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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

®
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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

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

Editorial
Každý rok slýchávám
o silvestrovské půlnoci to samé:
„Tak a přestávám jíst.“ „Hned ráno
začnu cvičit.“ „Už si nezapálím.“
Po týdnu jako by ale vše, co jsem o té
noci zaslechla, neexistovalo. Jako by
se mi to jen zdálo. Známe to všichni,
novoroční předsevzetí k našemu životu
zkrátka patří stejně jako jejich nedodržování.

Obsah

Pojďme to ale letos udělat jinak a porušme tradici onoho nedodržování. Nový
rok už je sice za námi, ale zkusme se namotivovat a vydržet. Pojďme si udělat
z předsevzetí návyk, bez kterého už nebudeme moci žít. Pojďme do toho
s vervou, energií a vůlí. Pojďme do toho spolu. I já mám své předsevzetí, ze
kterého chci letos udělat skutečnost. Tak si držme palce navzájem.
Přeju vám, aby byla vůle cokoli změnit či stvořit po celý rok silná, abyste
v životě našli vše, po čem toužíte, aby v něm nechybělo zdraví, aby vaše
obličeje zářily štěstím a srdce překypovala láskou.
Pour féliciter 2017!

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Není kašel jako kašel
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Umíte si je připravit
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Zdraví v rodině

Přežijte zimu bez nachlazení!
Máme pro vás 5 tipů,
jak na to
V zimním období už bývá pravidlem, že se
potýkáme s rýmou, kašlem či horečkou.
Mnohdy si říkáme, že nachlazení k zimě
zkrátka patří, ale nenechme se mýlit
a zaměřme se raději na prevenci.
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VĚTREJTE

Čerstvý vzduch bychom měli do místnosti pustit několikrát za den. Pokud totiž vzduch v místnosti proudí, zajistí pohyb případných virových
částic, které se tak neusadí v našem organismu tak
snadno. Pokud jste v místnosti s někým, kdo již nastydlý
je, větrejte o to intenzivněji.
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JEZTE ČESNEK

Česnek je v boji proti nachlazení jedním z našich nejcennějších společníků, i když ho mnozí
z nás podceňují. Česnek obsahuje antioxidanty, které
napomáhají právě v prevenci proti virovým onemocněním. Snězte denně jeden či dva stroužky, nebo si v lékárně kupte česnekové kapsle, účinky poznáte takřka
okamžitě.
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DODRŽUJTE PITNÝ REŽIM

Přestože v zimním období nepociťujeme žízeň
tak často jako v létě, je právě v tomto období dodržování pitného režimu snad ještě důležitější. Dostatečné množství tekutin totiž napomáhá ředit hlen, který viry
vytvářejí. Čím řidší je hlen, tím snadněji ho vyloučíme.
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OTUŽUJTE SE
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NEDOTÝKEJTE SE
SVÝCH ÚST

Promrzlé tělo je pro viry a bakterie snadným cílem, otužujme se tedy. Otužování je
totiž jedním z nejsnazších a zároveň nejlevnějších způsobů, jak posílit naši imunitu. Rovněž
často přecházíme z tepla do zimy a naopak, proto
potřebujeme, aby bylo naše tělo odolnější. Stáhněte si doma topení, nepřetápějte na pracovišti
a zkuste si každý den dát studenou, nebo alespoň
vlažnou sprchu.

Naše ruce jsou jako sběrna virů a bakterií.
Jejich množství můžeme samozřejmě eliminovat
častým mytím rukou, ale ani tak bychom se neměli
dotýkat svých úst, kterými se viry a bakterie mohou do našeho těla dostat přímo. Úkol je to však
poměrně těžký, v průměru se svých úst totiž bezděčně dotkneme až třikrát za hodinu.

Poskytujeme
odborné poradenství
a nadstandardní
služby pro vaše
zdraví
LÉKOVÉ INTERAKCE

• Poradíme, jak správně užívat léky,
aby se navzájem neměnila jejich účinnost a nevyvolávaly nežádoucí reakce

CÉVNÍ VĚK

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

• Pomůžeme vám přestat kouřit
• Vytvoříme vám osobní plán
• Zajistíme komplexní přístup včetně
spolupráce s lékařem

KREVNÍ TLAK

• Zjistíme, v jaké kondici jsou
vaše cévy
• Změříme vám cévní věk
• Zkonzultujeme s vámi váš
zdravotní stav

• Změříme vám krevní tlak
• Vysvětlíme vám, co naměřené
hodnoty znamenají
• Naučíme vás měřit si krevní tlak správně

DIABETES

SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY

• Pečujeme o diabetické pacienty
• Doporučíme vhodnou
životosprávu

• Víme, jak můžete zlepšit svůj životní styl
• Pomůžeme vám zbavit se nadbytečných kil
• Poradíme, kde a jak začít

Platí ve vybraných Alphega lékárnách.
Informujte se ve své Alphega lékárně, které z nabízených nebo dalších služeb poskytuje.
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Lékárník radí

Novoroční
předsevzetí:
Najděme v sobě sílu
jim skutečně dostát
Novoroční předsevzetí, touha něco
změnit a začít dělat jinak, je každoročním
odhodláním mnohých z nás. Jaká jsou ta
nejčastější a proč si je vůbec dáváme?

O

becně by se dala předsevzetí rozdělit do dvou skupin. V první řadě jsou to ta, která nás vedou přestat
v našem životě něco dělat. Častým předsevzetím bývá
přestat kouřit, pít méně alkoholu, přestat se přejídat či přestat dělat to, co nám zkrátka vadí nebo o čem víme, že pro
nás není dobré.
Druhou skupinu tvoří předsevzetí, která nám naopak pomáhají nový zvyk v našem životě zakořenit. Budu zdravě
jíst, začnu běhat, budu pravidelně cvičit, více číst, více se
věnovat rodině atd.

Začínáme s čistým štítem
Základní výhodou předsevzetí je, že nový rok nám přináší čistý štít, možnost začít něco dělat jinak. Mnoho lidí
potřebuje ke změně určitý přelomový okamžik. Od zítřka,
od pondělí nebo snad od příštího měsíce. Nový rok je pro
mnoho z nás přelomem nejvýznamnějším.
Změna čísla roku na nás má silný psychologický efekt.
Uvědomíme si, že stárneme a že Nový rok, je právě ten
den, kdy je dobré něco změnit. Vliv na nás má také to, že
Nový rok následuje po období klidu Vánoc a dovolených.
Jakmile nemusíme myslet na naše pracovní povinnosti, nacházíme čas zamyslet se nad stylem našeho života
a nad samotnými předsevzetími.
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Lidé s pevnou vůlí předsevzetí
nepotřebují
Tito lidé totiž díky své silné vůli už dělají věci, které chtějí.
Předsevzetí jsou spíše určena lidem se slabší vůlí. Vůle
funguje podobně jako sval. Může být posilňována, ale
po námaze musí opět odpočívat a nabrat síly nové. Mnozí z nás dělají zásadní chybu v tom, že svou vůli přecení
a naloží si neúnosná předsevzetí. Je to, jako kdybyste šli
jednou za rok do posilovny a naprosto se tam strhali. Posílilo by to vaše svaly?
Mnohým z nás předsevzetí selhávají také kvůli špatné formě. Pokud si předsevzetí špatně formujeme, máme velkou šanci, že si ho náš mozek překroutí nebo ho úmyslně
či neúmyslně zapomene.
Dalším problémem je, že pokud předsevzetí nedodržíme,
přinese nám to další oslabení vůle, pocit selhání. Pokud
toto selhání zopakujeme, můžeme se dostat k tomu, že už
naprosto ztratíme víru v možnost změny našeho života.
Důležité je, aby předsevzetí bylo skutečně vaše. Je skutečně tím, co chcete dělat vy? Nebo je to jen odraz toho,
co si myslí ostatní lidé? Pokud změnu sami skutečně nechcete, vaše podvědomí bude skrytě pracovat proti vašemu předsevzetí.
Mnohá předsevzetí zůstávají i po Novém roce pouze
ve stavu přání, chtěl bych, přál bych si… Stanovte si proto
cíl. Ten je konkrétní podobou vašeho přání. Musíme vědět,

kam
směřujeme, jak poznáme, že jsme
cíl naplnili a kdy
do něj dorazíme. Cíl
je závazek, k němuž
vede cesta. Naplánujte
si ji krok za krokem.

Jak správně
sestavit plán
Pokud skutečně chcete změnit svůj život, zbavit se špatných návyků, pusťte
se do toho hned. Nemá smysl čekat
na začátek dalšího nového roku. Vyberte si jedno předsevzetí, které je pro
vás nejdůležitější, a usilujte o jeho naplnění. Až se vám podaří, můžete přidat
další.
Činnost, kterou jste si vybrali, je třeba
dělat pravidelně, neměli byste vynechat více jak jednou. Po splnění každého bodu v plánu se řádně odměňte.
Když se budete držet svého plánu,
po určité době z předsevzetí vznikne
nový návyk, bez kterého už nebudete
moci být.

	Jak na to, aby předsevzetí
fungovala?
1. Zvolte si datum změny a dodržte ho.
2. Vše si promyslete a určete si své priority.
3. P
 okud máte negativní zkušenosti s předsevzetími, zapomeňte na ně
a vzpomeňte si na situaci, kdy se vám povedlo něco úspěšně změnit.
4. Začněte malým soustem. Pokud chcete například každý den běhat,
nelze začít ze dne na den. Raději si určete, že 2x za týden si půjdete
zaběhat na 20 minut.
5. Svá předsevzetí si napište, dejte si je na viditelné místo a opakovaně
si je připomínejte. Připojte i důvody, proč danou změnu chcete.
6. Zaznamenávejte, kdy jste předsevzetí dodrželi a kdy ne. Pokud ho
nedodržíte, i tak je důležité pokračovat a toto klopýtnutí si
zaznamenat.
Nepoužívejte slova „měl bych" nebo
„musím“, ale každou svou změnu
okomentujte „mohl bych“ či „chci to
sám“. Naučte se mít rádi. Sebeláska je
zázračný lék, pokud máme rádi sebe
sami, dějí se zázraky. Láskou se nemyslí ješitnost, samolibost nebo arogance

– to není láska, ale strach. Sebeláskou
je míněno hluboké porozumění a respekt vůči sobě, svému tělu i mysli.
Lucie Hermanová, DiS.
farmaceutický asistent
Frýdlant nad Ostravicí

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

inzerce
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_ MEDMETICS _

VÁCKY A KRUHY

POD OCIMA

REDUCES
EYE BAGS
& DARK CIRCLES
UP

OKAMŽITÉ
ZMÍRNĚNÍ VÁČKŮ
a TMAVÝCH KRUHŮ
POD OČIMA
AŽ
O

75%

*

•
•
•
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Lékárník radí

Kouření:
Nebuďte závislí
na nikotinu

V současné době není pochyb o tom, že
kouření velmi ohrožuje zdraví člověka.
Cigaretový kouř obsahuje kancerogenní
látky, které prokazatelně způsobují
a podporují nádorové bujení. Kouření
tabákových výrobků také představuje jeden
z rizikových faktorů kardiovaskulárních
onemocnění.

V

livem kouření dochází k poškození cévní stěny a vzniku aterosklerózy, tj. kornatění tepen. S tím souvisí
nárůst nebezpečí vzniku krevních sraženin, které mohou
ucpat důležité cévy, a ohrozit tím prokrvení životně důležitých orgánů, např. srdce nebo mozku.
Cigarety snižují schopnost krve přenášet kyslík. V neposlední řadě podporují uvolňování stresových hormonů,
čímž nebezpečně zvyšují krevní tlak a srdeční tep. Ve věku
do 60 let má kuřák až pětkrát vyšší riziko infarktu myokardu a v průměru jím onemocní o 10 až 15 let dříve než nekuřáci.
Motivací pro odvykání může být nejen zdraví, ale i úspora peněz a času. Kuřák, který vykouří jednu krabičku denně, utratí
měsíčně více než 2 000 Kč. A pokud kouří jednu cigaretu pět
minut, ztratí každý den sto minut drahocenného času.
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Závislost
od deseti cigaret denně?

Závislost na tabáku je kombinací psychické vazby na cigaretu a fyzické závislosti na nikotinu.
Kuřák, který kouří deset a více cigaret
denně a po probuzení si do jedné hodiny
zapálí svou první cigaretu, je fyzicky závislý
na nikotinu a v případě odvykání bývá nezbytné
využít i farmakologickou léčbu. Kromě léčiv, která
slouží jako náhradní terapie nikotinem a jsou vázána
na lékařský předpis, lze zakoupit i volně prodejné preparáty ve formě žvýkaček, pastilek, inhalátoru a náplastí.
Vybrat lékovou formu vhodnou pro daného pacienta je
nesmírně důležité, a to podle jeho individuálních parametrů, např. podle kuřákovy potřeby žvýkat nebo držet něco
v ruce. U silnějších kuřáků se doporučuje kombinace alespoň dvou forem. Většinou se kombinují náplasti a nějaká
další z výše zmíněných forem. Z náplastí se nikotin vstřeNáplasti se lepí ráno hned po probuzení na suchou,
nemastnou a neochlupenou pokožku. Místa je
nutné střídat, aby se předešlo podráždění. Účinek
nastupuje až za 30 minut. S náplastí se lze koupat.
Za dobu aplikace se vstřebá množství nikotinu uvedené na obalu.
Žvýkačky určené k odvykání kouření se žvýkají
asi 30 minut. Principem je přerušované žvýkání,
kdy pacient přestává žvýkat při pocitu mravenčení,
pálení nebo brnění.
Pastilky se rozpouštějí v ústech každé dvě až čtyři
hodiny, nepolykají se, ani nežvýkají. Slabší pastilka
o síle 1,5 mg je určena pro kuřáky, kteří si potřebují
zapálit za více než 30 minut po probuzení, silnější
(4 mg) pro více závislé kuřáky.
Inhaler se aplikuje po dobu 20 minut. Rychlost
uvolňování nikotinu je závislá na vnější teplotě.

bává kontinuálně po celou dobu aplikace, zatímco ostatní lékové formy
působí rychleji, ale účinek je krátkodobý. Pacient by měl být přesně poučen o správné aplikaci. Před užitím
pastilek, žvýkaček či inhalátoru nesmí
pít ani jíst kyselé potraviny a nápoje,
jelikož nikotin se vstřebává v zásaditém prostředí. Neméně důležité je
správné dávkování.
Při užívání náhradní terapie nikotinem se mohou vyskytnout i některé
nežádoucí účinky jako sucho v ústech, škytavka, podráždění zažívacího
traktu, bolest hlavy, podráždění kůže
a sliznice úst, nespavost.

Při odvykání kouření
lze využít i homeopatie
Homeopatické přípravky dokážou
účinně zmírnit potíže provázející odvykání kouření. Pro jejich správný
výběr je vhodné stanovit i další pocity
a příznaky. Homeopatií lze snížit touhu po cigaretě i ovlivnit abstinenční
příznaky jako závratě, únavu, nervozitu, neschopnost se soustředit, hlad
a chuť na sladké, deprese. Homeo-

patický princip umožňuje také očistu
organismu od toxických látek, které
jsou obsaženy v cigaretách.
Základem pro účinné odvykání kouření je vybrat si svůj prostředek k odvykání a přestat kouřit najednou, a to
v den D. Na úspěchu terapie se spolupodílí i rodina, přátelé, kolegové, ať už
svou morální a citovou podporou, tak
i tím, že pomohou změnit kuřákovo prostředí (odstraní popelníky, zapalovače).
Při odvykání kouření je vhodné vyhýbat se společnosti kuřáků a zakouřenému prostředí. Z jídla je třeba vyřadit
vše, co je příliš kořeněné nebo slané,
každá výraznější chuť vyžaduje neutralizaci prostřednictvím cigarety.
Během léčby se může abstinent dostat i do různých krizových situací,
které by měl umět vyřešit jinak než
cigaretou. Pohyb a relaxace pomohou
překonat negativní emoce a stres.

Nenahrazujte
cigarety
alkoholem či
sladkostmi!
Prospěšné je dodržovat program „4D“.
DRINK (pít pomalu vodu)
DEEP BREATHE (zhluboka dýchat)
DO (dělat nějakou činnost)
DELAY (nepoddávat se chuti kouřit,
po 5 minutách chuť na cigaretu
slábne).
V České republice existují specializovaná centra pro závislé na tabáku, jejichž seznam lze najít na www.slzt.cz.
Pomoci mohou i vyškolení lékárníci.
Bližší informace poskytnou webové
stránky České lékárnické komory
www.lekarnici.cz.
PharmDr. Veronika Piňosová
Alphega lékárnice, Přerov

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Media, Jiráskova 157/20, Přerov
Tel.: 581 209 922

inzerce

náplasti

pastilky

léčivé přípravky pro

odvykání kouření

Moje cesta ke svobodě
• Zvýší šanci přestat kouřit
• Zmírní abstinenční příznaky
• Uleví od chuti na cigaretu
www.niquitin.cz

PŘESTAŇ
ZE DNE NA DEN

NiQuitin mini 1,5 mg/4 mg jsou léky k užití v ústní dutině. NiQuitin Clear 21 mg/14 mg/7 mg jsou léky k vnějšímu užití – transdermální náplasti. Obsahují
nikotin. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. OPCZ/NiQ/2016/20

PŘESTAŇ
POSTUPNĚ
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Lékař radí

Cévy jako
samet
Cévami (tedy tepnami a žílami) koluje
krev, která roznáší po těle kyslík
a živiny a prostřednictvím hormonů,
enzymů a dalších látek, zpravidla
bílkovinné povahy, které synchronizují
a řídí metabolismus celého organismu,
zprostředkovává komunikaci mezi
vzdálenými orgány. Délka všech cév
v jednom lidském organismu je až
100 tisíc kilometrů, bylo by jimi tedy
možné více než dvakrát omotat zemský
rovník.

T

epny vedou od srdce okysličenou krev. Latinsky se
nazývají arterie, což v překladu znamená vedoucí
vzduch. První anatomové totiž nacházeli při pitvách tepny
vždy prázdné, na rozdíl od žil, a proto se mylně domnívali,
že tepny rozvádějí tělem vzduch.
Největší tepna je aorta (srdečnice), z níž vychází mnoho
tenčích tepen, které přecházejí v tepénky. Nejjemnější,
nejužší cévy – vlásečnice (kapiláry) – tvoří spojku mezi
tepnami a žílami (vénami), které odvádějí krev zase zpět
k srdci. Odkysličená krev vede systémem žil do pravého
srdce, odkud je hnána plicními tepnami do plic. Tam se
na červené krvinky (na tzv. hemoglobin, červené krevní
barvivo) naváže kyslík a plicními žílami se vrací do levého srdce, z něhož je doslova vypumpována do srdečnice
a do celého těla.
Samotný přestup kyslíku a života do tkání probíhá v kapilárách, jejichž stěny tvoří jen jedna vrstva buněk; jejich průměr činí 5 až 20 µm a jejich délka kolem 0,5 mm.
Na začátku kapiláry vystupují do mezibuněčného prostoru živiny a na jejím konci do ní vstupují metabolické zplodiny. Přestože jsou vlásečnice nepatrných rozměrů, jejich
celkový průřez je asi 500krát až 700krát větší než průřez
největší tepny v těle – aorty. Jejich povrch měří u dospělého člověka až 7 000 m2.

Cévní stěna
Cévy (až na vlásečnice) jsou tvořeny třemi vrstvami. Uvnitř
je vystýlá tzv. endotel, který má mnoho specifických funk-
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V žilách se shromažďuje až
70 % krve, žíly tedy fungují jako rezervoár krve.

Zázračná tkáň – cévní
endotel

hmotnost se pohybuje okolo 1,5 až
3 kilogramů. Tvoří souvislou pokrývku vnitřního povrchu cév, a zajišťuje
tak nesmáčivý a protisrážlivý povrch,
řídí napětí cévní stěny, a tedy i průtok krve, ovlivňuje procesy srážení
krve, rozpouštění krevních sraženin i hojivé pochody. To je dáno jeho
fyzikálně chemickými vlastnostmi
a především tvorbou mnoha, většinou lokálně a krátkodobě působících chemických substancí. Endotel
je místem produkce působků, které
zužují i rozšiřují cévy, a mnoha dalších látek (tzv. cytokinů, tkáňových
aktivátorů a substancí, které jejich
aktivitu regulují). Navíc se tu i některé látky odbourávají. Asi nejvýznamnější role endotelu spočívá v regulaci
pro- a protisrážlivých pochodů.

Výstelka cév (endotel) je největší
žlázou s vnitřní sekrecí. Její celková

Endotel se ale může „porouchat“,
pak se hovoří o dysfunkci endote-

cí. Prostřední vrstvou je svalovina,
která je v tepnách mnohem silnější
než v žílách. Svalovina tepen se aktivně podílí na proudění krve. Kdyby
tepny netepaly, pak bychom potřebovali tři srdce, aby krev proudila až
do vlásečnic. Třetí vrstvou je vazivový
obal cév.
V žilách dolních končetin jsou chlopně, které brání zpětnému toku, jak
by přikazovala zemská přitažlivost.
Z dolních končetin je krev vytlačována tím, jak pracují lýtkové a stehenní
svaly, které posouvají krev od chlopně ke chlopni.

lu. To je první předstupeň ke vzniku
aterosklerózy, tedy „tvrdnutí cév“.
Toto první počáteční stadium může
být bezpříznakové. Dysfunkce endotelu je ale přítomna stále – i u plně
vyvinuté choroby s příznaky, jako je
ischemická choroba srdeční (angina
pectoris, infarkt myokardu), cévní
mozkové příhody (mrtvice) a ischemické choroby dolních končetin (nedokrevnost dolních končetin).
Za jeden z relativně typických a časných projevů dysfunkce endotelu lze
považovat erektilní dysfunkci (může
však mít i jiné příčiny). Avšak velmi
důležitá je skutečnost, že 25 % mužů
s poruchou erekce bez zjevného
kardiovaskulárního onemocnění je
ohroženo vznikem srdeční či mozkové cévní příhody přibližně do deseti let od prvních projevů erektilní
dysfunkce. Muži s erektilní dysfunkcí
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jsou z hlediska rozvoje aterosklerózy a jejích komplikací považováni za vysoce rizikovou skupinou
pacientů.

Kudy k ateroskleróze
a jak zmírnit rizika

V zemích, kde se vedou statistiky o zdravotním stavu obyvatelstva, je onemocnění
cév stále nejčastější příčinou úmrtí.

vlivy mohou poškodit endotel, který
Základním procesem vedoucím v součinnosti se zvýšenou koncenk těmto chorobám je ateroskleróza. trací LDL cholesterolu a tzv. VLDL
Prapůvodní příčiny nejsou po desít- (very low density lipoprotein) chokách let stále zcela přesně objasně- lesterolu s podporou dalších krevních
ny a existuje mnoho hypotéz, které tuků vedou k ukládání krystalů cholena své potvrzení nebo odmítnutí stá- sterolu do cévní stěny a ke vzniku ateromatózních plátů. Do nich se
le čekají. Patří k nim například
pak může ukládat vápník,
teorie o infekčním, zánětv důsledku poškození
livém a imunologickém
endotelu dochází
podkladu
vzniku
v plátu i ke tvorbě
aterosklerózy, vlivu
Najděte si, kdy
se ve vaší krevních sražehypertenze či toxiAlphega lékárn
nů. Všechny tyto
nin.
ě b ud e

TIP!

měřit cévní vě
k
a objednejte se
.
Dozvíte se, jak
na tom
vaše cév y jsou
.
www.alphe
ga-lekarna.cz

HDL cholesterol
má efekt opačný,
napomáhá vymývání LDL cholesterolu z plátů. Jak však
ukazují poslední studie,
není HDL cholesterol
jako HDL cholesterol. Nestačí jeho
prosté zvýšení,
aby se snížilo
riziko
cévní
příhody, ale
záleží na jeho
kvalitě.
Zdá se, že
aterosklerotický proces
vzniká na základě genetických odchylek
(familiární hypercholestrolémie)
a
metabolických
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onemocnění (především diabetes, a to
jak 1., tak 2. typu). Děj je urychlován
vysokým krevním tlakem, kuřáctvím
a zrychluje se s postupujícím věkem.
Vysoký podíl má i obezita.
Cílem moderní medicíny je vytipovat
nemocné, kteří mají zvýšené riziko
rozvoje aterosklerózy, a tím i kardiovaskulárního onemocnění (KVO).
Zatím se nám to tak úplně nedaří,
protože často (až v desítkách procent)
je prvním příznakem KVO smrtelný
srdeční infarkt. Zkrátka u mnoha nemocných probíhá onemocnění i bez
přítomnosti rizikových faktorů (vysoký LDL a VLDL cholesterol, hypertenze, kouření, cukrovka, obezita).
Pravděpodobnost však zvyšuje KVO
u příbuzných v mladém věku (například infarkt před 50. rokem).

Jak dojde k mrtvici
a infarktu?
Jednoduše – mechanismus je dvojí.
Prvním je situace, kdy se kriticky zúží
věnčité tepny, které zásobují srdeční
sval, a jejich náhlý reflexní stah (rozčilení, úlek, emoce, dechové potíže
apod.) pak tepnu zcela uzavře. Tím
dojde k nedokrevnosti myokardu
a k jeho odumření – k infarktu. Druhou možností je utržení nestabilního
ateromového plátu a jeho zanesení
do věnčitých tepen, které zcela ucpe.
V mozkových cévách jde buď o zcela
analogický proces (ischemický iktus),

nebo naopak, aterosklerózou změněná tepna praskne (hemoragický iktus).

Léčba, anebo
prevence?
Srdečně-cévní onemocnění je léčitelné onemocnění. Infarkt se dnes
léčí invazivní cestou: provádí se
tzv. angioplastika, do koronárních

arterií se zavádějí stenty (trubičky,
které rozšiřují a udržují průsvit věnčitých tepen), přemosťují se zúžená
místa tzv. bypassem – tedy cévou,
odebranou z jiné části cévního řečiště. Léčba to je velice účinná. Lidé,
kteří dříve umírali, dnes mohou dále
žít normálním životem.

sraženiny (a většinou se to podaří).
U hemoragického (krvácivého) iktu
současná medicína mnoho nezmůže.
V každém případě je lépe předcházet
progresi aterosklerózy, než pak složitě léčit její důsledky. Je lehčí zásady prevence popsat, než se jimi řídit.
Stojí to však za to.

U ischemických mozkových mrtvic
se lze pokusit o rozpuštění krevní

MUDr. Marta Šimůnková

Sedmero proti ateroskleróze
1. Pohyb je všelék, 10 tisíc kroků denně vám změní život. Avšak i pohyb lze předávkovat, se zvyšující se intenzitou a délkou cvičení neroste míra ochrany před srdečně cévními chorobami. Pokud jste dříve necvičili
a nesportovali, je dobré obrátit se na lékaře se specializací tělovýchovné lékařství či fyzioterapie s prosbou
o „předpis“ pohybové aktivity.
2. Středomořská strava i s olejem. Nedávno byla uveřejněna studie, která prokazuje, že nemastná dieta automaticky znamená zdravá. Je dobré se vyhýbat především ztuženým margarínům s obsahem tzv. transmastných kyselin, při používání olejů je nutné zohlednit poměr omega 3 a omega 6 mastných kyselin. Nejvíce
prospěšných omega 3 má lněný olej, dobrý poměr obou tuků má olivový a řepkový olej. Naopak vyhýbáme
se raději slunečnicovému, kukuřičnému, sójovému a palmovému oleji. Zrada je, že nezdravé oleje obsahují
mnohé „zdravé“ fit-tyčinky.
3. M
 álokdo ví, že vepřové sádlo nemá nejvyšší obsah cholesterolu. Máslo (mléčný tuk) jej obsahuje třikrát více,
a dokonce i některé ryby (losos a kapr) skrývají ve svém mase více cholesterolu než sádlo. V každém případě
jde o množství, vychutnejme si malé porce čehokoli.
4. Cukr – to je dilema. Je nutné dávat přednost složeným cukrům před jednoduchými. To znamená, že brambory a luštěniny jsou zdravější než bílý cukr a bílé pečivo. V roce 2014 byla v Nature uveřejněna práce, která
ukázala, že umělá sladidla (typu sacharin, aspartam) způsobují změny střevní mikroflóry, čímž dochází
ke změnám v imunitním systému a rozvoji tzv. metabolického syndromu (hypertenze, porucha glukózového
metabolismu – prediabetesa zvýšení koncentrace těch nesprávných tuků v krvi).
5. Vyhýbáme se slazeným nápojům, a to i těm „zero“.
6. Je nutné se zásadně vyhnout tzv. vysoce zpracovaným potravinám (tyčinky, brambůrky, většina „hotových“
jídel...). Jejich výrobní náklady jsou nízké (spotřebuje se odpad z výroby kvalitních jídel), takže zůstává dost
prostředků na agresivní reklamu.
7. J e nutné chodit na preventivní prohlídky, sledovat výši krevního tlaku, koncentraci LDL cholesterolu, krevního cukru, nekouřit, hlídat si tělesnou hmotnost (absolutní hodnota, ani BMI mnoho nevypovídají, protože
sportovci s vyvinutou svalovou hmotou mají hmotnost vyšší než nesportující jedinci, kteří v těle mohou mít
více tuku při nesrovnatelně nižší hmotnosti).
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Služby

Věnujte

MINUTU
svému zdraví

V Alphega lékárnách

jsme změřili cévní věk

více než 3 000 osob
Od poloviny října roku 2016 můžete
v Alphega lékárnách vyzkoušet ojedinělou
službu měření cévního věku. Neinvazivní
bezbolestné měření vám prozradí,
v jaké kondici jsou vaše cévy, a upozorní
tak na rizika spojená s onemocněním
kardiovaskulárního systému, tedy
onemocněním srdce a cév. Našich služeb
využilo za pouhé tři měsíce více než 3 tisíce
osob. Přidejte se k nim!

T

uto službu poskytujeme v Alphega lékárnách po celé
České republice. Měření, které trvá přibližně deset minut, vedou proškolení lékárníci, kteří s vámi rovněž
zkonzultují váš aktuální zdravotní stav a v případě nutnosti
vám doporučí vhodná preventivní opatření.
„Je nutné, aby se klient před samotným měřením na pár
minut posadil a odpočíval, aby výsledky nebyly zkreslené.
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Poté byl podrobně informován o průběhu
měření a byla mu na horní část paže nasazena manžeta pro měření krevního tlaku. Následovalo samotné měření a vyhodnocení naměřených hemodynamických
hodnot – krevního tlaku, tepové frekvence
a rychlosti šíření pulsové vlny – na jejichž
základě byl vypočten cévní věk konkrétního
klienta. Na závěr konzultace jsme klientům
vždy předali výstupní zprávu s jejich výsledky
a poučením, jak příště dosáhnout lepších hodnot,“
vysvětluje Mgr. Eva Zhánělová z holešovské Alphega
lékárny.
Zájem holešovských klientů předčil očekávání. Jak uvedla
Mgr. Zhánělová, během pěti dnů změřili více než osmdesát klientů ve věku od 26 do 80 let. Většina z nich se o sebe
vzorně stará a chtěla si ověřit, jestli není jejich snaha marná. Měřením se však podle paní magistry skutečně potvrdilo, že ti, kteří kombinují zdravou a vyváženou stravu s aktivním pohybem, dosáhli zpravidla výborných výsledků.
Měření cévního věku je novou službou, která se setkává s pozitivním ohlasem. „Na měření cévního věku jsme
s manželem byli první listopadový den v lékárně v Holešově. Chtěla bych pochválit paní magistru, která nám vše
vysvětlila, provedla měření a byla velmi příjemná. S takovým přístupem se člověk často nesetká,“ nechala se slyšet
jedna z klientek.
Důležitým parametrem měření je rychlost šíření pulsové vlny. Pulsová vlna vzniká při každém
stahu srdce a vypuzení krve do systémového
řečiště. Její tvar a rychlost jsou závislé na tuhosti
cév – v mladém věku, kdy jsou cévy zdravé a ještě
nebývají ztuhlé, je rychlost podstatně nižší než
ve stáří, kdy stěny cév zesilují a tuhnou. Mohou
tuhnout tím, že se v nich usazuje např. cholesterol,
což ale dnes již umíme ovlivnit.

Zjistěte i vy, jaký je váš cévní věk!
Seznam Alphega lékáren, ve kterých
měření právě pobíhá, naleznete na

www.alphega-lekarna.cz
Měření není hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Zdraví v rodině

Jste po operaci či úrazu?
Oslabila vás nemoc?

Podpořte svůj
organismus a zkraťte si
čas vašeho uzdravení!
Využití enzymů pro hojení ran či zánětů je známo již stovky let.
Dříve se pro rychlejší uzdravení využívaly zejména plody
ovoce bohatého na enzymy, jako jsou papája, fíky nebo ananas.
V našich krajích pak zejména části orgánů obětních zvířat.
Na tomto principu vznikly i první enzymatické preparáty
kombinující zmíněné rostlinné a zvířecí zdroje enzymů.

D

íky přítomnosti enzymů probíhají v našem těle milióny
prospěšných „chemických“ reakcí.
Podílejí se na všech procesech látkové přeměny, na posílení imunity,
na trávení potravy, obraně těla proti
mikrobům a také na hojení rozlič-

ných zánětů. Základem je, že enzymy
umějí nastartovat náš imunitní systém a v případě potřeby ho zase utlumit. S každým zdravotním neduhem
v lidském těle, zvláště pak s úrazem
nebo operací, jsou spojeny i mnohé
zánětlivé reakce organismu. Využití

enzymů zrychluje a posiluje přirozený průběh zánětů, včetně vstřebávání otoků a podpory hojení. Enzymy
působí také proti opakování zánětů
a tomu, aby se nedostaly do chronického stavu.

Nový trend získávání
enzymů
Jako ve všech oborech jde i vývoj
enzymatických preparátů rychle
kupředu. Přelomovým objevem se
stala možnost tvorby prospěšných
proteolytických enzymů fermentací
pomocí mikroorganismů. Pro získání enzymů se tak již nemusí využívat
orgány jatečných zvířat, ale naprosto
bezpečný způsob fermentace.
Podobnou cestou se v posledních letech ubíral např. i vývoj nových forem
inzulinu. Obrovskou výhodou nových
moderních enzymů je jejich působení
v lidském těle, kdy jsou pro organismus využitelnější a odolnější i proti
kyselému prostředí v žaludku. Stačí
pak malé množství těchto enzymů
k tomu, aby byly lidském tělu opravdu prospěšné.
inzerce

PODPOŘÍ VAŠÍ
REKONVALESCENCI!

M A X I M ÁL N Í S Í L A E N Z Y M Ů

•

Podporuje normální funkci imunitního systému 1

•

Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání 1

•

Pohodlné užívání - pouze 2 tobolky denně

•

Doporučeno při rekonvalescenci 2 po úraze či operaci

1

díky obsahu vitaminu B6, 2 díky extraktu z ženšenu

Doplněk stravy

Moderní trend enzymoterapie
- unikátní kombinace rostlinných a fungálních enzymů.

VHODNÉ I PRO
VEGETARIÁNY
A VEGANY

Orientační cena 120 tbl. balení (terapie na 2 měsíce): 1.249,- Kč

w w w.e n z y max. c z
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Zdraví v rodině

Ischemická choroba
dolních končetin:

Obraz cév celého
těla
Jde o obdobu nedokrevnosti srdečního
svalu a infarktu myokardu. V 99 %
případů hrají nejvýznamnější roli u této
choroby stejné příčiny a mechanismy
jako u srdečního onemocnění. Společným
jmenovatelem je ateroskleróza, lidově
tvrdnutí cév. Choroba sice častěji postihuje
dolní končetiny, ale může se objevit
i na končetinách horních.

typický jev bolest končetiny při námaze (například při chůzi), která nutí postiženého pohyb ukončit, přičemž v krátké
době dojde k úlevě.

ako u mnoha onemocnění se může jednat o zcela
akutní stav, který potřebuje okamžitou léčbu, nebo stav
pomalu se zhoršující, který je nutné léčit dlouhodobě.

Část pacientů vůbec neví, že tímto onemocněním choří.
To však neznamená, že jsou zdraví a že jim nehrozí riziko
– zejména infarkt myokardu. Nejsou vyloučena ani akutní
onemocnění srdečnice (výduť) a mozková mrtvice. Výskyt
onemocnění stoupá s věkem, je raritní u mladých – s výjimkou jedinců, příslušníků rodin s tzv. familiární hypercholestrolémií, u nichž dochází k postižení cév už ve třetí životní
dekádě, někdy i dříve.

J

Akutní tepenná nedokrevnost dolní
končetiny
Bývá způsobena náhlým uzávěrem tepny krevní sraženinou,
případně úrazem. Projeví se nepřítomností krevního pulsu
(tepu) na postižené končetině, klidovým brněním a pálením,
těžkou klidovou bolestí především v prstech a ploskách nohou, bledostí a v pokročilém stadiu pak nemožností pohybu
končetinou.
Končetina postižená akutní ischemickou chorobou je chladná, bledá a bolestivá. Časem se stává necitlivou a nepohyblivou. Při neúplném uzávěru (při mírnějším průběhu) je

16

Tento stav je nutné řešit jako srdeční infarkt – rychle! Pacient patří na specializované oddělení (vaskulární centrum),
kde je možné provést katetrizaci a chirurgické ošetření postižených tepen končetiny.

Chronická (dlouhodobá) ischemická
choroba dolních končetin

Ischemickou chorobu
dolních končetin není
dobré podceňovat. Svým
způsobem vypovídá
o stavu tepen v celém těle.

tepen celého těla a jejich
postižení aterosklerózou.
Pokud se nebudeme o své
cévy starat (pohyb, strava, léčba
přidružených onemocnění), pak
se mohou klíčové tepny ucpat a dojde k vážnému ohrožení zdraví i života
(infarkt myokardu a mozková mrtvice).

Rizikové faktory
onemocnění
• kouření (je snad nejvýznamnějším rizikovým faktorem)
• onemocnění ledvin
• cukrovka
• zvýšená koncentrace cholesterolu a dalších krevních tuků
• zvýšený krevní tlak
• mužské pohlaví
• věk nad 70 let
• věk nad 50 let, pokud je současně přítomna cukrovka

Nejtypičtějším příznakem je tzv. claudicatio intermitens, což v překladu
znamená „občasné kulhání“, ale ani
toto slovní spojení nevystihuje přesně
podstatu potíží. Ty lze popsat jako náhle vzniklou krutou bolest končetiny při
pohybu, která je vyvolána tím, že svaly
nemají přísun kyslíku, jehož spotřeba
se při pohybu zvyšuje. To je analogie
ischemické choroby srdeční – anginy

pe c tor is:
při zvýšené
spotřebě kyslíku
(pohyb, rozčilení, stres
apod.) dochází k bolesti. U anginy pectoris na hrudi, u ischemické
choroby dolních končetin pod místem,
kde je tepna zúžená.
Pokud chceme zahájit léčbu, je nutné
v první řadě přestat kouřit! Je prospěšné stabilizovat výši glykémie
(u diabetiků), snížit koncentraci krevních tuků, je-li zvýšená, léčit případný
vysoký krevní tlak, snížit riziko vzniku
(dalších) krevních sraženin (k tomu již
máme k dispozici několik účinných
léků). Prospěšná je fyzioterapie/rehabilitace a současná farmakoterapie
poskytuje i léky, které mohou obnovit
a udržet tepny „otevřené“.
Při nepříznivém průběhu či nedostatečné léčbě hrozí riziko vzniku vředů
(z nedostatečného krevního zásobení), což může vést ve svém důsledku
k amputaci končetiny.
Pokud farmakologická a režimová
léčba nezabírá, ještě je k dispozici terapie chirurgická (angioplastika, implantace stentu, obnovení tepenného
lumen apod.).
Je však nutné zdůraznit, že postižení tepen dolních končetin je obrazem

Nepleťte si pojmy
Ischemická choroba dolních končetin je často zaměňována za nedostatečnost žil dolních končetin, ta je
však zcela jinou chorobou. Žíly mají
mnohem tenčí a poddajnější stěnu
než tepny. Převýší-li tlak krve její pevnost, pak dojde k rozšíření žil a „nedomknutí“ chlopní. Trvá-li tento stav
dlouho, nebo dochází-li k němu opakovaně, vzniknou „křečové žíly“, varixy. Při tomto stavu je systém žilních
chlopní nefunkční. Nejde jen o kosmetickou vadu, ale i zdravotní problém.
Stagnuje-li odkysličená a živin zbavená krev v žilách dolních končetin,
pak v okolních tkáních, tedy i v kůži,
dochází k nedostatku výživy a kyslíku.
Kůže se ztenčuje a může vzniknout
bércový vřed.
To však není jedinou komplikací varixů, ty jsou totiž místy, kde nejčastěji dochází ke vzniku žilní sraženiny
(trombu), která se může utrhnout
od žilní stěny, doputovat přes dolní dutou žílu do srdce a plic a ucpat plicní
tepny. Tato tzv. plicní tromboembolie
může být i smrtelná. Pro úplnost je
nutné dodat, že žilní sraženiny nevznikají jen z jedné příčiny. Zpravidla se
musejí zkombinovat dva až tři faktory,
aby k trombóze došlo.
MUDr. Marta Šimůnková
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Lékárník radí

Cholesterol.

„Hodný“ nebo „zlý“?
Bez cholesterolu bychom se neobešli.
A to nejen my lidé, ale ani jiní živočichové,
včetně hmyzu. Cholesterol je látka,
kterou potřebujeme pro naše buněčné
membrány, pomáhá nám při zpracování
tuků z potravy a syntéze vitaminu D nebo
některých hormonů.

N

aše tělo si dokáže cholesterol vyrobit samo, ale
většinu ho přijímáme v potravě. Pokud jsme zdraví
a náš organismus „dobře funguje“, reaguje na vyšší dávky
cholesterolu v potravě tak, že utlumí vlastní tvorbu. V organismu se cholesterol navazuje na určité typy bílkovin a tvoří
s nimi látky, které nazýváme lipoproteiny. Existují tři základní
typy, které se nejčastěji označují zkratkami: HDL – lipoprotein s vysokou hustotou, LDL – lipoprotein s nízkou hustotou
a VLDL – lipoprotein s velmi nízkou hustotou. V těchto podobách pak cholesterol koluje krví v našem organismu a je
dále zpracováván.
Problematika cholesterolu a krevních tuků obecně
je poměrně složitá a existují lékaři specializovaní
na tuto oblast. Setkat se s nimi můžete v tzv. lipidových poradnách.
Když to velmi zjednoduším, můžeme říci, že HDL je „hodný
cholesterol“ a LDL a VLDL jsou „zlé cholesteroly“. Potřebujeme je všechny, ale pokud máme „hodného cholesterolu“
málo, je to stejně špatné, jako když máme moc toho „zlého“.
Nejhorší kombinace však je, když se obojí sejde naráz. Dochází pak k tomu, že naše tělo není schopné přebytečný cholesterol vyloučit. Ten, spolu s dalšími tuky, koluje v krevním
oběhu a začne se ukládat na stěny našich cév. Když bude
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	Co dělat, máte-li vyšší
hladinu cholesterolu?
• Základem je upravit životosprávu.
• Přestaňte kouřit, nebo se o to alespoň
opakovaně pokoušejte.
• Pokud vám lékař předepíše léky ovlivňující hladinu cholesterolu v krvi užívejte je v souladu s jeho
doporučením.
• Nezanedbejte léčbu dalších nemocí, které mohou
velmi negativně ovlivnit stav vašich cév (jedná se
zejména o cukrovku, vysoký krevní tlak, onemocnění štítné žlázy a některé nemoci ledvin).
• Nesnažte se rychle a drasticky zhubnout.
tento jev probíhat delší dobu, vytvoří na cévní stěně celé
shluky, kterým říkáme aterosklerotické pláty.
V důsledku ukládání těchto tukových látek dochází k zúžení stěny tepny, snížení její pružnosti, a tím se může omezit
průtok krve. Můžeme si to představit jako starou zanesenou
zahradní hadici, která je místy zpuchřelá tak, že do ní nelze
pustit vodu, aby nepopraskala.
A protože cévy zásobují všechny součásti našeho těla krví,
může dojít k zásadnímu zhoršení jejich prokrvení, a tím
i funkčnosti. Orgány, svaly ale třeba i kůže nejsou dostatečně
zásobeny kyslíkem a dochází k jejich poškození.
Ateroskleróza jako taková nebolí a není cítit, ale vede k řadě
dalších onemocnění, jako např. infarkt myokardu, cévní
mozková příhoda nebo embolie třeba i s následnou nekrózou (tedy odumřením) postižených tkání.
Protože jsme lidé různí, máme každý jinou genetickou výbavu i jiný styl života. Měli bychom „poslouchat“ svoje tělo

	Co byste měli jíst opravdu jen
výjimečně?
a
nesrovnávat
se za každou cenu
s ostatními. Když mluvím s pacientem o jeho životosprávě a o tom, co
by měl dělat jinak, chce-li se dožít důchodu v relativním zdraví, téměř vždy
mi začne vykládat o někom, kdo kouří,
pije, cpe se a je v pohodě i ve vysokém
věku. Nepopírám existenci takových
jedinců, neboť jak všichni víme, výjimka potvrzuje pravidlo, ale já se v lékárně i ve svém okolí setkávám většinově
s těmi, kteří takové štěstí neměli.

Jak změnit
životosprávu?
Rozhodně tak, abyste to vydrželi hodně
dlouho, nejlépe pořád. To znamená žádné drastické rychlé hubnutí ani jednostranné diety s naprostým vyloučením
některých potravin. Nehladovte! Jezte
pravidelně, udělejte si na jídlo čas a jednotlivá jídla nevynechávejte. Nestravujte

• uzeniny (některé kvalitní drůbeží uzeniny jíst můžete)
• tučná masa, kachna, husa, jitrnice, jelita, prejt
• tučné mléčné výrobky (zejména sýry bývají velmi tučné), šlehačka
• tučné krémy a těsta
• koncentrovaný alkohol – destiláty (sklenku piva či vína si dát můžete)
• solené pochutiny (oříšky, tyčinky, chipsy apod.)
• smažené pokrmy
se ve fast foodech, nekupujte polotovary
a při výběru potravin sledujte jejich složení – čtěte v obchodech etikety. Snažte
se, aby součástí každého jídla byla zelenina. Část zkonzumovaných sladkostí
nahrazujte ovocem. Hýbejte se! Stačí
chůze, ale pravidelně – minimálně čtyřikrát týdně alespoň půl hodiny.

řaďte pravidelně ryby, maso z mladších zvířat (kuře, králík, krůta, jehně,
telecí, klokaní, zvěřina), kvalitní tuky
v omezeném množství, netučné mléko a mléčné výrobky (ideální je tvaroh
na všechny způsoby), vejce, luštěniny, ovoce a zelenina, rýže, brambory
a kvalitní (nejlépe celozrnné) pečivo.

Jídla můžete upravovat vařením, dušením, pečením i grilováním – jen
smažení se vyhněte. Do jídelníčku za-

Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárnice
Hostomice nad Bílinou

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna Medea, Vrbenského 165, Hostomice nad Bílinou
Tel.: 417 825 212
inzerce

800 mg EXtractum
actum

Odhalte „Tajemství dlouhověkosti“
díky účinkům houby reishi.
EXTRA vysoká dávka 800mg extraktu z reishi, která:
reguluje hladinu cholesterolu
pozitivně působí na krevní tlak
posiluje imunitu a obranyschopnost.
my
Extrakt z houby zajišťuje vyšší účinnost než jiné formy
zpracování.
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Nyní speciálně výhodná cena v Alphega lékárnách.
lékárnách K dostání 60 a 120 to
tobolkové balení.
Doplněk stravy
vy

Zdraví v rodině

Není kašel
jako kašel

Kašel řadíme mezi ochranné mechanismy
lidského těla. Zakašláním se organismus
snaží odstranit příčinu, která způsobuje
dráždění dýchacích cest. Kašlem může tělo
reagovat na právě konzumovanou potravu,
vdechnutou tekutinu, prach, chemické látky,
nebo může být jedním z projevů právě
probíhajícího onemocnění.

K

ašel rozdělujeme na dva základní typy, a to na kašel
suchý dráždivý a kašel vlhký produktivní. Dráždivý
kašel se u pacientů vyskytuje nejvíce v začátcích onemocnění dýchacích cest. V této fázi onemocnění dochází k obtěžujícímu záchvatovitému kašlání, které je vyčerpávající,
a protože se v dýchacích cestách nenachází hlen, jenž by
člověk mohl vykašlat, popisuje se tento typ kašle jako neproduktivní.
U infekcí dýchacích cest obvykle po dvou až třech dnech
přechází suchý kašel na kašel vlhký neboli produktivní, při
kterém dochází k vykašlávání. Konzistence a barva hlenu
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mohou být pomocnou informací pro diagnostiku onemocnění. Během infekce průdušek, kdy probíhá v dýchacích cestách zánět, vzniká zelenožlutý hlen.

Ruku v ruce s celkovým
onemocněním
Léčba kašle probíhá v návaznosti na léčbu onemocnění,
které kašel provází. Pokud je příčinou infekčního onemocnění bakterie, lékař předepisuje antibiotika. U virové
infekce dýchacích cest jsou antibiotika neúčinná a terapie

U přípravků podporujících vykašlávání není vhodné aplikovat poslední dávku ve večerních hodinách, protože bychom
tím podpořili vykašlávání a nucení ke kašli by pacienta rušilo
ve chvíli, kdy jde spát.

se zaměřuje na mírnění doprovodných příznaků onemocnění. V obou
případech je možné podávat přípravky na snížení horečky, pokud je přítomna, a právě přípravky vhodné pro
léčbu kašle.
V první fázi onemocnění, kdy je obvykle kašel suchý, podáváme látky
na tlumení dráždivého kašle. Léky
jsou dostupné ve formě tablet, kapek
nebo sirupu. Jakmile začne být kašel
produktivní, je vhodné přejít na léky
podporující vykašlávání hlenu a snížení jeho viskozity.
Přípravky tlumící kašlání při produktivním kašli již zpravidla nepodáváme, protože jejich efekt je nežádoucí.
Pokud již pacient vykašlává, chceme,
aby se hlen z dýchacích cest odstranil, a proto se kašlání nepotlačuje.
Výjimkou mohou být večerní hodiny,
kdy se již pacient chystá jít spát a kašel ho neustále budí. V této situaci je
možné přípravek tlumící kašlání podat. Při vlhkém kašli je velmi důležité dodržovat dostatečný pitný režim.
Přijatá voda napomáhá naředění hlenu a usnadňuje jeho vykašlání.

Při léčbě kašle si můžeme rovněž
vybrat kromě chemických látek z poměrně široké palety přírodních léčiv
ve formě čajů, perorálních roztoků
nebo sirupů. Tyto přípravky obsahují
látky z jitrocele, mateřídoušky, břečťanu, slézu, tymiánu a jiné.
Pokud na sobě pacient nepozoruje
další přidané obtíže, není návštěva
lékaře ke konzultaci kašle nutná.
Existují ovšem stavy, kdy je kašel
zároveň jedním z projevů závažných
onemocnění. Pacient by neměl s vyšetřením svého stavu dlouho otálet,
pokud se ke kašli přidá dušnost a horečka. Tyto příznaky mohou ukazovat
na zápal plic. Kašel však nemusí provázet pouze infekční onemocnění.

Pozor na chronicitu
Především u kuřáků může vést
kouření a inhalace škodlivých látek k rozvinutí chronické obstrukční
plicní nemoci (CHOPN), kdy dochází
hlavně po ránu k záchvatům kašle, při kterém se tělo snaží odstranit
hlen nahromaděný přes noc. Při této

nemoci dochází k postupnému zúžení průdušek a hromadění sekretu,
který vytváří vhodné prostředí pro
růst bakterií, jež mohou způsobit
další infekční onemocnění dýchacích
cest. Kašel se vyskytuje i u pacientů
s astma bronchiale nebo při otoku
plic. Pokud u sebe kuřák dlouhodobě
pozoruje kašel, popřípadě v závažných případech kašel s příměsí krve,
je nutné tuto situaci neodkládat a nechat se odborně vyšetřit. Tyto příznaky by mohly ukazovat na rakovinu
plic, pro kterou je kouření výrazným
rizikovým faktorem.
Suchý kašel se může objevit i jako
jeden z nežádoucích účinků při podávání léků ze skupiny tzv. ACE inhibitorů používaných při léčbě vysokého krevního tlaku. Jelikož se
jedná o chronickou léčbu, může být
suchý kašel jedním z důvodů vysazení těchto přípravků. Tento problém
lze ovšem vyřešit záměnou lékové
skupiny.

PharmDr. Eliška Kouřilová
inzerce

pro

DĚTI

od1roku

Výborná
chuŤ

Novinka

Jediný multibylinný přípravek s unikátní kombinací
5 bylinných extraktů a beta-glukanů.

Vyvinuto speciálně
pro potřeby dětského organizmu.
jitrocel, 2šípek, 3mateřídouška, 4bazalka, 5sléz, 6selen

1

doplňky stravy

T ulevuje při kašli a škrábání krku1,3,4,5,6
T omezuje tvorbu hlenu5
T pomáhá při nachlazení2,4
T posiluje obranyschopnost1,2,6

pro DĚTI
od1roku
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Zdraví v rodině

KLOUBY.
Proč je pro ně zimní období
náročnější?

Zima je obdobím, kdy si většina pacientů
s onemocněním kloubů stěžuje na větší
bolestivost, zejména při změnách počasí
a při nízkých teplotách. Chlad kloubům
rozhodně neprospívá. Přestože lékařské
výzkumy zatím nepotvrdily přesně, proč
nízké teploty bolest kloubů zhoršují, existuje
několik teorií.

J

ednou z nich je, že chlad přispívá ke zvýšené citlivosti nervových vláken umístěných v kloubním
prostoru a při změnách atmosférického tlaku jsou tato
vlákna napínána, což vede k bolesti. Další teorií je, že nedostatkem světla dochází ke zhoršení cirkulace krve, která má za následek tuhnutí kloubu a s ním spojenou bolest.
Onemocnění kloubů lze v zásadě rozdělit do dvou skupin.
První skupinu tvoří artróza, což je degenerativní onemocnění, které vzniká opotřebováním kloubů. Druhou velkou
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skupinou jsou artritidy neboli záněty kloubů. Častější jsou
záněty neinfekčního původu, které vznikají na bázi autoimunitního onemocnění.

Artróza je výsledkem přetěžování
Artróza vzniká dlouhodobým, jednostranným a nadměrným přetěžováním kloubů, které vede k opotřebování
kloubní chrupavky. Výskyt stoupá s věkem, ve věku 70 let
trpí artrózou téměř polovina populace. V mladších věkových skupinách bývá přítomna u vrcholových sportovců
a fyzicky hodně aktivních lidí. Může totiž vzniknout také
následkem úrazu nebo zánětu.
Artróza se projevuje čtyřmi stupni, od počínající artrózy
(stupeň 1) po velmi pokročilou (stupeň 4), kdy dochází
ke srůstu kostí v kloubu a výraznému omezení pohyblivosti.
Primárním projevem artrózy je bolest objevující se nejprve po námaze, později i v klidu. Typická je ranní ztuhlost
kloubů, která po rozchození obvykle ustane a po větší námaze se znovu objeví. V pokročilejších stadiích se vysky-

		Jak pečovat o klouby
v zimě?
• Udržujte své klouby v teple. Noste teplé a prodyšné oblečení, které odčerpá pot. Vhodné je termoprádlo,
lze použít i hřejivé polštářky na klouby. Doporučuje se i teplá lázeň, případně horké obklady (ty neaplikujte
na delší dobu než 20 minut).
• Pijte dostatek tekutin. Dehydratace zvyšuje ztuhlost a bolestivost kloubů.
• Dbejte na přísun vitaminu D (v zimě trpí většina obyvatel našich zeměpisných šířek jeho nedostatkem).
Důležitý je i vitamin C a dostatek vápníku.
• Pohybujte se, ale pro ty z vás, které bolí klouby, je v zimě vhodnější sportování v teplém prostředí, tedy uvnitř.
• Zlepšení mohou přinést i masáže, které prokrví a uvolní svaly kolem kloubů.
• Netrpte zbytečně, pokud vás klouby bolí opravdu hodně, je lepší vzít si prášek proti bolesti. Velká bolest
působí jako stresor a déletrvající stres má na organismus nepříznivé účinky.

Nejčastěji bývají
postiženy kolenní
a kyčelní klouby.
tuje i klidová bolest v noci. Postupně
dochází k omezení hybnosti a k deformitám kloubu.
Artróza se v podstatě léčit nedá.
Vhodné je používat ortopedické pomůcky, které brání nadměrnému
zatěžování kloubu. Cílem je minimalizovat bolest a zamezit dalšímu
zhoršování stavu. V počáteční fázi
lze doporučit léky, které zpomalují
úbytek chrupavky, bolest tlumíme
nejčastěji léky proti bolesti (analgetiky) nebo léky působícími současně
proti bolesti a zánětu (nesteroidní
antirevmatika). Někdy se používají
i léky snižující svalové napětí. Pokud
artróza dospěje do stadia, kdy má
pacient velké bolesti a výrazně sníženou pohyblivost, je jediným řešením
chirurgická náhrada kloubu.

Artritida: kloubní zánět
Artritidy se nejčastěji vyskytují jako
chronické neinfekční onemocnění
na bázi autoimunitního původu. Je
to stav, kdy imunitní systém napadá
vlastní tkáně. Tento proces může být
vyvolán prodělanou infekcí, podáním
léků nebo nějakým jiným provokujícím faktorem a dispozice bývají většinou dědičné.
Nejčastěji se vyskytujícím kloubním
zánětem tohoto typu je revmatoidní artritida. Postihuje mladší osoby
(mezi dvacátým a čtyřicátým rokem)
a častěji ženy. Typické je postižení
drobných kloubů ruky, zápěstí nebo
kotníků. Prvními projevy jsou ranní
ztuhlost, později se přidružuje bolestivost, zduření, snížená pohyblivost
a deformity kloubů. Podobným onemocněním je psoriatická artritida,
která vzniká u pacientů s lupénkou.
Následkem prodělané streptokokové infekce může dojít též k postižení
kloubů, kterému se říká revmatická
artritida. Na rozdíl od výše zmíněné revmatoidní artritidy nacházíme

u těchto pacientů v krvi protilátky
proti streptokokové infekci, které
mají schopnost navázat se na zdravé
tkáně, a tím vyvolat imunitní reakci,
která je poškozuje. Dalším rozdílem
oproti revmatoidní artritidě je, že revmatická artritida má obvykle bouřlivý
průběh se silnou bolestivostí, otokem
a zarudnutím kloubu, ale onemocnění se většinou vyléčí bez následků
a nemá chronický charakter.
Zvláštní skupinou artritid je dna, což
je metabolické onemocnění, které
vyvolává zánět kloubu v důsledku
zvýšeného množství kyseliny močové v krvi. Kyselina močová vzniká
při metabolismu látek obsažených
zejména v mase a v luštěninách.
Ke vzniku dny přispívá i nadměrná
konzumace alkoholu. Onemocnění se vyskytuje zejména u mužů po
40. roce věku. Dna se obvykle projevuje silnou bolestivostí jednoho kloubu (nejčastěji palec u nohy) v brzkých
ranních hodinách. Onemocnění se léčí
dietou a léky, které snižují hladinu kyseliny močové v krvi.
MUDr. Kateřina Uxová
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Zdraví v rodině

Chraňme si svá

JÁTRA
Játra jsou pro život zcela nepostradatelný
orgán. Jsou uložena v břišní dutině pod
pravou brániční klenbou a váží skoro 1,5 kg,
jsou tedy jedním z největších orgánů v těle.
Mohli bychom je také nazvat chemickou
továrnou našeho těla, protože v nich
nepřetržitě probíhají chemické reakce,
které zajišťují vnitřní rovnováhu a přežití
organismu.

F

unkce jater je velmi komplexní, nepřetržitě v nich
probíhá řada chemických reakcí a jednotlivé funkce
se vzájemně prolínají. Játra jsou zapojena do metabolismu všech základních živin (sacharidů, tuků a bílkovin).
Podílí se na udržování hladin mnoha látek v krevní plazmě (jsou zodpovědná například za udržování glykémie)
a současně odstraňují z těla toxické látky z vnějšího prostředí (zbytky léků, alkohol) nebo odpadní produkty metabolismu (např. močovina). Tím napomáhají udržet rovnováhu vnitřního prostředí.
V játrech se syntetizuje řada látek pro organismus nezbytných: cholesterol a jiné tuky, které ve formě lipoproteinů
vstupují do krve, řada bílkovin, látky nezbytné pro srážení krve aj. V játrech se též tvoří žluč důležitá pro správné
trávení organismu. Játra také představují zásobárnu vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K) a vitaminu B12,
dále železa a mědi a především glykogenu, který slouží
jako zdroj energie při déletrvající tělesné zátěži. Mají též
význam při některých imunitních reakcích v organismu.
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Játra mají obrovskou regenerační schopnost, ale ani ta
není nevyčerpatelná. Dlouhodobé poškozování jater může
vést k jejich nevratné přestavbě a trvalé ztrátě jejich funkce (cirhóza jater), což je stav, který nezřídka končí smrtí.

Co játrům škodí?
Především je to alkohol. Pravidelné a dlouhodobé užívání
vyšších dávek alkoholu s rozvojem jaterního onemocnění
přímo souvisí. Dále nevhodná strava, zvýšený příjem živočišných tuků a bílkovin, rafinovaný cukr, ztužené tuky,
smažené pokrmy, ale i konzumace potravin obsahujících

		 L
 átky, které pomáhají
játra chránit
Nazývají se hepatoprotektiva. Nejznámější a nejvíce používané jsou léky, případně za studena
lisované oleje z ostropestřce mariánského, které
obsahují účinnou látku silymarin. Ze semen silymarinu se dá pít i čaj, doporučená dávka je dvakrát
denně nalačno.

Jak si játra chránit?
1. Dieta
D
 ůležitá je konzumace dostatečného množství ovoce a zeleniny. Vhodné jsou zelené fazole, červená řepa, avokádo, pórek, ředkvičky, mrkev,
petržel či česnek. Z ovoce to jsou zejména borůvky, ostružiny, meruňky
a broskve. Z masa se doporučují ryby a kuřecí maso (bez kůže). Zapomenout nesmíme ani na dostatečný přísun tekutin (pramenitá voda, mátový,
heřmánkový, zázvorový nebo kopřivový čaj). Doplňovat musíme rovněž
vitaminy C, E a beta karoten, rovněž se doporučuje pravidelně užívat
selen (je obsažen např. v para ořeších). Vyhýbat bychom se měli tučným
a chemicky upraveným potravinám.

Pozor, zvýšenou zátěž pro játra představují i větší
dávky mixovaných ovocných nápojů (oblíbené
smoothies), protože obsahují hodně fruktózy.
stabilizátory, aromata, konzervanty,
emulganty, umělá sladidla a jiné chemické látky.
Porucha funkce jater může dlouho
probíhat téměř bezpříznakově, nebo
se může projevit jako různé nespecifické trávicí obtíže: pobolívání na pravé straně břicha pod žebry, nechuť
k jídlu, zvýšená plynatost. Častým
symptomem je i únava a slabost.
Může se vyskytnout i váhový úbytek,
bolesti svalů a kloubů, v případě vážnějšího poškození i žloutenka, tmavě
zbarvená moč a světlá stolice.
K nejzávažnějším projevům dochází
při selhávání jater: mohou se objevit
jícnové varixy (projevem je zvracení
krve), ascites (hromadění tekutiny
v břiše), poškození mozku (zmatenost
s prvky demence, agresivní chování),
poškození funkce ledvin, zvýšená krvácivost.
MUDr. Kateřina Uxová

2. Detoxikace organismu
P
 okud se rozhodnete pro detoxikaci, měli byste ji vždy konzultovat
s lékařem, který posoudí, zda je vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu
vhodná. Detoxikace obvykle spočívá v omezení konzumace všeho kromě
zeleninových a ovocných šťáv, které by se neměly míchat dohromady.
Důležitý je také pomalý a postupný návrat k normální stravě.
3. Inhalace kyslíku
Také inhalace má na játra pozitivní účinek. Doporučují se dvě hodiny týdně, ale je to procedura, ke které většina z nás běžně přístup nemá.
4. Omezení konzumace alkoholu
Látková přeměna etanolu výrazně narušuje jaterní buňku. O tom, co je
a není bezpečná dávka, se vedou diskuze. Obecně je za „bezpečné“ pití
považován jeden alkoholický nápoj denně pro ženy a seniory a dva pro
muže. Jeden nápoj přitom obsahuje 20 g čistého alkoholu, což přibližně
odpovídá jednomu půllitru piva, 2 dcl vína a 5 cl destilátu.
Z
 ároveň však existují rozdíly v citlivosti jedinců na alkohol (cirhóza se
vyvine asi jen u 10 až 15 % alkoholiků). Významnou roli při poškození
jater alkoholem hrají také dědičné faktory. Důležité je řídit se především
rozumem a u alkoholu platí dvojnásob rčení „všeho s mírou“.
5. Preventivní očkování proti hepatitidě B
Hepatitida B se, stejně jako hepatitida C, přenáší krví a pohlavním stykem. Proti hepatitidě C však zatím očkovací látka vyvinuta nebyla.
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Odpočinek není
zbytečný luxus.
K životu ho potřebujeme
Odpočinek je jedním ze zákonů zdraví. Je
nezbytný a přirozený. Člověk potřebuje
po práci odpočívat, po zátěži se uvolnit
a po předchozím bdění se vyspat.

Člověk, který před několika desítkami let přehlížel nervové
deprese, stres a nedostatek spánku, jimi dnes trpí chronicky. Mohou se u něj rozvinout různé a bolestné nemoci,
duševní a nervové poruchy, neschopnost podat opravdový
fyzický nebo duševní výkon či může předčasně stárnout.

3 formy odpočinku

D

Uvolnění, relaxace je krátké odpočinutí uprostřed práce,
uvolnění tělesné a duševní. Tělesné uvolnění umožňuje
šetřit síly, neplýtvat zbytečně energií a soustředit se na činnost, která je snadnější. Člověk si má uvědomit napětí
svých svalů, musí se naučit je uvolnit. Jeho tvář ať zůstane hladká, rty ať se usmívají, oči ať září a čelo se rozjasní.
Práce se tak stane obohacující, bude zdrojem radosti a ne
vyčerpání.

nešní svět můžeme charakterizovat neustálým shonem. Kdo chce něco mít nebo něco znamenat, musí
často své práci a kariéře obětovat prakticky veškerý volný
čas. Možná se cítíte poněkud provinile, když se uprostřed
svého shonu zastavíte a uděláte si čas na vycházku do přírody, nebo na přečtení zajímavé knížky. A přitom odpočinek
je naprostou životní nezbytností. I člověk potřebuje čas k inspiraci, ohlédnutí za tím, co udělal. Proto se těšíme na ko- Také relaxační cvičení jsou pro tělesné uvolnění velmi užinec dne, na víkend nebo dovolenou, kdy můžeme změnit tečná. Úlevu přinášejí masáže. Celková vlažná asi dvacetitempo a „nabít baterie“.
minutová koupel před usnutím působí jako zázračné zotavení a uklidnění. Stejně důležité jako tělesné uvolnění je i to
duševní. Je nutné mít jasné, klidné srdce, na které starosti
a momentální trápení nedosáhnou. Úzkost, nepokoj a rozPráce, tělesná i duševní aktivita opotřebovávají tělo a pro- rušení přinášejí vyčerpání a zhroucení.
dukují odpadní látky: kreatin, kreatinin, kyselinu mléčnou
a oxid uhličitý. Pokud tyto toxické látky dosáhnou příliš vy- Odpočinek je zastavení každodenní práce a úkolů, zastasoké koncentrace, působí jako skutečné jedy, které se hro- vení práce ve všech podobách. Práce musí uvolnit místo
madí v tkáních a buňkách. Pokud nejsou vyloučeny, dochází volným chvílím, vnitřnímu klidu a tichu. Pozor: zábava, rozk autointoxikaci, která může v nejtěžších případech vyústit ptýlení ani sport ve skutečném odpočinku místo nemají,
odpočinek je hledáním pokoje.
v nemoc, či dokonce smrt.

Co se děje, když neodpočíváme?
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tvrdá, abychom zabránili svalové únavě. Také
bychom se měli vyhnout
užívání stimulujících látek –
kávě, čaji, koly, tabáku, koření, čokoládě, cukru a alkoholu.
Má-li být spánek kvalitní, je třeba,
aby žaludek byl před usínáním prázdný. Plný žaludek má za následek špatné sny, pocení, nespavost, ranní únavu
a nevolnost. Chceme-li, aby náš spánek byl osvěžující, naučme se jíst naposledy minimálně čtyři hodiny před
spaním.
Spánek je zastavení vědomí. U lidí se
značně překroutil a chronická nespavost se stala utrpením. Nyní nespavostí trpí i zcela malé děti. Bez spánku
ale nejsme schopni žít, a tak často vyhledáváme nějaký prostředek, který
nám pomůže naši nespavost vyřešit.
Ale má to háček! Léky na spaní, sedativa ani omamné prostředky neposkytují opravdový spánek, nýbrž
vyvolávají stav narkózy nebo hypnózy
pomocí úplné nebo částečné paralýzy centrálního nervového systému.
Chemické léky obcházejí lehkou REM
fázi, provázenou sny, a navozují přímo fázi hlubokého spánku. Tato fáze
nás nemůže dokonale osvěžit. Navíc
si užíváním léků na spaní můžeme
vypěstovat vážnou poruchu zdravého
spánku a silnou závislost, jejíž odstranění se někdy neobejde bez záchvatů.

Co si tedy s nespavostí
počít?
Nezapomeňte na fyzickou aktivitu,
a to nejlépe na čerstvém vzduchu
a na slunci. Používáním svalů se totiž
nejlépe odstraní duševní a nervová
únava. Procházka před spaním sviž-

Přiměřeně dlouhý
a kvalitní odpočinek
je klíč k mladosti
těla, srdce a ducha.
ným krokem podporuje a zlepšuje
spánek. Snažte se nespat během dne.
Spánek vyžaduje stav tělesného,
smyslového a duševního uklidnění:
před spaním je třeba se zklidnit a zajistit si kolem sebe ticho. Místnost má
být co nejvíce zatemněná, dobře větraná a nepřetopená. Je dobré spát při
mírně otevřeném okně, postel má být

Nezapomeňte také, že spánek před
půlnocí má dvojnásobnou kvalitu než
spánek po půlnoci. Ideální je jít spát
dvě až tři hodny před půlnocí. Po setmění dochází k tvorbě zázračného
hormonu proti únavě a stárnutí – melatoninu. Jeho tvorba je snížena umělým nočním osvětlením, alkoholem,
nikotinem, kofeinem a jinými drogami.
Strava bohatá na obiloviny, luštěniny a ořechy, stejně jako aktivní pohyb
za denního světla naopak tvorbu melatoninu během spánku zvyšují. Melatonin chrání proti rakovině, depresím
i srdečním onemocněním a napomáhá tvorbě růstového hormonu.
Lucie Hermanová, DiS.
farmaceutický asistent
Frýdlant nad Ostravicí

Studie ukazují, že lidé, kteří spí denně sedm až osm hodin,
mají nejnižší úmrtnost. Naučme se chodit spát a vstávat
ve stejnou dobu, umožníme tak lepší tvorbu hormonu kortizonu, který nám během dne pomůže lépe zvládat stresové situace.

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

nemusí být tím nejhorším
obdobím v životě ženy
Žena - dárkyně života, matka, milenka,
přítelkyně, babička. Tolik různých podob
může žena mít. Protože je nositelkou nového
života, prochází její tělesná schránka daleko
většími změnami než tělo muže.

J

kům a zálibám. S přibývajícími roky můžeme totiž hodně
získat a užít si to, co nám nebylo dříve dopřáno. Ať už z důvodu časových nebo finančních.
Ženy mohou najít naplnění ve svém zaměstnání, užívat
si volné chvíle s přáteli nebo vnoučaty, uvařit si, co mají
rády. Konečně si mohou také přečíst knížky, na které neměly čas, věnovat se přiměřeným sportovním aktivitám,
turistice a nordic walkingu, chůzi o speciálních hůlkách.
Mohou navštívit krásná místa ve světě, kde dosud nebyly.
Mají možnost se také věnovat svému duchovnímu rozvoji,
naučit se zklidnit a meditovat. Meditace je metoda zklidnění mysli, u níž je lékařsky prokázáno, že má pozitivní vliv
na nervový systém, krevní tlak, tep a psychiku člověka.

edná se zejména o změny hormonální, ty začínají první menstruací, která znamená začátek dospělosti. Konec reprodukčního období je pak menopauza, kdy dochází
k vyhasnutí funkce vaječníků. V evropských zemích přichází
kolem 46. až 52. roku života ženy. Vaječníky přestávají vytvářet ženské pohlavní hormony estrogeny a snížená hladina ženských hormonů může mít za následek různé tělesné
i psychické potíže.
Spoustě klimakterických potíží můžeme předejít správně
volenou stravou. Je prokázáno, že japonské ženy klimakU některých žen mohou být potíže velmi výrazné, u jiných terickými obtížemi prakticky netrpí. Je to dáno složením
se vůbec nemusejí projevit. Mezi běžné potíže řadíme náva- jejich stravy, která obsahuje hodně sóji, tofu, tempehu,
ly horka, pocení, nespavost, nervozitu, bušení srdce, bolesti mořských i sladkovodních ryb a panenských olejů. Jejich
hlavy až migrény. Mezi závažnější potíže pak patří deprese, strava také obsahuje hodně zeleniny, zejména listové s vyúzkosti a poruchy paměti, ty již určitě vyžadují lékařskou sokým obsahem B vitaminů a kyseliny listové. Vhodné je
péči.
také zařadit červenou řepu, drcené lněné semínko, vitamin D,
vápník a hořčík.
Dnešní padesátnice již vypadají úplně jinak, než naše udřené, vrásčité babičky v šátku. Jsou to většinou elegantní Je třeba také doplnit odpovídající tělesnou aktivitu, cvičení,
dámy, které již vědí, co od života chtějí. Jsou si vědomy své chůzi a plavání. Pravidelným cvičením se výrazně zlepšuhodnoty, životní moudrosti a nadhledu. Nehlídají již jen svá je psychika a navíc působí preventivně proti osteoporóze
vnoučata, ale mohou se věnovat samy sobě, svým koníč- - odvápnění kostí.

Zaostřeno na prevenci
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Homeopatický lék Lachesis je vhodný
pro vznětlivé a náladové ženy s nepravidelnou menstruací. Pro ženy
trpící návaly horka, bušením srdce
a migrénami. Podává se i u žárlivých
žen. U těchto žen dochází ke zlepšení
na čerstvém vzduchu a při menstruování.

Při závažnějších klimakterických obtížích je třeba vyhledat lékařskou péči.
Lékaři používají k léčbě syntetické
hormony. Jsou podávány ve formě
tablet, které mohou však někdy vyvolat nežádoucí účinky, jako je napětí
prsou, bolest hlavy, otoky a trombózy.
Vhodnější jsou proto kožní náplasti, kdy se hormony postupně během
celého dne vylučují kůží do krve a obcházejí játra a ledviny.
Pro ženy, které preferují přírodní léčbu, lze využít rostliny, jejichž obsahové látky napodobují účinek estrogenů.
Jedná se o takzvané fytoestrogeny
ze skupiny isoflavonů, lignanů a kumestanů. Na trhu je celá řada potravinových doplňků na klimakterické
obtíže zejména s obsahem výtažku
z ploštičníku, mateří kašičky, sójových
isoflavonů, lnu a červeného jetele.

Vyzkoušejte
homeopatii
Mnohým ženám velmi vyhovuje léčba
homeopatická. Nemá žádné nežádoucí účinky a je možno ji bez starostí

Žena po přechodu
prožije ještě celou
třetinu života.
Věnujme tomuto
období náležitou
pozornost.
kombinovat s ostatními chemickými
léky. Při tělesných obtížích se zpravidla dávkuje 5 granulí v ředění 9 CH
jednou až dvakrát denně. Při potížích psychického rázu se doporučuje
5 granulí v ředění 15 až 30 CH jednou
denně.

Lék Sepia se používá u unavených, zimomřivých žen s trávicími obtížemi,
které málo a špatně spí. Mají vysychající a propadající se obličej. Thuja se podává u obézních pacientek s mastnější
pletí, vyrážkami, bradavicemi, kožními
výrůstky a častým pocením. Menstruace těchto žen je silná s kousky sraženin.
Graphites je ideální pro obézní, ale zimomřivé ženy s mužským sportovním
vzhledem. Jedná se o smutné ženy,
které ztratily životní energii, do budoucna hledí s obavami. Mají slabou,
bolestivou menstruaci.
Menopauza je období, kterým musí
projít každá žena, a je jen na ní, jak se
k němu postaví. Pro mnohé z nás to
může být jedno z nejzajímavějších období našeho života.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Ženy, které rády popíjejí bylinné čaje, mohou na klimakterické
obtíže využít různé čajové směsi. Osvědčila se třeba směs
rovných dílů kontryhele, tymiánu, chmele, řebříčku, kopřivy a šalvěje. Jeden šálek nálevu se doporučuje pít dvakrát až třikrát
denně.

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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Lékárník radí

Bylinkové čaje.
Umíte si je připravit
správně?
Bylinkový čaj mi vždycky vařila babička.
Když jsem byla nachlazená, tak to byl
lipový s medem, když mě bolelo bříško,
dostala jsem čaj heřmánkový. V zimě jsme
s babičkou pily šípkový čaj na zvýšení
imunity a na jaře kopřivový na detoxikaci.

je třeba alespoň na týden až dva bylinky vysadit. U dlouhodobých nemocí
je třeba zachovávat trpělivost a vydržet
s jejich pitím po několik měsíců. Po dvou až
třech měsících bylinky obměňujeme, aby měly
dostatečný účinek. U nemocí, kde je přítomna infekce,
vždy aplikujeme byliny ještě třicet dní po odeznění příznaků, protože tady často dochází k recidivám.

V

Jak si správně připravíme
bylinkový čaj?

posledních letech se zájem o léčivé bylinky opět zvedá. Mnoho z nás si je samo pěstuje, buď na okenních
parapetech, nebo na záhoncích. Lidé si bylinky také často
sami sbírají. Zde ale vždy musíme myslet na to, kde bylinky
sbíráme. Nesmí se sbírat v okolí silnic, znečištěných míst
či ve velkých městech. Vhodnější je zakoupit odzkoušené
bylinky v lékárnách, kde vám zaručí jejich kvalitu a čistotu.

Jak bylinky vlastně fungují?

Existuje několik druhů přípravy bylinkových čajů podle
části rostliny, ze které se připravuje. Nálev připravujeme
z květů, nati či bylin, které obsahují vonné látky (silice).
Na šálek čaje spaříme 1 lžičku směsi, vyluhujeme po dobu
15 minut a scedíme.

Kořeny a kůry se připravují jako odvar. Stačí zalít čajovou
lžičku bylin 250 ml studené vody a vařit 3 až 10 minut podle
Léčivé bylinky léčí nemoci mírnou, nenásilnou cestou, ale typu byliny. Necháme 15 minut odstát a scedíme.
bohužel také cestou pomalejší. Vzhledem k tomu, že obsahují účinné látky (jako jsou silice, třísloviny, alkaloidy Studený výluh neboli macerát je vhodný pro byliny obsaa další), není je většinou vhodné popíjet neustále v průběhu hující slizovité látky a pro byliny, jejichž obsahové látky se
celého roku, naše tělo by si na ně totiž zvyklo a ony by pře- varem rozkládají a ztrácejí svou účinnost (např. jmelí bílé).
staly účinkovat. Existuje však několik jemných bylin, které Zpravidla 1 čajovou lžičku přelijeme 250 ml studené vody
můžeme pít každý den. Jedná se například o listy jahodní- a při pokojové teplotě necháme 8 až 10 hodin odstát. Zcedíku, maliníku, ostružiníku, černého rybízu. Z těchto bylinek si me a můžeme jemně asi na 30 stupňů Celsia přihřát.
můžeme udělat směs a v případě zdravotních potíží je možno k nim přidat bylinku, která ony obtíže zmírňuje.
Lihovodné roztoky se připravují, pokud se některé účinné
látky nerozpouštějí ve vodě, ale jen v lihu. V takovém příLéčivý čaj určený k léčbě konkrétních zdravotních obtíží se padě by vodný výluh nebyl dostatečně účinný. Lihovodný
doporučuje pít maximálně po dobu jednoho měsíce. Potom roztok připravíme tak, že do šálku připraveného bylinného
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rozmarýn, ostropestřec mariánský, mateřídouška
obecná,
podběl obecný, jmelí
bílé a další.
Některé bylinky mohou
zase snížit či negativně
ovlivnit účinek hormonální
antikoncepce. V tomto případě
bychom se měli vyhýbat třezalkovému čaji, pupalce a velkému
množství sójových výrobků.

čaje přidáme ještě 2 až 3 lžičky lihové tinktury. Tato příprava je vhodná
například u šalvěje, mateřídoušky,
lichořeřišnice. Tyto roztoky nacházejí
uplatnění při léčbě nosohltanu a krku
jako kloktadla a také při onemocnění
močových cest.
Lihové výtažky a tinktury se připravují
ze sušených i čerstvých bylin. U sušených bylin volíme poměr 1 díl bylin na
10 dílů 40 až 60% alkoholu. U bylin čerstvých je vhodný poměr 1 díl bylin na
4 díly alkoholu. Naložené byliny necháme vyluhovat 14 dní a pak zfiltrujeme.

Mohou nám škodit?
Bylinky mnohdy obsahují silně účinné
látky a před jejich použitím je třeba se
poradit se zkušeným bylinářem, lékárníkem nebo ošetřujícím lékařem.
Jen tak se možným nežádoucím účinkům vyhneme.

Avšak pozor
na užívání bylinek
bychom si měli určitě dát
v době těhotenství a kojení. Některé by mohly mamince nebo plodu
ublížit a dokonce vyvolat předčasný
porod. Účinné látky některých bylinek
také přecházejí při kojení do mateřského mléka.

Opatrnost při výběru bylin je také nutná při epilepsii. Požívat se nesmějí
bylinky s těkavými silicemi, které by
mohly dráždit nervový systém a vyvolat epileptický záchvat. Patří mezi ně
například: anýz, fenykl, rozmarýn, mateřídouška, šalvěj, dobromysl či yzop.
Při výběru bylinek bychom měli zpozornět také v případě, že užíváme
Warfarin či máme-li vysoký krevní
tlak. Pro děti nejsou vhodné lihové výtažky a hořké byliny (hořec, pelyněk),
které mohou vyvolávat zvracení.

Bylinky nevhodné v těhotenství a při
kojení: řebříček obecný, pelyněk pravý, přeslička rolní, lékořice lysá, třezalka tečkovaná, yzop, máta peprná,

PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Kojencům je doporučován čaj heřmánkový a fenyklový.
Od šesti měsíců věku je pro děti vynikající čaj rooibos. Je připraven z afrického keře, čajovce kapského, který roste pouze
v Jihoafrické republice. Čaj má lahodnou chuť a nádhernou červenou
barvu. Obsahuje velké množství antioxidantů, vitaminů a minerálů. Má
protialergické účinky, léčí kožní problémy, zvyšuje imunitu, působí také
proti stresu a nervozitě.

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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Soutěž

8miSMĚRKA

5 xRA!!

VÝH

Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Vyluštěte křížovku či osmisměrku a znění tajenky nám zašlete
nejpozději do 15. února na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo
SOUTĚŽ.

Doplněk stravy

Doplňte znění tajenky a vyhrajte Möller’s rybí olej s citronovou příchutí, který se vyrábí z čerstvých
jater tresky arktické lovené u pobřeží norského souostroví Lofoty a pomáhá udržovat vaše zdraví:
„Möller’s - …“

AVAR, BĚŽEC, BICEPS, BIKINI, BODLA, BODY, BORY, ČLEN, DEKL, DĚTI, DIÁŘ, DOSLOV, DŘÍK, ELSA, INAK, IONT, JÍST, KILO, KLIH, KOLIBY,
KŘEZ, KULMA, KYPR, LAIK, LOSOS, LUBY, NÁRT, OBAVA, OBTAHY, OCÚN, OČAR, OPTIMA, OZIMY, PAVÍ, PILY, PÍST, POHLAVÍ, POKLOP,
PROMĚNA, PRST, PRSTY, RAMPA, ROBA, ROZKROK, ROZOR, ŘÍPA, SBĚŘ, SKÁLY, SMÍCH, SMRÁDĚ, SPOT, STAN, STYL, ŠAMAN, ŠLOH,
ŠTĚK, ŠTĚP, TÁLY, TLAPA, TRUP, TVRZ, TYLY, ÚTROBA, UVIDĚT, ZRAK, ZVĚŘ

Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až pěti šestinami. Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce v pořadí shodném s jedním
z těchto pěti výsledných čísel.
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Křížovka

5 xRA!!

VÝH

Zdravotnický prostředek.

Doplňte znění tajenky a vyhrajte XL-S Medical 180 tablet od společnosti
Omega Pharma: „S XL-S Medical můžete po Vánocích zhubnout až … než jen samotnou dietou.“

Tajenka z minulého čísla: „Příležitost je jako východ slunce. Když budeš dlouho čekat,
unikne ti.“
Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až pěti šestinami. Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce v pořadí shodném s jedním
z těchto pěti výsledných čísel.
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Rostlina

Prha arnika
vás zbaví chrapotu
i pocitu těžkých nohou
Prha arnika je rostlinkou, které bychom
rozhodně měli věnovat svou pozornost.
Jejími účinky byli lidé fascinováni již
před mnoha staletími. Prha se používala
ve starém Řecku a v 7. století se objevila
v tradičních lékopisech. Proč?

A

rnika je ceněná především pro své protizánětlivé
a vazoprotektivní (ochrana cév) účinky a její schopnosti bojovat proti bolesti. Její tradiční použití je tedy především zevní, využívá se ve formě tinktury, masti či gelu. Tuto
zázračnou rostlinu však můžeme užívat i vnitřně, avšak
výhradně jako homeopatikum, kdy se maceruje celá kvetoucí rostlina a vzniklá tinktura se ředí dle potřeby (zpravidla nízké a střední ředění). V neředěné formě může být
arnika toxická. Obsahuje totiž seskviterpenické laktony,
které jsou cytotoxické a kardiotoxické a mohou způsobit
bolest hlavy, dýchací a trávicí potíže či vyvolat zvracení.
Arnika je ochlupená rostlinka dorůstající do výšky 20 až
50 centimetrů. Její květy se podobají kopretině, ale jsou
celé žluté. Spatřit je můžeme od května až do srpna.

S arnikou proti bolesti
Jednou z nejvýznamnějších vlastností arniky je, že dokáže ulevit od bolesti svalového a kosterního původu či tlumí
bolesti, které doprovázejí artrózu. Využití našla při léčbě
otoků, pohmožděnin a krevních podlitin. Zmírnit umí ale
také gynekologické bolesti – užívá se při porodu, zavádění
nitroděložního tělíska nebo při silné menstruaci.
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Zapomenout nesmíme ani na její schopnost zlepšit kvalitu žilní stěny. Pokud je stěna našich žil dostatečně pevná
a pružná, nebudeme mít pocit těžkých nohou a neměly by
se nám vytvářet spontánní podlitiny, kdykoli se sebeméně
udeříme.
Jako homeopatikum nám arnika poslouží také při boji
s angínou, bolestí v krku či se zánětem dásní. Ředění 9 CH
se dokonce doporučuje pro odstranění chraptění nebo pro
úlevu přetížených hlasivek.

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Arnica montana
Čeleď: hvězdnicovité
Kde roste: Prha arnika roste v horských oblastech
Evropy – především na náhorních lukách (nad 800 m
n. m.). Daří se jí v kyselých, křemičitých a nevápenatých půdách. Terén by měl být nakloněný.
Které části se používají: celá rostlina
Co obsahuje: seskviterpenické laktony, helenalin,
flavonoidy, thymol (esenciální oleje)

Léčba suchého a dráždivého kašle

Novinka
Léčba suchého a dráždivého kašle
Pro děti od narození* a dospělé
Vhodný i pro těhotné a kojící ženy
Neobsahuje alkohol

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem
neproduktivního kašle. K vnitřnímu užití. *U dětí do 2 let by měla být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.
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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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