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EDITORIÁL
níkov a pacientov je pre nás kľúčová, a my na
nej chceme naďalej stavať. Napríklad tým, že
budeme prinášať pridanú hodnotu v ponúkaných
službách a sortimente.

Žite plnohodnotný

život

Milí čitatelia,
lekárne patria medzi najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia. To je fakt, za ktorým ide viacero
argumentov. Napríklad to, že pred návštevou
nie je nutné sa objednať, nie je potrebný žiadny
výmenný lístok ani špeciálne známosti. A rýchlosť
vybavenia je závislá prakticky len od požiadaviek
človeka v konkrétnej situácii. A ešte jeden rozmer
podporuje toto tvrdenie. Pandémia spôsobila, že
si lekárne vybudovali v očiach verejnosti ešte
stabilnejšie postavenie a upevnili dôveru. Dôvod? Nech sa v ostatnom období dialo v súvislosti s pandémiou čokoľvek, lekárne zostali vždy
otvorené. Boli tu pre každého, kto okrem lieku
hľadal pomoc a odbornú radu. Dôvera zákaz-

DiaClub Dr.Max
je miesto, kde nájdete
všetky odpovede,
poradenstvo a články
s odborníkmi na témy:

Životospráva

Život s diabetom

Prevencia
a liečba

Váš spoľahlivý odborník a sprievodca na udržanie správnej
hladiny cukru v krvi. Poradenstvo, kvalitné produkty,
ako aj zdravotnícke pomôcky, potraviny či kozmetiku
pre diabetikov nájdete v lekárňach Dr.Max alebo online
na webe www.drmax.sk/diaclub.

www.drmax.sk/diaclub

Na záver ešte v skratke k aktuálnemu vydaniu,
plnému zaujímavých a inšpiratívnych článkov.
Kolegovia z lekární pripravili viacero poradenského obsahu. Okrem iného sa venujú téme, ako
odlíšiť bakteriálnu a vírusovú infekciu, či tomu, ako
sa starať o oči v zime. Vedeli ste, že je vhodné
dodržiavať špeciﬁcké kroky aj v tomto ročnom období? Ďalej Vás, verím, poteší pravidelný rozhovor
so známou osobnosťou. Tentoraz sme sa pýtali
úžasnej slovenskej speváčky Márie Čírovej, ktorá
nám prezradila, ako si užíva rodičovstvo, aké to je,
keď je manžel zároveň osobným manažérom, či
to, ako najradšej relaxuje. Nechýba ani krížovka
a šanca vyhrať hodnotné ceny.
Prajem príjemné čítanie.
Andrej Križan,
komerčný riaditeľ lekární Dr.Max
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O diabete

Nadviažem aj niekoľkými konkrétnymi krokmi,
ktoré sme v tomto roku zrealizovali pre zvýšenie
zákazníckeho a pacientského komfortu pri využívaní lekárenských služieb pod značkou Dr.Max.
Tou najzásadnejšou bolo spustenie nového logistického centra spojeného s internetovou lekárňou
drmax.sk. Vďaka tejto modernizácii sme schopní
sa rýchlejšie a efektívnejšie postarať o vaše objednávky v našom e-shope. Ruka v ruke s online
nakupovaním ide aj naša absolútna novinka,
ktorou je mobilná aplikácia plná výhod. Viac detailov o nej sa dozviete na nasledujúcich stranách.
Pri vyratúvaní inovácií a zvyšovania komfortu pri
poskytovaní našich služieb sa vraciam do lekární.
V rámci rozširovania služieb sme priniesli servis
diagnostických služieb. Jednoducho povedané,

vo vybraných lekárňach vieme záujemcom z jednej kvapky krvi povedať viac o ich zdravotnom
stave a odporučiť ďalšie kroky, ako postupovať.
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PRINÁŠAME ODPOVEĎ V JEDNEJ KVAPKE
Inovácie a nové technológie ovplyvňujú aj
lekárne. Zákazníci a pacienti sa čoraz viac
zaujímajú o prevenciu, požadujú lepší prístup
a pohodlie v poskytovanej zdravotnej starostlivosti. A v neposlednom rade na mieru
prispôsobené produkty a služby. My v Dr.Max
sme si toho vedomí, a preto sa neustále snažíme zvyšovať dostupnosť kvalitnej a profesionálnej lekárenskej starostlivosti, a predovšetkým prinášať riešenia. Aj preto sme sa rozhodli
zaviesť novú službu v podobe profesionálnej
diagnostiky, a to priamo v prostredí lekárne.
Ako sa bude formovať budúcnosť lekární?
To je jedna z otázok, na ktoré sa snažíme
odpovedať si každý deň, predovšetkým vo
vzťahu k poskytovaniu kvalitnej a odbornej
lekárenskej starostlivosti pre vás, našich zákazníkov a pacientov. Faktom je, že lekárne aj
vďaka pandémii získavajú silnejšie postavenie
a väčšiu dôveru v očiach širokej verejnosti.
Jedným z kľúčových dôvodov, prečo je to
tak, je predovšetkým fakt, že akokoľvek vážna

bola situácia, lekárne ostali vždy otvorené.
A ľudia sa tak mohli spoľahnúť na to, že okrem
svojho lieku dostanú od lekárnika aj poraejavenú
denstvo a potrebnú podporu. Za prejavenú
ční, vážináklonnosť sme vám nesmierne vďační,
racovať.
me si ju a budeme na nej neustále pracovať.

ky. Všetky tri diagnostické služby sú dnes
dostupné vo viac ako 80 lekárňach Dr.Max,
čím dokážeme pokryť aktuálne potreby verejnosti. V dohľadnej dobe však budú tieto
služby dostupné v úplne všetkých, vyše 330
lekárňach po celom Slovensku.

m a rozJedným z krokov v ústrety inováciám
ov je aj
šíreniu našich služieb pre zákazníkov
projekt diagnostických služieb na princípe
omocou
fluorescenčnej imunoanalýzy pomocou
diagnostického prístroja. Vďaka tejto novinke
vieme záujemcom priamo v lekárni z jedinej
kvapky krvi stanoviť hodnotu CRP pre rozlíie. Ďalej
šenie bakteriálnej od vírusovej infekcie.
úvislosti
v súvislosti s očkovaním, alebo v súvislosti
9, dokás prekonaním ochorenia COVID-19,
žeme rovnako z kapilárnej krvi zistiť hladinu
lednom
IgM a IgG protilátok. No a v neposlednom
ovaného
rade je to stanovenie hodnoty glykovaného
akzvaný
hemoglobínu, ktorý predstavuje takzvaný
dlhodobý cukor, ktorý je považovaný za najdôležitejší parameter kompenzácie cukrov-

STIAHNITE SI NOVÚ MOBILNÚ
APLIKÁCIU DR.MAX PLNÚ VÝHOD
V rámci digitalizácie našich služieb a ich neustáleho vylepšovania sme pre vás, našich
pacientov a zákazníkov, pripravili novú mobilnú aplikáciu. Technologická novinka prináša viacero výhod, napríklad to, že budete
mať svoju vernostnú kartu stále poruke. Tak
ako poskytujeme vysokú mieru profesionality
a odbornosti pre vás, našich pacientov a zákazníkov, v kamenných lekárňach, snažíme sa
ponúkať kvalitu a zvyšovať komfort aj v online
prostredí. Dôkazom toho, že veľký dôraz kladieme na zlepšovanie našich online služieb, je
aj naša novinka v podobe mobilnej aplikácie
Dr.Max, ktorú prinášame ako doplnok k našim

službám, ktoré môžete s lekárňami Dr.Max vyriešiť digitálne.
Mobilná aplikácia Dr.Max je dostupná na stiahnutie na oboch platformách – Android & iOS. Len pre
informáciu, naša nová appka bude
rovnaká pre všetky krajiny v rámci skupiny Dr.Max a Slovensko má tú česť byť
pilotnou krajinou, kde je táto aplikácia dostupná pre používateľov. Cieľom mobilnej
aplikácie je rozširovať a vylepšovať jej funkcionality postupne tak, aby vyhovovala čo
najväčšiemu počtu ľudí.

VÝHODY, KTORÉ APLIKÁCIA DR.MAX AKTUÁLNE POSKYTUJE:

• S aplikáciou Dr.Max bude vaša vernost- • Získate okamžitý prehľad o stave bodov • Možnosť rezervácie
na vašej karte a informáciu o výške zľaliekov na predpis
ná karta Dr.Max CLUB stále poruke.
vy podľa počtu nazbieraných bodov za
• Možnosť registrácie – vzniká automaticky
v našej lekárni.
nákup.
• Aktívne presmerovaaj konto v e-shope a členstvo vo vernostnom programe.
• Okamžitý prístup ku zľavovým kupónom.
nie na e-shop Dr.Max
• Prihlásenie sa k existujúcemu účtu • Možnosť vyhľadať svoju najbližšiu lekáreň
s automatickým priv e-shope.
a overiť si jej otváracie hodiny.
hlásením.

DIACLUB DR.MAX OSLÁVIL

PRVÉ NARODENINY
Auttor:
Autor:
PharmDr. Ladislav Pôčik
Manažér kontroly
procesov lekární Dr.Max

M
Minulý
rok sme spustili a predstavili vám
D
DiaClub Dr.Max. Ide v poradí už o tretí špeci
cializovaný klub Dr.Max, ktorý je spoľahlivý
vým odborníkom a sprievodcom na udržanie
sp
správnej hladiny cukru v krvi. Za posledný
ro
rok sme sa prostredníctvom spoluprác s odb
borníkmi, účasti na odborných stretnutiach,
vď
vďaka komunikácii online a v lekárňach
ro
rozrástli o viac ako 60 odborných článkov.
Zaznamenali sme viac ako 100-tisíc návštev
na webovej stránke DiaClub, pribudla aj
1 odborná kampaň navyše – Dni prevencie
diabetu, do ktorej sa zapojilo vyše 10-tisíc
pacientov a zákazníkov.

DNI PREVENCIE DIABETU
Veľa ľudí o svojom ochorení netuší, keďže
zvýšená hladina cukru v krvi nebolí. V Dr.Max
si naplno uvedomujeme, že najlepšie vieme
pomôcť edukovanému pacientovi. Preto pravidelne organizujeme odborné kampane,
v ktorých prinášame užitočné informácie
a rady. Vzhľadom na pandemickú situáciu
sme v marci nevykonávali v lekárňach merania hladiny cukru v krvi. Odbornú kampaň
zameranú na diabetes sme z veľkej časti
preniesli do online prostredia na DiaClub
Dr.Max a jej cieľom bolo zdôrazniť prevenciu
diabetu, kde kľúčovú rolu zohráva zdravý
životný štýl, pohyb a stravovanie sa. Pre
našich klientov sme si pripravili aj e-book
s názvom Zdravé jedlá pre diabetikov, ktorý
je dostupný na našej webovej stránke pre
všetkých zadarmo.

DIABETES U NÁS
Na Slovensku sa podľa najnovších štatistík
Národného centra zdravotníckych informácií
liečilo na toto ochorenie v roku 2020 cel-

koľvek počas dňa bez ohľadu na predchádzajúce konzumovanie jedla.

kovo 352-tisíc pacientov. Vo väčšine prípadov až v 91,1 % ide o diabetes 2. typu, pri
ktorom najdôležitejšími príčinami vzniku sú
nadváha, obezita a nízka pohybová aktivita.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019
bolo na Diabetes mellitus 2. typu prvýkrát
diagnostikovaných menej novovzniknutých
prípadov, čo môže súvisieť s opatreniami
proti šíreniu infekcie COVID-19. Napriek medziročnému poklesu pacientov s Diabetom
mellitus 2. typu v roku 2020, je dlhodobý
trend stúpajúci.

MERANIE
GLYKOVANÉHO
HEMOGLOBÍNU
V LEKÁRŇACH
Dr.Max svojim pacientom
ntom
e noa zákazníkom poskytuje
ckú
vinku, platenú diagnostickú
ovaslužbu merania glykovaného hemoglobínu vo vyMax.
braných lekárňach Dr.Max.
ým
Moderným diagnostickým
mo
prístrojom vám priamo
pky
v lekárni z jednej kvapky
krvi stanovia hladinu glynu.
kovaného hemoglobínu.
Ide o rýchly test, ktorý do
ás
3 minút odhalí, či sa u vás
drozvíja cukrovka, prípadrží
ne, či ju vaša liečba drží
ou
pod kontrolou. Výhodou
yje možnosť odberu kedy-

DiaClub je miesto, kde nájdete všetky odpovede, poradenstvo a články s odborníkmi na
témy o diabete. Rovnako aj o správnej životospráve, prevencii, liečbe a informácii o živote s diabetom. Prostredníctvom DiaClub-u
Dr.Max chceme upozorňovať na riziká spojené s cukrovkou, informovať, ako jej možno
predísť režimovými opatreniami alebo ako
zmierniť jej príznaky a zlepšiť kvalitu života.
Autor:
Ing. Veronika
Jakab Krnáčová
Senior marketingový
špecialista lekární Dr.Max
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NIE JE TEPLOMER
AKO TEPLOMER

Ž

Udržiavanie a reguláciu telesnej teploty má na starosti centrum pre termoreguláciu, ktoré sa nachádza v mozgu, v časti zvanej hypotalamus. Ten ju
udržuje v rozmedzí od 35,8 °C až do 36,9 °C. Keď
človek ochorie, telo začne boj s možnou infekciou
tým, že zmobilizuje bunky imunitného systému.
Tie fungujú lepšie práve pri zvýšenej teplote, preto sa neodporúča hneď teplotu znižovať. Avšak
príliš vysoká horúčka už môže naše telo, naopak,
priveľmi vyčerpať, a preto ju po prekročení hranice 38,5 °C zrážame. Na ustráženie bezpečného
rozmedzia týchto hodnôt nám slúžia teplomery.

PRI MERANÍ TEPLOTY
SI TREBA UVEDOMIŤ, ŽE...
Keď si namierime bezdotykovým teplomerom na
rôzne miesta tela, zistíme rozdielny výsledok. Je
to tak preto, lebo teplota tela sa v jednotlivých oblastiach líši. Najvyššia býva v strede tela, smerom
k povrchu klesá. Preto meraním v telesných dutinách, ako napríklad v ústach, ušiach či konečníku

... V UCHU – AURIKULÁRNE
V uchu je možné merať teplotu infračerveným teplomerom, ktorý má nadstavec určený na tento typ merania.
Ušnicu zľahka potiahneme smerom
dolu a vložíme senzor na meranie.
Tento spôsob merania nie je vhodný pri ochoreniach, keď je v uchu
prítomný zápal.

e nameraná teplota vyššia ako inde
e na pobude
u tela, a kvôli tomu je veľmi dôležité m
erať ju
vrchu
merať
ych častí
vždyy na rovnakom mieste. Teploty z rôzny
rôznych
tela medzi sebou však neporovnávame..
Na záver ešte jedno známe poučenie.
Je dôležité mať na pamäti, že telesná
ota v priebehu dňa kolíše. Medzi
teplota
nižšími hodnotami nameranými
najnižšími
o a najvyššími hodnotami nameráno
ými popoludní môže byť rozdiel
ranými
eden stupeň Celzia. Na hodaž jeden
notyy vplývajú aj rôzne vonkajšie
útorné faktory, akými sú napría vnútorné
klad teplá sprcha, pobyt na slnku,
enie, veľa teplých prikrývok,
cvičenie,
s, stravovanie, menštruačný
stres,
us alebo vzrušenie. Preto by
cyklus
elesná teplota mala merať
sa telesná
okojovom režime, nie hneď
v pokojovom
po kúpaní alebo cvičení.

... NA POVRCHU TELA, NAPRÍKLAD NA ČELE
Na toto meranie je uspôsobený infračervený teplomer. Najdôležitejšie je mať čisté
a suché čelo a rovnako aj snímací senzor musí byť bez znečistenia. Teplomer
držíme 3-5 cm priamo nad stredom čela alebo ním prechádzame od stredu čela
ku spánku. Vždy sa riadime pokynom výrobcu. Miesta merania nestriedame
a teploty medzi nimi neporovnávame.

KDE A AKO
SI MERIAME
TEPLOTU...

IJEME V ČASOCH, KEĎ SA TELESNÁ TEPLOTA
OTA MERIA DENNE AJ NA TAKÝCH MIE
MIESTACH,
IESTACH,,
KUPNÝCH CENTRÁCH, NA PRACOVISKÁCH,
PRACOV
OVISKÁCH,
H,,
KDE TO KEDYSI NEBÝVALO BEŽNÉ. V NÁKUPNÝCH
NIE
EKEDY NAA-PRED VSTUPOM DO ORDINÁCIE LEKÁRA ČI DO LEKÁRNE. PREČO JE ALE NIEKEDY
AOPAK, VYŠŠIA AKO SKUTOČNÁ? Č
O VŠETKO
MERANÁ HODNOTA PRIVEĽMI NÍZKA, ALEBO NAOPAK,
ČO
VÝ SPÔSOB MERANIA VÔBEC SP
POĽAHLIVÝ?
MÔŽE VPLÝVAŤ NA VÝSLEDOK? JE BEZDOTYKOVÝ
SPOĽAHLIVÝ?
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... V PODPAZUŠNEJ
JAMKE – AXILÁRNE
Ide o najbežnejšie meranie. Je dôležité merať
teplotu vždy minimálne
5 minút, a to aj v tom
prípade, že meriate
digitálnym teplomerom a zaznela zvuková signalizácia.
Teplotu zrážame,
ak nameriame
hodnotu
38,5 °C
a viac.

... V ÚSTNEJ DUTINE
Teplotu meriame, keď uplynie aspoň
30 minút od požitia jedla a nápojov.
Teplomer sa vkladá pod jazyk a čaká
sa na výsledok merania. Dôležité je
teplomerom nehýbať, neotvárať ústa
a pri meraní nerozprávať.
... V KONEČNÍKU – REKTÁLNE
Ide o najpresnejšie a rýchle
meranie, preto sa využíva
najmä na meranie teploty
detí. Na uľahčenie zavedenia
do konečníka sa odporúča
špičku teplomera potrieť vazelínou. Teplomer zavádzame asi 1,5 cm do konečníka
a po odmeraní teplomer
vyberieme, utrieme a vydezinﬁkujeme. Skutočnú
teplotu získame, keď od
nameranej teploty odpočítame 0,5 °C. Teplotu
teda zrážame vtedy,
keď je v konečníku nameraných
39 °C a viac.

6 TYPOV TEPLOMEROV

KLASICKÝ SKLENENÝ
TEPLOMER

DIGITÁLNY
TEPLOMER

BAZÁLNY
TEPLOMER

DETSKÝ
TEPLOMER

INFRAČERVENÝ
TEPLOMER

ČELOVÝ
TEPLOMER

Najbežnejší teplomer v každej domácnosti
bol kedysi teplomer ortuťový. V roku 2009
však Európska únia zakázala používanie
ortuti, a tak sa teplomery začali plniť inými bezpečnejšími látkami, ako napríklad
liehom alebo gáliom. Tieto teplomery fungujú na báze rozpínavosti kvapalín v závislosti od teploty. Preto na svoje fungovanie
nepotrebujú žiadne batérie. Sú presné,
trvácne, ekologické a cenovo dostupné.
Je možné odmerať nimi teplotu v ústach,
v podpazuší alebo v konečníku. Z nevýhod treba spomenúť dlhšiu dobu merania
a možnosť rozbitia. Pred každým použitím je
potrebné teplomer striasť špeciálnym sklepávacím puzdrom, ktoré umožňuje sklepať
teplomer rýchlo a jednoducho.

Je to digitálna verzia klasického teplomera, možno ním teda merať teplotu
na rovnakých miestach, a to v podpazuší, v ústach a konečníku. Digitálna
verzia priniesla nové možnosti, ako
napríklad zvukový signál pri ukončení
merania alebo špeciálne upozornenie
pri horúčke, či podsvietenie displeja
na meranie teploty v noci. Dôležité je
spomenúť, že digitálny teplomer je kalibrovaný na meranie v konečníku. Čiže
ak počas merania teploty v podpazuší zaznie pípanie oznamujúce ukončenie merania, nechajte si ho pod pazuchou ešte
pokojne nejaký čas. Odporúčame meranie
minimálne 5 minút, a to bez ohľadu na to,
že zvuková signalizácia už zaznela.

Ide o typ digitálneho teplomeru, ktorý meria s presnosťou na dve desatinné miesta.
Meria bazálnu teplotu, ktorej
mierne zvýšenie značí, že
v tele prebehla ovulácia.
Tento teplomer preto využívajú ženy, ktoré sa snažia
o dieťatko, alebo naopak, sledujú si plodné a neplodné dni
s cieľom vyhnúť sa tehotenstvu. Bazálna teplota sa meria
buď v ústach, alebo najčastejšie vaginálne. Pre správnosť
výsledku je nutné dodržiavať
rovnaký čas merania, a to hneď
ráno po prebudení sa.

Ide o digitálny teplomer,
ktorý je tvarom a funkciou
upravený na meranie teploty
najmenších. Môžu byť farebné
alebo v tvare zvieratiek, väčšinou majú mäkkú špičku, čo
uľahčuje zavádzanie do konečníka dieťaťa. Obľúbený je
medzi mamičkami aj teplomer
v tvare detského cumlíka, ktorý
umožňuje meranie teploty bábätkám v ústnej dutine počas
spánku. Nevýhodou je fakt, že
nie všetky deti cumlík akceptujú.
Otázny je aj všeobecný prínos
cumlíka a jeho možný negatívny
vplyv na dojčenie a vývin chrupu.

Ide o obľúbený bezdotykový teplomer, ktorý má mnoho praktických výhod. Jednou
z nich je rýchly a presný výsledok merania
a možnosť merať ním aj teplotu okolia, napríklad na meranie teploty mliečka, kaše, alebo
vody vo vaničke. Meranie bezdotykovým
teplomerom je výhodné najmä pre mamy
malých detí najmä počas spánku bez nutnosti bábätko budiť. Pozor si treba dať na
dodržanie odporúčanej vzdialenosti od meraného povrchu a ak meriate teplotu na čele,
je nutné ubezpečiť sa, že je suché a čisté.
Rovnako nemôžeme očakávať presné meranie
ani ihneď po príchode do prostredia, kde je veľký teplotný
rozdiel. Ako príklad môžeme uviesť meranie v zime hneď
po vstupe do nákupného centra, keď bezkontaktný teplomer nameral nižšiu teplotu ako bola skutočná.

Jedná sa o tenký prúžok, ktorý obsahuje
tekuté kryštály, ktoré sa sfarbia podľa
nameranej teploty.
Výsledok je však len
orientačný, je to najmenej presné meranie.

Autor:
Mgr. Viktor Čaniga
Lekáreň Dr.Max
Žiar nad Hronom
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AKO ODLÍŠIŤ
VÍRUSOVÚ INFEKCIU
OD BAKTERIÁLNEJ?

≤5

neprítomný zápal/infekcia,
začiatok infekcie, niektoré
autoimunitné ochorenia

6 - 35

vírusová infekcia

N

35 - 50

popáleniny, zlomeniny,
operácie, infarkt myokardu

AJČASTEJŠOU PRÍČINOU CHOROBNOSTI SÚ AKÚTNE
E RESPIRAČNÉ INFEKCIE, A TO V KAŽDEJ VEKOVEJ KATEGÓRII. S NAJVYŠŠOU
ÝM V DETFREKVENCIOU SA VŠAK STRETÁVAME PREDOVŠETKÝM
K.
SKOM VEKU. U PREDŠKOLÁKOV JE TO 6 AŽ 8 INFEKCIÍ ZA ROK.

Najčastejšie pozorujeme infekcie horných
dýchacích ciest, ktoré obvykle nezamestnávajú dlhodobú imunitu. Preto možno
v priebehu sezóny prekonať niekoľko epizód danej infekcie. Zvyčajne majú lokálne
príznaky, ako napríklad nádchu s vodnatým výtokom alebo opuch nosovej sliznice,
bolesť v hrdle, mierny kašeľ kvôli zatekaniu
hlienov, mierne zvýšenú telesnú teplotu,
zachrípnutie, prípadne upchaté prínosové
dutiny. Väčšinu týchto infekcií, udáva sa
asi 90 až 95 %, spôsobujú rôzne respiračné vírusy. Ochorenie trvá 5 až 7 dní,
teda pomerne krátko. Liečia sa jednotlivé
príznaky, takzvaná symptomatická liečba,
a zmierňuje sa priebeh ochorenia.
Rizikové skupiny ohrozujú najmä infekcie
dolných dýchacích ciest, ktoré sú častejšie
bakteriálne, a dominujú pri nich celkové
príznaky, ako sú teplota, bolesť hlavy,
kĺbov a svalov, zimnica, únava, slabosť,
nechutenstvo. Ďalším charakteristickým
príznakom je bolesť a opuch v mieste
infekcie, napríklad uší, mandlí alebo prínosových dutín. Bakteriálna infekcia trvá
dlhšie a často sa objavuje ako komplikácia
vírusovej infekcie. Je nutná liečba antibiotikami. Baktérie produkujú husté a sfarbené
hlieny, ktoré môžu byť žlté, zelené, krvavé,
alebo hnedé.

Rozlíšenie pôvodcov infekcie
kcie je
ečbu,
teda kľúčové pre správnu liečbu,
orších
ako aj pre prevenciu neskorších
o nenásledkov neliečenej alebo
tanosprávne liečenej infekcie. Stanoklade
venie diagnózy len na základe
aozaj
príznakov býva niekedy naozaj
va vyzložité. V praxi sa využíva
roteínu,
šetrenie C-reaktívneho proteínu,
takzvaného CRP, ktorého hladina
tku zápastúpa 6 až 12 hodín od začiatku
lového procesu. Maximum dosahuje
po uplynutí 24 až 48 hodín a k poklesu dochádza približne do 4 až 5 dní.
Normálna hladina CRP v krvi je asi 1 až
ej infekcii sa
5 mg/l, ale pri bakteriálnej
sobne. Je
môže zvýšiť až 1 000-násobne.
rebiehajúnešpeciﬁckým znakom prebiehajúnoty CRP
ceho zápalu. Meranie hodnoty
hliadnutia
minimalizuje riziko prehliadnutia
ekcií a na
vážnych bakteriálnych infekcií
druhej strane je cenným nástrojom
u užívaniu
predchádzania zbytočnému
nfekciách.
antibiotík pri vírusových infekciách.
á kvapka
Na vyšetrenie stačí malá
námy do
krvi z prsta a výsledok je známy
niekoľkých minút.
ekciách
Všeobecne možno pri infekciách
horných dýchacích ciestt s do-

HODNOTY CRP
A ICH MOŽNÉ PRÍČINY

viac
ako

50

bakteriálna infekcia
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bou trvania príznakov viac ako jeden
deň považovať za hraničnú hodnotu
CRP 50 mg/l u dospelých a starších detí
a 25 mg/l u mladších detí. Tieto hodnoty
svedčia o vírusovej, respektíve miernej
bakteriálnej infekcii. Príčinou zvýšeného
CRP sú okrem bakteriálnych infekcií aj
otrava krvi, tuberkulóza, Crohnova choroba, reumatoidná artritída, reumatická
h
horúčka, ale tiež fajčenie, tehotenstvo
a ťažká podvýživa.

bunkovej steny alebo vstupujú do tvorby
bielkovín. Keďže vírusy nemajú bunkovú
stenu a ani samy netvoria bielkoviny, antibiotiká na ne nezaberajú. Ich zbytočným
užívaním sa oslabuje imunitný systém,
pretože negatívne pôsobia na črevnú
mikroﬂóru. Zvyšuje sa nebezpečenstvo
vzniku rezistencie, čiže odolnosti baktérií proti antibiotikám, čo má za následok
dlhšiu hospitalizáciu pacientov, zvýšenú
úmrtnosť, ale aj vyššie náklady na liečbu.

P
Povedzme si ešte zopár faktov, prečo sa
a
antibiotiká nemajú užívať pri vírusových
iinfekciách. Vírusy sa správajú ako vnútrrobunkové parazity. Vniknú do hostiteľsskej bunky a donútia ju začať tvoriť svoje
k
kópie, ktoré sa potom dostávajú von do
o
okolia. Bez hostiteľskej bunky sa teda
n
nedokážu samy rozmnožovať.

Nevytvárajte nátlak na lekárov kvôli predpisovaniu antibiotík na každé prechladnutie a nehnevajte sa, ak treba liečiť iba
symptómy voľnopredajnými liekmi. Myslite na budúcnosť, aby bolo čím zachraňovať životy v prípade závažných infekcií.

Ú
Účinok antibiotík sa prejavuje na rôznych
m
miestach – dokážu zasiahnuť do tvorby

Autor:
PharmDr. Jana Dubajová
Lekáreň Dr.Max Žilina

inzercia

Buďte pripravení
na sezónne ochorenia!
Značkové a presné výrobky
ý bky HARTMANN v
vám pomôžu!

Thermoval® baby
Infračervený bezdotykový teplomer
• Bezdotykové meranie na čele za 3 sekundy
• Bez zvukového znamenia – neprebudí dieťa pri meraní
teploty, pri horúčke spustí tichý optický alarm

Veroval® domáci test – Pomôžu vám
pri liečení antibiotiká?

• Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom

• Identiﬁkácia bakteriálneho či vírusového
pôvodu ochorenia

• 3 v 1 – meria teplotu tela, predmetov (napr. dojčenskej
fľaše) i okolia (napr. detskej izby)
• Praktické puzdro na uloženie
• Batérie vydržia až 1000 meraní
• Záruka 3 roky

• Zistenie potenciálnej potreby antibiotík
na liečenie sezónnych ochorení
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DOBRÉ BAKTÉRIE:
PO UŽÍVANÍ ANTIBIOTÍK
JE POTREBNÉ OBNOVIŤ
ČREVNÝ MIKROBIÓM

J

E VŠEOBECNE ZNÁME, ŽE POČAS ANTIBIOTICKEJ LIEČBY JE NEVYHNUTNÉ UŽÍVAŤ AJ PROBIOTIKÁ. OKREM UŽÍVANIA ANTIBIOTÍK,
ALEBO AJ V OBDOBÍ PO ICH VYSADENÍ, SA MÔŽU OBJAVIŤ TRÁVIACE ŤAŽKOSTI ČI HNAČKA. VTEDY JE NAMIESTE ZVÁŽIŤ, ČI PRÍČINOU ZDRAVOTNÝCH ŤAŽKOSTÍ NIE JE PRÁVE SPOMÍNANÁ LIEČBA
ANTIBIOTIKAMI. PRIEBEH PRÍZNAKOV SA MÔŽE POHYBOVAŤ OD
MIERNEHO AŽ PO VEĽMI ZÁVAŽNÝ. VO VÄČŠINE PRÍPADOV JE
MIERNY, ALE V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH SA MÔŽE STAŤ VEĽMI
VÁŽNYM A SPÔSOBIŤ KOMPLIKÁCIE.
Niekedy sa, žiaľ, nedá vyhnúť užívaniu antibiotík predpísaných lekárom. Užívanie antibiotík ide ruka v ruke so zabíjaním nielen
cieľového patogénu, ale aj všetkých mikróbov, ktoré sú pre telo veľmi dôležité a ktoré
potrebujeme v každodennom živote, aby
sme zostali zdraví.
Antibiotiká zabíjajú aj baktérie, ktoré tvoria
normálnu, zdravú črevnú ﬂóru a sú nahradené baktériou, ktorá spôsobuje hnačku.
Príznakom môže byť riedka stolica trvajúca
niekoľko dní. Môže byť dosť silná, vodnatá,
hlienovitá alebo krvavá stolica trvajúca až
15 – 20 dní, s výraznými kŕčmi v bruchu, nadúvaním a občasnou horúčkou. Ak nemyslíme
na možné vedľajšie účinky antibiotickej liečby, môžeme si ju pomýliť s inými ochoreniami
tráviaceho traktu.

AJ VÁŽNE ŤAŽKOSTI
Baktéria nazývaná najčastejšie Clostridium
difficile spôsobuje zápal sliznice čreva,
v ťažších prípadoch aj odumieranie tkaniva.
Tento patogén má dva typy toxínov, ktoré
možno zistiť aj v stolici. Premnoženie tejto
baktérie môže spôsobiť mierne hnačky až
vážnu klostrídiovú enterokolitídu. Ochorenie
je závažné a časté najmä u starších pacientov,

ktorí trpia viacerými vážnymi ochoreniami. V niektorých prípadoch
nemusí byť prítomný patogén v čreve, napriek tomu sa pacient sťažuje
na hnačku počas užívania antibiotík.
V takýchto prípadoch môže byť príčinou
ťažkostí to, že protizápalový účinok liekov
výrazne znižuje počet dobrých baktérií bežne prítomných v tele a začne sa takzvaný
fermentačný proces v čreve, ktorý spôsobuje
hnačku. Aj keď sú časté hnačky pre pacienta
veľmi nepríjemné, lieky proti hnačke sa neodporúčajú, pretože bránia odstraňovaniu
toxínov z tela, čím sa odďaľuje vyliečenie.

DOBRÉ BAKTÉRIE
Dôležitou súčasťou nášho imunitného systému sú 1 až 2 kg užitočných baktérií, ktoré sa nachádzajú v črevnom trakte, hlavne
v hrubom čreve. Zabezpečenie životných
podmienok pre dobré baktérie je nesmierne
dôležitý. Škodlivé baktérie sa môžu množiť,
ak je narušená rovnováha našej črevnej ﬂóry.
Preto na obnovenie jej rovnováhy je vhodné
konzumovať probiotikum, prebiotikum alebo
synbiotikum. Probiotiká vstupujú do črevného traktu, aby vylučovali metabolické produkty, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie
imunitného systému.

ČO JE ČO
PROBIOTIKUM
- živý mikroorganizmus.

PREBIOTIKUM
- zložky potravy, ktoré napomáhajú rastu probiotických
baktérií.

SYNBIOTIKUM
- znamená kombináciu probiotík
a prebiotík, teda prípravok, ktorý spája priaznivé účinky oboch
faktorov.

LIEK NÁŠ
KAŽDODENNÝ
Pred užitím probiotika v akejkoľvek
forme sa odporúča počkať dve hodiny
po užití antibiotika. Hoci probiotiká pomáhajú telu obnoviť dobrý bakteriálny systém,
pri súčasnom užívaní s antibiotikami môžu
znížiť jeho účinnosť, prípadne, ak sú citlivé na
antibiotiká, samy zahynú ešte pred osídlením
čreva. Existujú však prípravky, ktoré vykazujú
výraznú odolnosť voči antibiotikám, čo znamená, že odstup pri užívaní nie je nutný. Sú
to napríklad prípravky s obsahom Bacillus
clausii, Lactobacilus reutri, prípadne kvasinky
ako Saccharomyces boulardii.
Probiotikum by sa malo užívať denne na
zmiernenie vedľajších účinkov antibiotika.
Mnohé probiotiká sú špeciálne odporúčané pre prípady, ako sú napríklad mykózy,

horúce
produkty
môžu zabíjať
mikroorganizmy.

hnačky, syndróm dráždivého čreva alebo
ekzémy. Preto sa vždy poraďte so svojím
lekárom alebo lekárnikom, ktorý prípravok je
pre vás vhodný, alebo si pozorne prečítajte
pokyny na obale. Probiotický prípravok skladujte doma na chladnom a tmavom mieste,
prípadne v chladničke podľa pokynov výrobcu. Probiotický prípravok je dôležité užívať so
studeným nápojom alebo jedlom. Prípadne
s nápojom, ktorý má izbovú teplotu, pretože

Okrem užívania probiotík môžete
svojmu telu pomôcť doplnením jedálnička
o jeden jogurt denne. Jogurty sú plné živých
kultúr, čo z nich robí probiotické prípravky,
ktoré pomáhajú obnoviť zdravie tráviaceho
systému. Antibiotiká majú tendenciu zabíjať
všetky baktérie v tele, vrátane prospešných
baktérií, ale probiotiká v jogurte ich pomáhajú
obnoviť a zmierňujú žalúdočnú nevoľnosť,
hnačku a nevoľnosť spôsobenú antibiotikom.
Treba dbať na to, aby bol jogurt bez cukru

a mal aktívnu kultúru. Keďže jogurt obsahuje
aj baktérie, je dôležité si jeho konzumáciu
správne naplánovať.
Probiotickú liečbu začnite v prvý deň užívania
antibiotika a pokračujte v nej ešte dva týždne
po vysadení antibiotika, aj keď nepríjemné
príznaky spôsobené antibiotikom vymizli.
Tak ako všetko, aj obnova črevnej ﬂóry si
vyžaduje určitý čas.
Autor:
PharmDr. Henrieta
Tvarušková
farmaceut lekární Dr.Max,
špecialista pre e-learning
a odborný rozvoj
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SPEVÁČKA MÁRIA ČÍROVÁ:
MILUJÚCA RODINA JE MOJÍM
NAJVÄČŠÍM ŠŤASTÍM

M

ÁRIA ČÍROVÁ SI ZÍSKALA SRDCIA FANÚŠIKOV NIELEN SVOJÍM CHARIZMATICKÝM HLASOM, ALE AJ PRÍSTUPOM K ŽIVOTU. USMIATA
A POZITÍVNE NALADENÁ MATKA TROCH DETÍ, HUGA, ZOE A RUBENA, JE STELESNENÍM TALENTU A ĽUDSKOSTI. SVOJIM STOVKÁM TISÍC
SLEDOVATEĽOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH SA ČASTO PRIHOVÁRA V ÚPRIMNÝCH VIDEÁCH A ZDIEĽA FOTKY ZO SÚKROMIA PRI BEŽNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTIACH. V ROZHOVORE PRE ČASOPIS MAXIMUM PRIZNALA,
ŽE SO SVOJÍM MANŽELOM, MANAŽÉROM A PRODUCENTOM MAROŠOM
KACHÚTOM SA V ŽIVOTE DOSLOVA NAŠLI A OBAJA VŽDY TÚŽILI PO VEĽKEJ
RODINE. VOĽNÉ CHVÍLE NAJRADŠEJ TRÁVI PRECHÁDZKAMI V PRÍRODE,
ALE TIEŽ PRI DOBREJ KNIHE ALEBO VO WELLNESS.
Najnovšie ste sa divákom predstavili
ako mentorka súťažiacej Sáry Šalingovej
v markízáckej šou Tvoja MINI tvár znie
povedome, ktorá nakoniec celú súťaž
vyhrala. Aké ďalšie projekty chystáte
v najbližšom období?
Tento projekt bol pre mňa veľmi príjemný.
Zaspomínala som si na moje účinkovanie
v dospeláckej verzii Tvoja tvár znie po-

Tvoriť
neprestávam,
už mám rozrobených
niekoľko pesničiek,
ale chce to ešte čas
na dokončenie.
vvedome v roku 2016, a zároveň
n
na pilotný diel tohto detského
p
programu, v ktorom som ako
m
mentorka podporovala moju
d
dcérku Zoe. V priebehu decemb
bra sme pre našich fanúšikov
p
pripravili online vianočný koncert,
n
nakoľko sme nechceli prerušiť už
ttakmer 10-ročnú tradíciu týchto
p
podujatí. Bohužiaľ, nebolo možné
sstretnúť sa s nimi naživo a zažiť
sspoločne tú pravú predvianočnú
aatmosféru. Napriek tomu sme sa
p
pokúsili urobiť všetko pre to, aby
ssme jej čo najviac preniesli cez
o
obrazovky k ľuďom domov.

Speváčka trávi mnoho
času v kuchyni pri
varení a pečení.

V televízii ste šokovali zmenou
vi
vizáže a diváci si vďaka parochn
ni mysleli, že ste sa dali ostrihať
n
nakrátko. Uvažujete nad takouto
zm
zmenou aj v reálnom živote?

bdobie experimentovania s účesJa som obdobie
a. Menila som farby, dĺžku
u vlasovv
mi už mala.
ala som aj krátku oﬁnu. B
olo to
a vyskúšala
Bolo
ite to odporúčam každé
ému, kt
to
fajn a určite
každému,
kto
u. Tera
az
sa nevie odhodlať na zmenu imidžu
imidžu.
Teraz
obie, že som spokojná s jedný
ým
mám obdobie,
jedným
esu, a keď treba výraznejš
jšiu zm
metypom účesu,
výraznejšiu
zmem vyu
uži
ži-nu kvôli projektom alebo foteniam,
využiov.
jem službyy šikovných profesionálo
profesionálov.
Poslednýý album ste vydali
omi rokmi, chyspred dvomi
jbližšom období
táte v najbližšom
ch fanúšikov nepre svojich
kvapenia?
jaké prekvapenia?
Síce by sa mohlo zdať,
že umelcii majú počas
e viac času
pandémie
u, keďže nena tvorbu,
oncertovať,
môžu koncertovať,
ale u mňaa je to iné.
Pribudlo nám do
etie dieťa,
rodiny tretie
ktoré si vyžaduje svoju dávku
nergie.
času a energie.
Zároveň som
začala robiť
úplne inú prácu, ktorá ma
zamestnáva na plný
úväzok.
šak
Tvoriť však
vam,
neprestávam,
ozrobeuž mám rozrobeoľko pesničiek,
ných niekoľko
oale chce to ešte čas na do
dokončenie..
nych sieťach máte
e sto
ovNa sociálnych
stovdieľa
at
ate
ky tisíc sledovateľov. Zd
Zdieľate
ždodenné zážitky a radosti.
ra
ado
d sti. Nas nimi každodenné
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bíjajú
b
íjajú Vás ich pozitívne reakcie
rea
energiou,
alebo aké emócie vo Vás vyvoláva
vy
alebo
ich záuje o Vašu osobu?
jem
Ja mám šťastie, že si k sebe priťahujem ľudí
Ja
po
s podobnou energiou a s pozitívnym
pohľado na život. Rovnako som to vždy zažívadom
la na koncertoch a teraz to zažívam na
sociálnych sieťach. Sm
Sme tam taká veľpo
ká rodina, ktorá má podobné
názory,
zážitky, radosti a star
starosti. Dostávam
veľmi veľa milých reak
reakcií od sledovateľov, s niektorými sme sa stretávali na
mnohý som spoznakoncertoch, ale mnohých
la až v tomto online svete. Krásne
spomienky mám na
napríklad na naše
spoločné varenia naživo, ku ktorým sa určite ešt
ešte vrátim.
pandém koronavíruV čase pandémie
su výrazne stúp
stúpol predaj liekov
a spotrebného to
tovaru prostredníctvom internetu.
intern
Keď realizujete online
onlin nákupy, aký
typ produkt
produktov si najradšej
vyberáte?
Ja som využívala o
online nakupovanie napríklad v obl
oblasti módy dávno
o pred obdobím pandémie,
pandém lebo mám
ššťastie,
šť
asstie, že veci nemusím sk
skúšať. Keď si obje
ednáám oblečenie alebo top
jednám
topánky mojej veľko
osti,, vždy mi to sedí. Takto už objednávam
kosti,
ve
eci
c aajj pre deti. Väčšinou nájd
veci
nájdem vždy to, čo
po
otre
ebujem, a ušetrím kopu ččasu v porovnapotrebujem,
níí s b
ehaním po obchodoch. Ostatné bežné
behaním
ve
eci d
o domácnosti a potravi
veci
do
potraviny nakupujeme
no
ormáálne fyzicky, lebo je to p
normálne
praktickejšie.
V súčasnosti
súčasnosti si užívate materskú
súč
mat
dovolenku
u sso
o synom Rubenom. Je tto nepochybne
krá
ásne obdobie, ale nechý
ásn
krásne
nechýbajú Vám živé
kon
nce
erty a interakcia s publ
koncerty
publikom?
Sam
mozzrejme, že mi chýbajú koncerty, ale
Samozrejme,
sna
ažím
m sa to rôzne kompenz
snažím
kompenzovať. Napríklad
v le
ete
t sme dokázali odohrať niekoľko živých
lete
ko
onccertov a bolo to veľmi p
koncertov
príjemné. A keď
ssaa nedá hrať naživo, skúšame
sk
online,
p
rípadne sa spojíme v live streame
prípadne
na sociálnych sieťach
sieťach. Čiže sociálne
kontakty sa mi pod
podarilo udržať, ale
verím, že sa vrátim
vrátime k živému hraniu, lebo tie os
osobné stretnutia
po koncertoch ma vždy veľmi
tešili a nabíja
nabíjali energiou.
Foto: Pixart

Foto: Pixart

MAXimum

rozhovor

rozhovor/inzercia

Rodina využíva
každú voľnú chvíľu
na pobyt v prírode.

rodín. U nás bolo vždy veselo, každý
víkend sme mali nejakú návštevu alebo
sme sa niekam chystali. A keďže sme toto
rodinné stretávanie obaja zažívali už od
detstva, bolo úplne prirodzené, že sme
chceli niečo podobné dopriať aj našim
deťom. A myslím, že sa nám to celkom
darí, lebo keď sa stretneme celá rodina
z oboch strán, je to normálne ako svadba.
Ktorým činnostiam sa najradšej venujete, keď máte voľný čas a môžete relaxovať?
Tých možností relaxu je u mňa viac. My
sme mali s manželom pred pandémiou
každoročne zvyk, že sme si dali počas
leta pracovné voľno, aby sme boli počas prázdnin čo najviac s deťmi. Vtedy to
bol taký dlhodobý relax, výlety, bicykle,
bazén, hry. Ale keď som uprostred pracovného nasadenia a podarí sa mi uvoľniť
na jeden deň, tak milujem relax vo forme
Spa, s príjemnou masážou, prípadne nejakými procedúrami a následným oddychom. Alebo si len tak sadnem do kresla,
dám si čaj a prečítam si knižku. Vždy sa
teším na Vianoce, to je pre mňa úplne
najkrajšie obdobie roka, a vďaka nim sa
nabijem energiou na niekoľko ďalších
mesiacov.
Autor:
PhDr. Erik Mihalko,
externý spolupracovník
časopisu MAXimum

Mária Čírová sa venuje
joge, niekedy si zacvičí
spolu s dcérou Zoe.

Foto: Pixart

tr
tri deti. Vďaka čomu si tak
d
dobre rozumiete a dokážete spolu tráviť čas nielen
v práci, ale aj v súkromí?
JJa som za toto naše spolužžitie veľmi vďačná a uvedom
mujem si, že to nie je úplne
b
bežné
a že máme veľké
š
šťastie.
Jednoducho sme sa
t našli, že si vyhovujeme,
tak
n
nemáme
ponorku, vieme
s
spolu
pracovať, ale aj oddyc
chovať,
zabávať sa či riešiť
v
výchovu.
Jasné, že je stále
p
potrebné
ten vzťah a lásku
Mária má s manželom a producentom
ž
živiť,
a bez dôvery a vzáMarošom Kachútom tri deti, Huga, Zoe a Rubena.
Foto: Pixart
j
jomnej
úcty by to taktiež
Váš najstarší ssyn
nH
Hugo
go a dcéra Zoe sú nešlo,
nešlo ale myslím
m s si, že ten hlavný dôvod
hudobne nadaní a zdá sa, že Zoe zdedi- je, že sme sa našli.
la spevácky talent práve po Vás. Chceli
by ste, aby sa Vaše deti v živote venoJednoducho sme
vali hudbe, alebo v nich rozvíjate úplne
sa tak našli, že si
iné talenty?
vyhovujeme, nemáme
Všimli sme si, že naše deti majú hudobný talent, a tak sa ho už dlhšie snažíme
ponorku, vieme spolu
rozvíjať. Hugo sa venuje hlavne hre na
pracovať, ale aj
klavír a Zoe okrem klavíra aj herectvu
oddychovať, zabávať sa
a spevu. Samozrejme, nechceme ostať
či riešiť výchovu.
iba pri tom. Chceme, aby mali deti nejaké základy aj v športe a veľa energie
venujeme škole a cudzím jazykom, lebo Vychovávať tri deti nie je určite jednoto je pre ich budúcnosť asi najpodstat- duché, vždy ste túžili po veľkej rodine,
nejšie.
alebo toto rozhodnutie prišlo spontánne?
Maroš Kachút je Vaším manažérom, Obaja s manželom pochádzame zo štyproducentom, manželom a máte spolu roch súrodencov a všeobecne veľkých

Foto: Pixart
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zdravie

zdravie

MYSLITE DOSTATOČNE NA
OCHRANU OČÍ V ZIME

O

ČI SÚ NAJCENNEJŠÍM ZMYSLOVÝM ORGÁNOM. ABY
NÁM DLHO SLÚŽILI, MUSÍME
SA O NE PATRIČNE STARAŤ A NEZAŤAŽOVAŤ ICH VIAC AKO JE NUTNÉ.
OCHRANA OČÍ POČAS LETNÝCH
SLNEČNÝCH DNÍ JE U NÁS SAMOZREJMOSŤOU, NAD KTOROU SA
ČASTO ANI NEZAMYSLÍME. AVŠAK
JE DÔLEŽITÉ UVEDOMIŤ SI, AKEJ
ZÁŤAŽI ICH VYSTAVUJEME POČAS
ZIMY. STARÁME SA VTEDY O NÁŠ
ZRAK DOSTATOČNE?

Zima predstavuje pre naše oči veľkú záťaž.
Problémy im spôsobuje napríklad studený
vietor, sneh, slnečné žiarenie, ale aj kúrenie.
Viacerým z nás sa zdá byť toto obdobie
skúpe na slnko. No opak je pravdou. Hoci je
slnka menej, UV žiarenie nevymizne a jeho
značná časť sa odráža od zemského povrchu pokrytého snehom. Pôsobenie slnečných lúčov je
vtedy príliš
agresívne. Oči
sa ex-

trémne namáhajú a prekonávajú veľkú záťaž, čo my pociťujeme ako podráždenie,
svrbenie a pálenie. Veľmi často sú tieto
prejavy sprevádzané aj bolesťami hlavy,
celkovou únavou a vyčerpaním.
Ďalšie problémy môžu spôsobiť uzavreté
priestory, ktoré vykurujeme. Rovnako aj prechody zo studeného do teplého prostredia
dávajú očiam poriadne zabrať. V dôsledku
kúrenia alebo klimatizácie sa vlhkosť vzduchu znižuje a dochádza k vysušovaniu
prirodzeného prostredia. To negatívne

V zime si
treba zrak
chrániť rovnakým
spôsobom ako
v lete.

vplýva hlavne na kvalitu našich sĺz a na ich
tvorbu. Ak sa k tomu pridá dlhšia práca s počítačom, problému je vtedy ťažké sa vyhnúť.
Počas zimy nie sú naše oči len suché. Rovnako ich trápi začervenanie a podráždenie. Môžu produkovať viac sĺz ako inokedy.
Hlavne keď sme vonku za nepriaznivých
poveternostných podmienok. Ich nadmerné slzenie je vtedy len obranná reﬂexná
reakcia, ktorá je úmerná nepriaznivému
počasiu.

NEPODCEŇUJME PREVENCIU
A OCHRANU
V zime si treba zrak chrániť rovnakým spôsobom ako v lete. Najmä keď je počasie slnečné a obloha jasná. Vtedy by sme mali určite
siahnuť po slnečných okuliaroch. Kvalitné sú
tie, ktoré dokážu zachytiť 99 až 100 % UV
žiarenia. Ich nosením tak zabraňujeme vzniku takzvanej snežnej slepoty, ktorá výrazne
dráždi oči a poškodzuje spojovku.
Pocitu suchých očí v priestoroch, ktoré sú
počas zimy vykurované, sa dá tiež predísť.
Riešením je v miestnostiach používať zvlhčovače vzduchu. Niekomu postačí aj domáci trik, a to ukladanie mokrých uterákov
na radiátory. V zime trávia všeobecne ľudia
viac času doma a problémy s očami tak pociťujú intenzívnejšie. Vtedy je dobré siahnuť
aj po prípravkoch, ktoré pomáhajú odstrániť
ťažkosti spojené so suchými očami.
Príčinou vzniku suchých očí je rýchlejšie
odparovanie sa sĺz, hlavne v miestnostiach, ktoré sú vykurované. Kvalita sĺz je
vtedy nižšia a dochádza k nedostatočnému rozprestretiu slzného ﬁlmu na povrchu
oka. Spomalené je aj žmurkanie, hlavne
pri práci s počítačom alebo telefónom.
Oko sa v takomto prostredí unaví a vysuší
oveľa rýchlejšie. Nedostatočné množstvo
slznej tekutiny vtedy spôsobí svrbenie očí,
pálenie, začervenanie, podráždenie a nadmerné slzenie. Mnohí z nás to opisujú, ako
keby mali v oku piesok alebo cudzie teleso.
Jednoduchý a účinný spôsob, ako odstrániť
tieto problémy, je okrem už spomínaných
rád tiež používanie zvlhčujúcich očných
prípravkov.

SPRÁVNY VÝBER JE ZÁSADNÝ
Ľudia s miernymi až strednými príznakmi by
si mali niekoľkokrát denne prekvapkať oči
takzvanými umelými slzami. Ide o zvlhčujúce očné kvapky s ochranným epitelizačným
a dezinfekčným účinkom. Obsahujú látky
ako hydroxypropylmetylcelulóza, ktorá
vytvára na povrchu rohovky a spojovky
dočasný ochranný film. Tým zabezpečí
zvlhčenie vonkajšieho povrchu oka a slúži ako náhrada pri nedostatočnej tvorbe
sĺz. Často sa používa aj dexpantenol, ktorý
prispieva k zrýchlenej obnove buniek na
povrchu rohovky. Ďalšími zložkami môžu
byť kyselina hyalurónová, extrakt Očianky
rôstkovej alebo vitamín A. Okrem zvlhčenia
sa podieľajú aj na jeho výžive, uľavujú oku
od únavy a namáhania. Prípravky vo forme
kvapiek dobre účinkujú hlavne u osôb trpiacich suchým okom len v určitom prostredí
a s miernymi prejavmi.

Veterné počasie
a nedostatok
sĺz môžu oči podráždiť
a viesť k nadmernému
slzeniu.
Pre závažnejšie príznaky trvajúce dlhšie,
keď kvapková forma prinesie úľavu len na
krátky čas, sú na trhu k dispozícii gélové
kvapky. Ide o špeciálne vyvinuté prípravky
s vyššou viskozitou v porovnaní s bežnými
kvapkami. Na povrchu oka ostávajú dlhšie
a pre týchto pacientov sú komfortnejšie. Pri
pretrvávajúcich problémoch lekári veľmi
často odporúčajú doplnkové použitie očnej
masti na noc, pretože počas spánku je produkované menšie množstvo slznej tekutiny.
Rozdielom je aj doba použitia kvapiek od
ich prvého otvorenia. Základnú skupinu
prípravkov, ktoré sú cenovo dostupnejšie, je potrebné spotrebovať do mesiaca
až dvoch. Táto informácia je uvedená výrobcom na vonkajšom obale lieku alebo
v príbalovej informácii pre pacienta. Druhá
skupina kvapiek má dobu použiteľnosti
od otvorenia až šesť mesiacov. Sú cenovo drahšie,
avšak ich zloženie je aj
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kvalitnejšie. Viaceré z nich sa pripravujú
z látok, ktoré sú vhodné aj pre nositeľov
kontaktných šošoviek.

OKULIARE ČI ŠOŠOVKY
Extrémne striedanie teplôt vonku a vnútri,
zvýšená vlhkosť vzduchu a v súčasnosti aj
nosenie rúška ukazujú jednoznačne v prospech nosenia kontaktných šošoviek. Zimu
je vtedy možné užiť si bez akýchkoľvek
obmedzení. Nositelia kontaktných šošoviek sa môžu obávať nízkych teplôt pod
nulou. Teplota šošovky sa prispôsobuje
teplote tela a k jej zamrznutiu určite nedôjde. Veterné počasie a už vyššie spomínaný
nedostatok sĺz môžu oči podráždiť a viesť
k nadmernému slzeniu. Nositelia šošoviek
by mali používať umelé slzy, ale bez konzervačných látok. Tie zvlhčia sliznicu oka
a zvýšia komfort pri ich nosení.
Okuliare sa počas zimy neustále rosia a po
príchode do miestnosti cez ne človek nevidí absolútne nič. Trvá určitý čas, kým sa
teploty vyrovnajú a očistené sklá ostanú
naozaj priehľadné. Obmedzujú aj milovníkov zimných športov tým, že pod prilbou
tlačia, zahmlievajú sa a nie sú prispôsobené rýchlej jazde. Výber je však výlučne vo
vašich rukách, závisí od vašich preferencií.

Autor:
Mgr. Adriána Fechová
Lekáreň Dr.Max
Sabinov
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ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE.
KOMU JU NAHLÁSIŤ?

O

ZDRAVIE SA TREBA SVEDOMITO STARAŤ. POČAS TÝCHTO DVOCH
ROKOV SI TO PRIPOMÍNAME S EŠTE VÄČŠÍM DÔRAZOM. DOBRÁ
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA BY VÁM MALA BYŤ PRI TEJTO STAROSTLIVOSTI NÁPOMOCNÁ. AK STE SA JU NA JESEŇ ROZHODLI ZMENIŤ, ČAKÁ
VÁS NA PRELOME ROKOV ZOPÁR ÚKONOV, NA KTORÉ NETREBA ZABUDNÚŤ.
Hoci ste prihlášku do novej zdravotnej poisťovne podpísali ešte skôr, ako sa stihlo
skončiť leto, jej poistencom sa stanete až
od 1. januára 2022. Od tohto termínu môžu
poistenci spravidla začať využívať aj výhody
zdravotných poisťovní.
Zmenu zdravotnej poisťovne nie je potrebné
oznamovať lekárom, a to ani všeobecnému
lekárovi, ani špecialistom, ktorých navštevujete. Nie je potrebné vybavovať si ani nový
preukaz poistenca. O to všetko sa postará
zdravotná poisťovňa.

DESIATY JANUÁR 2022
Ak nechcete na nič podstatné zabudnúť, stačí si zapamätať jeden termín: 10. január 2022.
Do tohto dátumu je potrebné oznámiť zmenu
zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi. Mal by to vedieť, aby vaše zdravotné
odvody posielal na správne miesto. Ak ste
v čase medzi podaním prihlášky do novej
poisťovne a začiatkom roka zmenili aj zamestnávateľa, oznámte to, prosím, svojej
zdravotnej poisťovni. Termín je rovnaký
– 10. január 2022.
To isté platí, ak ste sa
medzičasom stali samoplatiteľom poistného, začali ste podnikať,
alebo ak ste si našli
ďalšiu prácu a pribudol
vám ďalší zamestnávateľ. Dajte o tom
vedieť svojej zdravotnej poisťovni
do spomínaného
dátumu – do
10. januára
2022.

SAMOPLATITELIA
A ŽIVNOSTNÍCI, POZOR!
Ďalšie povinnosti sa už týkajú len samoplatiteľov a živnostníkov, teda ľudí, ktorí si platia
zdravotné odvody sami. Keďže zdravotné
poistné sa platí spätne, prvú platbu do novej zdravotnej poisťovne si títo poistenci
budú uhrádzať až za mesiac január, a to
najneskôr do 8. februára 2022. Poistné za
december 2021 zaplatia ešte do pôvodnej
zdravotnej poisťovne. Mali by to urobiť najneskôr do 10. januára 2022.
Výšku poistného na rok 2022 sa dozviete
od svojej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa
Dôvera ju napríklad oznámi svojim novým
poistencom, ktorí sú samoplatiteľmi alebo
samostatne zárobkovo činnými osobami,
do konca januára 2022. Môžete si ju však

vypočítať už teraz, a to pomocou kalkulačky
preddavkov, ktorú nájdete na webe Dôvery.

PREUKAZ POISTENCA
Tým sa vaše starosti so zmenou zdravotnej
poisťovne končia. Preukaz poistenca už netreba vracať do pôvodnej poisťovne, ako to
bolo v minulosti. Pôvodnú kartičku je najlepšie skartovať. Nemusíte sa starať ani o nový
preukaz, lebo poisťovne zasielajú nové
preukazy poistenca s časovým predstihom.
Noví poistenci Zdravotnej poisťovne Dôvera dostanú svoje nové preukazy poistenca
napríklad už začiatkom decembra v doporučenom liste. Tým, ktorí v prihláške označili, že
si želajú vyzdvihnúť nový preukaz poistenca
osobne, ho pošleme na pobočku, ktorú si
vybrali.

MOBILNÁ APLIKÁCIA DÔVERA
Veríme, že naši noví poistenci budú aktívne
využívať aj naše digitálne služby, ktoré im
uľahčia život. Do mobilnej aplikácie Dôvera
aj do Elektronickej pobočky MojaDôvera sa
môžu zaregistrovať od 1. januára 2022, teda
keď sa reálne stanú našimi poistencami.
Stiahnuť si mobilnú aplikáciu Dôvera do mobilného telefónu sa oplatí. Práve prostredníctvom aplikácie sa dajú čerpať beneﬁty
poisťovne, napríklad príspevky na zubné
ošetrenie a od nového roku aj príspevky na okuliare pre deti.
Okrem toho majú v mobilnej aplikácii
poistenci Dôvery k dispozícii preukaz poistenca aj digitálny covid
preukaz, a to nielen pre seba,
ale aj pre svoje deti.

Autor:
Matej Štepiansky
PR špecialista, Zdravotná
poisťovňa Dôvera
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SNEHULIAČIKOVIA
Z KVETINÁČOV

D

LHÉ ZIMNÉ VEČERY SI MÔŽETE
SPRÍJEMNIŤ VÝROBOU VESELEJ DEKORÁCIE, KTORÁ BUDE
ZDOBIŤ VÁŠ PRÍBYTOK NIEKOĽKO
MESIACOV. IDEÁLNE BUDE, KEĎ DO
CELÉHO PROCESU ZAPOJÍTE AJ SVOJE DETI. NIELENŽE V NICH BUDETE
ROZVÍJAŤ ZÁUJEM O RUČNÉ PRÁCE,
ALE PRECVIČIA SI TIEŽ JEMNÚ MOTORIKU, PODPORÍTE ICH KREATÍVNE
MYSLENIE A ZAŽIJETE SPOLU MNOŽSTVO ZÁBAVY.

MATERIÁL A POMÔCKY:

keramické kvetináče • polystyrénové
gule • látka • gombíky • špendlíky •
ﬂitre • bambuľky • stužka • ozdobné
dierkovače • ihla • niť • nožnice • tavná
pištoľ • biela akrylová farba • štetec •
kartón • kancelársky papier

POSTUP:
Krok č. 1: Telo snehuliaka si vyrobíte tak, že
kvetináče najprv natriete akrylovou farbou.
Krok č. 2: Pri výrobe čiapky si odmerajte
látku, ktorú budete potrebovať na obvod
polystyrénovej gule. Potom si vyrobte trojuholníkovú alebo obdĺžnikovú čiapku. Môžete ju vyzdobiť stužkou alebo papierovými
vločkami a bambuľkou. Neskôr ju pomocou
špendlíkov pripevnite na guľu.

Krok č. 3: Na tvár snehuliaka
nalepte pomocou tavnej pištole
bambuľku a zapichnite do nej
špendlíky. Predtým si nezabudnite zamaľovať ﬁxkou hlavičky
špendlíkov, ktorými je pripevnený úsmev z ﬂitrov. Neskôr prilepte kartón na kvetináč a hlavu,
na záver prilepte snehuliakovi
zaviazaný šál a gombíky.

20

MAXimum

MAXimum

recepty

recepty

OCHUTNAJTE ĎALŠIE
DELIKATESY A ŠPECIALITY
SVETOVEJ KUCHYNE

Marocký kurací kuskus
40 min.
Suroviny:

Svetová
kuchyňa

Príprava:
Kuracie mäso na
nakrájame na väčšie kusy,
opražíme spolu s nakrájanou cibuľkou
na oleji a okoreníme.
okor
Pridáme očistenú
na väčšie koc
kocky nakrájanú koreňovú
zeleninu. Celú zmes podlejeme troškou
vody a dusíme, až kým zelenina nezmäkne. Potom pridá
pridáme na kocky nakrájané
paradajky, nakráj
nakrájanú cuketu a plechovku
cíceru bez nálevu. Jedlo dusíme do mäkka
a občas ho podlejeme
podlejeme, aby vzniklo kuracie ragú
so zeleninou a šťavou. Me
Medzitým podľa návodu pripravíme kuskus tak, že ho napa
naparíme a načachráme, aby
bol sypký, a polejeme ho olejom. Vňa
Vňať nakrájame a jednu časť
primiešame do kuskusu. Pri servírova
servírovaní dáme na tanier porciu
kuskusu a na to kuracie ragú so zeleninou.
ze
Pokrm nakoniec
posypeme zvyškom vňate a pokvapk
pokvapkáme citrónovou šťavou.

Pavlova torta z Austrálie
90 min.
Suroviny:

6 osôb

7 ks vaječného bielka  420 g kryštálového cukru 
1 polievková lyžica škrobu, Solamylu alebo majonézy  1 polievková lyžica octu  štipka soli

Suroviny na krém:

250 g Mascarpone  2 polievkové lyžice práškového cukru  1 čajová lyžička citrónovej kôry 
250 ml smotany na šľahanie  1 ks stužovač na
šľahačku  500 g čerstvého sezónneho alebo zaváraného ovocia. Vhodné je použiť jahody, maliny,
čučoriedky, ríbezle, prípadne na drobno nakrájané
kivi, mango, hrozno, prípadne melón.

Postup:
Najskôr si pripravíme dva plechy, ktoré vyložíme papierom na pečenie v tvare
kruhov. Prvý kruh môže mať priemer asi 20 cm, druhý bude približne o 2 cm
menší. Rúru zapneme na 140 stupňov Celzia. Najprv si vyšľaháme bielka so štipkou soli, do ktorých postupne pridávame cukor a šľaháme dovtedy, kým bude
pena biela, lesklá a hustá. Pomaly primiešame škrob a ocot. Bielka pomocou
stierky navrstvíme na papier na pečenie a pečieme ich 40 minút. Potom teplotu
znížime na 100 stupňov Celzia a zmes pečieme ešte asi hodinu s pootvorenými
dvierkami. Potom si vyšľaháme šľahačku. Osobitne premiešame Mascarpone
s cukrom a citrónovou kôrou. Opatrne k nim pridáme šľahačku a zmes premiešame. Približne tromi štvrtinami krému potrieme prvý korpus, na ktorý naukladáme ovocie. Potom naň priložíme druhý korpus a postup zopakujeme. Koláč
nakoniec ozdobíme čokoládou a lístkami medovky alebo mäty.

4 - 6 osôb

500 g kuracieho mäsa  1 cibuľa  2 paradajk
paradajky  2 mrkvy  1 petržlen 
1 menší zeler  1 menšia cuketa  1 plecho
plechovka cíceru  olivový olej 
soľ  čierne mleté korenie  1 čajová lyžička mletého zázvoru 
1 čajová lyžička rímskej rasce  500 až 800 g kuskusu 
šafran  čerstvá vňať koriandr
koriandru a petržlenu  citrónová
šťava

AMERIKA
A SVETE MÁME SPOLU ŠESŤ KONTINENTOV A VYŠE 196 NÁRODOV. ČI UŽ HOVORÍME O SEVERNEJ A JUŽNEJ AMERIKE, O ÁZII, AFRIKE, EURÓPE ALEBO O AUSTRÁLII, KAŽDÝ Z TÝCHTO KONTINENTOV MÁ SVOJU NEZAMENITEĽNÚ KUCHYŇU.
POČAS CELÉHO ROKA UVEREJŇUJEME V ČASOPISE MAXIMUM DELIKATESY ZO VŠETKÝCH KÚTOV SVETA. V ZIMNOM VYDANÍ VÁM PRINÁŠAME TRI ZAUJÍMAVÉ POKRMY Z DVOCH SVETADIELOV.
INŠPIRUJTE SA A PRIPRAVTE SI ŠPECIÁLNE JEDLÁ, KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z AFRIKY A AUSTRÁLIE.

N
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Bobotie – Juhoafrický
ký mäsový koláč
60 min.

4 osoby

Suroviny:

maslo na vymastenie zapekacej formy  4 polievkové
kové lyžice olivového oleja  3 ks cibule nakrájanej na kocky  2 prelisované
elisované strúčiky
cesnaku  zmes afrického korenia, ktoré obsahuje
e drvený bobkový list, soľ, čierne korenie, kurkumu, karí, Garam Masalu, horčicové
semienka a čili vločky  1 kg mletého jahňacieho alebo hovädzieho
mäsa  1 dl jablčného octu  100 g olúpaných mandlí
ndlí  120 g hrozienok  50 g strúhanky  na zaliatie potrebujeme 3 vajcia  500 ml
mlieka  5 ks bobkových listov  čatní podľa chutii

Príprava:
Rúru zohrejme na 180 stupňov Celzia a zapekaciu
u misu si vymastíme
maslom. Cibuľu speníme vo dvoch polievkových lyžiciach olivového
oleja. Potom pridáme cesnak a približne jednu polievkovú lyžicu africkej korenistej zmesi. V druhej panvici na
a zvyšku oleja opražíme mleté mäso, ktoré osolíme a okoreníme.
níme. Keď je
mäso mäkké, pridáme k nemu cibuľu, ocot, mandle
dle a hrozienka. Na miernom ohni pokrm trochu prevaríme a primiešame
strúhanku. Podľa chuti môžeme pridať nejaké čatní
tní a jedlo znocej misy a na ňu
va premiešame. Celú zmes nalejeme do zapekacej
pridáme vajíčka rozmiešané v mlieku. Navrch zapekacej
ekacej
misy naukladáme bobkové listy a pečieme v rúre priou
bližne 35 minút. Jedlo podávame s hnedou ryžou
alebo s dusenou zeleninou.
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oddychovka

KRÍŽOVKA

HERBADENT

V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správne riešenie krížovky získa výherca balíček prípravkov
BioGaia v hodnote 50 €. Riešenie zašlite najneskôr do 1. 3. 2022 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu:
Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho (jesenného) vydania 2021 je:
LIEČIVÁ SILA PRÍRODY. Úspešným riešiteľom krížovky a zároveň výhercom, ktorému zasielame balíček HERBADENT v hodnote
50 €, sa stal Pavol Sokol z Banskej Bystrice. Srdečne blahoželáme.

Podporte počas jesene a zimy imunitu prípravkami BioGaia s patentovanou baktériou
mliečneho kvasenia L. reuteri Protectis s vitamínom D. V tomto období, ale aj na začiatku jari, je u nás
slnko príliš slabé na to, aby vyprodukovalo dostatočnú dávku vitamínu D.
Autor
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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
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Vernostná
á karta
ke a prehľad
vždy poruke
om stave bodov
o aktuálnom
Možnosť vyhľadať
najbližšiu lekáreň
Možnosť rezervácie
ezervácie
liekov na predpis
Rýchly prístup
ístup
k e-shopu Dr.Max

A NAVYŠE
Zľavové kupóny
platné v lekárni aj online
a decembra
do konca

-30 %

na produkty
s logom Dr
Max
Dr.Max

-50 %

na produkty značky
URIAGE a NUANCE

www.drmax.sk/mobilna-aplikacia
d
k/ bil
lik i
Zľava -30 % platí na produkty s logom Dr.Max. Zľava -50 % platí na produkty značky URIAGE a NUANCE. Akcie
nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami a nevzťahujú sa na akciové a promo balenia. Zľavy je možné
uplatniť v kamennej lekárni Dr.Max aj online. Zľavy platia od 1. 12. do 31. 12. 2021 alebo do vypredania zásob.

Doprava
zadarmo

pri nákupe
e shope
v e-shope

