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Editorial
Miluju vodu. Její čistotu, nezávislost
i sílu. Chladí i hřeje. Dává nám život
a na druhou stranu nám ho může
také velmi rychle vzít. Miluju její
zpěv, když zurčí lesním paloukem
nebo když se její slané vlny lámou
o pobřežní molo.

Obsah

Moje (a věřím, že i vaše) láska k vodě se
násobí v letním období, kdy nám slunce ukazuje
svoji sílu. Každý rok počasí láme teplotní rekordy a my hledáme únik
z rozpálených měst. Jezera, řeky, rybníky i plovárny často praskají ve švech,
jak se snažíme zchladit naše přehřátá těla.
Musíme však dávat pozor na to, v jaké vodě se chceme osvěžit. Voda
v městských kašnách bývá zpravidla chemicky ošetřena a vstup do nich bývá
zakázán. Stejně tak musíme dávat pozor na příliš častý pobyt v chlorovaných
bazénech.
S koupáním souvisí také mnoho zdravotních komplikací. Od nachlazení, přes
zánět močového měchýře až k nepříjemným mykózám. Jak se těchto nemocí
vyvarovat a slunné dny si skutečně užít? Čtěte v letním speciálu našeho
Alphega magazínu!

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Seriál

Čokoláda IV. díl
Tóny čokolády:

Od hořkosti k ovocné svěžesti
Čokoláda není jen sladká pochoutka, která
plní regály supermarketů. Je to smyslnost,
požitek, styl života. A jaký tón bude čokoláda
a následně i váš požitek mít, rozhoduje druh
kakaového bobu.

T

ón čokolády se může pohybovat od jemné kyselosti, přes kořeněné chutě až k těm svěžím ovocným.
Do dnešní doby známe tři základní druhy kakaových bobů.
Jmenují se Criollo, Forastero a Trinitario.
Criollo patří mezi výjimečné druhy. Tyto boby se používají k výrobě těch nejjemnějších a nejkvalitnějších čokolád.
Mají jedinečnou chuť, která vyniká jemnými ovocnými
a kořeněnými tóny. Tento druh kakaových bobů tvoří pouhá tři procenta světové produkce, pochází ze střední Ameriky a jižního Mexika.

Před 2 500 lety se pila zkvašená šťáva ze šťavnaté dužiny
plodů kakaovníku.
Criollo má dvě chuťově zajímavé pododrůdy: Porcelana
a Chuao. Obě odrůdy pocházejí z Venezuely. Porcelana získala svůj název podle porcelánově bílé barvy jejích bobů.
Její dokonale vyvážený hořko-kyselý tón snoubí příchutě
karamelu, koření a ořechů. Chuao je patrně nejvyhledávanější pododrůdou a vyrábět z ní čokoládu si může dovolit
jen několik čokoládoven na světě.
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Brazilská odrůda Forastero je naopak tou nejrozšířenější.
Tvoří celých 90 % světové produkce a je základem mnoha
kakaových směsí. Forastero je odrůdou africkou, nejvíce
bobů pochází z Pobřeží slonoviny.
Poslední odrůdou je Trinitario, která je ze všech odrůd
snad nejodolnější vůči nemocem a poškození. Vyniká jemně kořeněným tónem s ovocným aroma. Trinitario pochází
z ostrova Trinidad, odtud také její název. Na Trinidadu se
původně pěstovalo Criollo, avšak v 18. století se ostrovem
prohnal hurikán, který kakaové plantáže úplně zničil. Tamní farmáři se po ničivém hurikánu rozhodli plantáže osadit
nejen odrůdou Criollo, ale zasadili také odolnější Forastero. Odrůdy se zkřížily a Trinitario bylo na světě.

Připraveno ve spolupráci s čokoládovou kavárnou
Choco Loves Coffee
(Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)

Lékář radí

Letnímu
stravování
vévodí

OVOCE A Z
ZELENINA
Pokud chceme zlepšit svoji kondici,
upevnit zdraví nebo dokonce zhubnout, pro
změnu životního stylu není lepší období
než léto. Obvykle příznivé počasí a dlouhé
dny poskytují dostatek času k trávení
volnočasových aktivit na čerstvém vzduchu.
Náš organismus přirozeně touží spíše po
lehčích a zdravějších jídlech, na trhu je
dostatek čerstvé zeleniny a ovoce a slunce
pomáhá udržovat dobrou náladu a dostatek
energie k dodržení našich předsevzetí. Takže
jestli chcete ozdravit váš životní styl, začněte
právě teď!

ásady zdravého stravování se se změnou ročního
období nemění, jen v létě je jednodušší tyto zásady
dodržovat. V našich jídelníčcích často chybí dostatek ovoce a zeleniny, které jsou zdrojem vlákniny, jež napomáhá
lepšímu trávení, mají příznivý účinek na některá střevní
onemocnění včetně rakoviny střeva, omezují tvorbu žlučových kamenů a snižují hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi. Navíc zvyšují pocit sytosti, čehož lze využít při
redukčních dietách. Zároveň jsou bohatým zdrojem pro
zdraví nezbytných vitaminů, minerálů a stopových prvků.
Každý druh obsahuje jiné složení těchto mikronutrientů,
takže se doporučuje jednotlivé druhy střídat, aby strava
byla co nejpestřejší.
Doporučená denní dávka je 400 až 600 g rozdělená do pěti
porcí, z toho 400 g by mělo připadat na zeleninu a 200 g
na ovoce. Zeleninu lze v podstatě konzumovat bez omezení, ale pokud chcete snížit svoji hmotnost, v případě ovoce
je třeba dát pozor. Ovoce obsahuje více cukru než zelenina a některé druhy, například banány, hroznové víno nebo
avokádo mají i poměrně vysokou energetickou hodnotu.
Naopak vhodné jsou jahody a lesní plody, rybíz, angrešt,
nektarinky, třešně, višně, jablka a typicky letní meloun,
který navíc dodá i dostatečné množství tekutiny a osvěží. m
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V létě je k dispozici výběr
čerstvého ovoce a zeleniny
navíc z domácích zdrojů:
jahody jsou sladké, rajčata
mají chuť a vůni.
V případě zeleniny se nabízí nepřeberné množství receptů
jak pro syrovou, tak tepelně upravenou zeleninu. Snažte se
zařazovat obojí. Saláty doplňujte zeleninou dušenou, grilovanou nebo vařenou v páře. Vynikající jsou zeleninové polévky, teplé i studené.

Sacharidy, tuky, bílkoviny
Vyvážená strava obsahuje všechny tři základní makronutrienty: sacharidy, bílkoviny a tuky. Sacharidy jsou hlavním
zdrojem energie a podle doporučení by měly tvořit 50 až
55 % z celkového příjmu potravy. Vyšší podíl sacharidů je
vhodný pro lidi, kteří mají normální hmotnost a vysoký
energetický výdej a naopak nižší podíl, asi 45 %, je žádoucí
u lidí s nadváhou, obezitou a také cukrovkou II. typu.
Sacharidy dělíme na jednoduché, kterým bychom se měli
spíše vyhýbat (doporučená dávka je pouze 60 g denně),
a komplexní. Zdroji komplexních sacharidů je pečivo a různé jiné přílohy. V létě lze pro jednoduchost vaření doporučit
celozrnné pečivo, jako vhodnou přílohu k zeleninovým pokrmům nebo grilovanému masu, dále rýži či nové brambory. Ideálním samostatným pokrmem jsou těstoviny z tvrdé
pšenice nebo celozrnné těstoviny s omáčkou z čerstvých
rajčat, bazalky, posypané sýrem nebo v kombinaci s jakoukoliv jinou zeleninou a olivovým olejem.
Sacharidová potravina by měla být vždy kombinována
s bílkovinou nebo další potravinou bohatou na vlákninu
(zelenina, luštěniny), která zajistí delší pocit zasycení a vyrovnanější hladinu cukru v krvi. Je tedy vhodné kombinovat ovoce a mléčné výrobky, rýži a maso, pečivo a vejce,
luštěniny a zeleninu.
Další důležitou výživovou složkou a zdrojem energie jsou
tuky. Dodávají jídlu chuť, jsou důležité pro funkci vitaminů
A, D, E a K. U zdravých lidí, kteří nemají nadváhu, by měly
být v potravě zastoupeny až z 30 %, ale v převážné většině
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v podobě nenasycených tuků, které jsou obsaženy hlavně
v rostlinných olejích. Panenský
olivový olej lisovaný za studena je nejen
zdravý, ale i chuťově vynikající pro přípravu salátů nebo
dochucení grilované zeleniny či ryb. Důležitou součástí
stravy by měly být i esenciální mastné kyseliny, které si
organismus nedokáže sám vytvořit a které jsou nezbytné pro zdraví člověka. Pomáhají v boji proti stárnutí, jsou
prevencí infarktu, mozkové příhody, ale i rakoviny a různých zánětů. Jsou obsaženy v mořských rybách, lněném
semínku i ve většině druhů ořechů.
Nejenom v létě bychom měli obecně omezit těžká jídla s vyšším obsahem tuků, zvláště živočišného původu
(máslo, sádlo, šlehačka, tučné maso) a naopak používat
více rostlinných olejů.
Poslední nezastupitelnou složkou v potravě jsou bílkoviny.
Tvoří základní stavební kámen všech tkání a mají nezastu-

Nezapomeňte
na bylinky
Zelené bylinky můžete v létě s úspěchem pěstovat
i za oknem nebo na balkoně. Dodají jídlu nejen chuť,
ale mají i různé léčivé účinky. Bazalka, dobromysl,
rozmarýn, šalvěj, libeček, listová petrželka, pažitka,
máta, meduňka, majoránka, estragon atd. Jídlo
ochucené bylinkami není třeba tolik solit. Některé
bylinky slouží i k přípravě vynikajících čajů a nápojů,
které lze pít teplé i studené.

Z mléčných výrobků dávejte přednost
těm s nižším obsahem tuku. V letních měsících výborně osvěží jogurty a různé zakysané mléčné nápoje,
které navíc obsahují zdraví prospěšné probiotické bakterie, jež významně podporují imunitu organismu.
pitelnou roli
v imunitním
systému. Jejich
obsah v potravě
by měl být mezi 20 až
30 %. Bílkoviny jsou obsaženy v mase, vejcích a mléčných
výrobcích. Konzumaci masa, zvláště
červeného, bychom měli v létě omezit a maso častěji nahrazovat luštěninami, které poskytují vynikající zdroj
nejen bílkovin, ale i vlákniny a sacharidů. Ideální jsou saláty, do kterých můžeme pro zpestření přidat
vařenou čočku nebo různé druhy
fazolí, dále luštěninové pomazánky
například z cizrny nebo zeleninové
polévky s obsahem luštěnin. Snažte
se do jídelníčku pravidelně zařazovat
ryby, grilované nebo vařené v páře
chutnají báječně a jejich úprava je
jednoduchá.

Pozor na otravy z jídla
Za teplého počasí stoupá riziko otrav
z jídla kontaminovaného bakteriemi.
Jídlo bývá nejčastěji nakaženo Salmonelou nebo Kampylobakteriemi.
Obě infekce se vyznačují nevolností,
zvracením, průjmem, bolestmi břicha
a horečkami, které mohou být i velmi
vysoké. Obzvlášť nebezpečná je nákaza u malých dětí, seniorů a osob s osla-

beným organismem, které mohou
ztráty tekutin při akutních průjmech
a masivním zvracení ohrozit i na životě.
K pomnožení bakterií dochází, ponecháme-li potraviny delší dobu v teple
(stačí hodinu a půl). Salmonelóza propuká do šesti hodin až tří dnů, kampylobakterióza obvykle za tři až pět
dnů. Nejčastějšími zdroji nákazy jsou
nedovařená drůbež a maso, nepasterizované mléčné výrobky, syrová
a nedovařená vejce, případně vejce
s nakřáplou skořápkou, majonézy,
pomazánky, krémy, bílkové polevy,
cukrářské výrobky, rýže, která stála
příliš dlouho v teple, vařené masné
výrobky.
MUDr. Kateřina Uxová

	
Prevence otravy
z jídla
1. Pokrmy je potřeba důkladně povařit nebo propéct.
2. Jídlo nenechávejte stát dlouho při pokojové teplotě.
3. J ídlo spotřebujte do dvou dnů, zbytky jídla uložte co nejrychleji do
chladničky nebo do mrazáku.

inzerce

Vaše trávení jako nové.

CZ/HFT/16/0021

Rychlá a účinná
obnova střevní
mikroﬂóry při:

Lék na vnitřní užití. Před použitím si pozorně přěčtěte příbalový leták.
Více informací naleznete na www.hylak.cz.

l
l
l
l

průjmu
zácpě
křečích
nadýmání

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8,
www.teva.cz

9

Lékárník radí

Pitný režim:
Káva, ani limonáda
naši žízeň neuhasí

Voda má v lidském těle především transportní
a termoregulační funkci. Ve formě krve a lymfy
transportuje živiny v těle k jednotlivým buňkám. Při vyšší
teplotě vnějšího prostředí nebo při vyšší tělesné aktivitě se
organismus sám ochlazuje pocením, a tak se brání přehřátí. Člověk
však denně vyloučí průměrně 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i potem.

P

ro zachování našeho zdraví je nezbytně nutné udržet
rovnováhu mezi výdejem a příjmem tekutin. Asi třetina litru „nové“ vody se denně vytvoří v těle metabolickou
činností, vody vázané v potravě přijmeme asi 900 ml. Zbytek (přibližně 1,5 litru) musíme do těla dodat přímo ve formě tekutin.
Nedostatečný příjem tekutin, může vést k dehydrataci
a mít kromě opakované bolesti hlavy či zácpy i jiné vážné
zdravotní potíže. Může například docházet až k poruchám
funkce ledvin a vzniku ledvinových či močových kamenů.
Zvyšuje také riziko vzniku infekce močových cest, zánětu
slepého střeva nebo onemocnění srdce a cév.
I když je nedostatek tekutin nebezpečný pro každého člověka, dehydratací jsou nejvíce ohroženi děti a senioři. Děti
mají pro svůj vysoký metabolický obrat větší potřebu tekutin vzhledem k váze a menší rezervy pro nezralost některých orgánů. Nejčastěji se dehydratace u dětí projevuje
tak, že nereagují na podněty, mají oschlé sliznice, při pláči
neprodukují slzy a mají vpadlou velkou fontanelu (vazivový
lupínek mezi kostmi na lebce). Senioři zase zpravidla nemívají výrazný pocit žízně a navíc mají obavy z inkontinence.
Pokud chceme orientačně zjistit, zda přijímáme dostatečné množství tekutin, stačí běžně sledovat, jaké množství
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a zbarvení moči z našeho těla odchází. Pokud má moč
tmavou barvu, je to jedna ze známek nedostatečného zásobení tekutinami.

Doplňovat tekutiny bychom
měli průběžně
a ještě dříve, než pocítíme
žízeň.
Optimálně bychom měli vypít
2 až 3 litry tekutin denně
Pitný režim je také ale ovlivněn tím, co jíme. Pokud je
základem zelenina, ovoce a mléčné výrobky, může být
příjem tekutin formou nápojů o něco nižší. Slané či pálivé
potraviny naopak vyžadují vyšší příjem tekutin. Salátová
okurka, hlávkový salát, vodní meloun či jahody patří mezi
zdravou výživu, která mimo vitaminů obsahuje také vysoký podíl vody.
Dále je důležité, aby byl příjem tekutin rovnoměrný po celý
den. Často se stává, že přes den vypijeme několik šálků

POZOR
NA CHLOR
kávy a potom vše doháníme nárazově večer. Tento
zvyk má ale opačný
efekt a navíc zatěžuje
ledviny.
Základem pitného režimu mají
být nekalorické nápoje, především
voda. Pozor ale na častou konzumaci
středně a silně mineralizované vody, ta totiž zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, ledvinových, močových a žlučových kamenů nebo některých kloubních onemocnění. Mléčné výrobky jsou díky obsahu bílkovin spíše
potravou než nápojem a navíc také často obsahují vysokou dávku cukru.
K nápojům, které bychom měli konzumovat jen výjimečně či vůbec, patří limonády, kolové nápoje, ochucené minerální vody, energetické nápoje, nektary apod. Obsahují
totiž „prázdné kalorie“ a cukr, který jen zvyšuje pocit žízně.
Vynechat bychom měli také některé „soft drinky“, které
obsahují buď umělá sladidla, která sice nejsou kalorická, ale zvyšují chuť k jídlu, nebo oxid uhličitý, který spolu
s organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu. Kyselina fosforečná, která je rovněž součástí
sladkých sycených nápojů, pravděpodobně zvyšuje riziko
osteoporózy. Kofein je diuretikum, zvyšuje tvorbu moči,
a z těla odvede více tekutin, než by se mělo pitím získat.
Proto ke kávě často dostaneme i sklenici čisté vody.
Mgr. Martina Štěpková
Alphega lékárnice, Teplice

Přijďte se poradit přímo do naší
Alphega lékárny:
Lékárna Centrum
Benešovo náměstí 424/9, Teplice
Tel.: 417 533 560

„Ze všech stran stále slýcháváme, že je důležité kde a v čem je
voda skladovaná. Oblíbené PET
lahve bychom vlastně vůbec používat neměli, a už vůbec ne opakovaně
a při vyšších letních teplotách. Kromě toho
je většina balených vod, i těch kojeneckých, často chlorována úplně stejně, jako ta, kterou si natočíme doma
z kohoutku,“ říká PharmDr. Lenka Zemanová z Alphega
lékárny U Sv. Mikuláše v Lounech.
Pokud se rozhodneme pít vodu z kohoutku, je vhodné
se informovat na hygienické stanici o složení vody a vyžádat si její rozbor. Obecně je rozšířený mýtus, že bílá
barva vody je způsobena vysokým obsahem chloru.
Za mléčné zabarvení vody však může vzduch rozpuštěný ve vodě. To se objevuje po opravách vodovodního
potrubí nebo při kontaktu studené vody s teplejšími rozvody.
Chlor se do vody přidává kvůli zabránění množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí tedy jako
dezinfekční prostředek. Voda opouští úpravnu vody
ve výborné mikrobiologické kvalitě, a aby byla tato
kvalita zachována, je nezbytné do upravené vody chlor
přidat.
Abychom zmírnili vliv chloru na chuť a vůni pitné vody,
můžeme před konzumací nechat vodu několik minut
odstát, přidat do vody několik kostek ledu nebo několik
kapek citronu a uchovávat vodu ve skleněných lahvích
v chladničce maximálně 24 hodin. Dále je možné vodu
před konzumací krátce zahřát a poté nechat zchladit,
existují již rychlovarné konvice s programem odstranění chloru povařením vody. V lokalitách, kde se voda
příliš chloruje, se doporučuje používat speciální filtry
na vodu, které se dají přidělat ke kohoutku i ke sprše.
Velké množství chloru v pitné vodě může totiž být pro
naše zdraví nebezpečné – podporuje usazování tukových částic v našich cévách.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny
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Speciální projekt

Příčiny a léčba

průjmových onemocnění

Zná to snad každý – bolesti břicha, průjem, někdy i zvracení,
horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Průjmy jsou časté,
nepříjemné a mohou být i nebezpečné.

P

rojevují se poruchou zažívání s častým, někdy
překotným vyprazdňováním řídké až vodnaté stolice (více než třikrát za den) s přetrvávajícím nutkáním
na stolici. Dle doby trvání rozlišujeme průjem na akutní
(maximálně čtrnáct dní) a chronický.
Průjem je obranný mechanismus, kterým se tělo zbavuje
škodlivin. Nejčastěji ho prostě „chytneme“ - infikujeme
se. Původci infekčních průjmů jsou viry, bakterie, vzácněji paraziti nebo plísně. Hlavním příznakem je průjem se
zvracením a bolestmi břicha, ale někdy se mohou dostavit
také horečky a ve stolici může být příměs hlenu a krve.
Neinfekční průjmy mohou být projevem potravinových
alergií, autoimunitních poruch, vedlejších účinků některých léků, dietní chyby, jiných onemocnění (například zvýšené činnosti štítné žlázy, cukrovky, chronických střevních
zánětů, onkologických onemocnění), nervozity, funkční
poruchy trávicího traktu (tzv. dráždivý tračník).

Proč je průjem nebezpečný?
Odvodňuje!
Při průjmu ztrácíme vodu a minerály, hrozí nám dehydratace a minerální rozvrat. Nejvíce ohrožení jsou tedy
kojenci, malé děti a senioři.
Než začneme se samotnou léčbou, je dobré znát příčinu
průjmu. Neuváženou léčbou si můžeme ublížit. Léčba
průjmu závisí na jeho původu a průběhu onemocnění.
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Probíhá ve čtyřech krocích
(k uzdravení většinou stačí první tři kroky):
1. Rehydratace neboli zavodnění je nejdůležitější krok!
Tekutiny, soli a minerály ztracené zvracením, průjmem
a horečkou musíme doplnit. Doporučené jsou: rehydratační nápoje, velmi silný černý čaj, vývary a bujóny,
bylinkové odvary, nesycené minerální vody. Dospělý
trpící průjmem by měl vypít minimálně tři až čtyři litry
tekutin denně.
2. Dieta s omezením tuků. U kojených dětí pokračujeme
v kojení, před kterým můžeme podat rýžový odvar. U kojenců starších šesti měsíců můžeme přidat nemastnou
zeleninovou polévku, bramborovou kaši, banánové
a jablečné přesnídávky, piškoty a rohlíky. U nekojených dětí podáváme zpočátku rýžový odvar a postupně
přidáváme mléko, které dítě pilo před onemocněním.
U batolat, starších dětí a dospělých můžeme podávat
bramborovou či rýžovou kaši, suchary, starší pečivo,
banány, nastrouhaná jablka, toasty z bílého chleba.
Potraviny jíme v malých porcích a asi po 48 hodinách
můžeme přidávat dušenou zeleninu. Mléko, mléčné
výrobky, vajíčka a maso zařadíme do jídelníčku až nakonec.
3. Nespecifické léky ADSORBENCIA jsou volně prodejné léky k léčbě akutních i chronických průjmů, průjmů
vyvolaných dietní chybou, bakteriálními toxiny, viry, při

	
CHRONICKÝ PRŮJEM hlásí přítomnost
jiného onemocnění, které může být
závažné a je potřeba ho řešit.
Kozultaci s lékařem by určitě měli vyhledat:
• s enioři, rodiče kojenců a malých dětí, těhotné ženy a vážně
nemocní lidé
• p acienti, kteří se pokusili průjem léčit sami, ale obtíže ani do pěti
dnů neustoupily
• p acienti s příznaky, jako je horečka, břišní křeče, hnis, sliz nebo krev
ve stolici, vyrážka či žlutá pokožka a oční bělma, trvalé oslabení
organismu
• p acienti s dehydratací, kteří mají rychlý pulz v klidu, popraskané rty,
suchý povleklý jazyk, málo močí
• p acienti s opakovaným nebo chronickým průjmem, s podezřením na
otravu, nesnášenlivost nějakého léku nebo potraviny

kvasné dysmikrobii i průjmu cestovatelů. Navazují na sebe toxiny,
nevstřebávají se, nejsou toxická
a jejich podání nemá kromě věku
téměř žádná omezení. Jsou bezpečná a účinná u dětí i dospělých,
v těhotenství i při kojení. Při současném podání může dojít ke snížení
účinnosti jiných léků! Doporučuje
se tedy jiné léky podávat půl hodiny
před nebo dvě hodiny po podání adsorbencií. Lze je kombinovat s probiotiky a střevními dezinfekcemi, ale
opět s časovým odstupem.
Mezi adsorbencia patří aktivní uhlí.
Při jeho užívání je nutná dostatečně
vysoká dávka. Tablety je třeba rozkousat, aby vznikl co největší povrch
pro navázání škodlivin. Při užívání
aktivního uhlí vzniká černé zbarvení
stolice, které někdy může zakrýt krvácení do trávicího traktu!

Další přípravek diosmektit (Smecta®)
lze použít již v kojeneckém věku
i u těhotných a kojících žen. Vedle
schopnosti vázat toxiny, bakterie
a viry rovněž chrání hlenovou vrstvu ve střevě, snižuje objem stolice
a zkracuje dobu průjmu. V praxi se
diosmektit osvědčil zejména u dětí
s virovými (především rotavirovými)
průjmy.
PROBIOTIKA podporují zdravou
střevní mikroflóru. Obsahují živé
kultury prospěšných střevních mikroorganismů. Jsou vhodná po léčbě
antibiotiky i jako doplněk rehydratační léčby u dětí s akutními průjmy.
STŘEVNÍ DEZINFEKCE s obsahem
cloroxinu je volně prodejný lék vhodný u některých bakteriálních průjmů
(například pokud má pacient podezření, že snědl zkažené jídlo), u virových infekcí a průjmů z dietní chyby
není vhodný. Není vhodný u těhot-

ných a kojících žen a při vážnějších
poruchách jater a ledvin.
ANTIMOTILIKA zpomalují pohyb
střev, snižují riziko nechtěného úniku stolice a nutkání na stolici. Nejsou
vhodná pro kojence, malé děti, kojící
ženy, u průjmů s vysokou horečkou,
výraznými bolestmi břicha, s příměsí
krve ve stolici, u průjmů způsobených
invazivními bakteriemi ani po léčbě
antibiotiky, v těhotenství po poradě
s lékařem. Antimotilika jsou vhodná
zejména u cestovatelských průjmů
a průjmů z nervozity. Do této skupiny
patří volně prodejné léky s obsahem
loperamidu.
4. Specifické léky ANTIBIOTIKA jsou
léky vázané na lékařský předpis. O jejich nasazení rozhoduje lékař na základě původu a průběhu průjmu.
PharmDr. Markéta Musilová
Všechny léky je důležité užívat podle doporučeného dávkování a způsobu užití.
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Lékárník radí

Kinetóza:

Dovolenkové
trápení
Loď v náklonu, vlny přes palubu a já musela
všechny své fyzické i psychické síly napřít na to,
abych fungovala i dál. Skočit do moře, protože
jinak se „vystoupit“ nedalo, se mi nechtělo a v tom
mém gumovém plášti by se mi asi dobře
neplavalo. Sejít do podpalubí pro tabletu jsem při
tom náklonu nedokázala, protože jsem se bála,
že pozvracím schody a budu muset uklízet…

Z

ažila jsem to loni. První den na plachetnici, s partou
neznámých lidí, z nichž většina neměla zkušenosti
s plachtěním, za silného deště a větru, s holandskou kapitánkou a německou lodnicí, které na nás křičely příkazy.
Byla jsem nabalená a přesto totálně mokrá, byla mi strašná zima a bála jsem se, že něco udělám špatně. Ale tohle
všechno bylo nic ve srovnání s tím, když se mi udělalo zle.
Druhý den ráno jsem se oblékla do mokrého oblečení,
spořádaně si vzala tabletu hned při snídani a celý den
šťastně snášela mokro a zimu. Byla jsem na tom o moc
lépe než mí dva slovenští společníci na kosatce, kteří si
vzali tekutý prostředek proti zvracení (slivovici) a v zoufalství se předávkovali.

A teď trochu odborně…
Kinetóza je „nemoc z pohybu“. Vzniká, když podněty vysílané z aparátu ve vnitřním uchu nesouhlasí s podněty
vizuálními. Uvnitř ucha se nachází malé množství tekutiny, která se při pohybu přelévá, a dává tak signál mozku
o naší poloze. Když je pohyb „divný“, signály jsou nejisté.
Problém může vzniknout, když je naše tělo zcela v klidu
a sledujeme objekt, který se hýbe a naopak – jsme v pohybu a očima fixujeme nehybný bod.
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O „klasickou“ nemoc se však nejedná. Nijak závažně nás
neohrožuje, ale její projevy (závrať, zvracení, nevolnost
a vyčerpání) jsou velmi obtěžující a nepříjemné. Může postihnout nejen nás, ale i naše domácí mazlíčky.

Co proti kinetóze můžeme dělat?
Přípravků na výběr moc není, ale i s omezeným sortimentem si dobře vystačíme. Existují tablety, žvýkačky,
homeopatika i bylinné doplňky stravy, takže najdeme
vhodný prostředek pro každého. Důležité je užít medikament co nejdříve, nejlépe ještě dříve než nějaké obtíže
vůbec nastanou.
Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárnice, Hostomice nad Bílinou

Jak vybrat
vhodný přípravek?
• těhotné a kojící ženy: kromě homeopatik lze
v některých případech doporučit bylinné preparáty s obsahem zázvoru
• děti do dvou let: nejvhodnější jsou homeopatika
• děti od dvou let výše: mohou užívat tablety v individuální dávce podle věku
• dospělí a děti od patnácti let: pokud nemají
zdravotní omezení, mohou si vybrat v podstatě
cokoliv, opatrnosti je třeba u pacientů užívajících
některé léky, proto je vhodné vždy se předem
poradit v lékárně
• z vířata: většinou velice dobře reagují na homeopatika

Přijďte se poradit přímo do naší
Alphega lékárny:
Lékárna Medea, Vrbenského 165,
Hostomice nad Bílinou
Tel.: 417 825 212

Víte, co by
měla obsahovat
cestovní lékárnička?
Máte vše potřebné?
Přijďte se v červenci a srpnu
poradit se svým
Alphega lékárníkem

DOVOLENÁ
bez starostí
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Tipy

DAYLONG ULTRA FACE
CHRÁNÍ TVÁŘ PŘED SLUNCEM I ČASEM

Daylong_ATP_90x25 mm.indd 1

Daylong ultra face představuje
účinnou ochranu kůže
na tváři – zohledňuje její
unikátní vlastnosti a potřeby.
Chrání před sluncem, před
oxidačním stresem a nahradí
podklad pod make-up i denní
krém: rychle se vstřebává,
nezanechává mastné stopy,
neucpává póry a v rámci
denní výživy dodává pleti
potřebné vitaminy A, C a E.
Navíc díky obsahu kyseliny hyaluronové poskytuje
pleti 24hodinovou hydrataci. 50ml balení a typ
lahvičky, který dobře padne do dlaně, dělají z tohoto
multifunkčního produktu hodnotný kosmetický
doplněk do každé dámské kabelky i na dovolenou.

ANTHELIOS
NEVIDITELNÝ JEMNÝ SPREJ NA OBLIČEJ
SPF 50
Tento sprej je ideálním společníkem
na léto. Jde o první vysokou ochranu
s lehkostí a svěžestí Termální vody
z La Roche-Posay. Má unikátní
a jednoduchou aplikaci – stačí ho
pouze „rozprášit“ po obličeji. Krásně
se rozptýlí a poskytuje osvěžení.
Na pleti je neviditelný a při aplikaci
se ho nemusíte ani dotknout. Má
příjemnou texturu, která se rychle
vstřebává. Balení je praktické a lze
ho mít stále u sebe. Díky SPF 50
nabízí vysokou ochranu proti
UV záření.

10/06/16 14:58

VICHY
ČISTICÍ JÍLOVÁ MASKA A ROZJASŇUJÍCÍ
PEELINGOVÁ MASKA
Jílová maska uvolňuje
póry, čistí a zjemňuje
pleť. Jde o první
minerální masku
s obsahem dvou bílých
jílů, které absorbují
sébum, nedokonalosti
a stahují póry. Účinnou
látkou je také Aloe
Vera, které zklidňuje
a hydratuje.
Peelingová maska vám zajistí
svěží, zářivou a vyhlazenou
pleť. Obsahuje ovocnou
kyselinu AHA, která funguje jako chemický peeling
odumřelých buněk a vulkanické horniny výborně
odstraní z pleti nečistoty. Obě masky jsou navíc
obohaceny Mineralizující termální vodou Vichy,
která pleť posiluje, regeneruje a zklidňuje.

WOBENZYM
800 TABLET
Wobenzym posiluje
oslabenou imunitu proti
chřipce a nachlazení.
Urychluje hojení po úrazech
a operacích včetně
stomatologických zákroků
a brání opakování vaginálních
mykóz.
Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalový leták.
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Zdraví v rodině

Oči:
Ochraňte je před
sluncem

Ultrafialové záření je jednou ze složek
slunečního záření. Část je absorbována
ozónovou vrstvou, část dopadá na povrch
země, proniká do kůže a způsobuje její stárnutí,
degenerativní změny a může vést i k rakovině
kůže. O tom se všeobecně ví. Méně je však
známo, že UV záření je velmi škodlivé i pro oko,
může poškodit spojivku, rohovku, čočku i sítnici.

J

sou-li oči vystaveny velkému množství UV záření,
může akutně docházet k zániku povrchových buněčných vrstev na spojivce a rohovce a vzniká zánět. Oko
zčervená, pálí, dochází ke zvýšenému slzení a otoku víček.
Daleko nebezpečnější je však dlouhodobé vystavování
UV záření, při kterém dochází k nevratnému poškození
čočky. Pohlcování paprsků záření vyvolává fotochemické
a fototoxické reakce, které se kumulují, neboť zasažené
buňky se neregenerují. Rozvíjí se šedý zákal, bohužel plíživě, protože jeho příznaky (zhoršené a zamlžené vidění) se
objevují až v okamžiku, kdy už je tkáň nevratně poškozena.

Udává se, že jeden z pěti případů
šedého zákalu má souvislost
s poškozením oka v důsledku UV záření.
Nejzávažnější je dlouhodobé poškozování sítnice, které
vede k makulární degeneraci a následné slepotě. Přitom
ochrana před slunečním zářením je poměrně jednoduchá.
Zdaleka neplatí, že čím tmavší brýle, tím lépe. Naopak,
tmavé brýle bez filtru jsou horší než žádné brýle. Při pohle-
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Kvalitní sluneční brýle musí 		
splňovat několik požadavků:
1) musí mít dostatečnou velikost a správný tvar,
aby co nejvíc přiléhaly k oku a jeho okolí (stejně
tak musí dobře „sedět“)
2) tmavé zabarvení brýlí chrání proti slunečnímu
jasu, který oslňuje a nutí mžourat; nechrání však
proti UV záření
3) proti UV záření je potřeba kvalitní speciální
bezbarvý filtr; nejlepší ochranu zajišťuje filtr
UV400, který blokuje i vysokofrekvenční paprsky
UV záření
du do slunce se totiž zornice automaticky zúží, aby do oka
pronikalo méně světla. Jsou-li oči kryté tmavými brýlemi,
k zúžení zornice nedojde a do oka vniká množství UV záření jako při přímém pohledu do slunce.
Při výběru brýlí se rozhodně vyplatí nešetřit a koupit si jen
ty opravdu kvalitní, 100% UV filtr mají všechny certifikované sluneční brýle, které se prodávají v optikách. S UV
filtrem se prodávají i čočky, které poskytují výbornou
ochranu rohovky, ale nechrání spojivku. Proto se doporučuje nošení slunečních brýlí i v těchto případech.
Ani nejkvalitnější brýle však zcela nezabrání proniknutí určitého množství UV záření do oka. Účinek brýlí tedy
ještě podpoříme nošením vhodné pokrývky hlavy, která
může ochránit před zářením dopadajícím z periferie.
MUDr. Kateřina Uxová

Zábava

Je tady léto
speciál

a s ním další křížovkový
Alphega magazínu.
Pojďte si s námi zasoutěžit o báječné ceny!
Zašlete znění tajenky soutěžních rébusů nejpozději
do 15. srpna na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz.
Do předmětu napište heslo SOUTĚŽ.

SOUTĚŽTE
a vyhrajte

DÁREK!

metličkových žilek.

Doplňte znění tajenky: „...pomáhá v boji
proti metličkovým žilkám. Kombinuje
v sobě okamžité viditelné výsledky
s prokázaným klinickým účinkem.”

x
0
1 RA!!
VÝH

Zdravotnický prostředek.

ˇ
SOUTEŽTE

s námi o Remescar určený k ošetření

BARY, BLŮZA, GENERÁL, LEČO, LEST, LÍDŘI, LIPA, LOTO, OHAŘ,
POLOHY, PŮST, SRÁZ, SUCHO, ŠUST, TANK, UJÍT, URNY, UŠÁK
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ˇ
SOUTEŽTE
s námi o Venosil konopné mazání.

Konopná kosmetika.

Doplňte znění tajenky: „Účinná a rychlá pomoc při křečových žilách,
otocích kotníků a pocitů těžkých nohou. Vhodné také pro těhotné
a kojící ženy díky svému přírodnímu složení, ve kterém figuruje konopný
olej, rutin…“
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x
0
1 RA!!
VÝH

Doplňte znění tajenky: „S XL-S Medical zhubnete
do plavek … než jen samotnou dietou.“

Zdravotnický prostředek.

ˇ
SOUTEŽTE
s námi o XL-S Medical

5x

VÝHR
A!!

ACHIÁŠ, AKTY, ALITY, ARAB, AROMA, ASÁK, ASESOR, AUTOKAR, BLOUD, BONUS, BOUDA, BRADKY, CAEN, CAPOT, CIKÁNKA, CIRY, ČIVA, DBÁT,
DCEŘ, DIÁŘ, DIETA, DOSLOV, DVŮR, FLÓRA, FÓLIE, FRAK, GRYF, HALA, HROM, CHIPS, IONY, KEŠU, KOLESO, KOUT, KRYT, KRÝT, LÉKY, LOOK, LSTI,
LUNA, LÝKO, METLA, MLAĎOCH, NÁDRAŽÍ, NAUKA, NEON, NOMÁDI, NORA, NULA, OBĚŤ, ODEČET, OPIS, OSINA, OSKA, OSUD, OTOV, PALCÁT,
PAST, PORTRÉT, POSED, PRYŽ, PŠTROS, RÁŽE, RÓBA, RUCE, RYTO, SACHR, SBĚŘ, SICHA, SNOBI, STĚR, STRK, SUDBA, ŠATY, ŠÍDÍTKO, ŠKUB,
ŠVAGR, TCHOŘI, TLAK, TOUŠ, TRUBKA, TUNDRA, TÝNY, UZLY, VENKOV, VOLVO, YZOP, ŽĎABEC
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ˇ
SOUTEŽTE
s námi o ALOE tropic

™

po opalování.

Chladivý gel pro zklidnění pokožky nadměrně ozářené sluncem:
1. chladí
2. rychle zklidní sluncem podrážděnou pokožku
3. hydratuje, proniká do kůže 4x rychleji než voda
4. zjemňuje, vyhlazuje a zpevňuje
5. na pokožku příjemný, nelepí
6. vhodný po bodnutí hmyzem
7. (…znění tajenky…)
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x
0
1 RA!!
VÝH

ˇ
SOUTEŽTE
s námi o prémiový digitální těhotenský test
CLEARBLUE s ukazatelem týdnů od početí.

V září bude mít premiéru dlouho očekávaný film Dítě Bridget Jonesové.
Jaký těhotenský test CLEARBLUE Bridget Jonesová použije při zjišťování
svého těhotenství? Odpověď naleznete v tajence.

10 x
V
ÝHRA
!!

AKÁT, APAČ, ARCHAR, AVAR, AVIONY, BARD, BLUES, BROŽ, CEDR, CETKA, COUL, CVOK, CYRIL, ČAJE, ČERŇ, ČRTA, DEKA, DISKETA, DRAHÁ, DVORANY, EDÉM, ERYTÉM, EŠUS, EVKA, FLÁM, FRMOL, HIJE, HLAS, HRUBOST, HRUŠNĚ, CHAMR, INTERNA, IRSKO, JUNIOR, KÁPO, KRIMI, KRMIVO,
KÝČE, LADO, LETOVAČ, LIDÉ, LÍTOST, LODR, LUPIČ, MARS, MÁRY, MASKY, MATY, MECHANIK, MNOHDY, MOLI, MOSKVA, MRAMOR, MSTA, MUCHNICE, NASÁL, NETEŘ, NIOB, NIVA, NŮŠE, ODĚR, ODĚV, OKAMŽIK, OLŠE, ORLE, OSLE, OZÓN, PACKET, PANIC, PATETRA, PERDA, POTYČKA, POUŽITÍ,
PROBOŠT, RAJZ, RASER, RETKO, RETUŠ, RITO, RÝŽE, SATRAPA, SEDM, SKOPCI, SLŮNĚ, SPOR, STOIK, SVAL, ŠEPT, TMEL, TOASTY, TUZÉR, TYČE,
TÝMY, ÚLET, ÚŠTĚP, ÚVAZ, UZEL, VÁŠA, VESLO, VLASY, VOUS, VRTY, VŮČI, VZORNÍK, YSATY, ZÁBOR, ZAIŘAN, ZDALEKA, ZEUS, ZOEA, ZUBY, ZVUK,
ŽLOUTEK
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ˇ TE
SOUTEŽ

s námi o 2 kusy Enzymelu, zubní pasty, která

zlepšuje obranyschopnost, podporuje hojení, redukuje
krvácení a otok, omezuje růst bakterií a zubní plak.
Doplňte znění tajenky: „… urychluje hojení po úrazech
a operacích včetně stomatologických zákroků.”
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5 xRA!!

VÝH

Zdravotnický prostředek.
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ˇ TE
SOUTEŽ

s námi o letní balíček Daylong, který obsahuje

plážovou tašku, osušku, Daylong ultra SPF 25 locio 200 ml
a Daylong after sun GEL 200 ml.
Doplňte znění tajenky: „Vezměte si ze … jen to nejlepší. Daylong.“

3 xRA!!

VÝH

AGFA, AIRBAGY, AMINA, AMUR, ANONYM, ARAT, ATLET, AULY, AVIA, BENEŠ, BLÍN, BLOUD, BŘITVA, CENA, ČEKAT, ČELO, DEGU, DOTYK, DROB, DROBNÉ,
DUET, DUETO, EDÉM, FILÉ, GARANCE, GOLF, HRBOL, HROT, HUMR, CHTÍT, INAK, IRMA, JANA, JEŽEK, JING, JIVE, KALA, KARAVAN, KLADINA, KORNOUT,
KORSO, KREP, KROV, KŘÍDY, KŠEFT, LETKA, LOSI, MDLO, MECHY, MROŽ, NĚKOLIK, NIVA, OBŽIVA, OČAR, ODIV, OKRY, OPÁL, ORAN, ORLE, ORLICE, OSIVO,
OSLAVA, OVACE, PAPÁ, PAPUČ, PÉČE, PENZION, PIKA, PLAVBA, PLKAT, PLUK, PÓZY, RAKVE, RANCE, SKRIPT, SNOPY, SOCHOR, SPAD, SUMO, SVIT,
ŠACHY, TECHTLE, TENISTA, TCHÁN, TCHOŘ, TRAŤ, TVRDIT, UCTÍT, UJET, ÚNIK, ÚPRAVA, ÚTLÝ, UZENINA, ÚZKOST, VAGÍNA, VANY, VENUŠE, VERŠE, VHOD,
VIJÁKY, VILÉM, VINÁRNA, VKUS, VOLIČI, VORY, VOSA, VRAH, VSYP, VÝKRM, VZDECH, WOOD, ZELÍ, ZLOM, ZMOL, ZNAK, ZRNO, ŽELVY, ŽIDÉ
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ˇ TE
SOUTEŽ
s nám o repelentní Fyto obojek
proti klíšťatům a blechám.

Doplňte znění tajenky: „Fyto obojek neobsahuje...“

65 cm pro psy a kočky s účinkem

10 x
V
ÝHRA
!!

Fyto obojek. Složení: 3,5 g/kg geraniol.
Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na
obalu a připojené informace o přípravku.

Vodorovně
A. AMERICKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ HEREC (1936- ), X, SNÍŽENÝ TÓN
B. FRANCOUZSKY CÍCHA, PTÁK DROGON
C. STĚHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ, HADÍ CITOSLOVCE
D. ZAMĚSTNANEC ŠKOLSTVÍ, STAV BEZ HLUKU
E. ZKR.REZNÁ OCEL, SEKNUTÍ, POBÍZET
F. ALKIN, INDIÁNSKÉ SYMBOLY
G. DLUH, UMÍNĚNÝ ZÁPOR, KÓD NAMIBIE
H. VRACET PROVINĚNÍ, THAJSKÁ TISK.AGENTURA
I. INTRIKÁN, ZKR.SLEZSKÉ DIVADLO
J. BARMSKÁ VÁHOVÁ JEDNOTKA, Z VELKÉ DÁLKY
K. ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY, TMELY, KŘIK VRABCŮ

Svisle
1. A
 TOL COOKOVÝCH OSTROVŮ, TEXTILNÍ LÁTKA, PRAŽSKÁ
STAVEBNÍ OBNOVA
2. PŘESNÍDÁVKA, OHŘÁT
3. ANGL.DĚLITELNÝ, SPZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU
4. E
 INSTEINOVY INICIÁLY, POLITICKY MOTIVOVANÁ VRAŽDA,
OZNAČENÍ LETADEL NOVÉHO ZÉLANDU
5. Tajenka
6. ČÍNSKÁ JEDNOTKA VÁHY DRAHÝCH KOVŮ, NEVZÍT
7. ZVÍŘECÍ CHLUPY, NĚMECKÉ ŽENSKÉ JMÉNO, PLÁTY NA PLOTNĚ
8. ROZKOLNÍK, MLUVA
9. NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU, KOMISAŘ Z NĚMECKÉHO SERIÁLU
10. KÓD SAUDSKÉ ARABIE, BOXERSKÉ ÚDERY, ZDVOŘILÉ OSLOVENÍ ŽENY
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ˇ TE
SOUTEŽ
s námi o dárkové balení Tensoval Duo Control
a měřte si krevní tlak v pohodlí domova.

Doplňte znění tajenky: „TENSOVAL - Na váš tlak však…“

Vodorovně
A. ZELENINOVÝ POKRM, ČRTA (ZAST), PRAMÁTI
B. UNAVENÉ, SPÍLAT
C. 1. část tajenky, DOMÁCKY AMÁLIE
D. KÓD POLSKA, PŘÍMKA DOTÝKAJÍCÍ SE KŘIVKY
E. CITOSLOVCE ZAMYŠLENÍ, OKRAJ STŘECHY
F. TRPASLIČÍ PLANETA, CITOSLOVCE RYCHLÉHO LETU PTÁKA
G. OPAK SUDÉ, NOTA BENE
H. ŘÍMSKY 501, MOZOL, SPZ TEPLIC
I. CITOSLOVCE ULEHČENÍ, STŘELIVO DO KUŠE, 2. část tajenky
J. MOSAMBICKÉ MĚSTO, KOPIE
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3 xRA!!

VÝH

Svisle
1. DAREBÁK, PROGRAMOVACÍ JAZYK, LISTNÁČ
2. ALKYL, ŘÍMSKÝCH 1051, NIGERIJSKÉ SÍDLO
3. OPAKOVANĚ, BOLTEC, ČÍN.VÁHOVÁ JEDNOTKA (96,7 KG)
4. ASPEKT, JIHNOUT, SLOVEN.IR
5. ZKR.ČES.ARMÁDY, PÍSMENO I, FRANCOVKA
6. ZKRATKA NUKLEOVÉ KYSELINY, DESTILOVANÁ ROPA, PŘEDLOŽKA
7. NÁMĚT, MUŽSKÉ JMÉNO (4.7.)
8. POBÍDKA, ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA
9. DESKA NA VÁLENÍ, PRUH
10. ZKR. ALBÁNSKÁ TISK.AGENTŮRA, MAĎ.BÁSNÍK (ENDRE)

ˇ TE
SOUTEŽ
s námi o balíček produktů Sebamed

„Jaké je přirozené pH kůže?“ Odpověď naleznete v tajence.

pro dospělé.

10 x
V
ÝHRA
!!

CÍCHA, IDEA, KLÍČ, KVĚTY, KYPR, LAOS, LYRY, MAKAK, MÚZY, OKNA, SNĚM, SNOP,
SODOMA, STOA, SVIT, SYNDROM, ŠKUB, TRYSK, TÚRA, ÚČTY, ÚSTIT, UZDA, VJEM,
VÝHYB, VYNĚTÍ

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:
Tajenka: „Rakytníkový olej je ze všech obsahových látek v tkáních
rakytníku nejcennější.“
matusu.pavlina, Jarka K. – Brno, Petr P. – Habrovany
Růžena M. – Lanškroun, Jana M. – Prostějov
Andrea G. – Frýdek-Místek, Alena J. – Albrechtice
Alena K. – Ostrava, Jirka T. – Jablonec nad Nisou
Marie K. – Kostelec nad Orlicí
Gratulujeme!

Pravidla soutěže:
Strana 19, 20, 22, 23, 27, 29: Počet odpovědí se
násobí jednou až deseti jedenáctinami. Vyhrávají
soutěžící, jejichž odpověď přijde v pořadí
shodném s jedním z těchto deseti výsledných
čísel.
Strana 21, 24, 25: Počet odpovědí se násobí
jednou až pěti šestinami. Vyhrávají soutěžící,
jejichž odpověď přijde v pořadí shodném
s jedním z těchto pěti výsledných čísel.
Strana 26, 28: Počet odpovědí se násobí jednou
až třemi čtvrtinami. Vyhrávají soutěžící, jejichž
odpověď přijde v pořadí shodném s jedním
z těchto tří výsledných čísel.
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Speciální projekt

vede ke zmírnění mnoha
problémů, aniž by vedl
k opojným účinkům!
Záchvaty či úzkostné poruchy? Epilepsie,
cukrovka, roztroušená skleróza, stres?
Na tyto problémy pomáhá už dnes ve světě
takzvaný CBD olej neboli kanabidiol a stává
se čím dál slavnějším. Obsahuje vysoký podíl
výtažku CBD z konopí v řádu procent, ale
přitom obsahuje povolené množství
THC (pod 0,3 %), a tudíž podle odborníků
z české společnosti Carun Pharmacy
specializující se na výrobky z konopí, působí,
aniž byste byli v „rauši“.

„C

BD (kanabidiol) olej se ve světě rychle stává hitem
v konopném průmyslu, obsahuje vysoký podíl
cannabinoidů. Vyrobený je z legálních odrůd s obsahem THC
do 0,3 %, povolených v celé Evropě i v dalších zemích světa,“
upozorňuje Jiří Stabla, zakladatel Carun Pharmacy, tuzemského producenta prostředků z konopí.
Člověk tak může využít pozitivních účinků, aniž by jej přitom
rušily jiné kanabinoidy a jejich působení. Bohatý CBD olej je
připravený bez chemických látek a ředí se tak, aby úroveň
CBD byla bezpečná a v rozsahu povoleném zákonem.
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Doplněk stravy.

Účinný CBD
olej z konopí
Proč CBD olej užívat?
CBD olej slouží ke zmírnění příznaků, které provázejí například maniakální depresi, kolitidu, cukrovku, epilepsii,
srdeční choroby, nevolnost, roztroušenou sklerózu, ale
i Parkinsonovu chorobu, Alzheimera, revmatoidní artritidu, zánět jater či schizofrenii a mořskou nemoc.
Podle klinických studií je CBD olej účinný zejména proti
záchvatům a v případě úzkostných poruch. CBD olej uklidňuje a může sloužit jako antidepresivum. Člověk se lépe
vyrovná se stresem. Zároveň CBD olej zmírňuje účinky
nejrůznějších onemocnění a snižuje bolesti. Kupříkladu
u lidí s rakovinou vede užívání k menším nevolnostem
i negativním příznakům chemoterapie.

CBD olej je legální a bez závislosti
Jedná se o produkt vyrobený z povolených odrůd konopí
v povoleném množství psychoaktivního THC. Ve většině
zemí je použití a držení CBD oleje povoleno či regulováno státními úřady, a tudíž legální. Například v USA patří
do kategorie potravinových doplňků. Olej z konopí je určený ke snížení účinků lidských neduhů, aniž by člověk
měl povznášející pocity. Důvodem je to, že hladina THC je
skutečně velmi nízká. Pokud člověk dodržuje pokyny, není
po něm špatně. Přitom má ale CBD olej sedativní účinky.

Co je CBD?
Zkratka CBD znamená cannabidiol (kanabidiol). Jedná se
o jednu ze stovek objevených účinných látek ze skupiny

pryskyřičná tekutina, ale pevná
látka. Není psychoaktivní a člověk po něm nemá povznášející
účinky, naopak CBD tyto povzbuzující účinky THC ruší.

Co jsou vůbec
kanabinoidy a proč
jsou pro nás a naše
tělo tolik důležité?
zvané cannabinoidy (kanabinoidy),
které byly objeveny v přírodě pouze
v rostlině konopí.
Tuto látku je možné nalézt ve velkém
množství legálních odrůd konopí
(s obsahem THC pod 0,3 %), které
přitom obsahuje minimální množství
psychoaktivního THC. V současné
době vědci přicházejí na to, že CBD je
při léčbě stejně důležité jako THC, ba
možná i důležitější.
Z chemického hlediska jsou látky
CBD a THC příbuzné, CBD však není

Kanabinoidy jsou velmi důležité pro
fungování a vývoj lidského organismu, proto jsou obsažené i v mateřském mléku. Chrání buňky a celý
nervový systém, podporují imunitu
či ulevují od bolesti. V případě kanabinoidů mluvíme o skupině látek,
které v rostlinné říši nalezneme pouze ve starobylé bylině konopí. Mezi
kanabinoidy patří nejznámější: THC,
dále CBD, CBN (kanabinol) a CBC.
Vědci objevili, že kannabinoidní systém (resp. endokanabinoidní), čili
systém využívající tyto látky, se nachází u vyšších živočišných druhů
a ovlivňuje jejich životní funkce. Ka-

Vědecké výzkumy prokázaly, že
právě kanabidiol chrání nervové
buňky proti nedostatku kyslíku
a proti různým jedům, včetně
otravy alkoholem, zpomaluje totiž
buněčné stárnutí.
CBD se zdá jako velmi cenná látka
pro léčbu cévní mozkové příhody
a nitrolebečních traumatických
poškození. Vykazuje protizánětlivé, protiúzkostné (anxiolytické),
protipsychotické (antipsychotické)
účinky.

nabinoidní receptory jsou v centrální
nervové soustavě, imunitním, zažívacím či rozmnožovacím systému. Dále
v kostech, pokožce, tepnách, plicích,
hormonálních žlázách, očích a na dalších místech našeho těla. Zdravé lidské tělo si vyrábí samo látky, tzv. endokanabinoidy, které se vážou právě
na kanabinoidní receptory a skrze ně
působí na organismus.
Více informací na www.carun.cz
inzerce
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Zdraví v rodině

Zánět
močových cest:
Užijte si léto ve zdraví
Vylučovací ústrojí slouží k produkci moči,
která kromě vody obsahuje rozpuštěné
odpadní látky, jež je potřeba z organismu
vyloučit. Za normálních podmínek je
u zdravého jedince moč čirá a sterilní bez
přítomnosti bakterií.

Z

áněty jednotlivých částí močového ústrojí jsou spojeny s vniknutím či přemístěním patogenů do těchto
cest. Bakterie se v daném místě usídlí, rozmnoží a může
dojít ke vzniku lokálního zánětu. Ten může postihnout
močový měchýř a v závažných případech také ledviny.

Mezi rizikové faktory vedoucí k infekci močových cest řadíme stavy, které bakteriím usnadňují přechod a usazení
se ve vylučovacím ústrojí. Jedinec s dostatečným pitným
režimem a pravidelným chozením na toaletu znesnadňuje patogenům setrvání v močových cestách, protože
proud moči vyplavuje i nebezpečné bakterie.
Z důvodu anatomického uspořádání vylučovacího ústrojí postihují infekce močových cest mnohem častěji ženy
než muže. Jelikož se bakterie do vylučovacího ústrojí
dostávají nejčastěji z konečníku, je důležité dodržovat
základní hygienické návyky. První výskyt infekce je možné pozorovat ve velmi nízkém věku, proto je vhodné, aby
rodiče dbali u svých dětí na správnou hygienu.
Mezi další doporučení patří omezení sezení na studeném
povrchu, nošení vhodného spodního prádla a dostatečně dlouhého a teplého oblečení. Z logických důvodů patří
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Příznaky
a projevy
Při infekci močového měchýře si pacienti stěžují
na časté nucení k močení a na pálení nebo řezání
při vylučování. Moč může být zakalená a načervenalá s příměsí krve. Pacient může pociťovat
horkost, mírně zvýšenou teplotu a bolestivost dané
oblasti. Při bakteriální infekci ledvin je charakteristická bolest v oblasti beder a horečka.
mezi rizikové stavy i cukrovka. Moč těchto pacientů obsahuje větší množství cukrů než moč zdravých jedinců
a takovéto prostředí je pro růst a výživu bakterií ideální. Vyšší riziko zánětu močových cest je dále spojováno
s rizikovým sexuálním chováním a střídáním sexuálních
partnerů.

Mezi základní preventivní doporučení patří
dostatečný pitný režim okolo 2 až 2,5 litrů
denně a pravidelné chození na toaletu.

C
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Pokud nemocný patří do rizikovější skupiny (např. diabetici, těhotné ženy), nebo pokud se objeví krev v moči
provázená horečkou, neměl by návštěvu lékaře odkládat.
Lékař se při vyšetření vyptá na délku a charakter obtíží
a nechá provést základní vyšetření moči na přítomnost
patogenů. V případě podezření na postižení ledvin odešle lékař pacienta na vyšetření ultrazvukem, popřípadě
na další vyšetření monitorující produkci moče ledvinami.
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Dejte šanci přírodě
U mírnějších projevů infekce močových cest může pacient před návštěvou lékaře vyzkoušet různé formy
samoléčení. Mezi základní doporučení patří dostatečný pitný režim. Mimo
čisté neperlivé vody je možné doporučit čaje a čajové směsi obsahující např. medvědici, kopřivu, jehlici,
zlatobýl, vrbovku, přesličku či břízu.
Využívají se především pro svůj močopudný, desinfekční a protizánětlivý účinek. Z obdobných důvodů je
ve formě kapek často využívána také
lichořeřišnice. Dále je možné vyzkoušet různé lékové formy (tablety, sirupy) s obsahem extraktu z brusinek,

jež obsahují látky, které pomáhají zamezit přilnutí bakterií k povrchu močových cest, a tím propuknutí zánětu.
Podobným způsobem působí i přípravky s obsahem cukru D-manózy.
Záněty močových cest mohou mít
různou intenzitu projevů od mírné
bolesti při močení až po závažné
postižení ledvin. Při opakovaném
výskytu těchto obtíží je nutné dbát
na režimová opatření, dostatečný
pitný režim nebo zvolit preventivní
léčebné a hygienické metody, které
pomáhají zabránit přenosu a množení bakterií v močových cestách. V případě závažného postižení močových
cest je nutné vyhledat zdravotnické
zařízení a poradit se o dalším postupu léčby s odborníky.
PharmDr. Eliška Kouřilová
PharmDr. Jan Kouřil
inzerce
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Jinou možností předcházení infekcím
močových cest je podávání bakteriálních lyzátů. Jedná se o části usmr-

cených bakterií, které mají schopnost
aktivovat imunitní systém. Ten je potom lépe připraven na kontakt s živými bakteriemi.

ŠÍ

Při opakovaných infekcích či ke zvýšení účinnosti antibiotické léčby lze
při léčbě zánětů močových cest také
užívat přípravky obsahující unikátní
směsi enzymů.

U pacientek, které trpí infekcemi močových cest opakovaně, je možné
vyzkoušet užívání probiotik. Takovéto přípravky lze aplikovat systémově nebo místně (vaginálně). Probiotika obsahující různé druhy
laktobacilů mají pozitivní vliv na pH a potlačení růstu nebezpečných
mikroorganismů.

E

Pokud lékař
zjistí bakteriální infekci,
bude
nutné
nasadit antibiotickou léčbu. Při
opakovaných potížích nebo v případě
neúčinnosti
zvoleného antibiotika může
lékař odeslat vzorek moči
k bakteriálnímu rozboru, který určí typ původce onemocnění, a doporučí antibiotikum, na které bude daný kmen bakterie citlivý.
Doba užívání antibiotik bývá různě
dlouhá. Je důležité dodržet dávkování
a předepsanou délku terapie tak, aby
se zabránilo navrácení infekce.

V

Lékárník radí

Mykózy:

Nedejme jim šanci ani v létě
Letní měsíce klepou na dveře, pěkné počasí nás láká
ven, blíží se sezóna koupališť, cyklovýletů, zdolávání
hor a spousty dalších aktivit, které s sebou mohou
přinášet kromě radosti i zvýšené riziko mykóz.

M

ykotická onemocnění jsou infekční a jsou způsobená hlavně vláknitými houbami a kvasinkami.
Se systémovými infekcemi se běžně nesetkáváme, za to
kožní, nehtové a slizniční jsou mnohem častější.

V létě je výskyt mykóz
intenzivnější – čelíme
vyšším teplotám, potíme
se a mnohdy nosíme
neprodyšné oblečení
a obuv.
S kožní zapářkou a třením teplé vlhké kůže souvisí rozvoj
intertriga (známé jako opruzení, vlk, u dětí jako plenková
dermatitida). Vyskytuje se v oblasti na vnitřní straně stehen,
genitálu, podpaží, pod prsy či na hýždích. Rizikovou skupinou pro vznik intertriga jsou lidé s nadváhou a obézní.
Preventivně lze používat ochranné masti s obsahem oxidu
zinečnatého, který působí vysychavě, nosit prodyšné oblečení, používat antiperspiranty a snížit tření. K léčbě jsou
potom určeny přímo antimykotické přípravky v podobě
krémů, sprejů, zásypů nebo vlhčené ubrousky napuštěné
léčivým roztokem. Pokud se na vzniku podílí i bakteriální
agens, lze využít přípravky kombinované.
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Nezapomínejte na boty
S vlhkostí, macerací a neprodyšností bot může
být rovněž spojen vznik dermatomykózy v oblasti
meziprstí a plosky nohou či mykotické postižení nehtů. Před vznikem se lze bránit používáním deodorantů
na nohy a do bot, aplikací krému s obsahem Tea tree oleje (má antiseptický účinek se širokým antibakteriálním
spektrem) nebo koupelí či obkladem nohou s obsahem
dubové kůry, která působí svíravě, protizánětlivě a snižuje pocení. Nedílnou součástí režimových opatření je
i větraná obuv, dostatečné vysušení meziprstí po umytí,
v prostorech veřejných koupališť, bazénů a saun používání vlastních přezůvek a důkladná desinfekce ponožek
(přežehlení nebo přidání octu či tea tree oleje k prášku
na praní).
Na rozdíl od kožních mykóz, které jsou při dostatečně dlouhé aplikaci přípravků a s pravidelným používáním dobře vyléčitelné, nehtové mykózy léčbě často odolávají, popřípadě
se opakují. Nehtová mykóza může také častěji postihovat

Proti houbovým infekcím nohou je vhodné použít živý organismus Pythium oligandrum, který
napadá plísně, jimiž se živí. Pro lidský organismus
není nebezpečný – jakmile „nemá co jíst“, odumírá
a odrůstá s pokožkou.

které jsou za normálních okolností
v pochvě přítomny
v malém množství.

ženy, které mají gelové nehty, popřípadě si nehty často lakují. V takových
případech se doporučuje používat
speciální lak na poškozené nehty. Ten
lze aplikovat preventivně i pro léčebné
účely. Můžeme ho použít i jako podkladový lak pro laky klasické.

A jak poznáte, že je
nehet poškozený?
Poškozené nehty mohou mít bílou
nebo nažloutlou barvu, mohou se lámat a vykazovat nerovnosti – drsný
povrch. Nezdravý nehet může být také
ztlustělý, drobivý nebo pruhovaný.
Oslabené nehty se často třepí a mohou na dotek vykazovat bolestivost.
Nejste-li si jisti, zda jde o mykotickou
infekci (může být komplikovaná bakteriální nákazou, ekzémem či psoriázou), je-li postiženo více než 25 %

plochy nehtu, nehet palce nebo čtyři
a více nehtů nebo pokud
nedojde ke zlepšení stavu po půlroční lokální terapii, navštivte lékaře.
U kožních mykóz je konzultace s lékařem vhodná, pokud nedojde k vymizení obtíží do čtyř týdnů po aplikaci
lokálních přípravků a u mykotických
onemocnění dětí.

Chlor může narušit
mikroflóru
Chlorovaná voda v bazénech může
svou desinfekční podstatou narušit
i přirozenou vaginální mikroflóru.
U žen se tak zvyšuje riziko vaginálních mykóz. Ve většině případů se
nejedná o infekci v pravém slova
smyslu, tedy o invazi patogenů, ale
o přemnožení bakterií nebo kvasinek,

Vaginální flóra se mění
i pod vlivem hormonů,
diety, sexuálních kontaktů, imunity a užíváním
antikoncepce. Obecnými rizikovými faktory oslabujícími
obranyschopnost
organismu
proti mykózám jsou poruchy imunity, diabetes melitus, aplikace kortikosteroidů, užívání širokospektrých
antibiotik, tumory, gravidita, nevhodná výživa, stres, nezdravý životní styl,
katetrizace či dialýza. Projevy vaginálních mykóz bývají typické svým
klinickým obrazem – svědění, pálení,
tvarohovitý či vodnatý výtok, lokální
zarudnutí, otok, trhlinky kůže.
Pro použití v gynekologii se při léčbě
preferují vaginální aplikační formy –
s obsahem antimykotik, antiseptik
nebo probiotik. U opakovaných mykóz můžete využít volně prodejných
léků podporujících imunitu a působících proti zánětům kdekoli v těle. Stejně tak můžete k celkovému zvýšení
obranyschopnosti užívat přípravky
s echinaceou, vitaminem C nebo hlívou ústřičnou. Se všemi postupy, ať
už preventivními nebo léčebnými, lze
kombinovat dietní opatření, tzv. protikvasinkovou dietu.
Mgr. Ivana Vrtalová
Alphega lékárnice,
Frenštát pod Radhoštěm

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna Javorník, Havlíčkova 32, Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: 556 801 256
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Zdraví v rodině

Je konzumace potravin
vždy bez rizika vzniku
zdravotních potíží?
V současné době se na trhu setkáváme se stokrát větším množstvím
potravin, včetně doplňků stravy, než tomu bylo koncem minulého století.
Jejich počet se odhaduje na 350 tisíc. Přibývá také pokusů falšování potravin.
Všechny „nové“ potraviny nelze z hlediska působení na lidský organismus
předem nezávisle otestovat, což může vést k ohrožení, nebo i poškození zdraví
konzumentů.
36

C

elosvětově již byla popsána
řada případů, kdy se u spotřebitelů po konzumaci „nových“ potravin, včetně doplňků stravy, objevily
nečekané, v některých případech až
skutečně vážné zdravotní obtíže.

Situaci v ČR sleduje
systém Nutrivigilance
Tento systém, v překladu systém
zdravotní bdělosti nad potravinami,
funguje v České republice od roku
2015. Jeho podstatou je sběr a hodnocení informací o nežádoucích reakcích po konzumaci potravin (zejména
potravin nového typu, doplňků stravy,
potravin obsahujících přídatné látky,
tzv. „éčka“). Informace tohoto typu
mohou do systému hlásit nejen odborníci (lékaři, farmaceuti, nutriční
terapeuti…), ale kdokoliv z řad široké
veřejnosti.

		
		

Jak nahlásit zdravotní obtíže
do systému Nutrivigilance?

1. v yplněním online formuláře na adrese:
nutrivigilance.szu.cz/online-formular.html
2. v yplněním tištěného formuláře
(vzor: nutrivigilance.szu.cz/formular-pdf.html), který zašlete na
adresu: Centrum zdraví, výživy a potravin
Státní zdravotní ústav, Palackého 3a, 612 42 Brno
3. t elefonicky pracovníkům Státního zdravotního ústavu:
+420 515 577 512/511

poškození zdraví. (Podrobnější a aktuální informace naleznete na webových stránkách nutrivigilance.szu.cz.)

Mám zdravotní potíže
po konzumaci
potravin. Co teď?
Neočekávané reakce po potravinách
se mohou objevit náhle, s odstupem
času, po jednorázové i opakované
konzumaci. Zdravotní obtíže je v první
řadě doporučeno konzultovat s vaším
ošetřujícím lékařem, který dokáže odborně posoudit příčinu potíží a zajistit
nejvhodnější způsob jejich řešení.

Za dobu jeho existence již byla nahlášena řada obtíží, například bolest
hlavy, kloubů, svalů, břicha, alergické reakce (vyrážka, otok hrdla…),
nevolnost, průjem, zácpa, zvracení,
žaludeční křeče či krvácení do trávicího traktu. Příklady výše uvedených
reakcí se objevily po konzumaci jak
klasických potravin, tak doplňků stravy obsahujících např. rostlinu Kudzu,
Chlorellu, Spirulinu nebo výtažek
houby Reishi. Všechny obtíže vymizely vždy po vyřazení potraviny z jídelníčku a u nikoho nedošlo k vážnému

Na vašich
zkušenostech
skutečně záleží
Přispějte k ochraně zdraví nejen
svých blízkých, ale i všech spoluobčanů, a oznamte své zdravotní obtíže
po konzumaci potravin včetně doplňků stravy buď osobně, nebo prostřednictvím odborníka (lékař, lékárník,
jiný zdravotník, pracovník krajské

hygienické stanice apod.) do systému
Nutrivigilance.
Díky systému jsou informace centrálně sbírány, porovnávány s ostatními
(i zahraničními) případy a vyhodnocovány. Ukáže-li hodnocení, že by mohlo
být ohroženo zdraví většího počtu občanů, jsou informace ihned předány
orgánům ochrany veřejného zdraví
(Ministerstvo zdravotnictví České republiky, krajské hygienické stanice),
které podniknou kroky k zajištění
ochrany zdraví vás spotřebitelů.
Ohrožením většího počtu občanů
nejsou myšleny individuální reakce
alergického původu (alergie na ořechy
apod.), potíže vzniklé v důsledku konzumace potraviny, která je zkažená či
prošlá, a v důsledku překročení doporučené dávky (např. u doplňků stravy).
Případné dotazy směřujte na
adresu: nutrivigilance@chpr.szu.cz
Mgr. Svatava Bischofová,
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
Centrum zdraví, výživy a potravin,
Státní zdravotní ústav, Brno
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Lékárník radí

Natékaní nohou

může ovlivnit i špatná obuv
Otoky nohou jsou velmi častým zdravotním
problémem. Zpravidla se projevují
bolestivostí a pocitem „těžkých nohou“.
Viníkem jejich vzniku je krev.

O

toky nohou jsou poměrně běžnou civilizační
chorobou, při které žíly dolních končetin nedokážou dostatečně rychle odvádět krev z nohou zpět
k srdci. Část krve se tak hromadí v končetinách, kde
způsobuje otoky, bolest nebo pocit „tíhy“. Dochází
ke zhoršenému žilnímu návratu směrem k srdci, což
má za následek vyšší žilní tlak. Navíc nedochází k odchodu tekutin, které se hromadí v okolních tkáních,
dochází ke zhoršení výživy buněk, špatné obnově
a regeneraci tkání a k poruchám na kůži. Pokud se
tato situace neřeší, s přibývajícím věkem se mohou
přidat závažnější projevy žilních onemocnění.

Otoky mohou upozorňovat
také na špatné fungování
ledvin nebo srdce.
Proč ale k hromadění krve vlastně dochází? Příčiny
jsou různé. Jednou z nejčastějších je obezita. Tělo
musí pracovat s větším břemenem, a voda se tak filtruje z krevního oběhu do okolního prostoru. Tam zůstává a obtížně se vstřebává a hromadí se. Také špatná obuv má na otoky vliv. Pokud kvůli obuvi špatně
našlapujeme, tělo si chce pomoci k příjemné poloze
nohy a výsledkem je nášlap na celou plochu chodidla místo zdravého užití pouze plochy prvního a pá-
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tého prstu, což vede k otoku. Vhodná obuv by měla
mít plnou patu a měkčí špičku. Vhodné je i pořídit si
ortopedické vložky.
Zapomenout nesmíme ani na cestování, dlouhé stání
nebo sezení. V důsledku zemské přitažlivosti dochází k většímu hromadění krve v dolních končetinách
a k oslabení funkce tzv. svalové pumpy, která při chůzi podporuje návrat krve k srdci. Proudění krve také
zhoršuje ohnutí v oblasti kolen a třísel, kde okolní
tkáně tlačí na žíly.
S otoky se poměrně často setkávají také těhotné
ženy. V jejich těle koluje větší množství tekutin, což
způsobuje rychlý nárůst váhy, v případě otoků se pak
maminka dostává do stejné situace, jako kdyby byla
obézní. Navíc její zvětšená děloha tlačí na žíly z nohou
proti pánvi.
Otoky dále vznikají v horkých letních měsících, kde
dochází k rozšiřování cév, dále v důsledku hormonální léčby, premenstruačního syndromu či jako doprovodný jev zánětu žil, nemoci srdce, ledvin či poruchy
lymfatických cév.
Pokud se otok objevuje samovolně a pravidelně, jsou
zdravotní rizika vyšší a je zapotřebí navštívit lékaře.
Je dobré si také zjistit, zda někdo z rodiny měl podobné obtíže. Příčina otoků bývá totiž i dědičná.

		
		

10 rad, jak zabránit
otékání nohou

1. měňte polohu nohou (ve vlaku, v letadle, u sedavého zaměstnání)
2. pijte dostatek tekutin, v letních měsících až 4 litry vody
3. n
 ohy polohujte – zvedněte je na 2 až 5 minut nahoru a natažené je
opřete o stěnu nejméně 60 cm nad podlahu
4. pomáhá i delší chůze svižným tempem a plavání
5. udržujte optimální váhu
6. u
 pravte svou chůzi tak, abyste používali jiné svaly, čímž se změní
oběhové poměry v končetinách
7. vyhýbejte se vysokým teplotám
8. kupte si vhodnou a zdravotně nezávadnou obuv
9. dopřejte si masáž nohou, studenou koupel a při sprchování
střídejte teplou a studenou vodu
10. pravidelně se hýbejte

Jak lze natékání nohou
předejít?
První a hlavní pomoc při nadměrném zavodnění, které je spojeno
s natékáním nohou, je kontrola pitného režimu. Aby si tělo nedělalo
zásoby, měli bychom pít dostatečné množství nejlépe čisté vody bez
bublinek.
Do jídelníčku je třeba zařadit potraviny, které samy o sobě dovedou
odvodnit, např. salátová okurka,
jablka, vodní meloun, celer, petržel nebo pastiňák. Dalším krokem
je snížení příjmu soli a výrobků,
ve kterých je sůl obsažena ve velkém množství, jako jsou uzeniny či
instantní polévky.
Pokud úprava životosprávy nepomůže, přidáme vhodné bylinky
a bylinkové čaje obsahující přesličku, pýr, březové listy, jalovec,
libeček, řebříček, brusinky, černý

bez, kopřivy, zlatobýl, smetanku či
prvosenku.
Pomoc najdeme samozřejmě také
v lékárně. Doporučuji volně prodejné přípravky, které pomáhají udržovat normální tělesnou hmotnost,
přispívají k detoxikaci organismu,
brání vzniku otoků dolních končetin a rozvoji celulitidy. Na zevní
použití je vhodné použít gel, který
se používá při onemocnění a zánětech křečových žil, při bércových
vředech, u pohmožděnin, poúrazových poškození svalů a šlach a odstraňuje otoky dolních končetin.
Vyzkoušet můžete také homeopatika (arnica montana v ředění

15 CH, thuya occidentalis v ředění
9 CH). Při bolestech je dobré přidat
vipera redi v ředění 9 CH 5.
Při častějších potížích lze doporučit lymfatickou masáž. Díky této
masáži se odplavují toxické látky
z buněk a mezibuněčného prostoru. Jedná se o speciální hmatovou
techniku, která má za úkol obnovit
a zvýšit oběh lymfy. Pokud lymfatický systém nepracuje, nebo je
jeho činnost zpomalena, zůstávají
zbytky látkové výměny v tkáních
a dochází k otokům.
Lucie Hermanová, DiS.
Alphega farmaceutický asistent,
Frýdlant nad Ostravicí

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Frýdlant, Hlavní 79
Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: 558 431 631

39

Lékárník radí

Letní nachlazení:
Pozor na zmrzlinu
i ledové nápoje
Myslíte si, že nás v letních dnech nemůže
přepadnout chřipka či nachlazení? Mýlíte se!
Příčiny „letní chřipky“ jsou stejné jako v jiném
ročním období. Můžou za ni především viry,
které využijí narušení obranyschopnosti.

V

teplých dnech čelí naše imunita celé řadě činitelů, zejména teplotní šok vyvolává na sliznici krku, mandlí
a hltanu změnu podmínek, což usnadňuje průnik infekce.
Riziko s sebou přináší především pobyt v klimatizovaných
prostorech či průvanu, konzumace ledových nápojů, dlouhodobé slunění nebo plavání ve studené vodě.

Zaměřeno na klimatizaci
Klimatizaci využíváme především k úpravě teploty vzduchu, ovlivňuje i relativní vlhkost a proudění vzduchu, v některých případech i čistotu. Nejzávažnějším rizikem v souvislosti s provozem klimatizace je výskyt a rozmnožování
mikroorganismů, které se s proudem vzduchu dostávají
do vnitřního prostředí a ohrožují naše zdraví. Tomu předchází pravidelná údržba a kontrola klimatizačního zařízení,
výměna filtrů a správné nastavení zmiňovaných parametrů.
Vlivem klimatizace dochází k narušení funkce sliznice, jakožto „ochranného štítu“, a tím je naše tělo vnímavější vůči
původcům nachlazení, především virům. Rozdíl mezi vnější
teplotou a teplotou vnitřního prostředí by neměl převyšovat
5 až 6 °C, a to platí jak v místnostech, tak v dopravních prostředcích.
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	9 rad, jak se vyhnout
letnímu nachlazení
1. K uhašení žízně nepijte studené nápoje, vyvolávají teplotní šok a osvěží jen krátkodobě. Mnohem lepší variantou je vlažný zelený čaj nebo
čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny.
2. D
 bejte na pitný režim, vypijte minimálně 2 až
3 litry za den.
3. V
 dopravních prostředcích se vyhýbejte otevřeným oknům a nevystavujte se dlouhodobě
průvanu.
4. Buďte opatrní s používáním stolních větráků,
které vhánějí vzduch přímo do obličeje, čímž
vysušují pokožku a vyvolávají pálení očí.
5. Dbejte na zásady bezpečného opalování a nevystavujte se dlouhodobě přímému slunci.
6. Nezůstávejte dlouho v promočeném oblečení.
7. D
 opřejte si pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a sportujte.
8. Nezapomínejte na zásady zdravého stravování.
9. K létu bezpochyby patří zmrzlina, sice přináší
krátkodobé osvěžení, ale paradoxně podporuje
tvorbu hlenu a oslabuje organismus. Zdravému
jedinci však jedna či dvě pochoutky denně rozhodně neuškodí.

na lůžku.
Na rýmu se
upřednostňují
solné
roztoky, které nosní
sliznici
uklidňují
a desinfikují. Můžeme
přidat i běžná dekongestiva, tedy léčivé látky
zklidňující zduřelou sliznici.
Na produktivní vlhký kašel je
k dispozici řada přípravků pomáhajících ztekutit hlen a usnadnit jeho
odkašlání. V případě čistých dýchacích
cest, kdy dochází k jejich podráždění
a následnému kašli, lze použít přípravky tlumící kašel, tzv. antitusika.
Dále bychom se měli vyhýbat dlouhodobému pobytu v blízkosti přívodu
klimatizovaného vzduchu, kdy hrozí
i prochlazení a následné bolesti zad
či kloubů. Zvláštní opatrnosti by měly
dbát osoby s poškozením imunitního
systému nebo alergici.

Zatočte s chřipkou či
nachlazením
Letní nachlazení se nám většinou podaří překonat po pár dnech, přesto jej
nesmíme podcenit. Průběh bývá obdobný jako v zimních měsících, nebývá však tak velká schvácenost, únava
a bolesti svalů. K typickým příznakům
patří rýma, bolest v krku, potíže s polykáním a zánět spojivek. Organismu
je vhodné dopřát klid a nezatížit ho
příliš brzy.
K tlumení horečky se doporučují studené zábaly lýtek po dobu 10 minut,
při teplotě nad 38 °C volíme přípravky
s obsahem paracetamolu či ibuprofenu. Nesmí se zapomenout na dostatečný příjem tekutin a odpočinek

Na škrábání a bolesti v krku nám
může pomoci celá škála pastilek nebo
sprejů s antiseptickým účinkem, někdy obohaceným o přídavek lokálního
anestetika. Svou roli má řada bylin, ať
už jde o čaje z květů černého bezu, lípy
nebo heřmánku, nati šalvěje nebo zázvorového kořene. K posílení imunit-

ního systému jsou vhodné vitaminy
(především vitamin C a D) a minerály
(zinek, hořčík), přípravky s obsahem
beta-glukanů, echinacey nebo extrakty z jadérek grapefruitu.

Jaký je rozdíl mezi
chřipkou nebo
nachlazením?
Jako chřipku označujeme akutní, vysoce infekční onemocnění vyvolané
chřipkovitými viry. U těchto původců onemocnění dochází každoročně
ke genetickým mutacím, které snižují
účinnost očkování a mohou vyústit
k epidemii.
Nachlazení zahrnuje záněty horních
dýchacích cest vyvolané jinými viry.
Jsou častější než chřipka, ve většině
případů méně závažná.
Mgr. Andrea Štenclová
Alphega lékárnice, Vítkov

Příznak

Nachlazení

Chřipka

teplota

méně často, do 38 °C

vysoká, i nad 39 °C

rýma, kýchání

často

někdy

kašel

mírný

suchý, dráždivý

bolest hlavy

zřídka

výrazná

bolest kloubů

mírná

výrazná

bolest v krku

často

někdy

únava

mírná

výrazná, přetrvává i 2 až
3 týdny

léčba

jednoduchá, krátkodobá

může být komplikovaná
a dlouhodobá

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Vítkov, náměstí Jana Zajíce 6, Vítkov
Tel.: 556 300 188
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Speciální projekt

Využijte nového projektu

„Poraďte se“
a poraďte se…
Obvykle se udává, že pacient odchází
z ordinace lékaře a 80 % všeho, co vyslechl,
zapomene. Navíc ze zbylých 20 % informací,
které si pacient odnáší, je jen polovina
zapamatována dobře, neboli pravdivě.
A proto a nejen proto od února 2016 funguje
na internetu profesionální poradenský portál
Poradtese.info pro pacienty s kolorektálním
karcinomem a jejich rodinné příslušníky.

O

dborníci v projektu Poraďte se jsou připraveni poskytnout konzultace o průběhu onkologické léčby
a jejích vedlejších účincích. A také poradit pacientům a jejich blízkým, nač mají nárok v sociálním systému. Na jednom místě a v pohodlí a klidu domova.

Informace nad zlato
Na začátku jakéhokoli problému a jeho řešení je hledání
informací. Člověk se potřebuje zorientovat, ujasnit si možnosti, slyšet zkušenosti a příběhy jiných pacientů s podobným osudem a pak se na tomto základě rozhodnout, jak
postupovat, co chce a co ne, jaké jsou perspektivy a jak nastavit vlastní očekávání.
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V dnešní době je snadno dostupných informací dostatek. Spíše až
nadbytek. Ale onkologicky nemocní i jejich blízcí potřebují specifické, odborné, relevantní a pravdivé informace od odborníků. A to
v čase i v místě, kdy jsou připraveni naslouchat a informace vnímat.

Poraďte se
Proto na začátku února začal fungovat na internetu komplexní konzultační portál Poradtese.info pro pacienty
s kolorektálním karcinomem a jejich rodinné příslušníky.
Spolupracuje s předními českými onkology z pražských
fakultních nemocnic a s odborníky z neziskové organizace
Amelie.
Snahou projektu Poraďte se je pomoci pacientům nejen
v otázkách týkajících se onkologické léčby a jejích nežádoucích účinků, ale zároveň také poradit v rovině sociálněprávní. Právě propojení informací z medicínské a sociální
oblasti je to, co pacienti a jejich blízcí intenzivně potřebují.

Bohužel onkologická pracoviště obvykle nemají sociální
pracovníky vyhrazené pro
ambulantní pacienty. Obvykle pečují především o lůžkové
části oddělení. Nemohou tak
pacienta a jeho rodinu „uklidnit“
z pohledu ekonomického a sociálního zajištění. A často bohužel nemají
k dispozici ani validní informace, brožury, letáčky nebo doporučení na prověřené nevládní neziskové organizace či poradny.

Samozřejmě nejvíce informací
by se měl pacient dozvědět od svého ošetřujícího lékaře (onkologa)
a od svého praktického lékaře, případně zdravotních sester.
Vytíženost ošetřujících lékařů
a zdravotních sester se však neustále zvyšuje, tím se úměrně snižuje čas potřebný pro komplexní
péči o pacienta. Zásadní otázky týkající se podávané léčby jsou vždy
řešeny prioritně, avšak poradenství v oblasti zvládání nežádoucích
účinků léčby či v oblasti výživy je
vnímáno samotným zdravotnickým personálem jako poddimenzované.
Zdravotnický personál navíc není
(a ani nemůže být) pravidelně proškolován v otázkách, jaké možnosti nabízí sociální systém pacientovi a jeho rodině. Pacient často
kvůli nemoci přichází o příjem.
Opouští na dlouhou dobu své zaměstnání či podnikání a je logické,
že má obavy o svoji budoucnost,
o znovuzařazení do společenského a ekonomického života.

Proto nabízí projekt Poraďte se pacientům a jejich blízkým z celé České
republiky hned několik způsobů, jak
se dopátrat odpovědí na otázky z odborné medicínské či sociálně-právní
oblasti.

Stačí navštívit stránky Poradtese.info.
Kromě relevantních odkazů na specializované stránky a organizace, které
se problematice kolorektálního karcinomu věnují, a mnoha důležitých
sociálně-právních odkazů, tam nemocní najdou e-mailové i telefonické
kontakty na lékaře i sociální pracovníky, kteří jsou připraveni se jim věnovat
a zodpovědět jejich dotazy. V sociálních otázkách je možná i osobní konzultace na pobočkách Amelie z. s.
V dnešní přehlcené informační době
je podstatné mít přístup ke správným
a relevantním informacím a tato služba je nyní díky projektu Poraďte se pacientům s kolorektálním karcinomem
plně k dispozici.

	
Komplexní odborné
poradenství
Lékaři v akci
(otázky týkající se léčby a jejích nežádoucích účinků)
Telefonní linka: 721 500 791 (st a čt 18:00 – 20:00)
E-mail: lekar@poradtese.info
Amelie, z. s.
(otázky týkající se sociálně-právní problematiky)
Telefonní linka: 721 500 799 (po až st 9:00 – 15:00)
E-mail: poradtese@amelie-zs.cz
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Lékař radí

Očkování
součástí plánu
na dovolenou

Snad už každý cestovatel si uzavírá pojistku
na úhradu zdravotní péče v cizině. Očkování
se však zpravidla podceňuje. I v relativně
vyspělých zemích se můžeme potkat
s infekcemi, které u nás nejsou příliš
rozšířené a proti nimž nemáme v krvi
protilátky. Jak před cestou postupovat?

Z

kontrolujeme, zda máme „platné“ dosavadní očkování proti tetanu, záškrtu, spalničkám a dětské
přenosné obrně. Zjistíme si, do jaké oblasti jedeme, která očkování jsou povinná a která doporučená. Ujasníme
si, co budeme při pobytu v cizině dělat: jiná rizika nákazy
s sebou přináší rekreace v hotelovém rezortu či sport,
jiná zase pokud se vydáváme za dobrodružstvím, pracovat, studovat, poskytovat humanitární pomoc apod.
Zvážíme, jak dlouho budeme v zahraničí pobývat: menší riziko
infekce (ale není nulové) nese krátkodobý než dlouhodobý pobyt (delší než tři měsíce). Zkusíme odhadnout, do jaké blízkosti
se dostaneme k místnímu obyvatelstvu, zvířectvu a přírodě.
Místní jsou na svou mikroflóru zvyklí. Záleží na tom, kde budeme bydlet a čím budeme cestovat (zejména v místě pobytu).
Zásadní je uvědomit si, zda se budeme stravovat jen
v hotelu, nebo zda se vydáme na místní tržiště a do lokálních hospůdek. Velké hotely si většinou nemohou dovolit
nedodržet hygienické podmínky.
Na kdy očkování naplánovat? Optimální čas je minimálně
jeden měsíc před odjezdem, minimální doba sedm až čtr-
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náct dní před cestou. Očkování nebudeme
provádět méně než tři dny (lépe sedm dní) před odjezdem z důvodu rizika vzniku nežádoucích účinků během
cesty nebo po příjezdu.

Proti kterým chorobám se
dát očkovat?
Žlutá zimnice
Jde o povinné očkování všech osob, které přijíždějí do
zemí s endemickým výskytem žluté zimnice. Seznam
zemí, pro něž je vakcinace proti žluté zimnici povinná,
každý rok vydává Světová zdravotnická organizace. Certifikát o očkování je vyžadován u dětí starších jednoho
roku. Očkování se provádí podáním jedné dávky vakcíny
nejpozději deset dní před cestou.
Vzteklina
Vzteklina se vyskytuje na všech kontinentech světa, vyjma Antarktidy. K lidské nákaze nejčastěji dochází po pokousání nemocným zvířetem. V Africe, Asii a Latinské

V USA proočkovanost kontrolují
dokonce i při nástupu na vysokou školu
a platí i pro zahraniční studenty. Nově
je vyžadováno i přeočkování proti
černému kašli a čtyřem typům
meningokoka.

Americe vznikají zvířecí i lidské epidemie a hlavním rezervoárem viru
jsou převážně toulaví psi. Závažný
problém představuje přítomnost tohoto viru u netopýrů sajících krev
v Jižní a Střední Americe a hmyzožravých netopýrů v USA, Evropě nebo
Austrálii. Základní lidské očkování
standardně tvoří pět, nově čtyři dávky.

nákazy se stává výhradně
nemocný člověk a nákaza
se přenáší kontaminovanou
vodou, stolicí nebo zvratky nemocného člověka. Očkování se
provede dvěma dávkami podanými
v minimálně jednotýdenním intervalu, zhruba čtrnáct dní před cestou.
Po šesti měsících se vyžaduje přeočkování další vakcinační dávkou.

na člověka. I když v současnosti v Evropě mor takřka nepotkáme, ve světě
existují oblasti, kde se nadále vyskytuje. Je to jihozápadní část Spojených
států amerických, některé lokality
bývalého Sovětského svazu, Jižní
Amerika, jižní Afrika a Asie. Při včasné léčbě antibiotiky je úmrtnost nízká,
zatímco neléčená dýmějová forma
dosahuje až 60% úmrtnosti.

Hepatitida A
Patří k nejčastějším infekčním chorobám získaným na cestách a její riziko
je stokrát vyšší než riziko břišního tyfu
a tisíckrát vyšší než riziko cholery. Vyskytuje se prakticky na celém světě,
přičemž riziko vzrůstá se snižujícím
se hygienickým standardem. Očkuje
se dvěma dávkami v intervalu šest až
osmnáct měsíců.

Antimalarická profylaxe (prevence
malárie)
Malárie se vyskytuje ve více než sto
zemích světa a více než 40 % obyvatel celého světa je riziku malárie vystaveno. Velké oblasti Střední a Jižní
Ameriky, Afriky, jižní Asie a Středního
východu, Oceánie jsou považovány
za oblasti s rizikem malárie.

Břišní tyfus
Břišní tyfus je onemocnění, které
nadále zůstává problémem zejména
Mexika a rozvojových zemí východní
a jižní Asie (včetně Pákistánu a Indie),
Jižní Ameriky a Afriky. Ochrana se vytváří zhruba do čtrnácti dní po primovakcinaci a přetrvává minimálně dva
roky až pět let.

Japonská encefalitida
Na člověka se přenáší infikovanými
komáry rodu Culex, kteří se vyskytují
výhradně v jihovýchodní a severovýchodní Asii, nejčastěji na venkově v oblastech s rýžovými poli. Počet nemocných dosahuje svého maxima během
období dešťů a na počátku období sucha. Očkuje se ve dvou dávkách s odstupem 28 dní, u dospělých lze očkovat
i ve zkráceném režimu.

Cholera
S rizikem cholery se lze setkat v Latinské Americe, Asii a Africe. Zdrojem

Mor
Morová infekce je přenášena blechou
morovou z hlodavce (např. krysy)

Neméně důležitá jsou očkování proti hepatitidě B (u starších 15 let, kteří
nebyli očkovaní), klíšťové encefalitidě
a meningitidám.
Zda je preventivní podávání léčiv pro
cestovatele důležité, musí zvážit lékař na základě prospěšnosti a rizika
s ohledem na okolnosti místa pobytu
cestovatele.

MUDr. Marta Šimůnková
členka Odborného spolku
pro očkování (www.ospozs.cz)
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Rostlina

Levandule:

Léčivý dotek
s podmanivou vůní
Stříbřité keříky s temně fialovými květy
skrývají nejedno tajemství. Kromě jejich
krásy a dlouhotrvající vůně mají uklidňující
účinky a pomáhají nám s odpuzováním
hmyzu.

L

evanduli lékařskou patrně nejčastěji plníme do malých pytlíčků, které pak schováváme ve skříních
nebo pod polštářem. Pod polštářem plní funkci uklidňující,
ve skříni se z ní zase stává ochranář našeho oblečení před
moly. Osvěžuje vzduch a rovněž se přidává do parfémů,
mýdel, krémů či olejíčků.

Svou nezastupitelnou roli však levandule má také při léčbě
nespavosti či depresí. Nejlepší relaxační a uklidňující účinky
má ve formě čaje. Ten je doporučován při stresu, nervozitě,
napětí, bolestech hlavy či v období klimakteria, kdy mohou
ženy trpět velmi nepříjemnými stavy. Tento fialový skvost
původem ze Středomoří se používá také při trávicích obtížích, především při žaludečních nevolnostech, plynatosti
a střevních kolikách. Levandule totiž pozitivně ovlivňuje
hladké svalstvo trávicího traktu a podporuje tvorbu žluči.

Levandulová vůně prý dokáže zvýšit
určitý druh mozkových vibrací, které
navozují pocit uklidnění a pomáhají
tělu relaxovat.
Levandule má lehce nahořklou chuť, kterou můžeme využít i v kuchyni. Nejlépe se hodí do dušených pokrmů, dále
k rybám či grilovanému masu. Je však velmi výrazná, proto je třeba s ní šetřit.
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Levandulí proti moru
V době, kdy světu vládly morové epidemie, lidé věřili, že když si budou mýt ruce ve vodě s levandulí, budou
před zkázou nemoci ochráněni. Levandule má skutečně
ochranné účinky, ne však proti moru, ale dokáže ochránit
kůži před přílišným rozmnožením škodlivých bakterií. Má
dezinfekční účinek a podporuje hojení ran. Rovněž bývá využívána při ošetřování problematické pleti (akné, ekzémy).
Levandule se suší zavěšená ve svazečcích. Pokud chceme
z usušených květů připravovat čaj, je třeba květy skladovat
v hermeticky uzavřené nádobě, aby z nich nevyprchaly jejich aromatické látky.
- au

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Levandula angustifolia
Čeleď: hluchavkovité
Kde roste: Tomuto vytrvalému polokeři dosahujícímu výšky až 80 centimetrů se daří na sušších
a slunných místech. Vyskytuje se v Evropě i Asii.
Pěstovat ji můžeme jak na zahradách, tak v uzavřených prostorách v květináčích. V České republice na
teplých místech zplaňuje.
Které části se používají: Nejčastěji se užívají květy.
V kuchyni jsou pak využívané především listy.
Co obsahuje: třísloviny, silice s terpeny

Víme,
jak se rodí
opravdová
přátelství
FYTO OBOJEK®
Fyto obojek® je repelentní biocidní obojek proti klíšťatům
a blechám. Obsahuje geraniol, který je součástí citronelového
oleje získávaného z rostliny Cymbopogon citratus. Klíšťata
a blechy odpuzuje, navíc i dehydratuje. Tím zkracuje parazitům
čas na možné předání nebezpečné infekce psům a kočkám.
Neobsahuje insekticidy ani hormony.
Složení: 3,5 g/kg Geraniol. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

obojek 65 cm

FARMACIA CARE s.r.o. | Míšovická 458/3, Zličín, 155 21 Praha 5

Fyto obojek je k dostání v lékárnách Alphega.

www.pethealthcare.cz
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Komplexní odborné
poradenství pro pacienty
s kolorektálním karcinomem
Lékaři v akci jsou připraveni
konzultovat problematiku podávané
léčby a jejích nežádoucích účinků.
Lékaři v akci

Telefonní linka 721

500 791

Středa a čtvrtek 18.00 – 20.00 hodin

lekar@poradtese.info
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Amelie, z. s. odpoví na dotazy
z oblasti sociálně právní problematiky.
Linka Amelie – sociálně-právní poradna
Telefonní linka 721

500 799

Pondělí až středa 9.00 – 15.00 hodin
Úterý 17.00 – 19.00 hodin

poradtese@amelie-zs.cz

Více informací na www.poradtese.info

