne. 

Vitamíny B skupiny 

Všetky vitamíny skupiny B prispievajú 
k správnej funkcii mozgu, ale zo 
všetkých týchto vitamínov sa ako 
najdôležitejší javí práve vitamín 
B6. Je schopný regulovať náladu 
človeka a zároveň ho chráni pred 
mentálnou únavou. Vitamín B6 je 
dôležitý pre premenu tryptofánu 
na serotonín, prospešný sa javí aj 
v zmysle podporenia pamäťových 
schopností. Netreba zabudnúť ani 
na jeho dôležitú úlohu pri tvorbe 
hemoglobínu, čím prispieva k lepšiemu 
okysličeniu organizmu vrátane našej 
nervovej sústavy. Jeho zvýšený príjem 
je vhodný pri depresiách, poruchách 
pamäti, zníženej pozornosti, ako aj pri 
úzkostných poruchách a zvýšenom 
životnom strese. 

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. Je možné prijímať 
ho aj vo forme výživových doplnkov, 
často býva v produktoch priamo 
kombinovaný s magnéziom. 

Magnesium B6 Lactate, 50 tbl
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Vitamín E a antioxidanty

Mozog je orgán s najvyššou spotrebou 
kyslíka v celom tele. Preto je 
obzvlášť citlivý na pôsobenie voľných 
kyslíkových radikálov. Tie naň pôsobia 
buď priamo, alebo môžu spôsobiť 
aterosklerózu ciev vedúcich do mozgu 
a tým obmedziť zásobovanie mozgu 
kyslíkom. Znížiť oxidačný stres v našom 
tele môžeme znížením množstva 
voľných radikálov:

 ● obmedzením jeho príjmu – znížiť 
konzumáciu potravín produkujúcich 
voľné radikály v tele, žiť v prostredí 
s nižším znečistením životného 
prostredia a pod.;

 ● zvýšením príjmu antioxidačne 
pôsobiacich látok. Základnými 
zdrojmi antioxidantov sú ovocie 
a zelenina. Medzi najdôležitejšie 
antioxidačné vitamíny patria C a E.

Pokiaľ je náš príjem antioxidantov zo 
stravy nízky, môžeme ho zvýšiť formou 
výživových doplnkov.

Ginkgo biloba a produkty 
určené na podporu pamäti

Extrakt z rastliny Ginkgo biloba sa 
používa kvôli jeho schopnosti zlepšiť 
prietok krvi do mozgu, čím podporí 
pamäť, koncentráciu, pozornosť 
a pomáha predchádzať zmenám nálad. 
Rastlina je známa pre svoj vysoký 
obsah antioxidačne pôsobiacich 
látok, kvôli ktorým sa používa aj pri 
chronických zápaloch v tele.  
Zvykne sa používať ako podporná 
liečba pri úzkostiach, depresiách 
prípadne pri Alzheimerovej 
demencii. Ak však trpíte týmito 

diagnózami, užívanie tohto extraktu 
nenahrádza návštevu odborníka a ním 
naordinovanú liečbu. 

Rastlinné produkty 
s upokojujúcimi účinkami

Viacero rastlín prírodnej medicíny 
má rokmi overené upokojujúce 
účinky a účinky na podporu spánku. 
Konzumovať ich môžete buď vo forme 
čaju, prípadne sa z nich vyrábajú 
výživové doplnky s vyšším obsahom 
účinných látok.

K základným liečivým rastlinám 
s upokojujúcimi účinkami patria:

 ● medovka lekárska;
 ● ľubovník bodkovaný;
 ● valeriána lekárska, často sa používa 

v kombinácii s mätou piepornou;
 ● chmeľ obyčajný;
 ● levanduľa úzkolistá;
 ● mučenka opletavá.

Melatonín

Melatonín je pre telo prirodzená 
látka, hormón, ktorý pripravuje telo 

Melatonín, 30 cps
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na spánok. Jeho hlavnou úlohou 
je relugovanie nočných a denných  
cyklov.

Správna produkcia melatonínu 
v tele závisí od pravidelnosti nášho 
denného režimu a od množstva, 
intenzity a sfarbenia svetla v rôznych 
denných obdobiach. Pre nás 
prirodzené osvetlenie znamená biele 
denné svetlo počas dňa a červené 
svetlo v podvečerných a večerných 
hodinách. Súvisí to s prirodzeným 
osvetlením v prírode, keď večerné 
svetlo znamenalo zapadajúce slnko, 
prípadne osvetlenie pomocou 
ohňa. Tento režim si v dnešnej dobe 
narúšame umelým bielym svetlom 
v miestnostiach, prípadne modrým 
svetlom z obrazoviek.

Pokiaľ prirodzené nastavenie 
denného režimu nie je úplne možné, 
existuje pomoc z lekárne, keď si pred 
spaním dopĺňame melatonín formou 
výživového doplnku. Odporúčaný 
je v prípadoch, ak máte problém so 
zaspaním, pracujete na zmeny alebo 
si potrebujete upraviť denný režim po 
cestovaní s časovým posunom. Ak ho 
používate na navodenie spánku, užiť 
by ste ho mali minimálne 30 minút pred 
plánovaným zaspaním. Na upravenie 
denného režimu bdelosti a spánku 
je potrebné ho užívať niekoľko dní za 
sebou v rovnakom čase. 

Zinok

Zinok je veľmi dôležitým prvkom 
pre fungovanie nášho organizmu. 
Okrem dôležitých úloh v imunitných 

procesoch je  dôležitý aj pre správne 
fungovanie mozgu. Výsledky viacerých 
štúdií ukazujú, že viacero mozgových 
funkcií je istým zmyslom závislých od 
zinku. Výskum je preto v tejto oblasti 
veľmi intenzívny a uvidíme, čo prinesie 
v nasledujúcich rokoch.

Aktuálne je pre nás dôležité vedieť, že 
na správny vývoj mozgu detí, ako aj 
jeho správne fungovanie v dospelosti 
je dôležité prijímať ho v dostatočných 
denných dávkach, a to už od obdobia 
tehotenstva. 

Prirodzenými zdrojmi zinku v strave 
sú mäso, morské plody, celozrnné 
potraviny, orechy, semená, strukoviny, 
mliečne produkty, vajcia, zemiaky, 
dokonca aj horká čokoláda. 
Krátkodobo je možné ho doplniť aj 
formou výživových doplnkov, ale 
netreba to s ním preháňať. Tak ako 
sa na nervovom systéme prejaví jeho 
nedostatok, negatívny vplyv má aj jeho 
nadbytok.

Uvedené výživové doplnky sú vhodné 
pri ľahších stavoch. 

Pokiaľ vaše príznaky pretrvávajú 
dlhšie, alebo sa stupňuje ich
intenzita, je namieste pomoc 
odborníka. Vieme, že len malá 
časť pacientov s týmito ťažkosťami 
ho naozaj vyhľadá, a preto by 
sme chceli naozaj zdôrazniť, že 
je pre vás prínosné ho skutočne 
vyhľadať.
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Návšteva lekárne

V lekárni máme k dispozícii voľnopre-
dajné produkty na liečbu nespavosti, na 
podporu funkcií mozgu, prípadne na zní-
ženie stresu a napätia. Na to, aby vám 
lekárnik mohol pomôcť na mieru, bude 
od vás potrebovať tieto informácie:

Pre koho je to určené:  
najmä vek pacienta

Aké máte príznaky a aké sú vaše 
očakávania od liečby: čo najpresnejšie 
opísať, čo vás trápi, čo by ste ideálne 
chceli liečbou dosiahnuť…

Ako vnímate celkovo vaše mentálne 
zdravie: či príznaky trvajú už dlhšie, 
alebo vznikli náhle, či sú reakciou 
na konkrétnu udalosť, kedy sa stala, 

akú máte mieru stresu v živote, koľko 
denne spíte, či sa podobné príznaky 
vyskytli u niektorého člena rodiny…

Ako ste sa doteraz liečili: môžete 
spomenúť, čo všetko ste už skúšali, 
aby vám bolo lepšie, vrátane 
úpravy životného štýlu, návykov, 
voľnopredajných produktov, zmeny 
stravovania, koľko denne cvičíte

Aké lieky užívate: lekárnik potrebuje 
vedieť všetky lieky, ktoré užívate, najmä 
aby vedel vylúčiť vzájomné interakcie. 
Spomeňte aj rastlinné produkty, ktoré 
užívate.

Liečite sa u odborníka a aké lieky 
vám predpísal?



Veríme, že vám táto brožúra pomohla získať prehľad  
o dôležitých oblastiach podporujúcich duševné zdravie. 

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 vaše zdravie nájdete na  
www.drmax.sk/poradna

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 konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.
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