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je EV 4712/12. Medzinárodné štandardné číslo seriálu: ISSN: 

2585-7231. Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu 

z časopisu je bez písomného súhlasu vydavateľa zakázané. 

Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov obsiahnutých 

v reklame a v inzercii. Cieľom tohto projektu nie je podpora 

predpisovania, predaja či spotreby prípravkov. V rámci tém sa 

redakcia snaží poskytovať objektívne, pravdivé a  vyvážené 

informácie na  danú tému, a  to edukačnou formou (ostatné 

materiály sú označené ako komerčné). Tento časopis 

nenahrádza poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

e d i t o r i á l

Milí čitatelia,
prešiel presne rok, odkedy som sa Vám z tohto 

miesta prihováral s pohľadom na ochorenie 

COVID-19. Bolo to krátko po tom, ako sme 

6. marca evidovali prvý prípad ochorenia na 

Slovensku. Vtedy, na jar v roku 2020, išlo o nový 

vírus, ktorý bol pre ľudský organizmus neznámy 

a celý svet nejak veril, že „prvá“ vlna bude aj 

tou „poslednou“. Realita je odlišná. Prežili sme 

turbulentný rok plný zmien, neistoty, ťažkej práce 

v neľahkých podmienkach, ale aj strachu o zdra-

vie a o život nás a našich blízkych. S „koronou“ 

sme sa ale naučili žiť. Nepopieram, nie je to 

ideálny život. V mnohých oblastiach sa musí-

me obmedzovať, neistota či strach pretrvávajú, 

no vidieť aj svetielko na konci tunela. Jedným 

z východísk z tejto situácie môže byť očkovanie, 

ktoré je odborníkmi považované za všeobecne 

najefektívnejšie riešenie v boji s infekčnými cho-

robami. Verím, že táto cesta bude tou, ktorá nás 

dovedie opätovne k normálnemu životu.

A hoci boj s pandémiou je neľahký a stále otvo-

rený, chcem sa na svet pozerať pozitívne. To 

pomáha. My v Dr.Max máme možno o jeden 

dôvod na radosť viac. A chceme sa o ňu podeliť. 

Aj napriek neľahkej dobe chceme oslavovať, 

pretože Dr.Max si v tomto roku pripomína 15 ro-

kov od svojho vzniku na Slovensku. Našu radosť 

a oslavy chceme zdieľať predovšetkým s Vami, 

našimi zákazníkmi, bez ktorých by sme tu dnes 

neboli. Prvým krokom narodeninových osláv 

bola spotrebiteľská súťaž so žrebmi, ktorá sa 

tento rok tešila veľkému záujmu. A hoci je dnes 

predčasné prezrádzať detaily, rád by som Vás 

uistil, že oslavy budú pokračovať. A s nimi aj rôz-

ne aktivity, ktoré budú sprevádzať predovšetkým 

atraktívne výhody pre Vás, našich zákazníkov.

A pri oslavách ešte krátko zotrvám, pretože 

máme ešte minimálne ďalšie dva dôvody na 

radosť. Tým prvým je úspech v prestížnej ankete 

Najzamestnávateľ, kde sme obsadili úžasné 

druhé miesto. Ten druhý je prvé miesto v priesku-

me Dôveryhodná značka, kde sme dominovali 

v kategórii Lekárne. V oboch prípadoch patrí 

veľké poďakovanie ľuďom, ktorí značku Dr.Max 

spoluvytvárajú, teda všetkým mojim kolegom, 

a rovnako tak Vám, našim pacientom a zákaz-

níkom, ktorým môžeme naše kvalitné a profe-

sionálne služby ponúkať. Ďakujem.

Prajem Vám príjemné čítanie a najmä pevné 

zdravie.

Andrej Križan,

komerčný riaditeľ lekární Dr.Max

i n z e r c i a
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O koľko hlasov uniklo lekárňam Dr.Max vytú-

žené prvé miesto, na ktoré ašpirovali už štvrtý 

raz za sebou, síce nevieme, ale je zrejmé, že 

kategóriu Nemocnice a zdravotná starostli-

vosť, v ktorej súťažili, takpovediac „ovládli“. 

Lekárne Dr.Max sa totiž stali aj najčastejšou 

alternatívou, za ktorú by ľudia hlasovali, ak 

by nehlasovali za nimi zvolenú spoločnosť. 

„Úspech v  ankete je pre nás dôkazom 

a potvrdením, že sme na dobrej ceste pri 

vytváraní kvalitných pracovných podmienok 

pre zamestnancov. Za úspechom vidíme 

najmä fakt, že venujeme pozornosť pozna-

niu potrieb kolegov a na ich požiadavky sa 

snažíme adekvátne reagovať. Poznáme, čo 

ľudia pracujúci v našej oblasti vyhľadávajú 

a oceňujú, to rozvíjame a udržiavame,“ hovorí 

Magdaléna Vrťová, riaditeľka ľudských zdro-

jov spoločnosti Dr.Max. Toto krásne ocenenie 

pre našu fi rmu patrí každému zamestnancovi. 

„Chcela by som sa všetkým mojim, viac ako 

dvetisíc kolegom, poďakovať, že aj napriek 

neľahkému obdobiu a extrémne náročným 

podmienkam, v ktorých aktuálne pracuje-

me, sú súčasťou Dr.Max,“ dodáva personálna 

riaditeľka. Cieľom prestížnej celoslovenskej 

ankety Najatraktívnejší zamestnávateľ, ktorú 

zastrešuje spoločnosť Profesia, je ukázať, ako 

sú jednotlivé fi rmy na Slovensku vnímané 

z pohľadu verejnosti. Odráža vnímanie kultú-

ry, imidžu, atmosféry či benefi tov fi riem pôso-

biacich v krajine. Výsledkom je rebríček, ktorý 

môže pomôcť v lepšej orientácii budúcim 

uchádzačom o zamestnanie v danom sek-

tore, respektíve u daného zamestnávateľa.

5MAXimum
n o v i n k y n o v i n k y

Už 4. raz sme 
medzi najlepšími.
Ďakujeme, 
že ste s nami.  

medzi najlepšími.
ĎĎĎakujeme,
žžee sssttteee s nami.  

www.drmax.sk
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Ako ste, verím, mnohí, ak nie všetci, zazna-

menali, pripravili sme pre vás už tretí ročník 

úspešnej spotrebiteľskej súťaže o hodnotné 

ceny, súťaže, ktorá bola v tomto roku ideovo 

spätá práve s oslavou 15-teho výročia lekární 

Dr.Max. Súťaž zaznamenala obrovský úspech 

a bola jednoznačne skvelým prostriedkom, 

ako sme so všetkými, vernými aj novými zákaz-

níkmi, mohli osláviť naše narodeniny. Mesiac 

trvajúcu súťaž, ktorá vyvrcholila na konci marca, 

sme si vybrali ako pomyselný začiatok osláv, 

a taktiež sme si dali záležať na tom, aby ceny 

boli ešte atraktívnejšie a zaujímavejšie ako po 

minulé roky. V čase prípravy jarného vydania 

časopisu MAXimum, ktorý práve listujete, sme 

sa chystali na žrebovanie víťazov. Víťazom, 

žiaľ, nemôžeme zagratulovať inak, len touto 

cestou, ale čo môžeme prezradiť, je počet za-

registrovaných žrebov, ktorý tento rok atakoval 

hranicu 400-tisíc kusov. A úžasný bol taktiež 

počet vás, ktorí ste sa do súťaže zapojili, a tým 

ste symbolicky oslávili naše narodeniny. S ra-

dosťou a bez váhania tak môžeme povedať, 

že tohtoročná „narodeninová“ spotrebiteľská 

súťaž o Hybridný Hyudai Tucson s najvyššou 

výbavou, o 15 elektrobicyklov a 150 smart ho-

diniek bola doposiaľ tou najúspeš-

nejšou za uplynulé tri roky. Už od 

apríla sa potom šťastní súťažiaci 

môžu tešiť na doručenie výhry. 

Vám, ale aj všetkým ostatným, ktorí 

ste sa zapojili do súťaže, ďakujeme za preja-

venú dôveru a všetko najlepšie, Dr.Max. A na 

záver máme skvelú správu pre všetkých. Tak, 

ako ste zvyknutí pri návštevách v lekárňach 

Dr.Max na maximálnu starostlivosť, profesio-

nálne a kvalitné služby a poradenstvo, môžete 

si byť istí, že oslavy budú pokračovať aj ďalej. 

V priebehu roka 2021 pre Vás pripravujeme 

ešte niekoľko zaujímavých aktivít a prekvape-

ní. Ste v dobrých rukách – už 15 rokov.

OSLAVUJEME 15. NARODENINY.
CHCEME, ABY STE BOLI PRI TOM

STRIEBORNÍ MEDZI
NAJZAMESTNÁVATEĽMI

DÔVERA ZÁKAZNÍKOV JE ODMENOU PRE FIRMU

NIE JE ŽIADNYM TAJOMSTVOM, BA PRÁVE NAOPAK, VERÍME, ŽE O TOM 
VIE UŽ KAŽDÝ, ŽE ROK 2021 JE PRE DR.MAX VÝNIMOČNÝ. LEKÁRNE POD 
TOUTO ZNAČKOU OSLAVUJÚ 15. NARODENINY. KAŽDÝ SVIATOK, 
A NAJMÄ JEHO OSLAVA, JE NEZABUDNUTEĽNÁ VEC, O TO VÄČŠIA, AK 
JU MÔŽEME OSLÁVIŤ S BLÍZKYMI ĽUĎMI. PRE LEKÁRNE A PRE INTER-
NETOVÝ OBCHOD DR.MAX SÚ BLÍZKI VŠETCI VERNÍ AJ NOVÍ PACIENTI A ZÁKAZNÍCI. 
A PRETO CHCEME TOTO KRÁSNE JUBILEUM, 15 VÝROČIE, PREŽÍVAŤ PRÁVE S VAMI.

Dôvera zákazníkov je pre každú značku veľ-

mi dôležitá. Nielen preto, že pomáha zvýšiť 

predaj, ale práve vďaka putu, ktoré sa medzi 

zákazníkom a jeho značkou vytvorí, ju spotre-

biteľ dokáže podporiť aj v krízových časoch. 

Na oplátku však zákazník očakáva trvalú kva-

litu, komfort a vysoký štandard poskytovaných 

služieb. Dr.Max ako líder v lekárenskom seg-

mente dokázal zúročiť sústavnú starostlivosť 

o odborný rast zamestnancov, férové ceny, 

prepracovaný klientsky program, kvalitu vý-

robkov privátnej značky, dynamicky sa rozví-

jajúci e-shop a odvahu k inováciám. Je nám 

cťou, že aj v piatom ročníku odovzdávania 

ocenení v rámci marketingového programu 

Dôveryhodná značka, v kategórii Lekárne, 

si zákazníci vybrali Dr.Max. Ďakujeme vám 

za pozitívnu spätnú väzbu, za dôveru, ktorej 

sa nám od vás dostalo. Rovnakú zásluhu na 

získaní ocenenia však majú všetci naši za-

mestnanci, ktorí značku Dr.Max symbolizujú, 

a najmä sa starajú o jej rozvoj. Sú to práve oni, 

ktorí sa s vami denne stretávajú a starajú sa 

o to, aby ste dostali svoj liek či odbornú radu. 

Ocenenie Dôveryhodná značka 2020, ktoré 

získali lekárne Dr.Max už druhý rok za sebou, 

je výsledkom najrozsiahlejšieho prieskumu za-

meraného na spotrebiteľskú dôveru značiek, 

služieb a inštitúcií.

DR.MAX JE PRE SLOVÁKOV NAJDÔVE-
RYHODNEJŠOU ZNAČKOU MEDZI LE-
KÁRŇAMI. UKÁZAL TO PRIESKUM REA-
LIZOVANÝ VÝSKUMNOU AGENTÚROU 
NIELSEN V  SPOLUPRÁCI SO SPOLOČ-
NOSŤOU ATOZ. DO ANKETY ZAMERA-
NEJ NA SPOTREBITEĽSKÚ DÔVERU SA 
ZAPOJILO 2 000 ĽUDÍ.

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.Max

Autor: 

Peter Sedláček, 
PR manažér Dr.MaxAutor: 

Ľubomír Mrug, 
senior marketingový 

manažér

DR.MAX AKO LÍDER NA TRHU LEKÁRENSKÝCH SLUŽIEB PATRÍ UŽ DLHODOBO ME-
DZI TOP ZAMESTNÁVATEĽOV V SEGMENTE. POTVRDZUJE TO AJ NEDÁVNY ÚSPECH 
V 9. ROČNÍKU PRESTÍŽNEJ ANKETY SPOLOČNOSTI PROFESIA – NAJATRAKTÍVNEJ-
ŠÍ ZAMESTNÁVATEĽ SLOVENSKA. V SILNEJ KONKURENCII SKONČILI TENTORAZ LE-
KÁRNICI NA ÚŽASNOM 2. MIESTE. AJ NAPRIEK ŤAŽKÉMU OBDOBIU DOKÁZALI, ŽE 
SÚ SILNÝ TÍM ZLOŽENÝ Z KVALITNÝCH PROFESIONÁLOV.

Cenu Najdôveryhodnejšia značka 2020 
v kategórii Lekárne prevzal Andrej Križan, 
komerčný riaditeľ Dr.Max Slovensko.
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12 RÁD,
AKO NA NESPAVOSŤ, 

KTORÚ PANDÉMIA 
IBA PREHLBUJE

OKREM SAMOTNÉHO VPLYVU VÍRUSOVÉHO OCHORENIA COVID-19 NA 
FYZICKÉ ZDRAVIE ČLOVEKA VÝRAZNE ZASAHUJE A  OVPLYVŇUJE AJ 
ĽUDSKÚ PSYCHIKU. PANDEMICKÉ OPATRENIA, KTORÉ NÁS MAJÚ PRED 

VÍRUSOM CHRÁNIŤ, SEKUNDÁRNE SPÔSOBUJÚ ISTÉ ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. 
NAPRÍKLAD V DÔSLEDKU SOCIÁLNEJ IZOLÁCIE, NEPRAVIDELNÉHO DENNÉHO 
REŽIMU ČI VĎAKA ZVÝŠENEJ MIERE STRESU, OVEĽA VIAC ĽUDÍ, AKO KEDYKOĽ-
VEK PREDTÝM, BOJUJE S VÁŽNOU PORUCHOU SPÁNKU. NAZÝVA SA AJ „KORO-
NASOMNIA“ ČI „COVID-SOMNIA“.

Dodržiavajte pravidelný denný režim – Aj napriek 
tomu, že mnohí pracujete z domu, dodržujte rovnaký har-
monogram, akoby ste išli do práce. Choďte spať a vstávajte 
každý deň v rovnakom čase. Nespite ráno dlhšie a ne-
chodievajte večer spať neskôr. Keď vám ráno zazvoní budík, 
vstaňte aj napriek tomu, že nemusíte vyjsť z domu do práce.

Počas dňa si dajte pauzu – Doprajte si obednú pre-
stávku a čas na prechádzku na čerstvom vzduchu.

Venujte sa fyzickej aktivite a športu – Cvičenie 
znižuje stres, udržuje telo v kondícii a zlepšuje prekrvenie 
mozgu a zvyšuje kvalitu spánku.

Doprajte si slnečné svetlo – To pomáha udržiavať 
cirkadiánne rytmy v poriadku, takže telo produkuje mela-
tonín v noci a nie cez deň.

Nepoužívajte spálňu ako kanceláriu – Pre lepšiu 
kvalitu spánku by mali byť tieto dve miestnosti a zároveň 
činnosti jasne oddelené. Mozog je tak menej náchylný 
premýšľať nad pracovnými záležitosťami aj v noci.

Vyhýbajte sa obrazovkám v spálni – Modré svetlo 
žiariace z mobilných telefónov, tabletov a počítačov signali-
zuje nášmu telu, aby bolo bdelé a nevylučovalo melatonín. 
Vyskúšajte si pred spaním radšej prečítať dobrú knihu.

Nespite cez deň – Aj krátky spánok v priebehu dňa 
môže narušiť váš spánkový rytmus.

Nejedzte neskoro večer – Na večeru uprednostnite 
ľahšie stráviteľné jedlá.

Obmedzte kofeín a alkohol – Napriek tomu, že 
alkohol vám môže pomôcť zaspať, nemusí ísť nevyhnutne 
o kvalitný spánok.

Bylinky na pokojný spánok – Pri nespavosti upred-
nostnite prírodnú cestu pred chemickými liekmi. Príroda 
ponúka množstvo druhov rastlín prospievajúcich dušev-
nému zdraviu, zmierňovaniu napätia a psychického stresu. 
Patrí medzi ne napríklad Levanduľa lekárska, Medovka 
lekárska, Mäta pieporná, valeriána a mnohé ďalšie. By-
linky si môžete pripraviť formou čaju, kúpeľa, bylinkových 
obkladov, inhalovaním esencií a podobne.

Melatonín ako telu vlastná látka – Melatonín je 
vhodným voľnopredajným liekom dostupným vo viace-
rých liekových formách (tablety, kapsuly, spreje). Priaznivý 
účinok sa dosiahne pri konzumácii 1 mg melatonínu tesne 
pred spaním.

Ďalšie vhodné doplnky – Horčík v kombinácii s vita-
mínom B6 prispieva k správnej funkcii psychiky a činnosti 
nervovej sústavy.

Nespavosť, známa ako insomnia, je poru-

cha spánku, ktorá patrí medzi veľmi časté 

a závažné zdravotné problémy súčasnej 

populácie aj mimo pandémie. Prejavuje 

sa nielen sťaženým zaspávaním večer, ale 

aj skorým ranným prebúdzaním sa, čas-

tým prebúdzaním sa v noci a neschop-

nosťou znovu zaspať. Jedna prebdená 

noc neznamená, že trpíte nespavosťou, 

avšak dlhodobé problémy so spánkom 

môžu mať za následok zhoršenie zdra-

votného stavu vrátane obezity, tráviacich 

ťažkostí, vysokého krvného tlaku, zvýše-

ného rizika srdcového infarktu, cievnej 

mozgovej príhody, zníženia imunity či 

cukrovky. Taktiež spôsobuje psychické 

zmeny, náladovosť, únavu, stavy úzkosti, 

depresie, nechutenstvo, zvyšuje sklon 

k závislostiam, ovplyvňuje koncentráciu 

a pamäť.

Každý človek má v tele vlastné biologické 

hodiny, ktorých činnosť je podmienená 

aktivitou buniek v hypotalame. Práve nimi 

je riadený denný – cirkadiánny rytmus 

tela, ktorým je opakujúci sa cyklus spán-

ku a bdenia trvajúci priemerne 24 hodín 

(rozpätie približne 20 až 28 hodín). Naň 

je napojená činnosť jednotlivých orgánov 

a produkcia hormónov. Jedným z nich je 

aj hormón melatonín, látka nazývaná aj 

spánkový hormón. Pri poklese denného 

svetla dochádza k aktivácii vylučovania 

melatonínu, ktorý výrazne podmieňuje 

denný rytmus a spánkovú činnosť.

Práve v dôsledku udržania neporušeného 

cirkadiánneho rytmu je dôležité aj v čase 

koronavírusu zachovať si pravidelný 

denný režim. Existuje množstvo spôso-

bov, ako si viete zlepšiť kvalitu spánku 

a podniknúť tak kroky v boji proti stresu 

a únave z COVIDU aj sami. Uvedené po-

znatky, ktoré sme zoradili do „12-tich rád“, 

ponúkajú viaceré možnosti, ako správne 

nastaviť svoj denný režim, a tým si zabez-

pečiť plnohodnotný spánok.

Autor: 

Mgr. Lenka Slaná, 
Lekáreň Dr.Max
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Foto: Gabriela Drobová

ZDÁ SA, ŽE UŽ STARÍ AZTÉKOVIA A MAYOVIA JEDLI MALÉ SEMIENKA CHIA POCHÁDZAJÚCE ZO ŠALVIE A POVAŽO-
VALI ICH ZA DÔLEŽITÝ ZDROJ ENERGIE. DNES SÚ CHIA OBĽÚBENÉ PRE SVOJ VYSOKÝ OBSAH ŽIVÍN, VĎAKA ČOMU 
ZÍSKALI STATUS SUPER POTRAVINY. TENTO VÝRAZNÝ NUTRIČNÝ POMOCNÍK VÁS MÔŽE PODPORIŤ NA CESTE ZA 

ZDRAVŠÍM TELOM A ZA LEPŠÍMI ŠPORTOVÝMI VÝKONMI. V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH ZISTÍTE, PREČO JE O CHIA SE-
MIENKA TAKÝ VEĽKÝ ZÁUJEM, AKÝ VPLYV MAJÚ NA NAŠE TELO A KEDY TREBA ZVÝŠIŤ POZORNOSŤ PRI ICH KONZUMÁCII.

Chia, semienka plodiny Šalvie hispánskej, 

obsahujú mnoho proteínov, kvalitných sacha-

ridov, vitamínov, minerálov a antioxidantov. Sú 

jedným z najvýznamnejších zdrojov omega-3 

nenasýtených mastných kyselín. Semienka 

majú neutrálnu chuť a neobsahujú lepok, 

vďaka čomu sa dajú hravo zaradiť takmer 

do každého jedálneho lístka.

SAMÉ SUPERLATÍVA
Charakteristickou vlastnosťou chia je viazať 

vodu a vytvárať na povrchu gélovú vrstvu. 

Semienka sú tak v žalúdku chránené pred 

tráviacimi enzýmami a predlžuje sa interval 

premeny sacharidov na jednoduché 

cukry, čo znamená, že po zjedení 

jedla s  chia nebudete mať do 

niekoľkých minút vlčí hlad. 

Táto vlastnosť je daná tým, 

že takmer všetky sacharidy 

v semenách sú tvorené 

vlákninou. Vláknina je zároveň dôležitou zlož-

kou pre správne fungovanie prospešných 

baktérií v čreve.

V porovnaní s inými rastlinnými zdrojmi, chia 

semienka obsahujú vyšší podiel kvalitných 

bielkovín. Dostatočná konzumácia biel-

kovín znižuje nutkavé myšlienky na jedlo, 

a tak napomáha pri chudnutí. Chia sú skve-

lým zdrojom bielkovín aj pre ľudí s nízkym 

príjmom živočíšnych produktov. Tuk v seme-

nách je bohatý na rastlinné omega-3, ale 

i omega-6 mastné kyseliny patriace do sku-

piny zdravých nenasýtených tukov. Je však 

nutné dodať, že ide o takzvanú ALA (alfa-li-

nolenovú kyselinu), ktorá je síce pre zdravie 

prospešná, no za biologicky hodnotnejšie 

sú považované zložky omega-3 DHA a EPA 

pochádzajúce z rybieho oleja.

Semienka vynikajú vysokým obsahom veľmi 

dobre vstrebateľného vápnika, ktorého jev 

nich dokonca päťnásobne viac ako v krav-

skom mlieku. S výhodou ich preto môžu do 

stravy pridať tí, ktorí sa vyhýbajú konzumácii 

mlieka, napríklad vegáni alebo ľudia s intole-

ranciou na laktózu a podobne. K udrža-

niu zdravia kostí a zubov prispievajú 

okrem vápnika aj v chia obsiah-

nutý horčík a fosfor. Ďalšími 

prítomnými minerálmi sú 

mangán, selén, zinok, meď 

či železo, ktorého je v nich 

SUPER POTRAVINA „CHIA“ 
BY NEMALA CHÝBAŤ 

V ŽIADNOM JEDÁLNIČKU

Všetky tehotenské testy Clearblue majú presnosť vyššiu než 99 % odo dňa očakávanej menštruácie
Zobrazené výsledky slúžia iba k ilustrácii. Reálne výsledky sa môžu líšiť. Vždy si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
1 Test sa môže použiť najskôr 6 dní pred omeškaním menštruácie, teda 5 dní pred očakávanou menštruáciou. 2 Určenie týždňa tehotenstva je na 97% v zhode s neskorším ultrazvukovým datovaním. 
Štúdia sa vykonala na 187 ženách a porovnali sa výsledky indikátora týždňa (1–2, 2–3, 3+ týždne od počatia) s určením dátumu podľa ultrazvuku. 

Jediný test zobrazujúci 

týždeň od počatia

• Jasný, nespochybniteľný digitálny 
výsledok

• Jednoduché použitie
• Výsledok testu za 3 minúty

Výsledok o 6 dní1 skôr odo 

dňa omeškanej menštruácie

• Citlivý a presný test – 10 mlU/ml
• Indikátor správneho použitia – 

testovacia tyčinka zružovie
• Výsledok testu za 3 minúty

Digitálny ovulačný test

• Zistí zvýšenie hladiny luteinizačného 
hormónu (LH), a tým určí 2 najplodnejšie dni 
– deň zistenia prudkého zvýšenia hladiny LH 
a nasledujúci deň sú najplodnejšie dni

• Obsahuje 10 testovacích tyčiniek

novinka

Ultra 
včasný

Ovulačný test 
Digital

Žiadne zvýšenie 
hladiny LH

Prudké zvýšenie 
hladiny LH

Ste tehotná Nie ste tehotná

Digital 
s indikátorom 
týždňa

Týždne od počatia 2

Tehotenské a ovulačné testy spĺňajúce všetky potreby žien
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trikrát viac ako v špenáte. Táto super potravi-

na sa vyznačuje významnými protizápalovými 

účinkami vzhľadom na obsah pre zdravie 

prospešných antioxidantov, vitamínu C a E 

a škoricových kyselín.

PRE KOHO ÁNO,
PRE KOHO NIE?
Chia semienka by mali byť zásadným do-

plnkom stravy pre športovcov, vegánov, 

vegetariánov, pre osoby s nadváhou, lebo 

sú vhodným pomocníkom pri znižovaní cho-

lesterolu a podporujú imunitu. Prispievajú tiež 

k zvýšeniu fyzického výkonu, môžu zlepšiť 

fungovanie tráviaceho traktu, môžu znížiť rizi-

ko vzniku alebo zabrániť zhoršeniu ochorení 

srdcovo-cievneho systému a cukrovky.

Hoci sú chia semienka super potravinou, 

nie sú vhodné pre každého z nás. Pri ich 

konzumácii by si mali dávať pozor tí, ktorých 

trápi nízky krvný tlak. Chia semienka síce 

telu energiu dodávajú, no ak vám znížia tlak 

krvi, budete, naopak, bojovať s malátnosťou. 

Preto ak aj pacienti liečení na vysoký krvný 

tlak siahnu po chia, mali by mať na pamäti, 

že semienka sú schopné zvýšiť účinok ich 

antihypertenzívnych liekov, čo môže opäť 

viesť k nízkemu tlaku krvi.

Ak váš organizmus nie je zvyknutý na výživu 

bohatú na vlákninu, chia semiačka môžu spô-

sobiť nepríjemné nadúvanie, bolesti brucha, 

zápchu, prípadne hnačku. Balastné látky sú 

v zásade ideálne na trávenie, no treba s nimi 

začať pozvoľna a do stravy ich možno pri-

dávať v malých množstvách. Odporúčanú 

dennú dávku predstavujú dve čajové lyžičky, 

čiže približne 25 gramov, ktoré si vhodne 

rozdeľte počas celého dňa. Ťažkosti sa tak-

tiež môžu objaviť, keď po väčšom množstve 

vlákniny neprijmete dostatok tekutín. Voda 

je totiž nevyhnutná pre prechod vlákniny 

tráviacim traktom. Ľudia s chronickými zá-

palovými ochoreniami čriev, ako napríklad 

Crohnova choroba, ulcerózna kolitída a iné, 

by mali v potrave kontrolovať príjem vlákniny, 

a teda konzumáciu chia semienok potenci-

álne zredukovať. Vďaka vysokému obsahu 

vlákniny, ktorá spomaľuje vstrebávanie cukru 

do krvi, sa semienka môžu podieľať na zni-

žovaní hladiny cukru v krvi. Z čoho vyplýva, 

podobne ako pri liečbe vysokého krvného 

tlaku, že pri nadmernej konzumácii chia u dia-

betikov je nutné byť obozretný, lebo hrozí 

riziko prudkého poklesu hladiny cukru v krvi. 

Ako už bolo spomínané, chia semienka sú 

bohatým zdrojom alfa-linolenovej kyseliny, 

ktorej konzumácia sa neodporúča v prípade 

onkologických ochorení prostaty.

Vzhľadom na nutričné hodnoty sa chia se-

mená odporúča užívať hlavne ráno, aby telu 

dodali potrebnú energiu na celý deň. Uží-

vanie večer by mohlo spôsobiť ťažkosti so 

zaspávaním. Konzumáciou chia semienok si 

môžeme zlepšiť celkové zdravie, no netreba 

zabúdať – „Všetko s mierou!“

ČO OBSAHUJÚ
CHIA SEMIAČKA

mineerály
škoricovéé kkyysseliinnyyy

vitammín C

vitamín E
omega-6
omegaa--33proteíny

bielkoviny

antioxidanty

Autor: 

Mgr. Soňa Štefániková, 
Lekáreň Dr.Max
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SPREJ DO NOSA
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GripVis sprej do hrdla, GripVis nosový sprej sú zdravotnícke pomôcky, ktrorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
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KOMPLIKÁCIE
PO PREKONANÍ OCHORENIA
Aj pri koronavírusovej infekcii platí, že každý 

človek má vybudovaný iný imunitný systém, 

ktorý bojuje s týmto ochorením. Preto je 

priebeh infekcie u jednotlivých pacientov 

veľmi rôzny. Je dôležité uvedomiť si, že kým 

u niekoho nemusia byť symptómy ochore-

nia žiadne, ľudia so slabšou imunitou môžu 

bojovať s ťažkým priebehom a často nie 

sú úplne fi t ani dlhé mesiace po prekonaní 

ochorenia.

Tento stav sa nazýva dlhodobý Covid-19 

(long covid). Je to multisystémové ocho-

renie, ktoré často nastupuje po relatívne 

miernych úvodných príznakoch a trvá viac 

ako 12 týždňov. Medzi narastajúce dlho-

dobé komplikácie patrí najmä dýchavičnosť, 

extrémna únava, poruchy spánku, bolesť 

hlavy, bolesť na hrudi, búšenie srdca, po-

škodenie obličiek, tráviace ťažkosti, zhor-

šený stav cukrovky, poruchy pamäti, stavy 

úzkosti, tŕpnutie úst a triaška.

AKO SA DOSTAŤ
DO KONDÍCIE 
Medzi dôležité aspekty liečby po long 

covid patrí najmä rehabilitačná liečba, 

dychové cvičenia a psychotera-

pia. Významnú úlohu pri reha-

bilitácii pacientov s  ťažkým 

priebehom zohrávajú fyzio-

terapeuti, ktorí pomáhajú 

pacientom s  opätovným 

navrátením pohyblivosti 

pomocou jednoduchých cvičení, ktoré zlep-

šujú zotavenie pľúc, dýchavičnosť a únavu. 

Dôležité je nájsť rovnováhu medzi aktivi-

tou a odpočinkom, aby sa pacienti mohli 

postupne vrátiť do svojho každodenného 

života.

Okrem dýchacích ťažkostí a bolesti je tu 

aj psychický následok choroby. Pacienti 

opisujú strach z opätovného nakazenia sa 

a taktiež strach o svoju rodinu a blízkych. 

Preto sa v čo najväčšej miere treba snažiť 

vyhýbať stresovým situáciám a venovať 

sa relaxačným cvičeniam. V súčasnosti, 

žiaľ, nemáme na Slovensku vytvorené tzv. 

„post-covidové centrá“, kde by sa pacienti 

mohli obrátiť na komplexnú zdravotnú sta-

rostlivosť. Liečba týchto dlhodobých prízna-

kov je symptomatická, čo znamená liečenie 

jednotlivých príznakov ochorenia.

ODPORÚČANÉ
VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
PRI REKONVALESCENCII
Tak ako pri každej inej chorobe, aj pri ko-

ronavírusovej infekcii môžeme posilňovať 

imunitu užívaním niektorých látok. Dôležité 

je uvedomiť si, že žiaden z uvedených prí-

pravkov nemôžeme považovať za liečbu za-

meranú priamo proti ochoreniu Covid-19, 

a tiež treba brať do úvahy, že ich účinok 

nie je okamžitý, ale nastupuje po niekoľ-

kých týždňoch pravidelného užívania.

Medzi najdôležitejšie patrí vitamín D. Jeho 

denná dávka by nemala prekročiť 2 000 

IU (medzinárodných 

jednotiek). Ovplyvniť 

prejavy vírusových 

infekcií môže aj pre-

ventívne podávanie 

betaglukánov, odpo-

rúča sa denná dáv-

ka 250 – 500 mg 

a  jeho užívanie 

je nalačno. Dôle-

žitú úlohu v obra-

nyschopnosti orga-

nizmu zohráva zinok, 

v dennej dávke 30 – 

50 mg a selén v dennej 

dávke 50 – 100 mg.

Na liečbu zvýšenej teploty a bolesti 

sa užívajú liečivé prípravky s obsahom 

paracetamolu alebo ibuprofénu. Pri liečbe 

kašľa je potrebné odstrániť hlien z dýcha-

cích ciest, a tým znížiť riziko pridružených 

pľúcnych infekcií. Vhodné sú liečivá ako 

acetylcysteín, erdosteín, ambroxol alebo 

bromhexín. Na podpornú terapiu kašľa sa 

môžu použiť aj rastlinné extrakty, ako na-

príklad Sladké drievko, výťažok 

z pelargónie alebo Horec 

drsný.

ČO JE TO
COVID-19?
COVID-19 (z anglického ná-

zvu COrona VIrus Disease 

2019) je infekčné ochore-

nie, ktoré je vyvolané koro-

navírusom SARS-CoV-2. Tento 

vírus bol prvýkrát identifi kovaný 

v decembri 2019 v čínskom meste 

Wu-chan u pacientov so závažným respi-

račným ochorením. Najväčšia hrozba tohto 

neviditeľného nepriateľa spočíva v tom, že 

sa šíri vzdušnou cestou, takzvanou kvapôč-

kovou infekciou, a môžu ho prenášať aj 

ľudia bez akýchkoľvek prejavov ochorenia. 

COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, 

vo vážnych prípadoch spôsobuje ťažký zá-

pal pľúc a môže viesť až k smrti pacienta. 

Medzi najčastejšie príznaky ochorenia patrí 

horúčka nad 38  C̊, kašeľ, sťažené dýcha-

nie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, ma-

látnosť, strata čuchu a chuti.

DLHODOBÉ PREJAVY PO VYLIEČENÍ SA Z  COVID-19 NIE SÚ VÔBEC OJEDINELÝM JAVOM. 
NA CELOM SVETE PRIBÚDAJÚ PACIENTI, KTORÍ SA SŤAŽUJÚ NA DLHODOBÉ SYMPTÓMY, 
KTORÉ ICH TRÁPIA AJ NIEKOĽKO MESIACOV OD ZISTENIA KORONAVÍRUSOVEJ INFEKCIE. 

HOVORÍME IM LONG COVID. STRPČUJÚ ŽIVOT NIELEN SENIOROM, ALE AJ MLADÝM ĽUĎOM, 
ČI V MINULOSTI ZDRAVÝM A AKTÍVNYM ŠPORTOVCOM.

JE TO
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ÚNAVA ČI BOLESŤ NA 
HRUDNÍKU. ČO POMÁHA 

PO PREKONANÍ COVID-19?

Autor: 

PharmDr. Júlia Kollárová, 
Lekáreň Dr.Max
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ADAM ĎURICA:
BEZ MANŽELKY

A SYNOV SI NEVIEM 
PREDSTAVIŤ ŽIVOT

Rozhovor sme robili na sklonku zimy. Keď 
budú naši zákazníci čítať tento časopis, 
bude sa už začínať jar. Spomeniete si, ako 
ste prežili tohtoročnú zimu a na čo sa po-
tom tešíte s príchodom jari?
Budem úprimný a poviem, že tohtoročná 

zima bola veľmi náročná. Zima aj za bežných 

okolností je pre mňa obdobím, keď sa viac 

venujem novej tvorbe a rodine. S prihliadnu-

tím na pandemickú situáciu sa to u mňa ešte 

umocnilo. Myslím si, že pre mnohých bola 

posledná zima skúškou toho, čo všetko sme 

schopní vydržať. Čo sa týka jari, najradšej 

mám ten moment, keď už na sebe nemám 

veľa zimných vrstiev, vyjdem si na jarné sln-

ko a zhlboka sa nadýchnem.

Zostať zdravý je dnes dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým. Čo robíte pre svoje 
zdravie a ako sa udržiavate fi t?
S manželkou máme veľmi radi korčuľova-

nie, bicyklovanie, prechádzky, turistiku a ta-

kisto pingpong, to je vyslovene naša špor-

tová srdcovka. Ale všetky tieto veci museli 

ísť bokom, pretože na ne jednoducho nezo-

stáva čas, ktorý si vyžadujú naše deti. Lenže 

čas strávený s nimi nikto z nás neľutuje.

Manželka Kristína a  synovia Timotej 
a  Benjamín Vám určite vypĺňajú všet-
ky voľné chvíle. Ale istotne, ako každý 
človek, potrebujete byť niekedy sám so 
sebou. Ako najradšej trávite tento čas? 
Čomu sa venujete vo voľných chvíľach?
Priznám sa, že keď mi moje deti začali vy-

pĺňať takmer 24 hodín z celého dňa, začal 

som si uvedomovať, že nemám čas na seba; 

a chvíľ, kedy môžem tvoriť, je čoraz menej. 

Dlho som rozmýšľal, ako to vyriešiť. Podarilo 

sa mi to tak, že už dlhší čas vstávam ráno 

o piatej, aby som mal priestor pre seba, 

pre svoje nápady a pre veci, ktoré mám 

rád. Ak naši chlapci zmenia režim vstáva-

nia, budem ho musieť zmeniť aj ja, ale teraz 

ma to baví, pretože takto ráno chodím do 

štúdia a tvorím tam nové veci. Práve to ma 

v hudbe baví zo všetkého najviac.

Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla 
aj umelecký svet. Ako vnímate to, že síce 
nemôžete koncertovať, ale môžete byť 
častejšie so svojimi blízkymi?
Celú situáciu prijímam s  pokorou a  som 

presvedčený, že na všetkom zlom je aj nie-

čo dobré. Hudba je môj život a neviem si 

predstaviť bez nej fungovať. Je to esencia 

našich životov, verím, že čoskoro naplno 

ožije a bude robiť ľuďom radosť, pretože ľu-

dia potrebujú dôvody na úsmev. Potrebujú 

sa uvoľniť a odviesť svoju myseľ na chvíľu 

na iné miesto; a presne na to hudba slúži. 

Samozrejme, za normálnych okolností by 

som so svojou rodinou nemohol tráviť toľ-

ko času, koľko teraz, pretože by som bol 

na koncertoch. Na druhej strane má človek 

tiež možnosť zamyslieť sa a zhodnotiť svoje 

doterajšie počínanie. Musím povedať, že 

ja si svoje úspechy a svoju prácu do roku 

2020 vážim oveľa viac, ako keby som len 

bezproblémovo pokračoval ďalej. Mnohí 

umelci stratili počas pandémie svoje živoby-

tie. No keď vidím, ako moji synovia každý 

deň napredujú a učia sa nové veci, mám 

pocit, že som bohatší, a cítim sa, ako keby 

som vôbec o nič neprišiel. Napriek tomu, že 

budúcnosť je neistá.

SYMPATICKÝ SPEVÁK, MILUJÚCI MANŽEL A OTEC DVOCH SYNOV MOMENTÁLNE TRÁVI VŠETKY 
VOĽNÉ CHVÍLE SO SVOJOU RODINOU. VO VOĽNOM ČASE SA VENUJE PÍSANIU SKLADIEB A SVO-
JIM KONÍČKOM. S MANŽELKOU KRISTÍNOU SI RÁD ZAHRÁ PINGPONG ALEBO STRÁVIA SPOLOČ-

NÉ POPOLUDNIE NA BICYKLI ČI NA PRECHÁDZKE V PRÍRODE. MÁLOKTO BY O ŇOM POVEDAL, ŽE 
VSTÁVA UŽ RÁNO O PIATEJ, PRETOŽE PODĽA NEHO NAJLEPŠIE NÁPADY PRICHÁDZAJÚ KRÁTKO 
PO PREBUDENÍ SA. ADAM ĎURICA V ROZHOVORE PRE ČASOPIS MAXIMUM PREZRADIL, ČO BY 
CHCEL EŠTE DOSIAHNUŤ NA HUDOBNEJ SCÉNE, 
AKÉ NAJNOVŠIE PROJEKTY CHYSTÁ 
A  KTORÉ ROČNÉ OBDOBIE MÁ 
NAJRADŠEJ.

Musím 
povedať, že 

ja si svoje úspechy 
a svoju prácu do roku 
2020 vážim oveľa 
viac, ako keby som 
len bezproblémovo 
pokračoval ďalej.
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Nové skladby najradšej tvorí skoro ráno.Adam Ďurica pri natáčaní jedného z klipov.



14 MAXimum 15MAXimum
r o z h o v o r

Autor: 

Matej Štepiansky
PR špecialista, 

Zdravotná 

poisťovňa Dôvera

s e r v i s

Autor: 

PhDr. Erik Mihalko, 
externý spolupracovník 

časopisu MAXimum

MÝTUS 1: NA KRV TREBA ÍSŤ NALAČNO
Práve naopak. Nalačno treba prísť len na odber krvi k lekárovi, ktorý potrebuje skontrolovať vaše 
biochemické hodnoty. V prípade darovania krvi pred odberom rozhodne nehladujte. Na raňajky si 
doprajte ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med. A aspoň 
pol litra tekutiny, najlepšia je voda, minerálka, čaj či ovocná šťava. Strava deň pred darovaním by 
mala byť striedma, večera by nemala obsahovať ťažké a mastné jedlá. Deň pred odberom by 
ste mali vypiť minimálne dva litre tekutín.

MÝTUS 2: AK UŽÍVAM LIEKY, NEMÔŽEM DAROVAŤ KRV
Ako ktoré. Lieky na zníženie vysokého krvného tlaku sa napríklad s darcovstvom nevylučujú. 
Za predpokladu, že ste sledovaný lekárom a váš tlak je pod kontrolou. V deň darovania 
krvi však užite liek až po odbere. Ak ste užívali antibiotiká, treba s darovaním krvi počkať 
14 dní. O presnom postupe sa informujte u transfúziológa.

MÝTUS 3: POTETOVANÍ ĽUDIA NEMÔŽU DAROVAŤ KRV
Ale môžu. Výnimkou sú darcovia s čerstvým tetovaním. Tí by v záujme bezpečnosti 
mali počkať šesť mesiacov. Podobné pravidlo platí aj pre chirurgické zákroky či 
pre zošívanie po úrazoch. Na ďalší odber krvi sa odporúča počkať štyri mesiace. 

MÝTUS 4: CVIČENIE A DAROVANIE KRVI NEJDE DOKOPY
Muži môžu v pohode darovať krv raz za tri mesiace a ženy raz za štyri aj v tom prí-
pade, ak rekreačne športujú. Po darovaní 450 ml krvi začne ľudské telo obnovovať 
červené krvinky a ostatné zložky krvi. Spotrebuje pri tom približne 650 kJ energie, 
čo je podobná spotreba ako pri tréningu.

MÝTUS 5: PO DAROVANÍ KRVI BUDEM SLABÝ
Únave sa môžete vyhnúť. Receptom je dodržiavať pitný režim pred darovaním krvi 
a 15 – 20-minútový relax tesne po ňom. Plus nezabudnite na doplnenie tekutín a na ľahké jedlo.

MÝTUS 6: VYRADILI MA Z DAROVANIA, VIAC KRV DAROVAŤ NEMÔŽEM
Ak sa pri vyšetrení darcu preukáže, že má zdravotný problém, napríklad anémiu, je to dôvod na jeho dočasné 
vyradenie zo zoznamu. Keď však tento dôvod pominie, krv môže znovu darovať.

MÝTUS 7: VEĽA ĽUDÍ DARUJE KRV, JA UŽ NEMUSÍM
Krvi nie je nikdy dosť. Pri jednej operácii srdca potrebuje pacient aj päť transfúznych jednotiek. Pri 
autonehode môže byť spotreba aj 50 jednotiek krvi. Pacient, ktorý sa lieči na leukémiu, potrebuje aj 
osem transfúznych jednotiek za týždeň. Krv je veľmi vzácna, a preto je každý darca krvi vždy vítaný.

NIE STE VHODNÝ DARCA KRVI? 
MOŽNO SA MÝLITE

DAROVANIE KRVI JE UŠĽACHTILÝ ČIN, KTORÉHO HODNOTA SA V ČASE PANDÉMIE ZNÁSOBUJE. S NÁV-
ŠTEVOU TRANSFÚZNEJ STANICE NETREBA VÁHAŤ: ODBEROVÉ MIESTA FUNGUJÚ V SPRÍSNENOM 
HYGIENICKOM REŽIME. MYSLÍTE SI, ŽE NIE STE VHODNÝM DARCOM? PRIPOMÍNAME SEDEM ZÁSAD, 

KTORÉ VÁS MOŽNO PRESVEDČIA O OPAKU. A PORADÍME VÁM, AKO SA BUDETE AJ PO ODBERE CÍTIŤ FIT.
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TIP: Ak ste poistencom Dôvery, máme pre 
vás bonus k dobrému pocitu po darovaní 
najvzácnejšej tekutiny. Každý poistenec má po 
odbere krvi nárok na vitamínový doplnok, ktorý 
mu pomôže pri regenerácii. Tí, ktorí chodia pra-
videlne darovať krv, môžu využiť zľavu na pobyt 
vo vybratých slovenských kúpeľoch. Bližšie 
informácie nájdete na www.dovera.sk.

Aké projekty chystáte v roku 2021 a kedy 
sa môžu fanúšikovia tešiť na Váš ďalší sin-
gel, prípadne na nový album?
Ja sa v prvom rade považujem nielen za 

speváka, ale aj za autora, a teraz mám do-

statok priestoru pre novú tvorbu. Je to su-

per, pretože sa môžem do hĺbky ponoriť do 

svojich projektov a vďaka tomu vzniklo už 

niekoľko skvelých skladieb, ktoré budem 

postupne predstavovať. Celým vyvrchole-

ním tohto snaženia bude nový album, ale 

zatiaľ neprezradím, kedy presne vyjde.

Doteraz ste získali tri sošky OTO v kategó-
rii Spevák. Máte v hudbe nejaký konkrétny 
cieľ, ktorý by ste chceli dosiahnuť?
Človek môže mať milión cieľov, ale ako sa 

hovorí: „Človek mieni, Pán Boh mení.“ Mys-

lím si, že to doslovne platí na celú situáciu, 

ktorú teraz prežívame. Takže mojím najväč-

ším cieľom a túžbou zároveň, je opäť sa vrá-

tiť na pódiá a vidieť úsmevy ľudí, ktorí prišli 

na moje koncerty. Teším sa, keď opäť zaži-

jem tie neskutočné výmeny energie medzi 

mnou a publikom; a opäť budem fanúšikom 

rozdávať radosť.

Máte nejaký hudobný idol, ktorý Vás celo-
životne inšpiruje?

Tých bolo kedysi veľa, ale čím som starší, 

tým viac nachádzam inšpiráciu aj v osob-

nostiach mimo hudobného života. Je veľké 

množstvo ľudí, ktorí svojimi činmi, úspech-

mi, odhodlaním a vierou dokázali veľké veci. 

O  takýchto ľuďoch si rád čítam, zisťujem 

nové veci a snažím sa nimi inšpirovať.

S kým by ste si rád zahrali na jednom pó-
diu? Máte nejaký hudobný sen, či už zo 
súčasnosti, alebo z minulosti?
To, čo som dokázal za posledné roky v hud-

be, to sú všetky moje splnené sny, ktoré som 

mohol zažiť. Je to skvelý pocit, keď sa vám 

niečo podobné podarí. Niekedy mám pocit, 

že som dostal viac než o čom som sníval. 

Ale, samozrejme, ešte nejaké sny existujú, 

ale bojím sa, že ak ich vyslovím takto verej-

ne, tak sa mi nemusia splniť. Takisto je veľa 

hudobných osobností, s ktorými by som si 

rád zahral na jednom pódiu, ale kým to bude 

možné, budem vďačný za to, že môžem hrať 

so svojou kapelou vlastné koncerty pre mo-

jich fanúšikov na Slovensku a v Čechách. Ak 

by sa mi tento sen splnil už tento rok, bol by 

som naozaj veľmi šťastný.

Čo Vám najviac pomáha, keď ste smutný 
alebo keď sa Vám nedarí tak, ako by ste 
chceli?
V minulosti mi nepomáhalo nič, pretože som 

bol smutný väčšinou z toho, že som nepodal 

stopercentný výkon, že som nevyriešil nie-

čo tak, ako som si to vymyslel. Jednoducho 

som bol na seba veľmi prísny. Zmenilo sa to 

až s príchodom mojich detí, ktoré mi ukázali 

nové pohľady na život a otočili môj hodno-

tový rebríček. Synovia mi takisto nedovolia 

uvažovať o  ťažkých témach. Sú pre mňa 

veľkým darom a život bez nich si už neviem 

ani predstaviť.

Teším sa, keď 
opäť zažijem tie 

neskutočné výmeny 
energie medzi mnou 
a publikom; a opäť 
budem fanúšikom 
rozdávať radosť.

Adam má rád prechádzky v prírode. Synovia Timotej a Benjamín mu vypĺňajú všetky voľné chvíle.F
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VZNIK PROBLÉMU
Príčiny vzniku karpálneho tunela sú rôzne. 

Zdravotný problém spôsobuje útlak nervu 

medianus v oblasti zápästia. Tlačiť na nerv 

môžu zhrubnuté zapálene šľachy, výrast-

ky či iné zmeny po zlomeninách zápästia. 

Ďalším podstatným dôvodom vzniku kar-

pálneho tunela, najmä u ľudí pracujúcich 

za počítačom, býva spravidla nevhodné 

nastavenie pracovného miesta a nedos-

tatočná pohybová kompenzácia. Syndróm 

karpálneho tunela postihuje štyrikrát častej-

šie ženy ako mužov v produktívnom veku. 

Dôvodom je v tomto smere predovšetkým 

fakt, že sa prejavuje pri hormonálnych 

zmenách, ako sú napríklad menopauza či 

tehotenstvo. Medzi viac ohrozené skupiny 

patria aj ľudia s cukrovkou či s inými meta-

bolickými poruchami.

POČÚVAJTE SVOJE TELO
Prvotné príznaky sa často zamieňajú a spá-

jajú sa s príznakmi pri problémoch v oblasti 

krčnej chrbtice. Dôležitá je dôsledná diag-

nostika a neprehliadanie signálov tela. Medzi 

časté príznaky, ktoré netreba podceniť, patrí 

brnenie a zmena citlivosti v palci, ukazováku 

a prostredníku. Ďalej je to bolesť a obmedze-

ný pohyb zápästia alebo strata sily v úchope. 

Symptómy sa objavujú v noci a ráno, počas 

dňa a po rozhýbaní sa stav zlepší.

VYHNITE SA OPERÁCII
Syndróm karpálneho tunela sa veľmi často 

rieši chirurgickým zákrokom. Operácia je 

nutná najmä vtedy, ak ľudia ignorujú svoj 

zdravotný stav pri prvých signáloch, že sa 

niečo deje. Okrem zmeny c itlivosti v prstoch 

je možné pozorovať obmedzenú pohybli-

vosť zápästia, a to tak, že človek má problém 

oprieť sa o dlaň napríklad v polohe na šty-

roch. Predlaktie postihnutej hornej končatiny 

bude tuhšie pri manuálnej činnosti, ako je 

napríklad miesenie cesta. Okrem včasnej 

diagnózy môžu operáciu odvrátiť jednoduché 

a pravidelné fyzioterapeutické cvičenia. Tie 

spočívajú v uvoľnení presilených zhrubnutých 

svalov a šliach. Skoordinovania, nápravy po-

hybového stereotypu, ktorý spôsobuje preťa-

ženie a unavenie svalov. No a, samozrejme, 

jeho kompenzáciu. Pri zápalových procesoch 

sa aplikuje elektroterapia podľa indikácie.

Princíp očkovania spočíva v aplikácii malič-

kého množstva zložiek pochádzajúcich z pô-

vodcu ochorenia do organizmu. Tieto látky 

v ľudskom tele nevyvolávajú ochorenie, ale 

stimulujú imunitný systém k tvorbe protilátok. 

Tie následne chránia organizmus pred sku-

točným pôvodcom choroby. Väčšina vakcín 

sa podáva injekčne, no napríklad vakcínu 

proti rotavírusom deti užijú ústami. Na Slo-

vensku je očkovanie rozdelené na povinné 

a nepovinné. Kým povinné očkovanie chrá-

ni deti a dospelých pred desiatimi vážnymi 

ochoreniami, nepovinné očkovanie môže 

poskytnúť účinnú ochranu napríklad proti 

chrípke alebo proti kliešťovej encefalitíde.

Každé očkovanie predstavuje veľký zásah 

do imunitného systému, preto pred podaním 

vakcíny treba zhodnotiť zdravotný stav. Me-

dzi najčastejšie príčiny odkladu očkovania 

zaraďujeme akútne vírusové a bakteriálne 

ochorenia či iné závažné ochorenia, na-

príklad poruchy imunity a akútne alergické 

reakcie. Po každom očkovaní sa môžu ob-

javiť prejavy, akými sú opuch, začervenanie, 

prípadne bolestivosť v mieste vpichu alebo 

zvýšená teplota. Tieto príznaky zvyčajne 

odznejú do dvoch dní po podaní vakcíny.

Heslo: „Jeden za všetkých, všetci za jed-

ného!“ by pokojne mohlo byť synonymom 

označenia kolektívna imunita. Ak sa zaočku-

jeme, nechránime tým len seba, ale aj naše 

okolie. Niektorí pacienti s vážnymi ochorenia-

mi, ktorí nemôžu byť pre svoj zdravotný stav 

alebo vek zaočkovaní, sú odkázaní len na 

túto nepriamu formu ochrany. Ak je veľa ľudí 

v komunite očkovaných, patogén sa ťažko 

šíri. Čím viac je očkovaných, tým menej je 

pravdepodobné, že ľudia, ktorí nemôžu byť 

chránení očkovaním, sa dostanú do kontaktu 

s pôvodcom ochorenia. Kolektívna imuni-

ta nachádza svoje uplatnenie len pri tých 

ochoreniach, ktoré sa prenášajú z človeka 

na človeka. Napríklad tetanus spôsobuje 

baktéria nachádzajúca sa v pôde a nepre-

náša sa z človeka na človeka. Nezaočkovaní 

ľudia v tomto prípade nemôžu byť chránení 

kolektívnou imunitou. Náš imunitný systém 

má veľmi dobrú pamäť. Jeho kontakt s jed-

nou alebo s niekoľkými dávkami vakcíny 

nám dokáže zabezpečiť ochranu na roky, 

desaťročia alebo na celý život. Nezabúdaj-

me, že myslieť na prevenciu je vždy lepšie, 

ako liečiť samotné ochorenie potom, čo 

k nemu dôjde.

JEDEN (ZAOČKOVANÝ) ZA 
VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO

ZAVEDENIE OČKOVANIA MÔŽEME POVAŽOVAŤ ZA JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH 
MÍĽNIKOV V HISTÓRII MEDICÍNY. SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁ-
CIA ODHADUJE, ŽE VAKCÍNY ZACHRÁNIA KAŽDÝ ROK VIAC AKO TRI MI-

LIÓNY ĽUDÍ, PRETOŽE OČKOVANIE PREDSTAVUJE JEDNODUCHÚ, BEZPEČNÚ 
A EFEKTÍVNU MOŽNOSŤ OCHRANY PRED INFEKČNÝMI CHOROBAMI.

Autor: 

PharmDr. Michal Trgo, 
Lekáreň Dr.Max

Stará Turá

PROBLÉMOM ZVANÝM KARPÁLNY TUNEL TRPELI V MINULOSTI NAJMÄ ŤAŽKO MA-
NUÁLNE PRACUJÚCI. V SÚČASNOSTI SA TOTO OCHORENIE ROZŠÍRILO TIEŽ U ĽUDÍ PRA-
CUJÚCICH V  ADMINISTRATÍVE, PREDOVŠETKÝM ZA POČÍTAČOM. PRÍČINOU JE  JEDNOSTRANNÉ 

ZAŤAŽENIE RÚK. ČASTÝM RIEŠENÍM PROBLÉMU BÝVA OPERÁCIA POSTIHNUTEJ ČASTI TELA. AVŠAK VČASNOU 
DIAGNOSTIKOU, EŠTE LEPŠIE PREVENCIOU, JE ŠANCA, ŽE K RADIKÁLNEMU RIEŠENIU NEBUDE NUTNÉ PRISTÚPIŤ.

KARPÁLNY TUNEL: „CHOROBA“
Z KANCELÁRSKEHO

POVOLANIA

Autor: 

Erika Bršelová
fyzioterapeut

CVIČENIA

Aplikácia kineziotapu na uvoľne-
nie svalov a odľahčenie bolestiUvoľnenie predlaktiaStrečovanie fl exorov – kĺbov prstov
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VYUŽITE VOĽNÝ ČAS SO SVOJIMI 
DEŤMI A STRÁVTE S NIMI PRÍJEM-
NÉ PREDPOLUDNIE. NAUČÍME VÁS, 

AKO SI MÔŽETE SPOLOČNE Z NEPO-
TREBNEJ PONOŽKY VYROBIŤ ZAJAČIKA 
NA HRANIE. KEĎ BUDETE POSTUPO-
VAŤ PODĽA NÁVODU, PRÁCA VÁM 
ZABERIE LEN NIEKOĽKO MINÚT. TOU-
TO ČINNOSŤOU PODPORÍTE U DETÍ 
NIELEN ICH PREDSTAVIVOSŤ, ALE 
PRECVIČIA SI TIEŽ JEMNÚ MOTORIKU. 

SNAŽTE SA ICH ČO NAJVIAC ZAPOJIŤ 
DO VÝROBNÉHO PROCESU, O TO VÄČ-

ŠIU RADOSŤ BUDÚ MAŤ Z NOVEJ HRAČ-
KY, KTORÚ SI VLASTNORUČNE VYROBIA.NČNE E VYKY, , KTKTORORÚÚ SISI VVLALASTSTNONORURUČNČNE

19

POSTUP

Čo budeme potrebovať
bielu ponožku  •  kúsok tvrdého papiera  •  

nožnice  •  ceruzku  •  ihlu  •  bielu a čiernu 

niť  •  korálky alebo gombíky  •  vatu alebo 

inú výplň  •  stužku na nos

RADY: 
Ak nemáte korálky alebo 
gombíky vhodné na očká 

zajačika alebo fi lc, celú tváričku je 
možne vyšiť pomocou bavlniek. 

Zajačik môže mať oblečené veselé 
tričko alebo nohavice – farebnú ponožku 

odstrihneme v požadovanej veľkosti, 
navlečieme na základnú ponožku pred 

krokom č. 5 a pokračujeme podľa 
návodu.

Krok č. 1
Otočte ponožku naruby, odstrihnite časť 

na chvostík. Vyrobte si z papiera make-

tu ucha a obkreslite ju na ponožku.

Krok č. 5
Vyplňte jeho telo vatou.

Krok č. 7
Prišite korálky, ústa, nos a fúzy.

Krok č. 6
Prešite ponožku – vytvorte nohy, doplň-
te náplň a zašite oba konce nôh.

Krok č. 8
Prešite ponožku – vytvorte ruky.

Krok č. 3
Otočte ponožku na správnu stranu, jemne 

vyplňte uši a hlavu.

Krok č. 4
Zajačika zviažte v oblasti krku.

Krok č. 9
Prišite hlavu k telu, aby bola stabilnejšia 

a aby všetky uzlíky boli schované.

Krok č. 2
Obšite uši po čiare a vystrihnite ich.

O ZAJKOVI,
ČO Z PONOŽKY

ZOŠITÝ BOL

Autor: 

redakcia časopisu MAXimum
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NA SVETE MÁME SPOLU ŠESŤ KONTINENTOV A VIAC AKO 196 NÁRODOV. ČI UŽ HO-
VORÍME O AFRIKE, AMERIKE, ANTARKTÍDE, ÁZII, AUSTRÁLII A EURÓPE, KAŽDÝ 
Z TÝCHTO KONTINENTOV MÁ SVOJU ŠPECIFICKÚ A NEZAMENITEĽNÚ KUCHYŇU. 

POČAS CELÉHO ROKA VÁM PRETO BUDEME V ČASOPISE MAXIMUM PREDSTAVOVAŤ DE-
LIKATESY Z RÔZNYCH ŠTÁTOV, KTORÉ LEŽIA NA ROVNAKOM KONTINENTE. ZAČÍNAME EURÓPOU A TÝMITO TROMI 
VYNIKAJÚCIMI  KUCHYŇAMI - TALIANSKOU, FRANCÚZSKOU A UKRAJINSKOU.

OCHUTNAJTE
DELIKATESY A ŠPECIALITY 

SVETOVEJ KUCHYNE

Postup:
Najprv si z múky, vajca, zo soli a z vody pri-
pravíme hladké cesto, ktoré sa bude dobre 
vaľkať. Cesto po vypracovaní necháme krát-
ko odpočinúť. Medzitým si pripravíme ná-
plň. Zemiaky olúpeme, nakrájame na kocky 
a uvaríme ich. Potom ich scedíme a rozpučí-
me vidličkou. V panvici rozohrejeme olej, pri-
dáme na kocky nakrájanú cibuľu, opražíme ju 
do sklovita a zasypeme paprikou. Do panvi-
ce pridáme zemiaky, všetko dobre posolíme 
a okoreníme. Zmes premiešame a necháme 

vychladnúť. Cesto vyvaľkáme na 2 milimetre 
tenký plát. Pohárom vykrajujeme kolieska 
a kladieme na ne kopčeky zemiakovej nápl-
ne. Cesto preložíme tak, aby nám vznikli pol-
mesiačiky. Okraje dobre pritlačíme napríklad 
pomocou vidličky. Tieto plnené knedličky, 
zvané vareniky, kladieme do vriacej osolenej 
vody a varíme ich asi 10 minút. Po uvarení va-
reniky ihneď podávame s  kyslou smotanou. 
Môžeme ich posypať čerstvou jarnou cibuľ-
kou alebo smaženou cibuľou.

Vareniky z Ukrajiny
Suroviny na cesto:
1 vajce  voda  500 g hladkej 
múky  soľ  olej

Suroviny na prílohu:
kyslá smotanaolej alebo maslo
2 ks jarnej cibuľky

Suroviny na náplň:
3 zemiaky  1 cibuľa  soľ  mle-
té čierne korenie  mletá sladká 
paprika

Pýcha francúzskej
kuchyne: Bourguignon

Suroviny:
750 g hovädzieho mäsa  3 ks cibule 
400 g mrkvy  100 g slaniny  1 l červené-
ho vína  tymian  bobkový list  soľ mleté 

čierne korenie

Postup:
Hovädzie mäso si nakrájame na väčšie koc-

ky, mrkvu a  cibuľu na kolieska. Všetko strie-
davo naukladáme do liatinového hrnca: vrstvu 
cibule, mäsa a mrkvy. Celé to zalejeme vínom 
a pridáme korenie. Necháme 24 hodín odležať 

v chlade.

Na druhý deň scedíme víno, ale nevylievame 
ho. Celú zmes si roztriedime na jednotlivé zlož-

ky, zvlášť odložíme mrkvu, mäso, cibuľu. Na slani-
ne speníme cibuľu, ktorú pokrájame na drobnejšie 
kúsky. Neskôr pridáme mäso, ktoré orestujeme a po-
tom pridáme aj mrkvu. Pokrm zalejeme vínom z nále-
vu a na miernom ohni necháme asi 3 hodiny pomaly 
dusiť alebo ho zakryjeme a môžeme ho upiecť v rúre. 
Keď budeme mäso dusiť v tlakovom hrnci, jedlo bude 
hotové približne o  hodinu. Bourgignon podávame 
s chlebom alebo s bielou bagetou.

Suroviny pre 4 osoby:
400 g varených talianskych cestovín Fusilli 
150 g na kocky nakrájanej papriky  150 g cukety  
150 g cherry paradajok  150 g zelených a čiernych 
olív   zelená jarná cibuľka  100 g strúhaného par-
mezánu  150 g syra Mozzarella  čerstvá bazalka

Suroviny na dresing: 
olivový olej  citrónová šťava  soľ  korenie 
balzamikový ocot  čili papričky  med

Postup:
V slanej vode uvaríme cestoviny, ktoré scedíme 
a necháme vychladnúť. Môžeme ich po uvarení 
trochu pokvapkať olejom a premiešať, aby sa 
nezlepili. V miske si pripravíme dresing, a  to 
tak, že v rovnakom pomere zmiešame všetky 
ingrediencie okrem soli a korenia. Dochutíme 
a premiešame. Ak chceme mať dresing pálivej-
ší, pridáme nakrájané čili papričky, ak chceme 
dosiahnuť sladšiu chuť, pridáme trošku medu. Ze-
leninu si očistíme a nakrájame na menšie kocky. 
Všetko vložíme do misky, zalejeme dresingom, pre-
miešame a pridáme bazalku. Šalát dáme do chladničky 
aspoň na dve hodiny, aby sa chute spojili. Môžeme podávať 
samostatne alebo ako prílohu k mäsu.

Zdravý taliansky 
cestovinový šalát 

Svetová 
kuchyňa

EURÓPA

ého par
zalka
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Rektálny roztok Microlax® je určený na rektálne použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil AB, 
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Rýchly nástup účinku
za 5 až 20 minút

Jednoduché
diskrétne podanie

Predvídateľný
účinok

o d d y c h o v k a

V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď máme tentoraz pre víťaza pripravený 

balíček vitamínov a výživových doplnkov značky Dr.Max v hodnote 50 eur. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 6. 2021 e-mailom 

na: redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpo-

veď z predchádzajúceho (zimného) vydania 2020 je: MERANIE TLAKU NA RAMENE. Úspešným riešiteľom krížovky a záro-

veň výhercom, ktorému zasielame plnoautomatický ramenný tlakomer VEROVAL od spoločnosti HARTMANN-RICO, sa stal 

Erik Mazaň z Prievidze. Srdečne blahoželáme.

KRÍŽOVKA 

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

 – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max

i n z e r c i a

Autor     
krí ovky:   

Juraj      
Mitošinka

a ý kov 3. as     
tajni ky

zn ka    
pre giga-   
pascal

typ     
ruského    
lietadla    

(Antonov)

neutiekol

Pomôcky: 
šnek,  

amarela,   
aras      

udieram  
nohami

tesne      
zapol,     
upol

najni ší    
enský    
hlas

netalen-   
tovaný

Pomôcky: 
arak,   
Alexy,     
kuan      

vyh al malá pl

klávesový  
hudobný   
nástroj

ínsky     
druh      

hoboja

zn. pre 
kilopond   
trepeme  
(expr.)

ukradne   
(hovor.)

pletením   
obkrúcal   
školák

oká,       
po ky

2. as     
tajni ky   
osobne    
(kni .)     

skratka 
v kého 

orchestra

kr al     
nepríjem-  

nos       
(expr.)

ázijská    
pálenka    

po ehná-  
vala

uchám

tú ila      
po ni om 

(kni .)     
cisterna

Pomôcky: 
Osman,    

in natura,  
team      

Turek    
(zastar.)

slimák,    
po ky   
4. as     
tajni ky

tím, po    
anglicky   

zlé        
p asie

1. as     
tajni ky

ohorky     
(zried.)

pobudol
dohneda   

Emília     
(dom.)

príbuzný

týkajúci    
sa mien    

šero      
(bás.)

skratka    
receptu    
aha, h a

Mária     
(dom.)

Emanuela  
(dom.)     

druh hliny

odroda    
višne líhaval

zn ka 
niklu

ru ne     
tkaný      

nástenný   
gobelín

slovenský  
maliar     

(Janko)
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