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Editorial
Předvánoční editorial je pro mě
vždycky tak trochu nostalgický.
Je pro mě jakýmsi sumářem.
Přemýšlím o tom, co se za celý rok
přihodilo, co se povedlo a co bych
naopak ve svém životě mohla vylepšit.
Cítíte také to nutkání mít před Vánocemi
vše v pořádku, mít ve všem jasno a jen si
užívat zimního období?

Obsah

Ve skutečnosti to tak ale není. Vánočními svátky sice takřka končí rok, ale to
neznamená, že bychom měli vzdát to, co se nám za uplynulých dvanáct měsíců
nepodařilo. Naopak bychom Vánoce měli považovat za svátky klidu, během
kterých načerpáme energii a sílu k dalším životním počinům.
Pročistěme mysl, dopřejme tělu pohyb a nakrmme ho něčím zdravým, co mu
dodá sílu jít dál. A abychom vám poskytli alespoň trochu inspirace, připravili
jsme pro vás spoustu nových článků na zajímavá témata. Na ta nejdůležitější
pravidla a hodnoty stravování jsme se vyptali paní doktorky Kateřiny
Cajthmalové.
Přeji krásné Vánoce a příjemné chvilky s naším magazínem!

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Seriál

Čokoláda VI. díl

Nechte se unést

do světa čokoládových variací
a pralinek
Náš čokoládový seriál končí. Během uplynulého
roku jsme vám přinesli spoustu „čokoládových“
informací, abychom ale nevynechali jediný tón
této sladké palety, budeme dnes servírovat
pralinky a další čokoládové variace.

Z

ákladní typy čokolády jsou tři – hořká, mléčná a bílá.
Výrobci však začali do čokolády přidávat mnohé
další dobroty – oříšky, kokos, rozinky.
Protože však žijeme ve světě, který vyžaduje neustálé
novinky, ani čokoláda nemohla zůstat pozadu a začaly se
vyrábět nejrůznější ochucené čokolády. Mezi tradičnější
příchutě patří například pomeranč či jogurt, své uznávané místo ale získaly třeba také fialka, sůl, pepř nebo chilli.
Právě kořeněné čokolády se dnes těší velké oblibě, přičemž právě pepř a chilli se k ochucování čokolády používaly již před staletími.

Pralinky jako vrchol čokoládového
umění?
Samostatnou čokoládovou kategorii tvoří pralinky, tedy
zpravidla plněné čokoládové bonbony. Odborníci na čokoládu se občas přou, zda se v případě pralinek vůbec
dá hovořit o čokoládě. Čokoláda je zde oproti náplni upo-
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		Historie
		 pralinek
Pralinky údajně vymyslel belgický cukrář Jean
Neuhaus v minulém století. Avšak podobu až uměleckou, jakou mají dnes, jim vdechl Hugo Asbach,
který bonbony začal plnit likéry (především brandy).
Úspěch si tímto počinem zajistil především u dam,
protože v minulosti se neslušelo, aby ženy pily
alkohol na veřejnosti. Elegantně schovaný v čokoládě však nebyl považován za žádný přestupek proti
etiketě.

zaděna, a i když je opravdu kvalitní, její chuť může náplň
jednoduše přebít.
Výroba pralinek je však považována za umění. A to nejen ve smyslu ruční práce, ale rovněž ve smyslu nalézání
těch pravých kombinací a poměrů, aby pralinka roztančila
všechny chuťové pohárky našich úst.
Mezi tradičnější příchutě patří máslové a likérové krémy,
nugát, karamel či mandle. Výrobci pralinek ale zkoušejí
i jiné příchutě – co byste řekli třeba na okurku, sýr či slaninu? Nemáte v tyto chutě ve spojení s čokoládou důvěru? Možná byste byli překvapeni, jak lahodné mohou dané
kombinace být.
Připraveno ve spolupráci
s čokoládovou kavárnou Choco Loves Coffee
(Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)

Lékárník radí

Vánoce nejsou
svátky jídla.

Nezapomínejme
na to
Vánoční období je krásné, v jistých ohledech však pro
naše tělo náročné. Zažíváme mnoho stresu, spěchu,
nervozity a vše završíme notnou dávkou ne příliš
zdravého jídla, čímž prozkoušíme také naše zažívání.
Není ale lepší tomuto raději předcházet?

N

a talíři se ve většině domácností během svátků
objevují podobné pokrmy. Nejčastěji jíme rybí
polévku, smaženého kapra a bramborový salát. Nechybí
vánočka a nespočet různých druhů cukroví. Na Boží hod
si ke zbylému salátu dáme řízky, na Štěpána přijedou děti
nebo naopak rodiče, tak se sluší vytáhnout se kachnou
a upéci třeba štrůdl. V některých rodinách se peče krůta,
hodí se i svíčková s knedlíkem. Vše završíme při oslavě
Silvestra a Nového roku, po noci strávené ve společnosti
mnoha druhů chlebíčků, jednohubek a alkoholu se překulíme k obědu třeba s čočkovou polévkou a uzenou krkovičkou s knedlíkem a zelím.
To už se v nás hýbe špatné svědomí, s obavou stoupáme
na osobní váhu, která k naší hrůze ukazuje třeba až o pět
kilo více než před Vánoci. A teď je namístě novoroční předsevzetí, jak hned od zítřka začneme hubnout. Den, dva to
vydržíme o vodě a zelenině, třetí den večer nás přepadne
hlad, a tak „vyluxujeme“ zbytek cukroví nebo si dáme plátek vánočky (přeci nebudeme vyhazovat jídlo), a aby nebyla tak suchá, namažeme si ji máslem.

Zkusme to letos jinak
Naše tělo je nastavené již odnepaměti tak, že v zimě ukládá
více tuků, aby nás uchránilo před umrznutím. Takže mozek
bez našeho vědomí vysílá signály, které nás nutí jíst v zimě
více. Navíc dáváme přednost chuťové kombinaci sladkého
a mastného. A vánoční jídelníček k tomu dává příležitostí
až dost.
Tělo ale dokážeme přelstít. Na začátku všeho, co chceme
v životě změnit, je okamžik, kdy se zastavíme a uvědomíme si, co a proč nás ke změně nutí, co nám ta změna přinese pozitivního a také, jaké těžkosti a nepříjemnosti s sebou změna ponese. Vánoce nejsou přeci jen svátky jídla
a konzumu. Stále si to opakujeme, ale výsledek tomu moc
neodpovídá.
Prevence je ale přece mnohem snazší než napravování
chyb. Zkusme tedy letos začít již v adventu. Pokud máte čas
a vůli, můžete si připravit třeba třítýdenní očistnou kúru,
buď již sestavenou, nebo si ji vymyslete sami.
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Dokonalý
jídelníček
• jídelníček může obsahovat
téměř neomezené množství
zeleniny, v dopoledních
hodinách ovoce
• v ýrazně omezte pečivo,
cukr a tuky
• jako pochoutku si dejte
oříšky nebo sušené ovoce
• pijte neslazené tekutiny,
nejlépe vodu a bylinkové čaje
• jezte pětkrát denně
• snažte se jíst dosyta, i když
není na škodu během této
kúry zařadit jeden nebo
dva dny, kdy se můžete postit
úplně, ale pozor, nepřeceňte
svou vůli, abyste večer nepodlehli chutím

I vánoční nákup může
být plný zdravých
surovin
Jíst je dovoleno vlastně všechno,
ale ne v libovolném množství. Takže
klidně pečte cukroví podle svých oblíbených receptů, ale třeba jen z polovičních dávek, případně se podělte
s přáteli. I vánočka bude stačit jedna
menší namísto dvou. Pokud o Štědrém večeru neodoláte klasice a dáte
si smaženého kapra s majonézovým
bramborovým salátem, dejte si malou porci a dojezte se zeleninovou oblohou nebo salátem.
Pokud máte chuť, můžete se inspirovat mnohými recepty, které odpovídají požadavkům na zdravou výživu,
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Jídelníček na Vánoce si naplánujte
předem a nenakupujte jiné potraviny
„pro strýčka příhodu“.
internet je jich plný. Jistě stojí za to
nějaký nový zdravý recept vyzkoušet.
Měli bychom však poctivě posoudit
jejich ingredience. Záměnou mouky
bílé za celozrnnou nebo špaldovou
a bílého cukru za třtinový sice zlepšíme nutriční hodnoty pečiva, ale příjem kalorií to příliš neovlivní.
Místo kachny si na Boží hod dejte
kuře, na svíčkové si lépe pochutnáte třeba za dva týdny po Vánocích.
Na návštěvu k příbuzným a přátelům
choďte pěšky, nebo vystupte z auta
nebo jiného dopravního prostředku
dříve a jděte kousek pěšky. Před odchodem na návštěvu si doma snězte
misku zeleninového salátu.

Najděte si nějakou další pohybovou
aktivitu, jeďte si zalyžovat, případně
zaplavat do bazénu, přidejte si nějakou procházku navíc, chůze je nejpřirozenější a nejlevnější forma pohybu,
s dnes tak moderními holemi na nordic walking ulevíte kolenům. Při přípravě silvestrovských oslav zkuste
udělat jednohubky ze zeleniny, sýra,
ořechů a ovoce. I bez majonézy, másla
a pečiva vzniknou zajímavé a neotřelé chuťové kombinace. Vyměňte také
tvrdý alkohol za suché víno, skrývá
v sobě mnohem méně energie.
PharmDr. MUDr. Hana Pužejová
Alphega lékárnice, Netolice

TIP!

	Připravte si na svátky soukromou krabičku s cukrovím, je jen
vaše. Dobře si ji uschovejte, aby nebyla úplně po ruce, ať vám
nikdo neujídá. Její obsah by vám měl vystačit po celé svátky. Snažte se vychutnat si každý kousek, nezobejte, ale jezte
u stolu, nelitujte času, abyste si každou maličkost, kterou jíte,
naaranžovali na talířek.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna U Sv. Trojice v Netolicích, Václavská 344, Netolice
Tel.: 388 324 317

Lékárník radí

Překyselení
organismu
našemu tělu škodí
Netvař se tak kysele, řekla mi tuhle
kamarádka. A já si uvědomila, že vztek
a přílišný stres jsou jedním z faktorů
překyselení našeho organismu. Uvádí se, že
až 90 % lidí má tělo překyselené. Zhoupneli se faktor pH našeho těla na kyselou
stranu, můžeme být náchylnější k různým
nemocem, zánětům a bolestem kloubů.
Dlouhodobé překyselení pak může vést až
k rakovinným onemocněním.

V

eškeré patogenní látky se množí právě v kyselém
prostředí. Dokonce může dojít až k tomu, že se mikroby změní z neškodných forem na ty škodlivé patogenní.
Ne vždy ale musíme hovořit o nebezpečí pro naše zdraví.
To bývá ohroženo až v případě, že hodnota pH moči klesne
pod 6,5, což znamená, že je narušena acidobazická rovnováha a může dojít až k poškození buněk.

Co ono překyselení způsobuje?
Překyselení našeho těla způsobují kyseliny, které vznikají
při trávení. Vytvářejí se především z cukrů a jedná se o kyseliny octovou, mravenčí a mléčnou. Nadměrná konzumace čokolády, kakaa či luštěnin může vyvolat vyšší hladiny
kyseliny šťavelové. Při trávení bílkovin vzniká kyselina sírová a fosforečná. Solicí směsi, které se používají při výrobě uzenin, zapříčiňují vznik kyseliny dusičné.

Jak zjistíme hodnotu
našeho pH?
Potřebujeme k tomu testovací proužky pH. Testovat
můžeme kdykoli během dne. Pokud se ale rozhodneme testovat pH ráno ještě před snídaní, je ideální
změřit ho z našich slin, pH moči by totiž ráno mohlo
být zkreslené. Normální pH by se mělo pohybovat
kolem 6,8 až 7,5. V době, kdy uvádíme pH do rovnováhy, doporučujeme testovat jedenkrát týdně.
Jakmile dosáhneme rovnováhy, měříme kontrolně
jedenkrát za měsíc.
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Metabolickým zpracováním bílkovin
dochází k odštěpení amoniaku a vzniku kyseliny močové. Její krystalky se
usazují v kloubech, způsobují bolestivou dnu a tvorbu močových kaménků. Překyselení žaludeční kyselinou
má na svědomí pálení žáhy, bolesti
v žaludku a následně vznik žaludečních a dvanáctníkových vředů.
Také při sportování se uvolňuje větší
množství kyseliny mléčné. A konečně
stres, nervozita, zlost nebo velká psychická zátěž vedou ke zvýšení hladiny
kyseliny solné. Sycené nápoje (kvůli
obsahu kysličníku uhličitého) zvyšují
hladinu kyseliny uhličité. Také káva,
černý čaj a víno bývají kvůli obsahu
taninů kyselinotvorné. Léky proti bolesti dávají zase vzniknout kyselině
acetylsalicylové.
Kyselin se bohužel nikdy nezbavíme,
ale můžeme je eliminovat, aby neohrožovaly naše zdraví. A to především
úpravou stravy. Ideální jídelníček by
se měl skládat z 80 % ze zásaditých
potravin a jen z 20 % z potravin kyselinotvorných.
Při skládání jídelníčku bychom tedy
neměli zapomínat na kvalitní zdroje
bílkovin, jako je bílé maso, rostlinné
bílkoviny, doplnit hodně minerálních
látek a stopových prvků přirozenou
formou pomocí zelených potravin,
jako jsou mořské řasy, mladý ječmen, moringa a aloe. Velmi důležitý
je také dostatečný pitný režim. Jen
tak se mohou přebytečné kyseliny
z těla vyplavit. Ideální je kvalitní pitná
voda, bylinné čaje a polozelené čaje
typu oolong, které mají zásaditou reakci. Tím nejjednodušším stravovacím pravidlem je, že bychom si měli
ke každému jídlu přidat dostatek čerstvé zeleniny jako přílohu nebo chutný salát.
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Kyselinotvorné
potraviny
• c hléb, bílé pečivo, výrobky
z pšeničné mouky
• cukr, sladidla
• alkohol, víno, likéry
• červená masa, uzeniny
• v ětšina mléčných výrobků,
tvaroh, měkké sýry, máslo,
smetana
•k
 áva, černý čaj, kolové
nápoje
• v inný a běžný ocet
• rýže, čočka, těstoviny
• kokos, většina ořechů

První pomoc při
překyselení
Když zjistíme, že náš organismus
je překyselený, je třeba tuto situaci
urychleně řešit. V lékárnách vám lékárníci mohou namíchat zásaditou
směs: Natrium phosphoricum 10 g,
Kalium bicarbonicum 10 g, Calcium
carbonicum 100 g, Natrium bicarbonicum 80 g a Magnesium carbonicum
50 g. Kávovou lžičku směsi rozmícháme ve sklenici vody a pijeme dvakrát
denně, dokud se pH moči nestabilizuje pod 7,5.
Vylučování kyselin a toxinů kůží podpoříme zásaditými koupelemi. Ideální
je koupelová sůl složená z 200 g síranu horečnatého a 100 g mořské soli.

	Zásadotvorné
potraviny
• ovoce a zelenina v syrovém
stavu
• b yliny, bylinné čaje, česnek
• med, černá melasa
• špalda, jáhly, kroupy,
amarant, quinoa, pohanka
• jablečný ocet
• houby
• podmáslí
• fazole, sójové boby

Toto množství nasypeme do horké
vody ve vaně a v koupeli setrváme
20 minut. Pak se jen otřeme a jdeme
rovnou do postele. Ráno se osprchujeme a ošetříme pleťovým mlékem. Tuto koupel je ideální si dopřát
dvakrát týdně. Koupel není vhodná
pro pacienty s onemocněním srdce,
vysokým krevním tlakem, diabetem
a ekzémem.
Kromě již zmíněné stravy a pitného
režimu naši kyselost ovlivňuje i náš
psychický stav. Nenechte se zbytečně vytočit nebo naštvat a řešte vše
s nadhledem. Projeví se to pozitivně
i na vašem zdravotním stavu.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469

Rozhovor

Kateřina
Cajthamlová:
Pokud musíte mlsat,
mlsejte až po jídle
Zdravý životní styl, psychohygiena, pohyb.
To vše souvisí s naším kardiovaskulárním
zdravím. Jak důležité tyto oblasti ale
skutečně jsou? Jak dlouho si tělo pamatuje,
když se k němu nechováme příkladně?
O tom všem jsme si povídali s paní
doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

Vnímáte mezi lidmi nějaký trend týkající se životního stylu?
Nemáte pocit, že se o sebe lidé začínají více starat?
Podle mého názoru je současným trendem celoživotně vypadat jako v pětadvaceti, „být stále mlád“. V západním světě se o sebe lidé starají usilovně. Řeší módu, svůj vzhled,
vrásky a kila. Berou dietní doplňky a drží diety. Sledují každou drobnost nejen na svém těle, ale i v životním prostředí, ve vodě, vzduchu. Na druhou stranu ale bohužel upadá
zájem o četbu, širší vzdělání, rukodělnou činnost, kritické
myšlení, přirozený pohyb na čerstvém vzduchu a skutečnou vzájemnost.
Současnost je podle mého mínění plná docela osamělých
a občas velmi vystrašených, závislých a netrénovaných lidí,
kteří se bojí, že neuspějí v konkurenci ostatních.
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„Recept na úspěch? Všechny věci, které
nejsou jedno, nám mají být fuk.“
Zdravá strava je klíčem ke zlepšení
mnoha zdravotních problémů. Do jaké
míry může ovlivnit naše kardiovaskulární zdraví?
Od dávných dob je známé heslo „Strava budiž tvým lékem“. Klíčový význam
má pravidelnost, dostatečný příjem
nenasycených mastných kyselin
(omega 3) z rostlinných zdrojů a rybích tuků, dostatek vlákniny (zelenina,
ovoce, luštěniny, celozrnné obiloviny).
Doporučit mohu také konzumaci vajec. Ta totiž kromě pověstného
cholesterolu obsahují lecitin a další
prospěšné látky, které jsou prevencí
v rozvoji aterosklerózy. Ochranný vliv
je přisuzován i takzvanému antioxidačnímu komplexu vitaminů C, E, D,
betakarotenu (provitamin A), selenu
a zinku. Riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob snižuje také vyrovnaný
příjem vápníku a hořčíku.
Významné je též omezení jednoduchých cukrů (sladkosti, slazené
nápoje, řepný cukr a zejména glukózofruktózový sirup), umělých sladidel (sorbitol, manitol a další), soli,
glutamátu sodného (dochucovadlo),
pšeničné mouky, červeného masa,
uzenin a mléčných výrobků. Populační
studie rovněž varují před konzumací
transmastných kyselin, jejichž zdrojem jsou přepalované živočišné tuky,
tedy máslo, sádlo a je nutno vyloučit
ztužené (hydrogenované) tuky.
Kardiovaskulární zdraví ale není jen
zdravé stravování…
Kromě stravy a její kvality je přisuzován zásadní význam i dostatečnému
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pohybu, hlavně chůzi, plavání či posilovacímu cvičení, dále pobytu v přírodě, otužování i psychohygieně (odstup,
nadhled, odpočinek a střídání činností). Rovněž bychom neměli kouřit. Kupodivu střídmá konzumace kvalitního
odrůdového vína se proti nadměrnému pití destilátů či piva i proti úplné
abstinenci ukázala jako nejvhodnější.
Která složka potravy obecně našim
tělům chybí nejvíce? V jaké formě
bychom ji měli nejlépe doplňovat?
Nejvíce nám chybí nenasycené mastné kyseliny omega 3 z rybího masa
a tuků. Ideální je zvýšit konzumaci tučnějších mořských ryb (losos, sardinky)
i ryb sladkovodních. Doporučená frekvence jsou tři rybí pokrmy týdně.
Zůstaneme-li u kardiovaskulárního
zdraví, je možné špatný stav cév
vylepšit, pokud upravíme své
stravovací návyky?
Pokud zařadíme pravidelnost, psychohygienu,
kvalitní
odpočinek
současně s rozumnou a na vlastní
zdravotní stav zaměřenou stravou
a zůstáváme pod dohledem odborníků, pak určitě ano. Role kvalitní stravy
je uváděna jako jeden z pilířů primární prevence vzniku chorob i prevence
zhoršení stávajícího onemocnění.
Poměrně moderní jsou nejrůznější
typy půstů. Jak je hodnotíte?
Vnímáte je jako pro tělo prospěšné?
Půst rozhodně není banální stravní
zásah a už vůbec ne hladovka. Měl
by být spojen s odchodem do ústraní
a přerušením běžných aktivit. Hla-

dovění a další extrémní
způsoby stravování (pitné kúry bez dohledu
lékaře,
veganství
a makrobiotika) jsou
škodlivé zejména
pro rostoucí organismus, těhotné
a nemocné - diabetiky, chronicky
nemocné, pacienty s vysokým
krevním tlakem,
ledvinným či jaterním onemocněním, epileptiky atd.
Pokud však nepatříme do žádné z rizikových skupin, může
krátkodobý (maximálně
jednodenní až týdenní),
správně a pravidelně praktikovaný půst vést k celkovému
otužování.
V posledních měsících rovněž
pozoruji, že se lidé odchylují od konzumace lepku. Jaký vliv na nás jeho
konzumace má? Myslíte si, že je
vhodné vyřadit ho ze stravy úplně?
Rozhodně nikoli. Promování striktně
bezlepkové stravy i u těch, kteří netrpí
alergií, ani intolerancí na lepek, je čistě
marketingový tah. Bezlepková strava
je podstatně dražší než ta, která lepek
obsahuje.
Druhým extrémem je převážná konzumace pšenice a výrobků obsahujících zejména pšeničnou mouku.
Současný nárůst příjmu těchto složek potravy je enormní a může u citlivých jedinců vyvolat přechodnou či
trvalou intoleranci lepku. Totéž platí
o nadměrné konzumaci mléčných
výrobků a v kontrastu s tím paušální
vylučování veškerých výrobků obsahujících laktózu. Bez vyjádření

Kateřina Cajthamlová
Česká lékařka, internistka a psychoterapeutka, moderátorka
televizního pořadu Jste to, co jíte a pořadu DoktorKA. Je autorkou
odborných knih a popularizuje zdravý životní styl v médiích.
Ale pokud jde
o hřešení, tak si
odpusťte a více
nehřešte J
Jak dlouho si
tělo může tyto
prohřešky
„pamatovat“?
Vždy záleží na věku
a zdravotním stavu
konzumenta a na jeho
aktuální fyzické a psychické zátěži. Dále je důležité všímat si změn frekvence
a množství konzumovaných pochutin. Občasná konzumace, třeba
jednou za čtrnáct dní, nemá žádný podstatný vliv na zdravotní stav.
alergologa je zařazení bezlepkové a bezlaktózové diety nesmyslné
opatření.
I když se snažíme žít zdravě, sem
tam nás přepadne chuť zhřešit. Jak
se k takovýmto okamžikům stavíte?
Tolerujete občasné neřesti? Jak moc
nám mohou uškodit?
Pokud netrpíme alergií na některou
složku potravy či poruchou příjmu
potravy, není nutné žít asketicky. Ale
termín „hřešit“ nemám ráda. Problém
s hřešením a neřestmi, které si vyčítáme a přesto po nich toužíme, je velký.
Narušují naši sebeúctu, sebevědomí
i pocit lidské důstojnosti. Pokud máte
hlad, najezte se, a pokud už musíte
mlsat, mlsejte až po jídle. A buď se
ovládejte, nebo si povolte výjimku.

Pokud jste ale alergičtí na oříšky a zahřešíte si konzumací oříšků, můžete
pod obrazem anafylaktického šoku
okamžitě zemřít. Pokud trpíte alergií
na lepek, můžete si „zavařit“ až třítýdenním bolestivým průjmem.
Slané pokrmy si tělo pamatuje až tři
týdny, žlučník reaguje na nadměrnou
dávku tuků do čtyř hodin, žaludek okamžitě, játra třeba až za deset let systematického hřešení. Zkrátka systematické hřešení vám připraví vaše soukromé
peklo. Jak říká jedno taoistické heslo:
„Zasij čin, sklidíš zvyk, zasij zvyk, sklidíš
povahu, zasij povahu, sklidíš osud."
Pro naše zdraví je velmi důležitý také
pravidelný pohyb. Obecně se doporučuje především chůze, cvičení ve vodě
či jízda na kole. Pokud se lidé začnou

hýbat, na co především si musejí
v začátcích dávat pozor?
Aby nesoutěžili s těmi, kdo mají jiné
pohlaví, věk, zdravotní stav a trénink. Pak by je pohyb spíš stresoval
a odradil. Pokud s pohybem teprve
začínáme, nebojme se nechat si poradit od odborníka z oboru rehabilitace. Doporučí vhodný typ pohybu
právě pro nás, jeho frekvenci i intenzitu. Naučí nás, jak správně cvičit
a občas zkontroluje, zda vše, co děláme, je pro zdraví, ne k naší vlastní
škodě.
Zapomenout nesmíme ani na
psychickou pohodu…
Psychická pohoda, schopnost sebereflexe, neulpívání na bolístkách z minulosti, psychické otužování, odpočinek a střídání činností jsou zásadním
předpokladem fyzického i psychického zdraví. Ne nadarmo se říká: Veselá
mysl, půl zdraví.
Máte na závěr nějakou radu, jak
nepohodu a stres zvládat? Sníst tabulku čokolády nebude asi to pravé J
A nijak to z dlouhodobého hlediska
nepomůže. Je to jen krátkodobá úprava glykémie, aby mozek vymyslel, jak
ven z trablů. Stres i nepohodu lépe
zvládá ten, kdo o věcech hovoří s někým, komu důvěřuje a kdo je schopen
mu pomoci. Pokud se nám stresové
situace opakují nebo už začínají ovlivňovat spánek, příjem potravy či celkové zdraví, je vhodné navštívit psychologa či kouče.

11

Speciální projekt

Jak vybrat
správný tlakoměr?
Pořízení tlakoměru nepatří mezi každodenní
nákupy, proto je vhodné se zaměřit
na několik důležitých parametrů, aby
vám funkční výrobek vydržel co nejdéle
a spolehlivě fungoval.

M

ěření krevního tlaku by pro vás nemělo být něčím
obtížným či složitým, celý proces musí být jednoduchý a především spolehlivý. I proto je vhodné vybírat mezi
tlakoměry osvědčených značek, které jsou na trhu již delší
dobu – bohaté zkušenosti má v této oblasti například tradiční
výrobce a dodavatel zdravotnických potřeb Hartmann Rico
se svojí řadou tlakoměrů Tensoval.
Základním předpokladem pro výběr vhodného tlakoměru je
jeho přesnost při měření, proto vybírejte modely, které prošly
klinickým testováním v laboratořích a přesnost jejich měření
je ověřená. Tlakoměr Tensoval duo control například využívá
pro dosažení nejpřesnějšího výsledku dvě nezávislé metody
měření.

Ovládání by mělo být co
nejjednodušší
Tlakoměr byste měli zvládnout ovládat jednou rukou –
ve většině případů se na vás valí hromada informací a funkcí.
Tlakoměry Tensoval mají jednoduché zobrazení informací,
kdy na displeji vidíte přehledně pod sebou hodnotu systolického tlaku, diastolického tlaku a také srdeční tep. Samotné
měření musí být také jednoduché – stiskem hlavního tlačítka
změříte tlak a zobrazíte tep.
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V případě, že bude tlakoměr využívat více osob, je vhodné
vybírat modely, které mají širší nabídku základního příslušenství a funkcí. Konkrétně se zaměřte na tlakoměry se
dvěma manžetami – obvykle je jedna menší pro ženy a jedna větší pro muže. Správná velikost manžety je velmi důležitá, nesprávně zvolená velikost či nasazení totiž mohou být
příčinou nepřesného měření tlaku.
Dalším parametrem, který značně zvýší komfort používání tlakoměru, je vestavěná vnitřní paměť pro ukládání výsledků měření. Hodnoty naměřeného tlaku tak nemusíte
zapisovat hned po měření, ale až po delší době si je přepsat
do vlastního záznamníku měření. Opět platí, že byste při výběru měli zohlednit možnost používání tlakoměru více osobami a vybírat typy s pamětí pro více uživatelů.
Standardní záruka na většinu zboží je v České republice dva
roky, při výběru dražších přístrojů, jako jsou tlakoměry, se
však vyplatí uvažovat do budoucna a sáhnout po modelu,
který má prodlouženou záruku například na tři až pět let.
Budete-li vybírat tlakoměr pro sebe nebo
pro své blízké, poptejte se ve svém okolí
na zkušenosti s různými tlakoměry – osobní
zkušenost a subjektivní hodnocení totiž bývá
tím nejlepším doporučením.

Od srdce pro srdce

Dárkové balení
Tensoval® duo
control se dvěma
manžetami
a adaptérem

To nejlepší pro zdraví
vašich blízkých
• Díky dvěma metodám měření
výsledky přesné jako u lékaře
• Detekce nepravidelného
srdečního rytmu
• Záruka 5 let
www.tensoval.cz
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Speciální projekt

Podpora

srdce, cév a oběhového
systému
Cholesterol: strašák nebo
oprávněná hrozba?

Kardiovaskulární systém, česky oběhová
soustava, je uzavřený systém tepen, cév
a vlásečnic, kterými proudí krev. Krev je
hlavním mediem lidského těla, po němž
rozvádí životně důležitý kyslík, ale také
veškeré živiny.

K

rev je pumpována, a tedy rozháněna po těle, srdcem. Přibližně za jednu minutu je srdcem přečerpán
celý objem krve jedince, u žen to bývá kolem 4,5 litrů, zatímco u mužů až šest litrů v závislosti na tělesné váze. To
tedy znamená, že denně naším srdcem a cévami proteče
nejméně 8 tisíc litrů krve.
Krev obsahuje nejen živiny a její základní stavební částice,
jako červené a bílé krvinky, ale také metabolity lidského
těla. Jsou-li tyto metabolity v krvi ve zvýšené koncentraci,
mohou se ukládat na stěny cév a způsobovat nepříjemné
fyziologické změny. Shlukují se na stěnách cév a vytvářejí
tzv. pláty, tedy kusy sraženiny, které zužují cévu, tím také
snižují průtok krve, a zvyšují tak tlak krve. Nejen to, narušují také elasticitu cévy a zvyšují riziko trombózy, tedy
ucpání cévy, což může vést až k život ohrožujícímu stavu.
Velmi negativní roli v tomto procesu hraje nejen nevhodná tučná a průmyslově upravená strava, ale také kouření
a hladina krevního cukru v krvi.
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Cholesterol, je označován za příčinu vzniku zmíněných
aterosklerotických plátů. Cholesterol je však zároveň
steroidní látka, která je nezbytná pro správné fungování
našeho těla. Je důležitý pro tvorbu hormonů a vitaminu
D. Je přítomen v nervové soustavě a účastní se tvorby žlučových kyselin, které pomáhají trávit tuky.
Potíž nastává, je-li jeho koncentrace v krvi příliš vysoká.
V současnosti se vědci zaměřují na to, proč se v cévách
tyto tuky ukládají. Existují studie, které hovoří o souvislosti mezi těmito změnami a chronickým nedostatkem
vitaminu C v potravě, který zajišťuje správnou tvorbu kolagenu v cévách. Mnohem více se však hovoří o vlivu průmyslově upravených potravin, jako trans mastných tuků
a cukrů. V této souvislosti se tedy nedoporučují ztužené
tuky, které můžeme najít v margarínech či cukrovinkách,
dále tuky přepálené a jinak nevhodně upravené.
Existují ale také potraviny a tuky, které našemu organismu prospívají a jejichž konzumace pomáhá udržet cholesterol v jeho přirozených mezích - zejména přirozené,
za studena lisované rostlinné oleje, jako například olivový,
kokosový, či avokádo. Ale také přirozené živočišné tuky,
nepřepálené máslo či čerstvé mléčné výrobky.
Například kyselina linoleová, obsažená ve lněném oleji,
mléčných výrobcích či kvalitním mase, přispívá k udržení
hladiny cholesterolu a je obsažena i v sójovém lecithinu.
Lecithin je látka, která je přirozeně obsažena ve stěnách
buněk, které zajišťují transport látek a živin z a do buňky,
mezibuněčnou komunikaci a přenos energie.

Zdravá strava, pohyb a zdravý životní styl zcela ovlivňují stav
a zdraví našeho srdce a cév.
Velmi významná je také konzumace zeleniny a ovoce, které obsahují
rostlinné steroly, které mají na hladinu cholesterolu také neodmyslitelný
vliv. Správnou hladinu tuků v krvi,
tzv. triacylglyceridů pomáhá udržet
Deoxyrybonukleová kyselina (DHA),
jejímž zdrojem je rybí tuk.
Rybí tuk a omega 3 mastné kyseliny
mají na kardiovaskulární systém vliv
i z jiného pohledu. Pomáhají totiž udržet normální krevní tlak. Vyšší krevní
tlak, který působí na naše cévy, sice
nebolí, ale po čase může dojít k poškození cév a následným komplikacím. Také srdce je více namáháno,
protože musí vytlačovat krev pod
vyšším tlakem.
Z metaanalytické studie z roku 2014,
která porovnávala sedmdesát klinických studií, vyplývá, že příjem DHA

a EPA je stejně prospěšný pro udržení správných hodnot krevního tlaku,
jako třeba omezení příjmu sodíku, alkoholu či zvýšení pohybové aktivity.1

Rybí tuk pod lupou
Ryby by měly být obsaženy v našem
jídelníčku nejméně dvakrát týdně.
Jisté pochybnosti se objevují v souvislosti se znečištěním moří a kulminací škodlivých látek v těchto rybách. Mnoho lidí ryby nekonzumuje
kvůli jejich specifické vůni, kostem
či obsahu jodu, který je nevhodný při
autoimunitních onemocněních štítné
žlázy.
Pokud vám váš zdravotní stav neumožňuje ryby konzumovat, může být
vhodnou volbou kapsle rybího tuku.
Ta je uzavřena, a tuk tak neoxiduje.
Jeho uskladnění při pokojové teplotě

je jednodušší a rovněž denní konzumace se zdá být pohodlnější. Výhodu
můžeme zaznamenat také v čistotě
tohoto oleje, který je čištěn a je zde
přísně hlídán obsah těžkých kovů.
Uvádí se, že blahodárného účinku
rybího tuku je dosaženo při příjmu
minimálně 250 mg EPA a DHA mastných kyselin denně.
Metaanalýza patnácti studií z roku
2013 dokumentuje přínos omega
3 nenasycených mastných kyselin
DHA a EPA pro zdravotní stav srdce
a přirozený srdeční rytmus. Přínos
DHA a EPA pro zdraví srdce je velmi
dobře zdokumentován a studován už
od 70. let 20. století.1

1 Miller, et al.: Long-Chain Omega-3 Fatty Acids
Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid
and Blood Pressure: A Meta-Analysis of Randomized
Controlled Trials.
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Zdraví v rodině

Jak Češi vnímají
rizika vysokého
cholesterolu v krvi
a jeho léčbu?
Češi bohužel stále podceňují důležitost prevence a svým hladinám
cholesterolu v krvi nevěnují tolik pozornosti, kolik by si zasloužily.
Hodně Čechů si také nesprávně myslí, že hladiny cholesterolu nelze
ovlivnit. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK
pro Českou společnost pro aterosklerózu (ČSAT).

A

čkoli si 85 % dotázaných uvědomuje, že vysoká
hladina cholesterolu je nebezpečná, téměř polovina populace České republiky (42 %) svůj cholesterol vůbec
nesleduje a třetina Čechů (32 %) dokonce nevěří, že hladinu cholesterolu lze ovlivnit. Opak je samozřejmě pravdou.
„S výjimkou menšiny pacientů, kteří mají vysoký cholesterol
daný dědičně, lze u téměř každého účinně snížit hladiny cholesterolu tak, aby významně kleslo riziko srdečně-cévních
onemocnění,” vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.,
předseda ČSAT.
Podle doc. Vrablíka by v Česku teoreticky neměl být ani
žádný pacient, který nezná svůj cholesterol: „Systém bezplatných preventivních prohlídek je u nás nastaven tak,
že pravdu o svém cholesterolu se každý dozví nejpozději
v osmnácti letech, kdy přechází k praktickému lékaři pro
dospělé.” Pokud je vše v pořádku, následuje další měření
cholesterolu ve 30 letech věku a dále každých pět let. Pokud hodnoty dobré nejsou, pacient je sledován individuálně a případně užívá hypolipidemika. Pro úplnost dodejme,
že klíčová je hodnota LDL cholesterolu.
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Vysoká hladina cholesterolu je
nebezpečná
V názoru na nebezpečnost zvýšené hladiny cholesterolu
se shodujeme s obyvateli západní Evropy – 84 % z nich
podle průzkumu Eurostatu z roku 2015 věří, že vysoké
hladiny LDL cholesterolu bychom se měli obávat. „Ve většině zemí západní Evropy se dlouhodobě daří udržet úmrtnost na oběhová onemocnění na nižší úrovni než u nás.
Jedním z faktorů, který k tomuto nepříznivému rozdílu
přispívá, může být i neuspokojivá kontrola vysoké hladiny
cholesterolu,“ upozorňuje doc. Vrablík.
Výsledky dotazníku STEM/MARK také ukázaly, že cholesterol v krvi si nechá měřit 57 % Čechů, z toho minimálně
jednou ročně 31 % z nich. „Jedná se o poměrně vysoké
procento, ale stále je zde velký prostor pro zlepšení. Lidé
by si měli nechávat měřit cholesterol pravidelně a současně se přizpůsobit radám lékaře,“ vysvětluje prof. MUDr.
Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Hypercholesterolémie obecně zvyšuje
riziko srdečně-cévních
příhod, jako je srdeční infarkt nebo mozková
mrtvice, jak ale upozornil
doc. Vrablík, hladinu, od které je nebezpečný, je třeba posuzovat individuálně. „Existují sice
doporučené cílové hodnoty, o které
bychom měli usilovat, jinak přísní ale
budeme u pacienta, který má infarkty
v rodině, má další rizikové faktory, jako
je třeba cukrovka nebo vysoký krevní
tlak, nebo už jednou prodělal infarkt,
a jinak u pacienta, který má sice zvýšený cholesterol, ale je jinak zdravý
a jeho celkové cévní riziko je nízké.”

Zaostřeno na stravu
Nejčastěji (v 90 %) se respondenti
shodují, že na snížení hladiny cholesterolu v krvi má vliv změna stravovacích návyků. Na pozitivním efektu
zvýšení pohybové aktivity se shoduje 80 % populace. Až 51 % Čechů
si myslí, že cholesterol může snížit
i zanechání kouření. „Tak to bohužel
není, zanechání kouření ovlivní hladiny cholesterolu jen nepatrně. Ale je
jednoznačně důležitým opatřením pro
snížení celkového srdečně-cévního
rizika,” komentuje určitý mýtus v populaci doc. Vrablík.
Je zajímavé, že používání léků pro
snižování cholesterolu v krvi věří jen
72 % Čechů a 18 % respondentů má
dokonce pochyby o jejich účinnosti.
„Přitom u nejvíce používaných léků
na snížení cholesterolu, statinů, máme

v oblasti medicíny zřejmě vůbec nejkvalitnější data o jejich prospěšnosti
při prevenci srdečně-cévních příhod,“
uvádí doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.,
vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM a dodává: „Vedle
statinů je v České republice k dispozici
i takzvaná kombinační terapie statinu s ezetimibem vyznačující se velmi dobrou snášenlivostí, která nabízí
rychlé dosažení cílových hodnot cholesterolu.”
Kolem statinů koluje čas od času
řada mýtů o jejich škodlivosti, nicméně nežádoucí účinky statinů se
vyskytují jen u malé části pacientů
a v naprosté většině nejsou vážné
nebo dokonce život ohrožující. „Nějaké nežádoucí účinky má z principu
každá účinná léčba. Statiny ale prokazatelně více pomáhají, než škodí.
Za téměř třicet let používání zachránily
miliony životů,” uvedl doc. MUDr. Jan
Piťha, CSc., z IKEM v Praze.

Jinak řečeno, v praxi existují různé
typy pacientů podle míry celkového
rizika. U těch rizikových jsou pak nejčastěji cílem co nejnižší hodnoty LDL
cholesterolu, tedy pod 1,8 mmol/l,
zatímco běžná populační norma je
3 mmol/l. Velmi důležitým prognostickým ukazatelem, který pomáhá
lékařům rozhodnout o vhodném přístupu k léčbě, je rodinná anamnéza
pacienta. Každý lékař by měl zpozornět, pokud se v rodině nemocného vyskytují u blízkých příbuzných
infarkty nebo ikty od časné dospělosti (tedy do 55. roku u mužů a do
65. roku u žen). Takové příhody svědčí
o dědičné zátěži (např. familiární hypercholesterolemii) a tito pacienti si
zaslouží zvýšenou pozornost a pravděpodobně také intenzivnější léčbu,
pokud jim byly zjištěny vysoké hodnoty cholesterolu.

Připraveno ve spolupráci s Českou
společností pro aterosklerózu
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Zmeríme
ˇ ˇ vám

ˇ
CÉVNÍ VEK

a zjistíme, v jaké
Věnujte kondici jsou vaše
cévy
MINUTU
svému zdraví

Seznam lékáren, ve kterých měření probíhá,
a další informace naleznete na www.alphega-lekarna.cz
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Tipy

LIPIKAR SYNDET AP+
BOJ S ATOPICKOU POKOŽKOU ZAČÍNÁ VE SPRŠE
První sprchový gel od
La Roche-Posay obnovující
mikrobiom určený pro
velmi suchou až atopickou
pokožku. Aktivní látky
(Prebiotikum Aqua Posae
Filiformis, Máslo z karité,
Niacinamid a Termální
voda z La Roche-Posay)
pomáhají zastavit vzplanutí
ekzému, zamezit recidivám,
zklidnit a hydratovat.

MERIDOL®

SLOW ÂGE

BALZÁM NA VAŠE DÁSNĚ

NOVÁ DIMENZE V PŘÍSTUPU KE STÁRNUTÍ PLETI
Denní péče od Vichy, která působí
proti vznikajícím projevům stárnutí
pleti a chrání ji před vnějšími vlivy.
Tři aktivní ingredience (Baicalin,
Bifidus derivát probiotika
a Mineralizující termální voda Vichy)
pomáhají zpomalovat projevy
stárnutí pleti. Pro ochranu před
UV zářením obsahuje SPF 25.

Zubní pasta
meridol®
obsahuje
unikátní
kombinaci dlouhodobě
působících aktivních složek aminfluoridu
a fluoridu cínatého, které účinně působí proti
zubnímu plaku a nežádoucím bakteriím v dutině
ústní s dlouhotrvajícím účinkem. Díky svému
jedinečnému složení podporuje přirozenou
regeneraci dásní a zároveň chrání před zubním
kazem.

TENSOVAL COMFORT
ZMĚŘTE SI TLAK V POHODLÍ DOMOVA
Spolehlivý a rychlý pažní tlakoměr je vybaven funkcí Fuzzy Logic
a zvládne přesně měřit tlak i lidem s nepravidelným srdečním
rytmem. Tlakoměr má velký displej, ovládání jedním tlačítkem,
manžetu ve dvou velikostech a především velkou vnitřní paměť
pro ukládání naměřených hodnot až dvou uživatelů.
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Speciální projekt

Podpořte prevenci s domácími
diagnostickými testy.
Jak na to poradí druhý díl seriálu
o testech Veroval
Máte podezření na vysoký cholesterol?
Chcete mít jistotu, že jsou vaše střeva
v pořádku? Trpíte dlouhodobě bolestmi
žaludku, plynatostí či pálením žáhy?
Na všechny tři otázky můžete získat
odpověď pomocí domácích diagnostických
testů Veroval.

V

minulém díle seriálu o domácích testech Veroval
jsme si představili první tři. V tomto článku budeme
věnovat pozornost další trojici testů, a to sice testu sloužícímu k odhalení skryté krve ve stolici, ke zjištění přítomnosti bakterie Helicobacter pylori a k otestování výše hladiny cholesterolu v krvi.

Odhalte skrytou krev ve stolici včas
V dnešní době je velmi častým a těžko odhalitelným problémem skrytá krev ve stolici. „Krvácení do stolice může
být známkou onemocnění střev, jako jsou záněty a střevní polypy, ale také počínajícího nádorového onemocnění
střeva. Proto v České republice probíhá screening rakoviny
tlustého střeva pomocí testu na skryté, tzv. okultní, krváce-
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ní do stolice. Pozitivita testu ještě
neznamená onemocnění, ale je
důvodem k návštěvě lékaře, který zvolí další postup,“ vysvětluje
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství.
Ke zjištění okultního krvácení ve stolici slouží domácí test
Veroval Prevence střevních onemocnění. Mezi hlavní výhody testu nepatří jen to, že je možné provést jej v pohodlí
domova, ale také 97% spolehlivost.

Mám vysoký cholesterol?
Zvýšená hladina cholesterolu
znamená vysoké zdravotní riziko. Problémem je, že odhalit
ji mohou pouze krevní testy,
které se však při preventivních
prohlídkách u lékaře zpravidla
provádějí jen jednou za deset
let. Řešením a prevencí tak
může být nový domácí test na stanovení hladiny cholesterolu v krvi z produktové řady Veroval od společnosti
HARTMANN – RICO.
Díky testu z pohodlí domova do pěti minut zjistíte vaši hladinu cholesterolu v krvi s přesností přes 96 %. Pokud vám
testovací kolečko ukáže zvýšenou hladinu cholesterolu,

navštivte co nejdříve svého praktického lékaře. Prevence a zodpovědný
přístup k vlastnímu zdraví, kam spadá
i úprava jídelníčku, mohou prodloužit
život i o desítky let.

Záludná bakterie
Helicobacter pylori
Trpíte bolestmi žaludku, plynatostí,
průjmem či pálením žáhy? Na vině
může být bakterie Helicobacter pylori. Ta koluje v krvi až jedné poloviny
dospělé populace. Většině lidí přítomnost bakterie v jejich žaludku ale vůbec nevadí. Může ovšem způsobit celou škálu nepříjemných chorob. Mezi
největší strašáky spojované s bakterií
Helicobacter pylori zajisté patří rakovina žaludku, slinivky nebo zhoubné
nádory lymfatických uzlin.

Veroval®
domácí test
Více o domácích testech z produktové řady Veroval se dozvíte
na stránkách společnosti HARTMANN – RICO nebo na webu
www.veroval.cz. Názorná videa s návodem k jednotlivým testům
naleznete také na kanálu Youtube.

Odpovědí na otázku, jak mohu předejít
problémům, které mi bakterie může
způsobit, je domácí test Veroval Prevence žaludečních onemocnění. Test

je vhodný pro muže, ženy i děti jakéhokoliv věku a měl by být proveden
v případě pravidelně se opakujících
symptomů. Pomocí testu Veroval
také rychle a bezpečně zjistíte, zda
jste přenašečem bakterie a zda byste
neměli zvážit další preventivní kroky.
Test můžete v rámci prevence provést
opakovaně.
inzerce

Veroval®

DOMÁCÍ TEST

Obáváte se vysokého
cholesterolu?
S domácím testem Veroval®
Cholesterol za 3 minuty zjistíte,
jak na tom jste
3

min.

Přesnost

> 96 %

www.veroval.cz
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Zdraví v rodině

Chřipka je
za dveřmi?

NEOTVÍREJTE!
Chřipka je onemocnění dýchacích cest,
které pacienty postihuje nejčastěji
v chladnějších měsících během zimy
nebo brzy na jaře. Jde o akutní virovou
infekci přenášející se z člověka na člověka
nejčastěji formou kapének při zakašlání.

V

irus chřipky patří mezi tzv. RNA viry. Způsobuje
onemocnění dýchacího ústrojí, které se může projevit již po jednom dni od přenesení viru. Po propuknutí
infekce je charakteristický nástup horečky nad 38 °C, bolesti kloubů, svalů a hlavy. Dále se může objevit dráždivý
kašel a zimnice. Na rozdíl od nachlazení nepozorujeme
u chřipky většinou bolest v krku a rýmu. Onemocnění
trvá zpravidla pět až sedm dní, ovšem únava z nemoci
může přetrvávat delší dobu.
Pokud pacient netrpí závažným chronickým onemocněním, je možné chřipku přečkat bez návštěvy lékaře nebo
pouze s telefonickou konzultací současného zdravotního
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stavu. Chronicky nemocní lidé se srdečními obtížemi,
cukrovkou nebo s postižením ledvin či jater by ale raději měli svého lékaře vyhledat. Kromě klasických otázek
na to, jak se pacient cítí a co ho bolí, může lékař provést
také odběr krve, kdy nechá zjistit např. sedimentaci červených krvinek či tzv. hodnotu CRP neboli C-reaktivního
proteinu.

Mezi rizikové faktory, které zvyšují
pravděpodobnost onemocnění, patří
kontakt s nemocnou osobou a oslabená
imunita jedince.
Chřipku léčíme podáváním léků, jež mírní symptomy,
které nemoc provází. Můžeme doporučit přípravky působící proti horečce, které zároveň tlumí i bolest hlavy nebo
kloubů. Dospělí pacienti užívají nejčastěji léky ve formě
tablet, u dětí je možné podat přípravky ve formě sirupu
nebo čípků podle věku a váhy dítěte. Zároveň se doporučuje klid na lůžku, dostatečný přísun tekutin podle stavu
pacienta a např. zvýšený příjem vitaminu C (konzumací

Vyšší riziko onemocnění je u dětí a lidí
ve vyšším věku, ačkoli
chřipkové onemocnění
může postihnout všechny věkové skupiny.
ovoce, přidáním citronu do čaje nebo
polykáním tablet obsahujících tento
vitamin). Existují i léky používané cíleně proti viru chřipky, které blokují
proniknutí viru do buňky.
Jako prevenci chřipkového onemocnění je možné doporučit zdravý životní styl, dobrou fyzickou kondici, vyvážený příjem vitaminů nebo otužování.
V době, kdy sdělovací prostředky informují o výskytu chřipkové epidemie, je lepší omezit pobyt v místech,
kde je pravděpodobný výskyt vyššího
počtu potenciálních nositelů infekce (prostředky hromadné dopravy,
čekárna u lékaře atd.). Současně je
vhodné dbát na zvýšenou hygienu

CRP je látka, která vzniká v játrech a její vyšší množství může
souviset s tím, že v těle jedince probíhá zánět nebo infekce.
Znalost hodnoty CRP lékaři pomůže u neurčitých stavů zjistit,
zda předepsat antibiotika či nikoli. Antibiotika je potřebné užívat
ve chvíli, kdy pacient trpí bakteriální infekcí. Proti chřipce jsou antibiotika
neúčinná. Zjednodušená poučka radí, že pokud je CRP nízké (do 40 mg/l),
jde spíše o virovou nákazu, v případě vyšších hodnot (nad 40 mg/l) se jedná o bakteriální infekci. Zjištění hodnoty CRP je proto pro pacienta výhodné z toho důvodu, aby neužíval antibiotika při virových infekcích zbytečně.
a mýt si ruce mýdlem před každým
jídlem.
Jednou z možností prevence infekce je i očkování. Nejvhodnější doba
na aplikaci vakcíny je před začátkem chřipkové sezóny, tzn. říjen,
listopad. Světová zdravotnická organizace na základě monitorování
podmínek v daném roce vydává každoročně doporučení, jaké složení
by měla vakcína pro nadcházející
rok mít. Na povrchu viru chřipky je
možné nalézt bílkovinné struktury
dvou látek, které mají zkratky podle prvního písmene jejich názvu,
H a N. Podle toho, jaký podtyp těchto
látek daný virus nese, můžeme de-

finovat, že se blíží epidemie chřipky
s označením H1N1 nebo H5N1, popřípadě jiné. Účinnost vakcinace proti
chřipce předpokládá, že se v daném
roce nebude virus a jeho složení moc
měnit.
Běžná chřipka je onemocnění, jež
si u jinak zdravého jedince vyžádá na určitou dobu zvolnění a klid
na lůžku. Je důležité nepodceňovat
ani dobu po infekci, aby se jedinec
navrátil do plného zdraví. Přechozená
chřipka může vést mimo jiné k bakteriálnímu zánětu průdušek nebo zápalu plic.
PharmDr. Eliška Kouřilová
inzerce

Silnější než chřipka a nachlazení

snižuje horečku
tlumí bolest
uvolňuje ucpaný nos
Coldrex MaxGrip Citron a Coldrex MaxGrip Lesní ovoce
jsou léky k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
OPCZ/Col/2016/15
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Lékař radí

Chřipka není banální
onemocnění.

Nechte se očkovat!
Chřipka je těžké infekční onemocnění,
které si každoročně v České republice
vybere svou daň v podobě stovek až
tisíců úmrtí. Zvyšuje se výskyt rezistence
na dostupná antivirotika. Zatím jedinou
jistotu představuje prevence chřipky:
očkování.

Ch

řipková epidemie přichází pravidelně každý rok, přičemž velké epidemie se objevují v historii v pravidelných desetiletých intervalech.
Virus chřipky se přenáší kapénkovou infekcí, kontaminovanými předměty a přímým kontaktem. Zdrojem je
jedinec na konci inkubační doby a po celou dobu onemocnění, děti někdy ještě déle. Existují i bezpříznakoví
nosiči. Chřipku vyvolávají dva typy RNA virů z čeledi
Orthomyxoviridae: Myxovirus influenzae typ A a B
(existuje i typ C, který tvoří zvláštní rod).
V Česku se očkování proti chřipce velmi podceňuje. Zatímco v ostatních vyspělých zemích je proočkovanost
proti chřipce nad 70 %, v ČR se dává očkovat necelých
10 % populace.

Očkování proti chřipce
Nejvýznamnější metodou prevence chřipky je vakcinace. Světová zdravotnická organizace vždy v únoru
až březnu každého roku vydává doporučení pro výrobu
vakcín proti určitým chřipkovým typům pro následující
sezónu. Toto doporučení vychází z analýzy dat poskytovaných více než stovkou laboratoří po celém světě,
které se účastní sledování globálního výskytu chřipky.
Všechny u nás používané vakcíny obsahují antigeny tří
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Ročně v ČR zemřou podle
kvalifikovaných odhadů na
„obyčejnou“ sezónní chřipku
až dva tisíce osob, na celém světě
pak půl až celý milion lidí.

		Chřipka je nebezpečná
zejména pro chronicky nemocné, u nichž dramaticky
zvyšuje riziko smrtelných
komplikací:
• u pacientů se srdečně-cévní chorobou je riziko
smrti zhruba padesátkrát vyšší oproti zdravým
jedincům
• u lidí s plicním onemocněním je riziko vyšší
120krát
• při kombinaci cukrovky a srdečně-cévního
onemocnění (velmi časté) je riziko téměř 250krát
vyšší
• nejhorší je kombinace plicní a srdečně-cévní choroby (více než 400krát vyšší riziko úmrtí na chřipku než u zdravých lidí)

Zákaz očkování
•O
 soby s akutním horečnatým onemocněním nesmí být očkovány
proti chřipce minimálně dva týdny po úplném vyléčení.
• E xistuje-li známá přecitlivělost na některou ze složek vakcíny
(např. antibiotika, vaječné proteiny, stabilizátory a inaktivační činidla).

chřipkových virových kmenů, dva typu
A a jeden typu B. Vakcína se nejčastěji aplikuje do svalů ramene. Zpravidla stačí jedna dávka. Aplikace
dvou dávek s měsíčním odstupem
je doporučena pouze u dětí mladších 9 let, které nebyly nikdy očkovány a nikdy neprodělaly chřipku.
Optimální doba zahájení vakcinace
je před začátkem chřipkové sezóny,
v období od září do listopadu.
Letos vítáme novinku, vakcínu, která se aplikuje na nosní sliznici. V ČR
je registrována jako Fluenz Tetra.
Prozatímní zahraniční zkušenosti
nejsou v současné době zcela jednotné. Podání živých vakcín obecně
má svá omezení (nelze je podat lidem s oslabeným imunitním systémem, těhotným ženám, pacientům
s některými chronickými onemocněními).

Očkování proti chřipce
se doporučuje:
Osobám s vysokým rizikem rozvoje chřipkových komplikací a úmrtí:
lidé ve věku 65 let a více (v USA
50 let a více), pacienti z léčeben pro
dlouhodobě nemocné v jakémkoli

• B ylo-li v minulosti během šesti týdnů po očkování pozorováno neurologické onemocnění, tzv. syndrom Guillain-Barré (polyneuropatie).
•D
 ěti mladší šesti měsíců nelze očkovat proti chřipce, neboť schází
dostatečné klinické údaje o jeho účinnosti a bezpečnosti.

věku, obyvatelé domovů důchodců, dospělí nebo děti s chronickým
kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, pacienti
s metabolickým nebo renálním onemocněním, hemoglobinopatií nebo
imunodeficitními stavy, těhotné
ženy, které budou během chřipkové
sezóny ve druhém či třetím
trimestru. Světová zdravotnická
organizace doporučuje proočkovat
v rozvinutých zemích 75 % osob
ve věku 65 let a více.
Osobám, které mohou lehce zavléct chřipku do rizikových skupin:
lékaři, sestry a další zdravotničtí
pracovníci, zaměstnanci léčeben
dlouhodobě nemocných a domovů
důchodců, pracovníci zabývající se
pečovatelskou službou, členové rodin osob s vysokým rizikem rozvoje
chřipkových komplikací.
Osobám, které by mohly mít z vakcinace prospěch: lidé zaměstna-

ní ve službách vysoké důležitosti
(energetika, doprava, školství, policie, armáda), adolescenti v internátních školách, studenti bydlící
na kolejích, ostatní osoby, které si
přejí vyvarovat se onemocnění.
Vakcinace rizikových skupin může
výrazně snížit negativní dopad případné chřipkové epidemie nebo
pandemie nejen na tuto skupinu,
nýbrž na populaci jako celek.
Významnou, o to více opomíjenou,
je prevence chřipky u dětí. Přitom
výskyt chřipky je všeobecně nejvyšší právě u dětí. Děti jsou také
nejčastějším zdrojem chřipky pro
dospělou populaci a v posledních
letech stojí na počátku každoročních epidemií. Malé děti jsou mimořádně vnímavé k bakteriálním
komplikacím chřipky, jako je například otitis media.
MUDr. Marta Šimůnková
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Zdraví v rodině

10 zásad
při podchlazení

první
pomoci

Na rozdíl od omrzlin, které vznikají lokálním
působením chladu na nechráněné části těla,
je podchlazení důsledkem dlouhodobého
působení chladu na celý organismus.
Jestliže tělo začne ztrácet více tepla,
než je schopno produkovat, projeví se to
zpomalením krevního oběhu.

P

odchlazení je závažný, až život ohrožující stav,
který komplexně postihuje celý organismus. Je
charakterizován poklesem centrální tělesné teploty pod
35 °C. Kritická je teplota 29 °C, kdy u postiženého může
dojít k zástavě oběhu. V takovém stavu totiž postižený
není schopen vyrobit tolik tepla, aby se i při minimalizaci
tepelných ztrát ohřál na normální teplotu.

Pokud teplota těla klesne až ke 34 °C, je třesavka výraznější, postižený je vyčerpaný a chce se mu spát. Zásoby
energie se rychle vyčerpávají a tělo chladne. Takto postižený již vyžaduje speciální péči.

Teplo se ukládá především v orgánech, které potřebují ke své normální funkci teplotu kolem 37 °C. Dalším
obranným mechanismem je svalový třes, který může
zvýšit produkci tepla o 20 až 30 %. Pokud nepomůže ani
to, dochází k dalšímu poklesu teploty a k ohrožení života.

Střední stupeň podchlazení je charakteristický chybějícím třesem a výrazně špatnou artikulací. Postižený už
nemusí zimu vůbec cítit, pohybuje se hůř, je vyčerpaný
a většinou cítí potřebu spánku, ale zatím je stále při vědomí. Paradoxně u něj můžeme někdy pozorovat až euforii.

Stupně podchlazení

Klesne-li teplota pod 34 °C, již může jít o život ohrožující
stav. Nápadná je zesláblost, myšlení je zastřené, reakce
jsou zpomalené, chybí schopnost artikulovat, někdy se
není možné ani pohnout. Na hranici teplotního rozmezí
kolem 30 °C upadá postižený do bezvědomí.

Jako mírné podchlazení můžeme vnímat již svalový třes.
Mysl postiženého je však čistá - je schopen vnímat, komunikovat, pohybovat se. Teplota těla se nedostane pod
35 °C. Tento stav se většinou upraví po teplém nápoji
a převlečení do teplého a suchého oblečení.

26

Kritické podchlazení je těžký stav charakterizovaný bezvědomím. Hrozí zástava srdce a dýchání.

		
		

10 zásad
první pomoci

1.	Postiženého chraňte před působením dalšího chladu. Přeneste jej do tepla, zabalte do přikrývek a dalších vrstev oblečení, vyměňte mokré oblečení za suché. Dbejte na dostatečnou izolaci od chladné země,
zakryjte mu hlavu.
2. Pokud je postižený při vědomí, podejte mu teplý, sladký čaj.
3. Nikdy nepodávejte alkohol, zvyšuje ztráty tepla!
4.	
Nepodávejte léky, podchlazené tělo má snížený metabolismus a po rozehřátí může na podané látky
reagovat neadekvátně.
5.	Nesnažte se zahřát postiženého třením, kůže může být omrzlá a náchylná ke vzniku poranění,
která se těžko hojí.
6.	Dodávejte teplo zvenku – centrální ohřívání, termozábal.
METODA CENTRÁLNÍHO OHŘÍVÁNÍ: Je potřeba nejprve zahřát jádro. Na hrudník, břicho, do podpaží
a třísel vložit termobalíčky nebo PET lahve s teplou vodou. Postiženého pak zabalte do alufolie
a dalších izolačních vrstev.
7. Sledujte vědomí, puls a dýchání, při zástavě oběhu ihned resuscitujte.
8.	Pro rychlejší ohřátí lze doporučit Hiblerův zábal – ohřívání vlhkým teplem (vlhko urychluje vedení tepla).
HIBLERŮV ZÁBAL: Na spodní vrstvu oblečení postiženého (tričko, spodní vrstva prádla) se položí vrstva látky
(oblečení, prostěradlo), která se prolije horkou vodou. Pozor na popálení! Postiženého pak zabalíme do alufolie a deky v oblasti trupu s vynecháním končetin. Celé tělo následně zabalíme do vrstvy dek nebo spacího
pytle. Nesmíme zapomenout na izolaci od země (podložka, spacák). Zábal je potřeba včas vyměnit, protože
vychladlý zábal může urychlit ztráty tepla.
9. Podchlazeného nesmíte ponechat o samotě, pro zmatenost může dojít k pádu.
10. Postiženého co nejrychleji dopravte do nemocnice, případně přivolejte záchrannou nebo horskou službu.
MUDr. Kateřina Uxová
inzerce

Preventivne a od prvních príZnaku
léčba pro celou rodinu
bez věkového omezení
výhodné balení 30 dávek

www.boiron.cz

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum, perorální granule.
Volně prodejný homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití. K dostání v lékárnách.
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Lékárník radí

Nemůžete spát?
Zkuste aromaterapii či
homeopatii
Princip
Také už vás pohltil předvánoční stres a shon?
Já si loni řekla, že si adventní období užiji
v klidu a pohodě. Upekla jsem každému
členovi rodiny jeden druh cukroví, který
má rád, a všechny dárky jsem objednala
na internetu. Vybrala jsem maličkosti, které
udělaly velkou radost, protože byly vybírány
od srdce.

B

homeopatie

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu
podobnosti. To znamená, že látka, která ve vyšších
dávkách příznaky nemoci vyvolá, v nízkých naředěných dávkách tyto potíže vyléčí. Homeopatické
přípravky se vyrábějí z látek rostlinného, živočišného nebo minerálního původu. Základní látka je vždy
několikrát ředěna a protřepávána. Například označení 9 CH znamená, že výchozí látka byla devětkrát
naředěna vždy v poměru 1 ku 100. Jedná se o takzvané centezimální ředění podle MUDr. Hahnemanna, zakladatele homeopatie. Výsledným roztokem
se pak impregnuje neutrální základ, kterým bývají
nejčastěji malé bílé kuličky ze sacharózy a laktózy.

ohužel ale mnozí z nás prožívají Vánoce v napětí,
stresu a nepohodě. Místo krásné sváteční atmosféry
pociťují napětí a rozrušení. Je to proto, že se honí za něčím,
co není možné stihnout a zvládnout, a mají přehnaná oče- a obavy, Belladonnu na neklid a zmatenost, Calendulu
kávání. Přitom Vánoce mají být svátky klidu a rodinné poho- na extrémní nervozitu a bolest hlavy, Chelidonium na únady. Když však pocit klidu nenastane, upadají do depresí, trpí vu a netečnost.
nespavostí a nervozitou.

Při problémech s usínáním
a buzením se v noci se doporučuje:

Homeopatie je velmi jemnou a účinnou metodou, která
může při těchto stavech pomoci. Nemá nežádoucí účinky
a homeopatika se mohou kombinovat i s ostatními chemickými léky. Homeopatické preparáty mohou užívat úplně všichni od dětí až po seniory, stejně jako těhotné a kojící Ambra grisea 15 CH, 5 granulí před spaním, v případě, že
ženy. Vhodné jsou také pro pacienty s vysokým krevním je pacient přecitlivělý a nemůže se zklidnit.
tlakem a pro řidiče, protože neovlivňují pozornost, ani krevní tlak.
Igantia amara 15 CH, 5 granulí před spaním u smutných,
zklamaných pacientů se špatnou náladou, která se zlepší
Při neklidu, nervozitě a poruchách spánku je možné použít rozptýlením.
homeopatický vícesložkový lék Sédatif PC. Užívá se podle
potřeby až třikrát denně jedna až dvě tablety. Obsahuje na- Staphysagria 15 CH, 5 granulí před spaním u rozčilených,
příklad Aconitum - základní homeopatický lék na strach ponížených a zklamaných lidí.
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Magnesia phosphorica 15 CH, 5 granulí před spaním užívají pacienti s křečovitými bolestmi, neklidem, křečí
a pocitem ztuhlosti.
Gelsemium serpervirens 9 CH,
5 granulí večer před spaním se doporučuje pacientům s úzkostí a obavou
z nějaké události, zkoušky, vyšetření
u lékaře a podobně.
Kalium phosphoricum 15 CH, 5 granulí večer před spaním se podává
u přepracovaných a vyčerpaných pacientů, kteří nemohou usnout, protože
se jim honí v hlavě myšlenky.
Velmi účinným prostředkem na předvánoční stresy, nespavost a vyčerpání je homeopatická tkáňová sůl
Kali phos. Je to vynikající tkáňová sůl,
která velmi rychle pomůže jak ustarané, přepracované mamince od rodiny,
tak i přetíženému byznysmenovi. Je
vhodná na slabost a únavu, jejichž
příčinami jsou starosti, stres, nervové
vyčerpání a přepracovanost. Pomůže
při nespavosti, nemožnosti usnout,
kdy se v hlavě neustále honí nechtěné myšlenky. Je také velmi potřebná
pro seniory, kteří v noci nemohou spát
a pak nechtěně usnou přes den únavou. Navrací jim energii, vitalitu a životní jiskru.

Homeopatické léky
se užívají tzv. čistými ústy. Aromatické látky je možné
užít až s určitým
odstupem od podání léků.
Aromaterapie dokáže
uvolnit celé tělo
V předvánočním čase, kdy je venku chladno a sychravo a noci jsou
dlouhé, se velmi hodí na zpříjemnění zimních večerů a zklidnění
před spaním aromaterapie – léčba
vůní. Ideální je pořídit si aroma-

lampu, do které nakapeme voňavý
aromaolejíček. Vonné olejíčky účinkují
velice rychle, protože jejich molekuly
pronikají kůží a vstřebávají se v krevních vlásečnicích. Tím se dostávají
okamžitě do krve. Působí na psychiku,
krevní a oběhový systém, jejich účinek
se projeví změnou tlaku a tepové frekvence. Mohou mít uklidňující sedativní
efekt anebo povzbuzující účinek.
Aromatické olejíčky jsou velmi koncentrované, například na výrobu 10 ml
růžového oleje je třeba 200 tisíc květů růže. Z tohoto důvodu se většinou
užívají ve zředěné formě. Nejčastější
použití je právě v aromalampě, kdy
do nádobky s vodou nakapeme přibližně osm kapek silice. Pokud si chceme
připravit relaxační koupel, stačí použít
šest kapek silice, které rozpustíme
ve 20 ml mléka, smetany či čistého
hydrofilního oleje.
Prožijte předvánoční období v klidu
a pohodě, nenechte se rozhodit, ani
rozčílit. Homeopatie a aromaterapie
vám v tom mohou účinně pomoci.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

J aké olejíčky jsou vhodné při stresu
a nespavosti?
Mandarinka - Velmi jemný olej, který je vhodný jak pro malé děti, tak
pro těhotné ženy. Zlepšuje náladu, zklidňuje a navozuje klidný spánek.
Bergamot - Používá se jako skvělý olej na deprese a úzkost.
Meduňka - Je jedním z nejlepších olejů na léčbu zármutku, úzkosti
a deprese. Léčí nespavost a uvolňuje nervové napětí.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469
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Speciální projekt

Klíšťová encefalitida:

Chraňte se

očkováním
Klíšťová meningoencefalitida (KME) je potencionálně závažné
virové onemocnění, proti kterému neexistuje specifický
antivirový lék, proto je velmi důležité tomuto onemocnění
předcházet očkováním. Pro získání optimální ochrany je
vhodné kompletně provedené očkování sestávající ze tří
dávek vakcíny Encepur. Dále pak pro její udržení pravidelné
přeočkování. Myslete na své zdraví včas.

K

líště obecné je v České republice hlavním přenašečem viru, který způsobuje závažnou akutní neuroinfekci u člověka. Jedná se o tzv. zoonózu, kdy nákaza
volně žijících zvířat koluje nezávisle na lidech v přírodě
prostřednictvím přenašeče klíštěte a zároveň je přenosná
na člověka.

Nejčastěji onemocní člověk po přisátí infikovaného klíštěte. Lze se také nakazit i z nepasterizovaného (nepřevařeného) mléka od infikovaného domácího zvířete, které se
volně pohybuje po pastvinách a je také tzv. hostitelem pro
infikované klíště. Nejvíce lidí onemocní KME v červenci.
Klíšťovou meningoencefalitidu přenáší nakažená klíšťata všech vývojových stadií. Onemocnění probíhá obvykle
ve dvou fázích. První fáze se většinou objeví po inkubační
době sedm až čtrnáct dní a může trvat až jeden týden. Jedná se o příznaky podobné chřipce. Ve druhé fázi onemocnění se mohou objevit vysoké teploty, silné bolesti hlavy,
zvracení a porucha vědomí. Protože se jedná o onemoc-
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nění, proti kterému neexistuje specifický antivirový lék,
princip léčby spočívá zejména v potlačování jednotlivých
příznaků nemoci a klidu na lůžku bez fyzické aktivity.

Očkování vakcínou Encepur
Základní očkování se provádí buď jako běžné očkovací
schéma, kdy se aplikuje první dávka v den nula, druhá
za jeden až tři měsíce po první dávce a třetí dávka za devět
až dvanáct měsíců po druhé dávce. Podání druhé dávky je
možné urychlit a podat již dva týdny po první dávce. Běžné
očkovací schéma je preferovaným schématem pro jednotlivce se stálým rizikem infekce. Po ukončení základního očkování přetrvávají titry protilátek nejméně po dobu
tří let, kdy se doporučuje podat první posilovací dávku.
Nástup ochrany lze očekávat dva týdny po druhé dávce.
U jednotlivců, kteří vyžadují rychlou imunizaci (ochranu),
lze použít zrychlené očkovací schéma. Díky zrychlenému
schématu je možné dosáhnout dostatečné imunitní od-

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
O KME
Co dělat, když jsem našel klíště?
1. Uchopte klíště nejlépe jemnou pinzetou, co nejblíže kůži, jak jen to bude možné.
2. J emným tahem klíště vytáhněte rovnou z těla. Klíště za žádnou cenu nekruťte, zabráníte tím tomu,
že část hlavy zůstane v kůži.
3. Klíště nemačkejte, prostor kolem přisátí pečlivě vydezinfikujte.
Jak se dá KME léčit?
Proti KME neexistuje žádná antivirová léčba. Léčí se pouze potlačováním jednotlivých příznaků nemoci
a klidem na lůžku bez fyzické aktivity.
Jak jsme na tom s KME v České republice?
Oproti jiným zemím s podobnými přírodními podmínkami a vysokým výskytem KME jsme současně zemí
s nejnižší proočkovaností proti tomuto závažnému onemocnění. Přitom téměř celá Česká republika je již
považována za endemickou oblast s výskytem infikovaných klíšťat.

povědi již tři týdny od podání první dávky. Po třetí dávce
zůstávají protilátky v těle minimálně dalších dvanáct až
osmnáct měsíců. Poté by se zájemci měli nechat přeočkovat, aby ochranu prodloužili. Další přeočkování probíhá
stejně jako v případě běžného schématu po pěti letech
(u osob starších 49 let po třech letech).

Nejčastější mýty o klíšťové
meningoencefalitidě
Klíšťata jdou na červenou.
Vůbec ne, klíšťatům je jedno, co máte na sobě. Na riziková
místa je doporučeno oblékat se naopak do světlého, protože je pak snáze na oděvu odhalíte.
Klíšťata odpuzuje vitamin B, levandule či alkohol.
Bohužel to není takto jednoduché a je to jen mýtus.
Klíšťovou meningoencefalitidu lze léčit antibiotiky.
To je velký omyl. Klíšťovou meningoencefalitidu způsobuje na rozdíl od lymeské boreliózy virus a antibiotiky se léčit
nedá.

Pečlivě pročtěte příbalovou informaci vakcíny, která je dostupná i na
www.gskkompendium.cz. Encepur® vakcína proti klíšťové encefalitidě. Vakcína
Encepur® je registrovaný léčivý přípravek a je vázán na lékařský předpis. Přípravek
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte se svým lékařem nebo lékařem vašeho dítěte.
Případné nežádoucí účinky prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com
Stejně jako jiné vakcíny ani Encepur® nemusí chránit 100 % očkovaných. Aplikace
vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových
informacích přípravků.
CZ/ENC/0032/16
Článek obsahuje reklamní sdělení společnosti GSK.
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Zábava

Křížovka

Doplňte znění citátu „Příležitost je jako východ slunce. Když budeš…“
VÝHERCI Z MINULÉHO
ČÍSLA:
Křížovka TENSOVAL
„S Tensovalem máte srdce pod
kontrolou."
Hana T. – Dobřany
František V. – Klatovy
Jolana R. - Sušice
Osmisměrka
LECITHIN A OMEGA-3
„Omega3 Forte - špičkový
přípravek pro vaše srdce
od Walmarku."
Eva D. – Pardubice
Václav K. – Brno-Líšeň
Jan M. – Vsetín
Zdeněk F. – Šumperk
mrazkova.ruza
Jana M. – Jílové
Daniela N. – Rožmitál pod
Třemšínem
Hedvika F. – Rakovník
Zdenka N. – Bystřice pod
Hostýnem
Drahomír R. - Pardubice
Svatava B. - Znojmo
Gratulujeme!
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Rostlina

Skořicovník:
Objevte jeho kouzlo
i v léčitelství

Předvánoční nálada se vznáší všude kolem
nás, obklopuje všechny naše smysly a my
se jí necháváme unášet. A to nejkouzelnější,
co na Vánocích může vůbec být, je jejich
vůně. Vůně klidu, pohody, lásky a rodinného
tepla. Jednou z vůní, kterou o Vánocích
chceme cítit, je vůně skořice.

S

kořici většina z nás zná jako koření vhodné převážně do sladkých pokrmů (i když v jihovýchodní Asii
skořici přidávají k masu, do luštěninových či zeleninových
pokrmů). Její chuť je nezaměnitelná a velmi aromatická.
Musíte ji zkrátka buď milovat, nebo nenávidět. Nic mezi
tím.

Co ona skořice vlastně je?
Skořice v podobě, jak ji známe, je vlastně kůra skořicovníku, která se loupe z větviček starých okolo tří let. Z kůry
se odstraní zbytky vnitřního lýka a horní vrstva, která je
hořká. Zbylé pásky kůry se suší na sluníčku, díky kterému
získávají nejen svou typickou hnědočervenou barvu, ale
rovněž se zkroutí do úhledných ruliček.

Samotná vůně skořice zvyšuje
mozkovou aktivitu.
Mnoho z nás ale zapomíná, že skořice má kromě jedinečné chuti a vůně také spoustu léčebných vlastností. Její antioxidační účinky jsou prý lepší, než jakými se pyšní česnek
či oregano. Obsahuje protizánětlivé látky, které nejenže
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mohou zmírnit zánět v těle, ale dokonce pomáhají zbavit se
infekcí a podporují obnovu poškozených tkání.
Své místo našla skořice také v prevenci kardiovaskulárních
onemocnění. Skořice dokáže snížit hladinu LDL-cholesterolu, triacyglycerolů i hodnoty krevního tlaku. Pravidelná
konzumace skořice (přibližně 6 gramů denně) může snižovat hladinu cukru v krvi. Mimo to dokáže rovněž napodobovat inzulin a částečně zastat jeho funkci v těle.
Skořice působí preventivně také proti vzniku neurodegenerativních onemocnění, jako jsou například Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Obsahuje totiž látky, které
brání vzniku proteinu, jenž se nachází v tkáních mozku již
nemocných lidí. Zapomenout bychom neměli ani na její
antimykotické a antibakteriální účinky.

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Cinnamonum zeylanicum
Čeleď: vavřínovité
Kde roste: Skořicovník se řadí mezi stálezelené
tropické stromy. Pochází ze Srí Lanky, ale setkat se
s ním můžeme v mnoha zemích tropického a subtropického pásma.
Které části se používají: kůra
Co obsahuje: silice, benzonát sodný, cinnamaldehyd, ethylcinnamát, eugenol, kumarin, kyselinu
skořicovou, linalool, safrol atd.

Máte příznaky chřipky a nachlazení?
Bolest hlavy, rýmu, bolest v krku, teplotu
a bolest svalů, kloubů a kašel?

VICKS SYMPtoMED CoMPLEtE
Volume of air
through the nose

ULEVUJE OD 6 PŘÍZNAKŮ
CHŘIPKY A NACHLAZENÍ

A ČISTÍ DÝCHACÍ CESTY 1

®

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Lék k vnitřnímu užití: Vicks SymptoMed Complete citrón.

1. SPC: Guaifenesin ulehčuje odstraňování hlenu a snižuje podráždění bronchiální tkáně.
CZ/VCK/16/0016
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Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz
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