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EDITORIÁL
Keď mojim deťom poviem na niečo – Nie, okamžite svoju otázku
zopakujú. Sú presvedčené, že som určite dobre nepočula. Inak by
som im predsa nemohla dať nesprávnu odpoveď. Takže dostávam
novú šancu povedať, čo chcú počuť. Áno – na piatu porciu
zmrzliny, na čokoládu pred obedom aj na ďalšiu rozprávku pred
spaním, hoci je už tak neskoro, že je to až, ako hovorí môj brat,
„na sociálku“.
Posledné týždne som tých opakujúcich sa otázok počula
nekonečne veľa. Tentokrát ale nie od mojich detí. Sypali sa zo
všetkých médií: Prečo hygienici netrasujú nakazených? Prečo ich
nie je viac? Čo robili, keď sa nám to tu tak šíri? Prečo sa netestuje?
A odpoveď, že trasujú, ich stavy boli posilnené, robia, čo treba
a na test sa dostane každý, komu je indikovaný, zjavne nebola
tou, čo chceli počuť. Takže znova – prečo…? Prečo? A prečo?
Áno, aj ja si zo školy pamätám slávnu a trochu zlomyseľnú poučku,
že novinárov nezaujíma to, čo stojí, ale len to, čo padá. Prosím,
nekrúťte hlavou. Veď ruku na srdce – kúpili by ste si noviny
s obrovským titulkom – „Všetko funguje, máme to pod kontrolou“?
Katastrofy a zlyhania skrátka predávajú viac. Akurát neviem, či
špeciálne v momentálnej koronavírusovej dobe viac ako nasilu
vzrušujúce čítanie nepotrebujeme reálne, aj keď „suché“ fakty.
Lebo práve na tie sme stavili my. Pýtali sme sa za vás, či sú
onkologickí pacienti v čase korony naozaj na druhej koľaji
a Oravčania takí nezodpovední, ako sa to o nich rozšírilo. Či nám
v boji s týmto vírusom oslabená imunita naozaj pomôže viac ako
silná a či sa lekárky pracujúce v laboratóriách, ktoré vykonávajú
PCR testy, boja viac nákazy alebo o vlastné deti. A prinášame ich
slová, názory a skúsenosti tak, ako nám ich povedali. Na prvýkrát.
A viete čo? Vôbec nie sú „suché“. Práve naopak.
Tak ako mi nepripadá „suché“, že hygienici naozaj robia, čo treba
a na test sa dostane každý, kto ich potrebuje. Nepovedali mi to
politici. Ale moja sestra, ktorá po stretnutí s kolegyňou, ktorej
potvrdili Covid-19, skončila v karanténe. Dovolím si ju citovať:
„Klobúk dole, ako to majú zorganizované.“
Vaša

KATARÍNA ALBERTY ONDREJKOVÁ
šéfredaktorka
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rúška a... Dodržiavanie obmedzení nám môže pomôcť zvládnuť
túto hrozbu. Na obrazovky treba viac lekárov ako hádajúcich
sa politikov!!! Aby ľudia pochopili, že rebéliou sa nič nekončí!
Ďakujem Vám!
S pozdravom Marta H., Dubnica
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Vážená redakcia,
myslím si, že táto neľahká doba nás stále viac núti byť ostražitými
a zaujímať sa o naše zdravie, artikel, ktorého cenu poznáme, ak
oň prichádzame, preto siahame po mnohých periodikách.
Profesor Peter Jarčuška... Skvelý článok!!! Prezident Slov.
spol. infektológov a člen pandemickej komisie, lekár, ktorý
vecne a zrozumiteľne hodnotí túto neľahkú dobu pandémie.
Virulencia je veľká, ale... otvorenie hraníc, migrácia, dovolenky
a nezodpovednosť ľudí s podceňovaním choroby si vyberá svoju
daň! Závažnosť a priebeh ochorenia netreba podceňovať! Ak len
nechceme počúvať o fatálnych koncoch... Testovanie, hygiena,

Symptomatická liečba
slabej až stredne silnej
bolesti a horúčky
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Pripravila: Katarína Alberty Ondrejková, foto: RTVS, Martin Črep, archív Ivety Malachovskej

Registrujem ju od jej prvých
momentov na obrazovke.
Možno je to desaťročným
vekovým rozdielom,
ideálnym, aby som ja bola
jej dobrý divák a ona pre
mňa dobrý sprievodca. Ale
platilo to aj s každým rokom,
ktorý nám obom pribudol,
keď som si čím ďalej, tým
viac uvedomovala, že táto
baba to jednoducho vie.
A robí to dobre. Ona sa fakt
pýta za mňa. A postupne
už nešlo o televíziu. Myslela
som na ňu aj v deň, keď
som porodila svoje prvé
dieťa. Bola som totiž
taká šťastná ako nikdy.
Presne ako to v nejakom
rozhovore spomenula ona,
no vtedy som si to nevedela
predstaviť. Ale v deň, keď
som sa stala mamou,
som do poslednej bodky
pochopila, o čom hovorila.
A často sa pristihnem, že
si na ňu spomeniem aj
v bežný deň, keď sa s mojím
mužom smejeme na tom,
čo by nikomu inému asi
smiešne nebolo, lebo je
to humor, ktorý spája nás
dvoch, ktorým si pomáhame
prežiť chvíle, keď nám
dáva život zabrať. A to isté
o svojom manželstve hovorí
aj ona. Moderátorka a tvár
televízneho Dámskeho klubu
Iveta Malachovská.

Uvedomujem si, že som s vami
v podstate vyrastala. Kalendár
síce ukazuje, že sme odvtedy
o pár desaťročí staršie, ale inak
sa nezmenilo nič. Stále z vás cítim
to, čo vtedy – akčnosť, nasadenie,
energiu… Máte rovnaký pocit, alebo sa na vás predsa len vek nejako
podpisuje?
Myslím, že nie. Vek vnímam jedine
cez moje faldy, čo je ale najmä posledné dva-tri roky, keď som prechádzala tým náročným ženským obdobím, akým klimaktérium je, úplne
prirodzené. Takže okrem pár rokov
navyše v občianskom preukaze, mám
navyše aj pár kíl. Na jednej strane je
za tým prechod a na druhej to, že
sa mi úplne zmenil život vo vzťahu
s manželom, ktorý ma momentálne
potrebuje viac, ako ma potreboval
kedykoľvek doteraz. Čas, ktorý som
doteraz venovala sebe, venujem
jemu. Ak som doteraz chodila do fitnescentra alebo na bicykel štyrikrát
do týždňa, teraz som šťastná, ak sa
mi to podarí dvakrát. Ale benefit, ktorý ten spoločný čas prináša v našom
vzťahu, je pre mňa hodnotnejší ako
koľkokoľvek zhodených kíl.
Kilo hore-dolu navyše vnímate skôr vy,
ostatní vidia stále rovnakú energiu.
To je možné. Čo sa týka energie, dovolím si povedať, že sa u mňa nezmenilo nič. Stále ďakujem, že som
sa narodila jedenásteho júla v slnečnú nedeľu. Celý život som totiž
slnečné letné dieťa. Človek, ktorý sa
ráno postaví z postele a funguje. Je
úžasné, že si na to môj manžel dokázal zvyknúť, že vedľa neho leží baterka, ktorá keď sa zapne, tak jednoducho svieti. Aj keď zase – už i moje
telo dvíha varovný prst, už aj ja mám
chvíle, keď ma všetko bolí. Hoci ma
to bolelo celý život, ale teraz to bolí
inak. Sú momenty, keď musím jednoducho vypnúť a oddychovať.
Teraz asi mnohí zostali prekvapení,
lebo bolesť na vás nikdy nevideli.
Od štrnástich rokov mám veľmi
vážnu koxartrózu, poškodené bed-

rové kĺby, ktoré sa snažím udržiavať
v nejakom stabilnom móde, aj keď
už mi lekári naznačili, že by bolo
dobré ich vymeniť. Mimochodom,
celé detstvo som chcela byť učiteľkou telocviku, ale toto ma zastavilo.
To sa vo vašom prípade dá?
(smiech) Neviem. Rozhodne som si
však povedala – dobre, ale život aj
tak ide ďalej.
Takže nakoniec vás to možno
dokonca posunulo dopredu.
Áno, ale všetko je skôr o náhodách.
Povedala by som to na takom možno nie presnom príklade. Zavolajú
opernému spevákovi a povedia mu –
zajtra v Brne Don Giovanni. Ak to má
v repertoári, okamžite povie – idem.
Ak nie a je zodpovedný, povie – viete čo, nie som si v tom istý. Zavolajú
teda niekomu inému, kto je možno
na tom rovnako ako ten predtým,
ale má v sebe dravosť, sebavedomie, a povie si – skúsim, zabojujem.
A môže to vyjsť. A ja si myslím, že
som mala vo chvíľach, keď som začínala, v nejakých šestnástich, sedemnástich rokoch niekoľko takýchto
momentov, keď som nečakala, chytila som sa príležitosti a vyšlo to.
Je takáto odvaha nedeľným letným
deťom nadeľovaná automaticky?
Alebo je za ňou niečo viac?
Je pravda, že naša mama bola na nás
so sestrou dosť prísna, za čo som
jej však neuveriteľne vďačná. ´Maminka moja, ty si ma tak vystrojila
do života!´ Každý deň na ňu myslím
a ďakujem jej. Boli sme dievčatá
do voza aj do koča, ale na druhej
strane vychované s rešpektom a úctou k druhým. A dnes som na seba
už prísna sama. Bohužiaľ, teda pre
mňa bohužiaľ, lebo som tvrdá aj
na tých, s ktorými pracujem. A to sa
dnes ľuďom nepáči. Pokojne však
budem tá, ktorú nebudú mať radi,
tá, čo sa do všetkého stará, lebo ak
ľudia prestanú byť nároční, tak sa
to tu zrúti ako domček z karát. Kamarát mi nedávno hovoril, ako stál
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› Rozhovor

v obchode v rade pri pokladni, keď
k pokladníčke prišiel človek, ktorý
nemal rúško. Ona mu veľmi pokojne
povedala, že keď si nenasadí rúško,
tak mu nákup nenablokuje. On však
namiesto toho, aby to urobil, začal po nej kričať. A ten kamarát mi
hovorí, bol som pripravený vypáliť
za ním a povedať – daj si okamžite
to rúško, kvôli tebe tu všetci čakáme, no manželka ma zastavila, aby
som to neriešil. Takto sme skončili, neriešime. My sa vlastne bojíme
starať sa do ľudí, ktorí robia zle. Ale
kam sme sa dostali? Sami seba presviedčame, že toto je sloboda, hoci
vieme, že ten človek robí zle. Mám
pocit, že sme na tom horšie ako
pred rokom ´89, keď sa doma rozprávala jedna vec a vonku druhá.
Teraz sa už ani doma nerozpráva to,
čo si naozaj myslíme.
Mám pocit, že ste trafili klinec
po hlavičke a dovolím si vašej
mame tlieskať a ďakovať aj ja, že
vás takto vychovala. My si totiž
ani neuvedomujeme, ako sa to
najdôležitejšie ukladá do nás práve
v detstve, odborníci dokonca hovoria, že to najpodstatnejšie do šiestich rokov. Vo vás sa však ukladala
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nielen mamina múdrosť a sila, ale
aj detská bolesť, keďže ste vyrastali bez otca… Myslíte, že vás to
poznamenalo?
Absolútne. Ak vyrastáte v neúplnej
rodine, mama sa môže aj zodrať,
môže vám dať všetko na svete, stále
vám bude niečo chýbať. Som presvedčená, že manželstvo a rodina je
najväčšie šťastie. Myslím, že nebolo
vymyslené nič lepšie, tak ako nebolo vymyslené nič lepšie ako desatoro, a to nie som veriaca. Ale veľmi
intenzívne sa ním riadim.
V čom tú absenciu otca dieťa, a špeciálne dievča, cíti najviac? Ten váš
totiž od vás odišiel a založil si novú
rodinu.
Poviem to veľmi otvorene, neuveriteľne mi chýbalo objatie muža. Vydávala som sa až dvadsaťosemročná, lebo som stále hľadala človeka,
v ktorom nájdem partnera, milenca, otca, priateľa, všetko v jednej
osobe. Veľmi mi totiž chýbal v detstve mužský element. Dnes som
od môjho muža svojím spôsobom
až závislá. Vždy som totiž vedela, že
urobím všetko preto, aby sme my tú
rodinu mali, aby moja dcéra nikdy
nepocítila, čo to je nemať otca.

Nielenže sa vám to podarilo, ale
myslím, že ste si ešte viac uvedomili, aké to muselo byť pre mamu
ťažké, keď ona tú oporu v mužovi
nemala.
Preto ju nekonečne obdivujem.
Za tú samotu, za tú ochotu nechať nás v istej chvíli obe vyletieť
z hniezda a zostať sama doma. Snažiť sa nevyrušovať, aj keď jej bolo
smutno, len aby sa nič nepokazilo
v našich rodinách. Manželstvo je
totiž kamarátstvo. Ak žena zostane
s dvoma deťmi sama, keď odídu,
nemá toho kamaráta na celý život.
Kamaráta, s ktorým spolu zostarnú. S ktorým sa budú spolu smiať
na tom, čo bolo pred dvadsiatimi
rokmi. Kamaráta, ktorý by ju chytil
za ruku a povedal jej, že aj keď už
nič nie je tak ako pred dvadsiatimi
rokmi, aj tak ťa milujem…
(tečú jej slzy)
Prepáčte, ale mám s mamou stále
blízky vzťah. Každú sobotu chodíme so sestrou na cintorín, a potom
ideme spolu na kávu, tak ako sme
vždy chodievali s maminkou. Verím, že sa teší, že sme tam pri nej.

ty každému. A som nesmierne pyšná, že sme to s manželom obidvaja zvládli tak, ako sme to zvládli.
Boli to najkrajšie roky nášho života. Zároveň som šťastná, že som
jej mohla dať to, čo mne chýbalo.
Mala otca. Teraz už len verím, že si
Kristínka vybuduje rovnako krásnu
rodinu. Vzor má, vie, ako má vyzerať, aj keď si uvedomuje, že dnešná
doba je o čosi náročnejšia. Dnes
množstvo ľudí žije len tak bez manželstva a tvária sa, aké je to výhodné. Neviem pre koho.
Svoje šťastie ste chceli zdvojnásobiť, no druhá ratolesť vám už
dopriata nebola…
Dohodli sme sa, že to necháme jednoducho na osud a osud to zariadil
takto. A my sme s tým vyrovnaní.
A šťastní.
Tým, že Kristínka zostala jedináčikom, neboli ste na ňu príliš upnutá?

Úprimne? Aj keď som, na rozdiel
od mojej sestry, ktorá sa vždy hrala s bábikami, bola skôr na motorky, materstvo ma draplo, ako sa
patrí. Bola som naozaj prehnane
starostlivá. Vtedy však vždy nastúpil môj manžel a povedal mi – tuto
uberieme, toto necháme. A neuveriteľne som mu vďačná za to, že
keď mala Kristína asi rok a pol, ma
zobral za ruku a povedal mi, že je
síce šťastný, že máme krásnu dcéru, že mi je za ňu veľmi vďačný, ale
že ma prosí, aby som pri tom šťastí
nezabúdala na neho. Lebo v pätnástich alebo v dvadsiatich nám
dcéra povie – čau, rodičia a odletí
do sveta a my budeme dvaja cudzí
ľudia. Ako mamy totiž robíme často
tú chybu, že sa upneme na deti, dýchame za ne, myslíme, jeme, všetko… A partner je zrazu na vedľajšej
koľaji. Znáša to prvý rok, druhý, tretí a na štvrtý si nájde milenku. Preto hovorím, že číslo jeden v mojom

živote je môj manžel a číslom 1/a je
moja dcéra. Lebo tak ako mňa musela moja mama pustiť žiť, tak som
ja musela pustiť moju dcéru. Ale
ten partner, to číslo jeden, je stále
pri mne.
Napriek tomu, aké to bolo otvoriť
jej náruč a povedať – choď? A najmä, aké to bolo potom?
Zostalo veľké prázdno, minimálne
rok človek cítil takú podvedomú úzkosť, slabosť, smútok. Mali sme však
a máme jeden druhého. A ja sa teším
na ďalšie roky, ktoré prídu, i keď má
manžel veľmi vážne ochorenie a nevieme, čo nás čaká. Aj keď sa nám
úplne zmenil život. Snažíme sa tešiť
z každého jedného dňa, snažíme sa
tešiť na cestovanie, aj keď sa momentálne zdá nereálne. Ale ono reálne je,
lebo my sa budeme musieť s koronou
naučiť žiť, ona totiž nezmizne. Gándhí má krásnu myšlienku, že život
nie je o čakaní, kedy príde búrka, ale

Celkom určite, ale myslím, že sa teší
predovšetkým vaša dcéra, že má
takú mamu. Aj keď si možno ešte
neuvedomuje, ako veľa ste jej toho
odovzdali. Už len úžasnú odvahu.
Boli ste totiž napríklad prvá, kto sa
objavoval na televíznej obrazovke
s tehotenským bruškom…
To je pravda. Malo to, samozrejme,
dve stránky; na jednej strane mi
ženy ďakovali, že aj ony ako učiteľky, predavačky, poštárky pracujú
s bruškom a že je úžasné, že sa to
nehanbím ukázať. Ale boli aj také,
ktoré ma odsudzovali, že sa s bruchom pretŕčam. Našťastie, tých
prvých bolo viac. To ma veľmi povzbudzovalo.
Zrejme až do spomínaného najkrajšieho dňa v života, keď Kristínka
prišla na svet.
Považujem to naozaj za najväčší
dar, ktorý, bohužiaľ, nie je dopria-
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› Rozhovor
o tom, aby sme sa naučili tancovať
medzi kvapkami. Takže my s Martinom tancujeme o život a baví nás to.

Nepochybujem. Aj keď to asi chcelo
prejsť kus cesty od chvíle, keď sa
objavili prvé príznaky.
Tie prišli už pred piatimi rokmi.
Hneď sme išli na vyšetrenie, kde
sa však najskôr skleróza multiplex
vylúčila. Dostal od neurológa nejaké lieky, no príznaky sa stupňovali. A po dvoch rokoch mu
nakoniec SM-ku predsa len definitívne diagnostikovali. A nám sa
kompletne zmenil život. Manžel
musel opustiť divadlo a opustiť
veľmi radikálne. Sama som mu
však hovorila, že musí odísť ako
pán. Posledné tri roky sa totiž už
naozaj veľmi trápil. Nemal starosti, či dobre zaspieva, ale či na javisku prejde z bodu A do bodu B.
Na druhej strane ale čím viac prenikám do sveta sklerózy multiplex,
tým viac si uvedomujem, aký sme
dostali dar. Dvadsaťsedem rokov
nášho spoločného života nás nechala, nedala mi jediný dôvod,
aby som sa o Martina musela začať báť.
S dávkou pokory sa na to dá pozerať aj takto, že človek dostal veľa
rokov zdravia a veľa vecí stihol.
O to viac ich ale musí opustiť.
To je pravda. Pred pár dňami sme
s manželom pozerali koncert Johna
Wiliamsa z Viedne a obaja sme plakali. Každá jedna vec v rámci umenia sa nás totiž dotkne. Navyše Mar-
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Rozprávali sme sa o strachu
o dcéru, napadlo vám niekedy, že
sa máte báť aj manžela? Že sa mu
môže niečo stať?
Nikdy. Naozaj nikdy. Jeho diagnóza
bol hrozný šok. Koľkokrát sa v noci
zobudím, dívam sa na neho a tečú
mi slzy, aké to má chalan ťažké. Je
zraniteľnejší, prchkejší, mnoho vecí
sa ho dotkne, uvedomuje si, že je
nemotornejší… Ale spolu všetko
dáme.

tin a v podstate všetci ľudia, ktorí
robia tento kumšt, sú trojnásobne
citliví ako my ostatní. Svojím spôsobom je to až prekliatie. Ten pocit,
keď stojíte na javisku a celý orchester hrá s vami, totiž nič nevie nahradiť. A je strašné, keď musíte povedať, že je koniec. Nezávidím mu ani
jeden deň toho, čo prežíva.
Ja mu naopak závidím. Vás. Celý
čas, čo vás počúvam, mám pocit,
že ste jeho najlepší liek… Doslova
cítim, ako ho ľúbite, ako ste tu pre
neho.
Keby som vám mala povedať, kto
je moja najlepšia kamarátka, tak
poviem, že Martin. Nikdy som nechodievala s dievčatami na dámske jazdy, ja som všade chodievala s ním. A aj keď sme si niekde

išli sadnúť s babami z Dámskeho
klubu, tak som sa v nejakú hodinu zdvihla – dievčatá, idem domov. Smiali sa mi – zase sa trepeš
za svojím Maťkom. Áno, trepem
sa za svojím Maťkom, lebo s ním
mi je najlepšie na celom svete.
A na tomto sa nezmenilo nič. Viete,
mať prácu je úžasná vec, mať prácu, ktorá vás baví, ešte lepšia, ale
život sa nedeje v práci, ale s tým,
koho milujete.
Veď hovorím, že by vás za nič
nevymenil. No rozprávame sa iba
o ňom, ako to zvláda on. Ako to
však zvládate vy? Vládzete?
(zapípa jej správa)
Keď vám príde päťkrát denne esemeska: „Veľmi ťa ľúbim“, tak ako
teraz mne, tak nevládzte… (úsmev)

› Z prvej línie
Z prvej línie: Syn jednej z lekárok sa chystá pripraviť do školy
prezentáciu o covide: Ako som prišiel o mamu!

Hovoria si „covidky“
Lekárka z Martina Danka
Rošková vedie covidové
laboratórium. Pred pár
mesiacmi neexistovalo.
Ale to neexistoval ani
vírus SARS-CoV-2. Dnes,
zajtra a pravdepodobne
aj budúci týždeň, rovnako
ako ten ďalší, bude spolu
so svojimi kolegyňami
zatvorená v laboratóriu
a nebude to pre ňu
nič nové. Medicínsky
tím martinskej lekárky
takto pracuje už sedem
mesiacov. A nielen oni,
ale všetci tí neviditeľní
ľudia v laboratóriách
po celom Slovensku,
ktorí denne vyhodnocujú
tisíce vzoriek testov
na Covid-19.
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bežný rodinný život. Pre pandémiu,
pre prácu, pre poslanie...

Nevieme, kedy sa
vrátime domov
Martinská lekárka pracuje v medicínskych laboratóriách spoločnosti
Klinická Biochémia na oddelení klinickej mikrobiológie. Má na starosti
hlavne covidové laboratórium, ktoré je teraz jedným z najdôležitejších
bojísk proti neviditeľnému nepriateľovi. „Posledné týždne sme museli
navyšovať denné kapacity testovaných vzoriek a chvíľami je to naozaj na hranici... Nepracujeme v štandardnej pracovnej dobe, vzhľadom
na zhoršujúcu sa situáciu nikdy nevieme, kedy sa vrátime domov,“ hovorí mladá doktorka, ktorá vysvetľuje náročnosť covidových testov.
„Vzorky po príchode na oddelenie
treba roztriediť, priradiť k žiadankám, zapísať do laboratórneho informačného systému a následne sa
samotná vzorka spracováva a testuje. V prvom kroku robíme izoláciu
nukleovej kyseliny, v tomto prípade
RNA, a následne získaný izolát ide
do samotnej polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Pokiaľ reakcia prebehne v poriadku, výsledok vieme
po troch hodinách od začatia spracovávania vzorky.“

ky testované vzorky sú spracovávané
v laminárnych boxoch, ktoré chránia
personál ako aj vzorky, nevyhnutnosťou sú, samozrejme, respirátory
a ochranný odev pri spracovávaní
primárnych vzoriek od pacientov. Ak
má niekto problém s nosením rúška,
v porovnaní s ochranným vybavením,
ktoré máme my, hovoríme, že máme
rúška na tvári za odmenu.“

Odtrhnutá od detí
Pre pracovnú dobu od nevidím
do nevidím Danka svoje deti, trojročného a päťročného syna, musela
dať k starým rodičom, pretože nikdy nevie, kedy sa vráti z práce. „Naše

odlúčenie zvládam veľmi ťažko. No
keď si predstavím, že by som im mala
dať len pusu na dobrú noc a bol by
to náš jediný moment, ktorý spolu
budeme za celý deň, hovorím si, že
je to momentálne takto lepšie. Trhá
mi srdce, keď moje dieťa strihá kalendár a túžobne očakáva maminku, no ona musí svoj príchod znovu
oddialiť, lebo situácia je znovu horšia a horšia.... “ Má však skvelý tím
kolegýň a navzájom sú si oporou
v týchto náročných pandemických
časoch. „Máme dokonca svoj pracovný názov Covidky.“ Aj jej kolegyne sú matky a všetky sú v podstate
na jednej lodi. „Áno, aj ony mi rozprávajú covidové príbehy a vtedy mi

Mať iba rúško je odmena
Áno, sú naozaj neviditeľní. A áno,
nehovorí sa o nich, nevidíme ich,
nie sú každý deň v správach. To, čo
však každý deň vidíme a od čoho
sme závislí, je ich práca. Len vďaka nim vieme, či sme zdraví, alebo
nie. Len vďaka nim sa dennodenne
dozvedáme, koľko ľudí sa u nás nakazilo novým koronavírusom, koľko sa vyliečilo, koľko, žiaľ, zomrelo.
Krutá realita týchto dní.... Nás, ktorí
máme to šťastie a zatiaľ sme zdraví, rovnako ako naši blízki, sa to dotkne len cez večerné správy. Lekár-

ka Danka Rošková a jej medicínsky
tím však stojí zoči-voči nebezpečnému vírusu osobne. Áno, nebezpečnému. Každý deň chodia do práce s vedomím, že teraz je to iné ako
kedykoľvek predtým. Rizikovejšie,
a to i napriek množstvu ochranných
prostriedkov, kombinéz, rukavíc, zápästí či členkov oblepených lepiacou
páskou, rúšok, štítov... Práve preto
Danka už niekoľko týždňov nemôže
byť so svojimi dvoma malými synmi. Nemôže ich objať, uložiť do postele, hrať sa s nimi a normálne žiť
Pripravila: Anna Žilková, foto: archív D. R., Shutterstock

Už niekoľko mesiacov vídavame fotografie unavených lekárov s tvárami otlačenými od masiek a štítov,
počúvame o zdĺhavom navliekaní
a vyzliekaní ochranných oblekov,
ktoré sa stali každodennou povinnou výbavou lekárov. A to sa týka
aj statočných žien v martinských
laboratóriách. „Samozrejme, aj my
musíme dodržovať maximálnu bezpečnosť pri práci, jednak vzhľadom na možnosť prenosu infekcie
a jednak i vzhľadom na vzorku samotnú, ktorá musí mať zabezpečené maximálne bezpečné prostredie,
aby nedošlo k jej kontaminácii. Všet-
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› Z prvej línie
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môžem ochorieť vzhľadom na zvýšené riziko v pracovnom prostredí.
Ak by som aj ochorela, verím, že to
zvládnem s čo najľahším priebehom, no sú okolo mňa moji blízki,
ktorí sú rizikoví vzhľadom na pridružené ochorenia a o tých sa bojím
omnoho viac, i keď nikto nevieme,
ako naše telo zareaguje na prípadnú infekciu,“ pripúšťa lekárka, ktorá žije a pracuje v jednom z najväč-

Verím, že sa to zvráti
Danka Rošková sa túžila stať lekárkou, už keď mala šesť rokov. „Môj
ocko zomrel na infarkt myokardu.
Vtedy som povedala maminke, že raz
budem lekárkou a budem zachraňovať deťom ich ockov.“ Už vtedy mala
úprimné úmysly, tak ako ich má aj
dnes, v čase pandémie. Ako všetci lekári, zdravotné sestry a nemocničný
personál, ktorí doteraz nikdy nezažili to, čo zažívajú dnes. Práve preto
aj u nás môžeme hovoriť o hrdinoch.
Uvedomuje si človek práve teraz
o čosi viac, že toto je tá chvíľa, keď
najviac platí Hippokratova prísaha,
keď ide naozaj o poslanie, pre ktoré sú tým, čím sú, i napriek obrovským obetiam? „Raz mi jeden človek
z môjho pracovného života, ktorého
si veľmi vážim, povedal, že všetko má
svoje obete. V týchto dňoch si na jeho
slová spomínam dosť často. Naše povolanie je s tým neodmysliteľne spojené, navyše si myslím, že každý lekár
a zdravotník, ktorý si robí svoju prácu
a vkladá do nej aj kus svojho srdca, to
nevníma ako obeť, ale možnosť a príležitosť pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú.“ Lekárka Danka verí, že
nezodpovednosť, zľahčovanie, šírenie hoaxov, kritika rúšok nebudú
viac vyhrávať nad odbornou argumentáciou. „Najdôležitejšie v nasledujúcich dňoch bude nastavenie
a prísne dodržiavanie preventívnych
opatrení, ktoré nám môžu pomôcť situáciu stabilizovať a spomaliť nárast
denného prírastku pozitívne testovaných.“
Doktorka Danka Rošková dnes ešte
nevie, kedy sa bude môcť vrátiť
k normálnemu pracovnému aj rodinnému životu. Vie len to, že čas,
keď objíme svojich synov, bude pre
ňu tým najvzácnejším.

omôže vám v tom prípravok Elli MenoOsteo
FORTE, ktorý ponúka komplex dôležitých
látok pre ženy v menopauze aj po nej. Vďaka extraktu z ďateliny lúčnej pomáha udržovať
po
pokojný a pohodlný prechod. Extrakt zo šišiek
ch
chmeľu zase napomáha ženám vyrovnať sa s návalmi horka, potením, nepokojom, či podrážva
de
denosťou. Prípravok obsahuje vitamíny D3 a K2
a ttiež vápnik, ktorý je potrebný pre zdravie kostí.
Riešenie pre menopauzu aj osteoporózu súčasne!
Rie

Zbaviť sa
problémov
s nachladnutím
môže byť
príjemné
Dostali ste sa v chladných dňoch
do problémov s nachladnutím?
Potrebujete pomôcť pri prekonávaní jeho následkov? Nie je
nič jednoduchšie ako siahnuť
po osvedčenom prostriedku
– horúcom bylinnom nápoji.

V

yskúšajte originálne instantné nápoje HERBALMED®
Hot drink Dr. Weiss, ktoré
sú na slovenskom trhu jedinečné.
Vďaka unikátnej kombinácii 20 extraktov z liečivých bylín sú tieto
nápoje pre organizmus výdatnou
podporou v boji s kašľom a príznakmi nachladnutia. Prírodné zloženie
nápoja nezaťažuje ľadviny, pečeň,
srdce ani iné orgány a navyše, vďaka
šetrnému a vyváženému zloženiu,
je možné tento nápoj kombinovať
s liekmi vrátane antibiotík a môžu
ho užívať aj tehotné ženy.

KONIEC

bezsenných nocí
Podporte svoj spánok s pomocou nového
revolučného prípravku, ktorý vám ponúka
úplne bezpečné a súčasne účinné riešenie.

P

rípravok NEOSPAN forte vyniká na slovenskom trhu najsilnejším a najkomplexnejším zložením podporujúcim správnu
spánkovú hygienu. Extra silná dávka Valeriány lekárskej, posilnená o účinky pomarančovníkového
oleja, prispieva k ľahšiemu zaspávaniu a obmedzuje predčasné prebúdzanie. Aby ste ráno vstávali svieži a oddýchnutí je jeho zloženie navyše obohatené o vitamíny B1, B2, B6, ktoré
zabezpečujú správnu činnosť nervovej sústavy a horčík, ktorý prispieva ku zníženiu únavy
a miery vyčerpania.

Najlepší priateľ
pri bolesti chrbta!
Trpíte bolesťou, stuhnutosťou alebo prechladnutím pohybového aparátu? Nemôžete sa hýbať? Spoľahnite sa
na Thermolku Extra – najlepšieho priateľa svalov, kĺbov
aj chrbta.

H

rejivé konopné mazanie Thermolka Extra vás v ťažkostiach s pohybovým aparátom nenechá. Vďaka konopnému oleju, jedli sibírskej a zmesi bylín mazanie účinne
regeneruje a uľavuje od bolesti aj stuhnutosti chrbta, svalov a kĺbov. Hrejivá sila vanilky a kapsaicínu
navyše príjemne zahreje a uvoľní celý pohybový
aparát. Mazanie Thermolka Extra je vhodné nielen
pre seniorov a športovcov, ale aj osoby trpiace
následkami sedavého alebo fyzicky náročného zamestnania.

SPOĽAHLIVÝ PARŤÁK PRE POHYBOVÝ APARÁT!
Konopné prípravky značky Cannaderm
dostanete v lekárňach, zdravých výživách
a na www.cannadermsk.sk

výživový doplnok

V týchto dňoch už i na Slovensku máme tisícku nakazených
zdravotníkov, žiaľ aj lekárov, ktorí boj s koronavírusom prehrali.
Má Danka strach? „Mám. Viac ale
o mojich blízkych ako o seba. Už
počas prvej vlny, keď sme začali
testovať, som sa nastavila na to, že

P

výživový doplnok

Ochoreli už aj blízki

Podráždenosť, nervozita, nepokoj, potenie, návaly horka, depresie, nárast
hmotnosti a strata chuti na sex... Nebojte sa, menopauzou môžete prejsť
v pohode, bez toho, že ju vlastne zaznamenáte.

ších ohnísk nákazy. „Cítiť to stále
viac. Pribúda totiž čoraz viac pozitívne testovaných ľudí, ktorých poznám osobne. A bohužiaľ, aj z nich
mnohí skončili s komplikáciami
v nemocniciach.“

výživový doplnok

vzoriek denne. Striedame sa na viacero zmien, do neskorého večera,“
opisuje nasadenie v týchto týždňoch
lekárka. Občas sa myšlienkami vráti k dňom, aké o tomto čase zažívali pred rokom a uvedomí si, že je až
neuveriteľné, ako sa všetko zmenilo.
„Pred pandémiou sme boli viac-menej neviditeľní, niekde medzi pacientom a klinickým lekárom, ktorý práve na základe laboratórnych

vyšetrení môže určovať ďalšie postupy liečby pacienta. Len málokto si
do vypuknutia pandémie uvedomoval, že práve laboratórna diagnostika umožňuje rýchlejšiu identifikáciu ochorení, cielenú liečbu a celkové
monitorovanie stavu pacienta.“

Inzercia BMZF20231 ▼

naozaj nie je všetko jedno. Hlavne,
keď počúvam také veci, že syn jednej z nás plánuje spraviť do školy
powerpointovú prezentáciu o Covide
s názvom: Ako som prišiel o mamu....
Naozaj pre všetkých z nás je to náročné.“ V covidovom laboratóriu
momentálne pracujú v neobmedzenom pracovnom čase tri mladé laboratórne analytičky a dve doktorky. „V práci som pred siedmou, ráno
vybavím e-maily, objednávky testovacích súprav, pomedzi to desiatky
telefonátov s lekármi z univerzitnej
nemocnice, ktorí konzultujú testovanie ich pacientov. Následne prichádzajú vzorky v niekoľkých zvozoch
počas dňa, aktuálne je to okolo 800

Problémy S MENOPAUZOU? Zamietnuté!

› Rady odborníkov

S MORINGOU
CARIBBEAN
PROTI
VÍRUSOM

Odjakživa bojujem so spadnutými viečkami, zo začiatku som to
vnímala skôr ako estetický problém, no momentálne mi to začína
spôsobovať už problémy so zrakom. A tak som sa rozhodla začať si
šetriť na operáciu. Peniaze by teda už boli, ale stratila som odvahu.
Naozaj je jediným riešením operácia?

MUDr. Lucia Sonntag
očná lekárka
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bolesť chrbtice či hlavy. Pacienti sa často sťažujú aj
na pocit neustále unavených očí. Pri operácii sa tieto
nadbytočné previsy kože odstránia a ak je to potrebné,
spolu s nimi aj tukové tkanivo. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii a trvá necelú hodinu. Ideálnym obdobím
na zákrok je práve jeseň a zima. V letných mesiacoch
operácie nevykonávame a ani to neodporúčam. Vtedy
môže dochádzať k pigmentácii jaziev a hojenie vo vysokých teplotách nie je najlepšie. V lete je tiež zvýšená
náchylnosť pooperačnej rany na infekcie, preto sa týmto
komplikáciám snažíme predísť. Kľúčové je tiež vstupné
vyšetrenie, keď lekár zhodnotí, či je pacient vhodným
adeptom na operáciu. Už na druhý deň po zákroku
môžete fungovať opäť v bežnom režime. Keďže však
ide o operačný výkon, treba rátať s pravdepodobným
výskytom modriny či opuchu. Finálny efekt nastáva približne mesiac po operácii. Nemusíte sa obávať ani jazvy.
Rez sa totiž robí v ryhe, ktorú máme anatomicky danú,
a tak sa maličká jazva nachádza v nej. Človek si ju tam
preto vôbec nevšimne.

Moringa Complete - jediný prírodný multivitamín
Inzercia BMZF20247 ▼

Skôr než vám odpoviem, chcela by som sa vás spýtať,
či viete, že správne sa pohyblivý kožný útvar chrániaci oko, ktorý vo svojej otázke popisujete, nazýva
mihalnica. Chĺpky na očiach, ktoré vyrastajú z mihalníc
a zvykneme ich nazývať mihalnice, sú riasy. Hoci je
terminológia trošku zmätočná, príčiny poklesnutých
mihalníc sú jednoznačné. A čím sú spôsobené? Najmä
starnutím, keď vekom dochádza k degradácii kolagénových vlákien v našej pokožke, čo vedie k strate jej
pružnosti, prípadne to môže mať na svedomí aj porucha
samotného svalu, porucha v nervovo-svalovom prenose
či prejav iného ochorenia. Zlou správou je, že ochabnutiu mihalníc nevieme predísť ani zabrániť. Dobrou,
že riešenie tohto problému je pomerne jednoduché.
Blepharoplastika, čiže operácia mihalníc (viečok), je
vhodná pre ženy aj pre mužov. Dôležitosť operácie horných a dolných mihalníc nastáva predovšetkým vtedy,
keď kvôli nadbytočnej koži začnú pacienti trpieť stratou
časti videnia, presne ako to popisujete vy. Pre neúplnosť
zorného poľa môžu chodiť v záklone, s čím prichádza

Štúdie z rôznych kútov sveta hovoria jednoznačne – nie drahé lieky, ale
prírodné prostriedky a byliny nám
pomôžu v boji s koronavírom. Nie
riešenia po samotnej nákaze, ale prevencia vo forme posilňovania imunity.
Zo všetkých sledovaných látok sa vykryštalizovali jednoznačne tie najúčinnejšie – vitamíny D, C a E, a prírodné
antivirotiká ako kvercetín, kaempferol či katechín. Presný zásah do našej moringy. Budujte dlhodobo svoju
imunitu – kvalitným jedlom, výdatným
spánkom a extra dávkou prírodného
zeleného zázraku Moringa z Karibiku.
Do pozornosti dávame prírodný multivitamín MORINGA COMPLETE z listov moringy karibskej, ktorá obsahuje
dokonalú zmes prírodných vitamínov

A, E, B1, B6, C a K. Slovenská značka
vysokokvalitných prírodných výživových doplnkov Moringa Caribbean ju
dopĺňa o vzácny prírodný vitamín D
a B12, C čo z kapsúl robí účinného pomocníka v boji s vírusmi a oslabenou
imunitou.
VLASTNÁ VÝROBA
Moringa Caribbean pestuje moringu
priamo s farmármi na ostrove St. Lucia a dohliada na proces spracovania,
vďaka čomu môže zaručiť jej kvalitu
a zachovanie vzácnych výživových
prvkov a nutričných hodnôt.
KVALITA
Kapsule, prášok a čaj Moringa
Caribbean sú najvyššej kvality,

garancia zachovania všetkých výživových hodnôt a kvalít listov a semien.
100% PRÍRODNÉ
Základom produktov Moringa Caribbean sú kvalitné, vždy prírodné
a rastlinné ingrediencie vhodné aj pre
vegánov.
Produkty Moringa Caribbean zakúpite
na e-shope www.moringacaribbean.sk

› TipMIX

Zaujalo nás

1.

2.

3.
4.

6.
5.

7.
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1. Lúčny med Medokomerc na posilnenie jesennej imunity
Ochutnajte Lúčny med od spoločnosti Medokomerc s chuťou a vôňou
rozkvitnutej lúky, ktorý odporúčame v najväčšom balení 900 g, aby
ste tak mali zásobu nielen na jeseň.
Lahodný med zlatistej farby charakteristický svojou sladkou chuťou je
ľahko stráviteľný a vhodný pre okamžité dodanie energie, pričom nemá
takmer žiaden tuk. Obsahuje až
0,5% rastlinných bielkovín a minerálne látky ako horčík, draslík, vápnik,
mangán a železo. Má antioxidačné,
antibakteriálne a probiotické vlastnosti. Je ideálny pre celkovú regeneráciu organizmu a prevenciu pred
ochorením. www.medokomerc.cz
2. Čisté a voňavé ruky
Pri aktivitách mimo domova sa určite bude hodiť malé šikovné balenie
dezinfekcie na ruky. Je vhodná na ich
umývanie bez mydla a vody. Zabíja
až 99,9 % baktérií, plesní a vírusov
a vystačí na 50 použití. Vďaka svojej veľkosti a praktickému baleniu
je veľmi ľahko prenosná a skladná.
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
rakúskej značky Lysoform s viac
ako 120-ročnou tradíciou sú tvorené na báze benzalkoniumchloridu
a kyseliny mravčej, vďaka čomu
účinne odstránia baktérie, plesne
a vírusy vo vašej domácnosti. A zároveň, na rozdiel od prostriedkov
založených na báze chlóru, sú šetrné
k jednotlivým povrchom. Odstraňujú
nečistoty a nepríjemný zápach, ktorý ich použitím vystrieda príjemná
svieža vôňa.
3. NatuKolagen fluid
Prírodná certifikovaná kozmetika
ANNEMARIE BÖRLIND opäť prekvapila, keď na trh uviedla novinku
NatuKolagen fluid. Prichádza s inovatívnym spôsobom, ako prirodzene
získať kolagén rastlinného pôvodu.
Starostlivo vyberané aktívne ingrediencie v bio kvalite posilňujú štruktúru pokožky, zvyšujú jej pružnosť,
poskytujú pleti dokonalé vypnutie,
spevnenie a jemnosť. Zloženie obsahuje aj čierny tulipán, ktorý dodáva
dodatočnú hydratáciu a udržuje prirodzenú bariéru pokožky. Vyskúšajte
túto výnimočnú novinku a vaša pleť
bude opäť jemná a pevná. Predajná
cena 44,90 €. Kúpite na www.annemarieborlind.sk
4. Rady rozmaznávate svoju pleť?
Skúste prémiovú starostlivosť z prírody! Nezmývateľná anti-aging
krémová maska od prírodnej certifikovanej kozmetiky ANNEMARIE
BÖRLIND. Zažite intenzívnu kúru
účinných prírodných látok, ktoré
pracujú hlboko pod povrchom pleti.
Anti-aging krémová maska vyplňu-

je línie, redukuje vrásky, spevňuje
a vyhladzuje pleť. Obsahuje vzácne
rastlinné ingrediencie s okamžitým
liftingovým účinkom. Výsledkom je
vyživená a omladená pleť plná života. Predajná cena 56,90 €. Kúpite
na www.annemarieborlind.sk
5. Omega-3 na silnú imunitu
Podporte svoju imunitu pravidelnou
dávkou výživového doplnku OmegaMarine Forte+ od NaturaMed
Pharmaceuticals. Je plný omega-3
mastných kyselín z čerstvého rybieho oleja, ktoré podporujú nielen
zdravú imunitu, ale aj zdravie srdca,
ciev a mozgu. OmegaMarine Forte+
je tiež obohatený o vitamín D, ktorý
pozitívne vplýva na imunitu a zdravie kostí a svalov. Viac informácií
o výhodách OmegaMarine Forte+
získate na stránke omegamarineforte.sk alebo na bezplatnej linke
0800 444 204.
6. Hot drink Dr. Weiss
Ak potrebujete pomôcť s nachladnutím, nie je nič jednoduchšie, ako
siahnuť po osvedčenom prostriedku
– horúcom bylinnom nápoji. Vyskúšajte originálne instantné nápoje
HERBALMED® Hot drink Dr. Weiss,
ktoré sú na slovenskom trhu jedinečné. Vďaka unikátnej kombinácii
20 extraktov z liečivých bylín sú tieto nápoje pre organizmus výdatnou
podporou v boji s kašľom a príznakmi nachladnutia. Prírodné zloženie
nápoja nezaťažuje obličky, pečeň,
srdce ani iné orgány a môžu ho užívať aj tehotné ženy. V ponuke lekární nájdete 2 druhy týchto nápojov –
PRI NACHLADNUTÍ A NÁDCHE a PRI
KAŠLI A ZAHLIENENÍ PRIEDUŠIEK.
7. Urobte radosť sebe aj svojim
blízkym francúzskou prírodnou
kozmetikou NUXE
Francúzska kozmetická značka
NUXE vytvorila pre ženy, ktoré milujú rozmaznávanie, tri vianočné
darčekové balíčky. V každom balíčku je hviezdou ikonický olej NUXE
Huile Prodigieuse® – zázračný multifunkčný suchý olej s podmanivou
vôňou, ktorý úžasne vyživuje, ošetruje a regeneruje tvár, telo aj vlasy.
Celkovo si môžete vybrať z troch
krásnych balíčkov. Pre hydratovanú
pleť odporúčame balíček s ikonickým olejom NUXE a hydratačným
krémom a maskou. Ak by ste chceli
seba či niekoho blízkeho viac rozmaznávať, vyskúšajte balíček zameraný na rad Huile Prodigieuse® a vyberte si podľa vône ten svoj variant
– buď zmyselnú delikátnu, alebo jemnú kvetinovú. Vianočné balíčky sú
na predaj v partnerských lekárňach
NUXE, cena od 28,30 €.
Pre viac informácií a zoznam lekární:
@Nuxe_czsk, FB Nuxe_czsk

MOJA TÉMA
Náš vlastný krízový
štáb aj pandemická
komisia, ktorá rozhoduje,
či budeme potrebovať
vlastný lockdown,
alebo si s akoukoľvek
nákazou poradíme aj
bez neho. Bojuje za nás
dvadsaťštyri hodín
denne, ale potrebuje,
aby sme aj my
zabojovali za ňu.
Imunita. Čo dokáže
sama a v čom jej
musíme pomôcť?



Imunita
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› Moja téma

Náš najbližší lekár:

IMUNITA

Hoci je dnes v čase koronavírusovej pandémie imunita jedným z najpoužívanejších
slov, ktoré skloňujú v odborných diskusiách vedci, lekári aj politici, vraví, že to, čo
náš imunitný systém potrebuje, v skutočnosti nie je žiadna veda. „Nič mu nepomôže
viac, ako dobrá životospráva, kvalitná strava, nefajčiť, nepiť veľa alkoholu, dobre spať
a veľa sa pohybovať. To je jediné, čo funguje,“ hovorí prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
z Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied Českej republiky.
Pán profesor, za normálnych okolností sa vaša práca odohráva nad
mikroskopmi za múrmi laboratórií,
do ktorých svetlá televíznych reflektorov takmer nezasvietia. Dnes
ste však na očiach takmer dvadsaťštyri hodín denne. Zažili ste toľko
pozornosti už aj niekedy predtým?
Alebo je súčasná pandémia koronavírusu v tomto výnimočná?

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Ústav molekulárnej genetiky
Akadémie vied Českej republiky

„Keby koronavírus udrel
pred dvesto rokmi,
nevyvolal by pozornosť.“

Nie, nič podobné som doteraz nezažil. Počas môjho života síce prebehlo mnoho epidémií, ale žiadna
nebola takáto ničivá. Nejde ani tak
o to, že by covid-19 bol nejaký „mor“
s extrémnou úmrtnosťou, výnimočné sú skôr jeho celospoločenské sociálno-ekonomické dôsledky. Už v minulosti počas ostatných
niekoľko desiatok rokov síce pri jednej alebo dvoch vážnejších chrípkových epidémiách došlo ku krátkodobému uzavretiu niektorých škôl
a k určitým ekonomickým škodám
v dôsledku vysokej chorobnosti občanov, ale vôbec sa to nedá porovnať
so súčasnou situáciou.

Súvisí to zrejme s tým, že súčasné
generácie ešte nič podobné nezažili, tak je aj ich strach väčší. Pritom
v jednom z vašich rozhovore som
zachytila informáciu o výsledkoch
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istej štúdie, podľa ktorej je možné,
že 20 – 50 percent ľudí je voči koronavírusu SARS-CoV-2 imúnnych…
Zatiaľ vôbec nie je isté, že to tak je,
ale zdá sa, že časť populácie by naozaj mohla byť čiastočne imúnna, ak
nedávno prekonala infekciu niektorým zo štyroch iných koronavírusov,
ktoré sa v populácii bežne vyskytujú a spôsobujú mierne respiračné
ochorenia, ktorým obvykle hovoríme „nádcha“ alebo „viróza“. Počas
takejto infekcie dochádza k tvorbe
protilátok proti týmto vírusom a ku
vzniku takzvaných pamäťových Ba T-lymfocytov, teda bielych krviniek, ktoré chránia pred opakovanou infekciou rovnakým vírusom.
Ten náš nový koronavírus je tým
„starým dobrým“ trochu podobný,
a preto môže aspoň čiastočne tieto pamäťové bunky a ich imunitné
zbrane aktivovať.

Máme šancu zistiť, kto z nás má
takúto imunitu? Dá sa to nejako
otestovať?

Ako som už povedal, nie je vôbec
isté, či táto čiastočná odolnosť skutočne existuje, a teda ani nevieme,
aká je jej prípadná sila a akú úlohu
pri nej môžu zohrávať iné, napríklad genetické faktory. Prítomnosť

Text: Katarína Alberty Ondrejková, foto: archív, Shutterstock

týchto pamäťových lymfocytov sa
síce dá zistiť laboratórnymi testami, sú však experimentálne oveľa
náročnejšie než tie, ktoré preukazujú trebárs prítomnosť špecifických protilátok, takže sa zatiaľ nedajú používať rutinne. Navyše ani
ich laboratórne potvrdenie nemusí
z praktického hľadiska nič významné znamenať. Skrátka, tieto otázky
je potrebné najskôr dôkladne preskúmať.

Čiže nemá význam špekulovať, či
patríme medzi šťastlivcov, ktorým
sa nemusí nič stať, ale radšej imunitu v tomto období posilňovať.
Platí, že tým nič nepokazíme?

Rozhodne je dôležité snažiť sa, aby
sme mali imunitný systém v optimálnom stave, a to najlepšie dosiahneme zdravou životosprávou, ktorá
spočíva vo vyváženej zdravej strave, pohybe, vyhýbaní sa fajčeniu,

v čo najmenšom množstve alkoholu
a stresu. Zväčša nie je potrebné ani
sa uchyľovať k nejakým vitamínovým a iným výživovým doplnkom,
azda s výnimkou vitamínu D, ale aj
tam až po odbornom vyšetrení, aby
nedošlo k predávkovaniu.

Na posilňovanie imunity sa pýtam
aj v súvislosti s konštatovaním
slovenského molekulárneho biológa Petra Celeca v rozhovore pre
Denník N. Podľa neho sa ukazuje,
že pre ťažký priebeh covidu-19,
ktorý vedie až k smrti, je kľúčová prehnaná reakcia imunitného
systému, čo podľa neho znamená,
že ak majú ľudia oslabený imunitný systém, nereaguje prehnane
a, paradoxne, ich to chráni pred
najvážnejším priebehom tohto
infekčného ochorenia. Znamená
to, že posilňovaním imunity si
môžeme momentálne ublížiť?

S tým by som nesúhlasil. Je síce
pravda, že u časti pacientov s ťažkým priebehom je príčinou takéhoto priebehu prehnaná reakcia
imunitného systému, ide však skôr
o zle regulovanú imunitnú odpoveď, teda o nasadenie nesprávnych
imunitných zbraní, než o nejaký celkovo príliš aktívny imunitný systém. Oslabenie imunitného
systému je, naopak, rizikovým faktorom – napokon, nie náhodou sú
práve starí ľudia, ktorí majú v porovnaní s mladými imunitný systém oslabený, hlavnou rizikovou
skupinou. Je tiež známe, že väčšie riziko ochorenia a jeho vážneho priebehu majú muži, čo je dané
tým, že ženy majú všeobecne „silnejší“ imunitný systém, lepšie napríklad odpovedajú aj na očkovanie a lepšie odolávajú i mnohým
infekciám. A významným rizikovým faktorom sú aj genetické po-
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tu, ktorá je na jeseň ešte dôležitejšia ako po
zvyšok roka, a zdravie kostí a svalov.

Nedajte

jesennej depresii šancu
Dni sa krátia, noci sa predlžujú, letné slnko
vystriedali mraky – jeseň je už definitívne
tu. Na mnohých ľudí toto jesenné a zimné
obdobie vyplýva veľmi negatívne. Ak ste
jedným z nich, poradíme vám ako ho prežiť až do jari s úsmevom na tvári.
Sezónna depresia sa prejavuje extrémnou
únavou, spavosťou, mrzutosťou a celkovým
poklesom nálady. Za primárnu príčinu jej
vzniku je považovaný nedostatok slnečného svetla. Zobúdzame sa ešte za tmy,
z práce už odchádzame za tmy a keď náhodou máme voľný deň, tak ako natruc prší.
Naše telo tak nie je vystavované dostatočnému množstvu slnečného svetla. Nedostatok slnečného svetla spôsobuje, že náš
organizmus si nedokáže vytvoriť adekvátne

množstvo vitamínu D, takzvaného slnečného vitamínu. Preto ho potrebujeme počas jesene a zimy aktívne dopĺňať stravou,
ale len málo z nás tak robí. Jeho najlepším
zdrojom sú tučné morské ryby. Stačí len pár
sto gramov lososa alebo tuniaka týždenne
a naše hladiny vitamínu D by sa rýchlo vrátili do normálu.
My Slováci sme však hlboko pod európskym priemerom konzumácie rýb. Priemerný Slovák zje ročne len 8 kilogramov rýb,
kým priemerný Nór až 52. Preto potrebujeme dopĺňať vitamín D výživovými doplnkami. OmegaMarine Forte+ od NaturaMed
Pharmaceuticals je obohatený o vitamín D,
ktorý nielenže pomáha potláčať príznaky
jesennej depresie, ale podporuje aj imuni-

OmegaMarine Forte+ je tiež plný omega-3
mastných kyselín z toho najčerstvejšieho
rybieho oleja na svete. Omega-3 mastné
kyseliny tiež pomáhajú bojovať s príznakmi
depresie. Okrem toho podporujú aj zdravie
mozgu, srdca a ciev a v neposlednom rade aj
zdravú imunitu. Vyskúšajte výživový doplnok
OmegaMarine Forte+ od NaturaMed Pharmaceuticals na mesiac zdarma len za cenu
poštovného a bez akýchkoľvek záväzkov.
Viac informácií o výhodách
OmegaMarine Forte+ získate na stránke
www.omegamarineforte.sk alebo na bezplatnej linke 0800 444 204.

› Moja téma
ruchy oslabujúce dôležitú imunitnú zbraň, tzv. interferóny, ktoré sú
zásadné v najranejších fázach vírusovej infekcie.

Čiže nie je dôvod na imunitu
nemyslieť a ešte mať aj pocit, že
si tým pomáhame. A asi nielen
v súvislosti s koronavírusom…

Presne tak. Mať imunitný systém
v dobrej kondícii je dnes životne dôležité. A nielen dnes, utlmená imunita nie je dobrá nikdy. Problémy sú
len s jej nesprávnou reguláciou. Použitie imunitných zbraní je však prakticky vždy sprevádzané imunopatologickými reakciami, teda väčšinou
miernym poškodením infikovaných
tkanív a orgánov. V takomto malom
rozsahu sa to však považuje za prijateľnú daň za potlačenie infekcie. Je
však pravda, že niekedy tieto imunopatologické reakcie narobia oveľa viac škody ako samotný patogén
– vírus či baktéria. Špecifickým prípadom takých imunopatologických
reakcií sú autoimunitné choroby,
ktorými trpí zvlášť v starobe viac
ako desať percent populácie. A samozrejme, aj alergie postihujúce
ešte väčšiu časť obyvateľstva. Všetky tieto stavy sú poruchami regulácie imunitných odpovedí.

Čiže s imunitou sa nemáme zahrávať. Ani si ju vedome znižovať,
ani sa vedome vystavovať nákaze. Mimochodom, do akej miery
ju prekonané choroby naozaj
posilňujú?

Zdá sa, že úspešné prekonanie niektorých chorôb skutočne čiastočne
posilňuje „nešpecifickú“ imunitu
aj proti iným ochoreniam. Podobný účinok má zrejme aj očkovanie
– chráni nielen proti chorobe, proti ktorej bolo zamerané, ale čiastočne aj proti ďalším ochoreniam.
Tomuto javu sa hovorí „trénovaná
imunita“, ale jeho význam je dosť
obmedzený a veľa sa o ňom zatiaľ
nevie. Platí však aj to, že ak nejaké
ochorenie má ťažký priebeh a zanecháva trvalé následky, môže byť
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postihnutý aj imunitný systém.
Niektoré vírusové ochorenia, ako
sú napríklad osýpky, totiž pamäťové lymfocyty vzniknuté po prekonaní skorších chorôb likvidujú,
takže všeobecne imunitu oslabujú.

V súvislosti so spomínaným očkovaním sa však často argumentuje tým, že lepšiu odolnosť ako
vakcináciou získame prekonaním
choroby. Je to tak?

Vo väčšine prípadov je naozaj silnejšia imunitná pamäť vyvolaná
prekonaním choroby, je tu však
pomerne vysoké riziko, že choroba nemusí byť prekonaná úspešne a skončí sa to fatálne. Navyše,
množstvo infekčných chorôb organizmus spontánnou imunitnou
odpoveďou neporazí a prechádzajú
tak do chronických stavov. Z týchto
dôvodov je preto oveľa lepšie chrániť sa preventívne očkovaním, než
sa spoliehať na to, že budem mať
šťastie a chorobu úspešne prekonám. Pri vakcinácii sa dá navyše
účinnosť výrazne zvyšovať voľbou
optimálnej schémy, čiže opakovaním očkovania vo vhodných intervaloch.

Viem, že veda stále nemá dostatok informácií o aktuálnom
koronavíruse, ale zdá sa, že
v jeho prípade dostatočná imunita jeho prekonaním nevzniká.
Stále častejšie sa totiž objavujú
správy o novom nakazení. Ako je
to možné?

Skutočne máme o covide-19 doteraz len málo informácií. Ak niekto
ochorel pred mesiacom, nemôžeme, samozrejme, vedieť, či mu imunita vydrží aspoň rok.... Vieme len,
že sa naozaj objavujú správy o tom,
že po niekoľkých týždňoch resp.
mesiacoch môže dôjsť k opakovanej infekcii vírusom SARS-CoV-2,
a že dokonca priebeh toho druhého
ochorenia je vážnejší, než u prvého. Nie je však zatiaľ jasné, či sú to
len výnimočné prípady, alebo ide
o častý jav.

Ak ale človeka neochráni prekonané ochorenie, dokáže to vakcína, na ktorú sa tak čaká?
Myslím, že vo veľkej väčšine prípadov ho ochráni aspoň na niekoľko
mesiacov aj imunita získaná prekonaním ochorenia. A optimalizovaná očkovacia schému povedie k ešte
lepšej ochrane.

Druhou otázkou je, či majú pri
tomto poznaní ešte význam reči
o takzvanom premorovaní?

Podľa môjho názoru bola koncepcia „premorovania“ z niekoľkých
dôvodov chybná a veľmi nebezpečná od začiatku. Našťastie sa
nikde vo svete aktívne neuplatňuje. Jedný m dôvodom je, že
skutočne nevieme, ako dlho v ydrží imunita získaná prekonaním
choroby. Ale ešte dôležitejšie je,
že je absolútne nerealistické selektívne chrániť rizikové skupiny, čiže približne 20 – 30 percent
populácie! Okrem toho sa ukazuje, že aj u veľkého počtu mladých
a zdrav ých ľudí, ktorí ochorenie
prekonali v miernej podobe, sa
objav ujú chronické kardiovaskulárne, obličkové a neurologické ťažkosti.

Ochránilo by to vôbec, podľa vás,
ekonomiku, čo bol hlavný dôvod
týchto úvah?

Nemyslím si to. Ľudia by totiž sami
z pudu sebazáchovy a starosti o ohrozených rodinných príslušníkov obmedzovali rizikové spoločenské aktivity. Mám dojem, že túto stratégiu
propagujú až príliš pragmaticky uvažujúci ľudia, ktorým by príliš neprekážalo, že by zomrelo veľa starých
a chronicky chorých ľudí. Možno
by to dokonca považovali za niečo
pozitívne v zmysle, že by sa ušetrilo na dôchodkoch. Oni to síce takto
otvorene nepovedia, ale ja to celkom
zreteľne „čítam medzi riadkami“.

Ešte donedávna sa v súvislosti
s nárastom autoimunitných ochorení hovorilo, že imunita človeka
21. storočia sa „nudí“, keďže
vyrastáme v príliš sterilnom

prostredí. Dnes nás núti pandémia dezinfikovať ešte viac. Čo
na to „znudená“ imunita? Keď sa
podarí nájsť očkovaciu látku proti
korone a nebude musieť zápasiť
s ňou, nebude na tom s nedostatkom práce ešte horšie?
(úsmev) S tým by som si starosti určite nerobil. Pri každom vdýchnutí
do seba prijmeme miliardy potenciálne nebezpečných mikroorganizmov.
A to platí aj o rukách – po bežnom
umytí na nich zostáva ešte stále dosť
„roboty“ pre imunitu.

Aká teda z tejto pandémie vyjde?
Zmení ju to? Podpisujú sa vôbec
podobné epidémie na imunite
ľudstva ako takého?

Táto určite nijako významne neovplyvní imunitu nášho druhu. Nový
koronavírus nie je z evolučného hľadiska totiž vôbec závažný – zvlášť
pre ľudí v detskom a reprodukčnom
veku nepredstavuje žiadne vážne

nebezpečenstvo. Na formovanie
imunitných mechanizmov rôznych
etnických skupín mali v minulosti výrazný vplyv iba epidémie oveľa horších patogénov – ako boli mor,
cholera, kiahne či niektoré kmene
chrípky. Tieto epidémie s vysokou
úmrtnosťou prežili totiž predovšetkým ľudia, ktorí mali genetickú výbavu umožňujúcu efektívnu obranu
práve proti takýmto baktériám a vírusom. Túto odolnosť potom zdedili
aj ich potomkovia a následne sa také
etnikum stávalo odolnejším proti
danému typu ochorenia.

Takže v podstate súhlasíte
s kolegami, ktorí naznačujú, že
aktuálny koronavírus je v porovnaní s epidémiami, ktoré nás ešte
čakajú, len taký „chcipáčik“?

Povedal by som to takto: keby vírus SARS-CoV-2 udrel niekedy pred
dvesto rokmi, asi by to ani nevyvolalo veľkú pozornosť – už len preto,

že tých starých, chronicky chorých
a obéznych ľudí bolo oveľa menej
ako dnes. Jednoducho by sa o niečo zvýšila úmrtnosť. A aj keby sa zaviedli protiepidemické opatrenia podobné tým dnešným, viedlo by to len
k zanedbateľným ekonomickým škodám – dnes ťažko postihnutý sektor
služieb a kultúry bol totiž neporovnateľne menší ako dnes. A masová
turistika a profesionálny šport prakticky neexistovali. Nehovoriac o tom,
že ľudia boli zvyknutí na umieranie –
a to nielen starších ľudí, ale aj dojčiat
a batoliat. Neboli ani žiadne jednotky intenzívnej starostlivosti, ktoré by
sa mohli zahltiť. Fakt, že nám terajšia
epidémia relatívne málo nebezpečného vírusu robí také problémy, je
jednoducho prejavom toho, že dnes
oveľa viac záleží na každom ľudskom
živote a že sme ochotní za to zaplatiť určitými ekonomickými stratami.
To je rozhodne známkou pozitívneho
vývoja ľudskej spoločnosti.

Pri posilňovaní imunity
nezabúdajte na psychiku
Množstvo odborníkov sa zhoduje na tom, že aktuálny
koronavírus nie je v porovnaní s nákazami z minulosti
nijaký akčný hrdina. Jeho zákernosť spočíva skôr v extra
schopnosti sa šíriť a v tom, ako vie miasť nepriateľa –
tým, že u väčšiny prebieha relatívne bezproblémovo,
navádza k tomu, aby ho podceňovali, za čo však
zvyšok môže kruto zaplatiť. Čo podľa imunoalergiológa
MUDr. Martina Lešťana z Alergo-imunologického centra
v Prešove rozhoduje, kam koronavírus zaradí nás?
V inkubačnej dobe, čo je 5 – 6 dní
od nakazenia, rozhoduje o našom
osude hlavne vrodená imunita, epitel, sliznice dýchacích ciest, ale pozvoľna sa začína aj imunitný koncert so zapojením bielych krviniek.

Stále sme však v oblasti nosohltana,
väčšina pacientov má teda mierny
či dokonca bezpríznakový priebeh.
Po šiestich dňoch sa u niektorých
pacientov rozbieha klasický obraz
zápalu nosa a hltana – s typickými

MUDr. Martin Lešťan
imunoalergiológ z Alergo-imunologického centra v Prešove

› Moja téma

Vyskúšajte účinný sprej STOPNÁDCHA® Dr. Weiss
obsahujúci unikátnu kombináciu 10 štandardizovvaných bylinných extraktov HERBALMEDICTM, medzi nimi aj extrakt z boswéllie
a kyseliny hyalurónovej.
Táto zdravotnícka pomÔcka poskytuje okamžitú úľavu od upchatého nosa, čistí, zvlhčuje a regeneruje nosovú sliznicu. Vďaka
obsahu prírodných účinných látok je možné sprej STOPNÁDCHA® Dr. Weiss používať aj dlhodobo a bez obáv z vedľajších
nežiaducich účinkov a je vhodný aj pre
tehotné a dojčiace ženy.

Keď ide o rovnaký vírus, ako je
možné, že niektorí si ho ani nevšimnú a iným siaha na život?
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Jednoducho, nie sme rovnakí, takže
naň nereagujeme uniformne. Rovnosť v prírode totiž neexistuje. Každý z nás je iný. Existujú napríklad
výskumy, ktoré ukazujú, že je nám
geneticky dané, či môžeme dostať
tuberkulózu alebo či môžeme mať
komplikáciu po očkovaní proti čiernemu kašľu.

Dnes už vieme, že okrem genetiky je jedným z rizikových
faktorov aj nadváha či cukrovka.
Prečo?

Pre túto skupinu pacientov je typická dlhotrvajúca imunitná zápalová reakcia prebiehajúca v ich tele.
A ako to súvisí s vírusom? Predstavte si vedľa seba dve ohniská, jedno je
studené a v tom druhom sú drobné
žeravé uhlíky. Obe ohniská vyzera-

Čo ak nechceme siahať po tabletkách? Dokážeme získať potrebné
vitamíny aj zo stravy?

V tejto súvislosti odporúčam pacientom veriť svojim predkom a ich
skúsenostiam. Aj oni sa totiž starali
o svoju imunitu – hoci o tom nevedeli. Ich recepty boli kyslá kapusta,
zázvor, cesnak, bylinkové čaje, kvalitné domáce mäsové výrobky plné
vitamínu K2, voňavá bravčová masť
na jednej strane, ale aj pôst, striedmosť a fyzická aktivita na strane
druhej. A pripomínam, že netreba
zabúdať ani na psychiku, ktorá tiež
významne ovplyvňuje našu imunitu. Skúste nadmerne nesledovať
správy a spravodajstvo, informácie
čerpajte z overených zdrojov a zachovajte si nadhľad.

Inzercia BMZF20232 ▼

Maximálne posilnenie IMUNITY!
S ohľadom na súčasné dianie - nosenie rúšok,
dodržiavanie odstupu či zotrvanie v nariadenej
karanténe, je potrebné viac než kedykoľvek predtým
mať silnú a odolnú imunitu.

K akútnemu
užívaniu.

Preto neváhajte a v lekárni si zaobstarajte jedinečný výživový doplnok Imunit® AKUT. V jeho zložení nájdete významné množstvo
prírodných imunostimulačných betaglukánov, ktoré majú pozitívny
vplyv na ľudský organizmus. Pre maximálne posilnenie imunity je tento výživový doplnok taktiež
obohatený o vitamín C a selén, ktorý chráni bunky
pred voľnými radikálmi.
Vďaka svojmu šetrnému zloženiu je Imunit® AKUT
vhodný pre diabetikov, celiatikov, tehotné
a dojčiace ženy.

Žite aktívne do 100 rokov

výživový doplnok

príznakmi, ako sú nádcha, pokašliavanie, strata čuchu a chuti, problémy s prehltávaním potravy či únava
a malátnosť. Celé bojisko ale aj vtedy
stále zostáva v hrdle a nose. Časť pacientov sa však nevie účinne brániť
už v začiatkoch infekcie a vírus preniká vo väčšej sile ďalej do organizmu. U niektorých pacientov sa tak
infekcia presunie do pľúc. Klinický
obraz je vtedy už dramatickejší. Horúčky, kašeľ, dýchavičnosť, niekedy
zápal pľúc. Ak sa vírusu podarí dostať cez alveoly pľúc do krvi, máme
už vážny problém. Pacienti pri veľmi
ťažkom priebehu v tomto štádiu už
na JIS-kách bojujú o život.

nádche!

Zastavte nádchu hneď teraz. Nespoliehajte sa na
morské vody ani bežné nosové spreje, ktoré nie
je možné užívať dlhodobo.

Čiže prvý krok v rámci prevencie
je v tomto prípade schudnúť, to
ale lusknutím prsta nepôjde. Čo
teda radíte pacientom okrem
toho?

Nič univerzálne nejestvuje. Je predovšetkým dobré poznať svoj zdravotný stav a ušiť si životný štýl
na mieru. Primerane športovať, byť
na čerstvom vzduchu a optimalizovať stravu. Ak mám odporúčať nejaké doplnky, potom je to vitamín C –
dôležitý antioxidant a vitamín D, ale
pri jeho užívaní je dôležité držať sa
zdravého rozumu. Mám totiž za posledné dni hneď niekoľko pacientov
s hypervitaminózami D. Dočítali sa,
že vitamín D podporuje imunitu –
tak sa predávkovali. Áno, hrá dôležitú úlohu v našom organizme a zasahuje do rôznych dejov vrátane
imunitných, ale jeho vysoké dávky
sú toxické, navyše imunosupresívne – čiže imunitu znižujú.

STOP

Áčko medzi reishi.

Aktívny život je životom bez každodenných zdravotných komplikácií. Objavte
tajomstvo dlhovekosti v podobe kvalitnej starostlivosti o svoju imunitu, krvný
tlak a cholesterol.

REISHIA 800 mg EXtractum je čistým extraktom huby reishi, ktorá sa pre svoje blahodarne účinky často nazýva huba nesmrteľnosti.
Vďaka vysokému obsahu vitamínov a minerálov:
V
• POSILŇUJE IMUNITU A OBRANYSCHOPNOSŤ,
• REGULUJE KRVNÝ TLAK,
• ZNIŽUJE HLADINU CHOLESTEROLU.
Extrakt zo 100% čistej huby zaručuje maximálnu vstrebateľnosť
Ex
a oveľa vyššiu účinnosť všetkých blahodarných zložiek huby Reishi.
Venujte svoj čas radšej rodine, vnúčatám a koníčkom a starostlivosť
V
o svoj organizmus prenechajte účinnému výživovému doplnku
REISHIA 800 mg EXtractum.
R
Žiadajte vo svojej lekárni alebo na www.reishia.sk

INKONTINENCIA

vás už
obmedzovať
nebude...

Samovoľný únik
moču, ktorý
je spôsobený
ochabnutím
panvového dna, vás
od určitého veku
môže „prepadnúť“
kedykoľvek
a kdekoľvek. Často
sa kvôli nemu ženy
zbavujú svojich
záujmov a prepadajú
depresiám, pretože
ich toto obmedzenie
doslova izoluje od
okolia.
Pani Simona bola kvôli svojej práci neustále na cestách.
Jedného dňa sa jej prihodila veľmi nemilá záležitosť
– únik moču počas jazdy.
Tento zážitok ju natoľko šokoval, že si spoločne s nákupom novej a suchej bielizne zaobstarala v najbližšej
lekárni tiež prípravok IVE
InkontinStop, ktorý je nehormonálny a je vytvorený
primárne pre ženy v menopauze a po nej. IVE obsahuje EFLA – extrakt zo semien tekvice obyčajnej, ktorý
pomáha udržať štandardný
počet návštev WC. Po pravidelnom užívaní toboliek
problémy postupne zmizli
a pani Simona ich teraz odporúča všetkým ženám, ktoré trápia rovnaké ťažkosti.

výživový doplnok

Dajte

jú z diaľky rovnako – ako neaktívne, žiaden oheň ani dym z nich nevidieť. Keď do nich však kvapneme
kvapku benzínu, to prvé studené nebude mať žiadnu reakciu, to druhé
však vzbĺkne. A obezitou si pestujeme v sebe práve to ohnisko so žeravými uhlíkmi.

BUĎ

› Moja téma

Najskôr z Oravy prichádzali čísla pozitívne testovaných, na ktoré sme
na Slovensku neboli zvyknutí, potom dokonca policajné správy, že mnohí
z nich „egoisticky povýšili popíjanie alkoholu nad hodnotu ľudského
života“. A vzápätí správa najsmutnejšia – práve v tomto regióne totiž
priniesol najvyššiu obeť prvý doktor. Bol to podľa lekára a zástupcu
primátora Námestova, MUDr. Rastislava Zanovita, na Orave bod zlomu?
žili sa rešpektovať všeobecne dané
pravidlá. Dokonca aj teraz, keď sa so
stúpajúcimi číslami sprísňovali štátom dané opatrenia. Ľudia sa im – či
chceli, alebo nie – museli prispôsobiť, aj keď to mnohým skomplikovalo život. Skôr si myslím, že nie celkom zaznievalo a nezdôrazňovalo
sa v médiách, že akékoľvek príznaky
ako pri „chrípke“, treba brať v tomto
čase ako možný „covid“, a treba zvýšiť opatrnosť a viac sa izolovať.

Podľa všetkého prebiehal presný
opak, oveľa viac rodinných a spoločenských stretnutí…

MUDr. Rastislav Zanovit
lekár a zástupca primátora
Námestova

Máte pocit, že situácia sa v oravskom regióne naozaj začala
komplikovať pre nezodpovednosť
ľudí, tak ako to opisovala polícia
vo zverejnenej správe? Naozaj
riziká ignorovali?
Môžem povedať, že od začiatku epidémie, čiže už od marca, ľudia vo
väčšine brali situáciu vážne a sna-

28

Bolo toho naozaj viac ako bežne
inokedy, keďže dobiehali ešte akcie
z „prvého lockdownu“. Manželstvo
ako inštitúcia má stále svoju hodnotu a sobáš je vždy veľká udalosť
vo väčšine rodín. Nedá sa kvôli vírusu zastaviť život.

Čiže to neberiete ako prejav nezodpovednosti?

Ľudia sa rodia a umierajú bez ohľadu na pandémie, vojny, čokoľvek…
Samozrejme, našou snahou ako
zdravotníkov je, aby ich neumieralo zbytočne veľa. Avšak podob-

ne ako v doprave kvôli autonehodám nezrušíme cesty a dopravné
prostriedky, nedá sa kvôli vírusu
zastaviť fungovanie spoločnosti.
Môžeme obmedziť rýchlosť, zaviesť bezpečnostné prvky, ale pohyb patrí k životu.

Podľa medializovaných informácií však niektorí ľudia ignorovali
obrazne povedané tú „obmedzenú rýchlosť“ a napriek tomu,
že boli nakazení, nenechali si ujsť
niektoré svadby?

Ak išiel niekto na podujatie chorý
a bol aj navyše pozitívne testovaný, tam naozaj ide o nezodpovednosť. S vírusom sa musíme naučiť
žiť a tí, ktorí neverili, že je reálnou
hrozbou, tak ich azda súčasný stav
presvedčí, že to nie je hoax.

Aké to bolo v ambulanciách? Vy
pôsobíte ako praktický lekár pre
dospelých, uvedomovali si vaši pacienti, že vám majú najskôr zavolať?
Alebo chodili do čakárne s akýmikoľvek príznakmi tak ako dovtedy?

Úprimne? Objednávací systém mám
desať rokov, no ľudia ho skoro vôbec
nevyužívali. Boli naučení, že k ob-

chránený
a voľne
dýchaj

Bola to len nevedomosť, alebo ste sa stretli s tým, že
nákazu koronavírusom vedome zľahčovali?

UNIKÁTNE ANTIBAKTERIÁLNE

RÚŠKO

Stretol som sa aj s tým. V súčasnom pretlaku informácií
je však niekedy naozaj ťažké orientovať sa v spleti bludov, konšpirácií a hoaxov.

• 90 % účinnosť
• zachytáva aj jemné prachové častice, na ktoré sa viaže korona vírus
• ideálne aj pre alergikov
• filtruje jemný prach, baktérie, peľové častice
• vďaka unikátnemu patentu je priedušné, ľahko sa dýcha
• spoľahlivá ochrana proti COVID 19
• pre deti, ženy aj mužov (S, M, L)
• rôznofarebné prevedenie
• možnosť kúpy 3 ks balenia a 50 ks balenia

Práve proti tým bojoval aj váš kolega a kamarát
Rastislav Melek, až kým mu koronavírus, ktorým sa
nakazil pri svojej práci, nezobral život…

A mnohí pacienti sa mi priznali, že až jeho smrť im otvorila klapky na očiach. Je to krutá daň... Bol to šok aj pre
mňa. Medicínsky si stále neviem vysvetliť, že prečo on.
Napriek prognóze a závažnosti som veril, že sa z toho
môže dostať. Je to veľká strata a bude chýbať mnohým.

Uvedomí si vtedy človek ešte viac, že aj on je vojakom v prvej línii? Prišiel strach?

Priznám sa, že dva dni po tom, čo som sa dozvedel, že
je na umelej pľúcnej ventilácii, som sa pozoroval a vsugeroval si, že som určite nakazený, ale so strachom sa
nedá robiť. Už som sa toľkokrát od pacientov nakazil,
že viem, že ak som bol v zlom psychickom stave, tak to
malo vždy horší priebeh.

Inzercia BMZF20181 ▼

Lekár z Námestova:
VIACERÍ SA MI PRIZNALI, ŽE AŽ
SMRŤ DOKTORA IM OTVORILA OČI

vodnému lekárovi môžu prísť hocikedy. Počas prvej vlny
som preto k sms notifikáciám pridal i vetu, že „aj objednávanie je forma prevencie“, čiže je to dobré predovšetkým pre nich. Ide to pomaly, ale ľudia sa učia. Mnohí
však nechceli uveriť, že ťažkosti, ktoré majú, môžu súvisieť s covidom. A často ním aj boli. Napriek tomu sa stalo,
že prišli s príznakmi podobnými chrípke bez ohlásenia.

Vrátim sa ešte k smrti vášho kolegu, ktorý v podstate položil život za svojich pacientov, keďže im napriek riziku do poslednej chvíle pomáhal. Vnímajú to
tak aj ľudia? Ako obetu, ktorú by bolo hodné rešpektovať aspoň tým, že budem voči iným zodpovedný?

Toto je veľmi ťažká otázka. Neviem, či si to ľudia uvedomujú. Ale som rád, že ste touto otázkou otvorili tento
aspekt našej práce. Lebo práca lekára je naozaj služba,
je to obeta a ak toto poslanie končí smrťou, je to mučenícka smrť. Takto nejako to spomenul v pohrebnej homílii aj náš pán dekan. Je to memento s veľkým „M“.
Vidieť najskôr druhého človeka a jeho potreby. Práve
toto je z dlhodobého hľadiska jediná víťazná stratégia.
Škoda, že na to musí poukázať až smrť.

Oravčania však zodpovednosť nakoniec ukázali aj pri
pilotnom celoplošnom testovaní. Ako ste to vnímali?

Cieľ bol určite splnený. Z mojej strany maximálna spokojnosť, dokonalý rybolov. Orava sa v poslednom čase
stala predmetom mnohých posmeškov, týmto sme však
celému Slovensku jasne ukázali, že sme zodpovední
a vážime si život druhého.

Výnimočné certifikované dizajnové priliehavé rúška AG SMF sú
vyrobené podľa patentovanej technológie. Vďaka unikátnemu
zloženiu sú extrémne priedušné, zachytia až 90 % patogénov
a vďaka antibakteriálnym vlastnostiam sa dajú používať celý deň
s garanciou funkčnosti až 7 dní. Odporúča sa preprať vo vlažnej
vode do 60 ˚C po každom použití.

CENA UŽ OD 2,70 EUR BEZ DPH/KS.
Pripravila: Katarína Alberty Ondrejková, foto: archív R. Z., Shutterstock

Vyžiadajte si produktový katalóg

obchod@versainteractive.sk

› Moja téma

Prežili to, o čom iní iba rozprávajú

DOSTAL ICH COVID-19
Rozpráva o ňom každý. Ale väčšina len to, čo si „vygúglila“ alebo našla
na sociálnej sieti. Oni to, čo zažili na vlastnej koži. Hovoria, že mali
šťastie na ľahký priebeh, no jedným dychom dodávajú, že iný by ani
nezvládli, lebo Covid-19 jednoducho nie je „chripôčka“.

Lucia Soukupová
Šoralová: Covid
sme mali celá
rodina
„Mala som obrovský strach. Nie je
to žiadna chrípočka,“ hovorí slovenská speváčka Lucia Soukupová Šoralová (43) potom, čo jej celá rodina
bola pozitívne testovaná na vírus
SARS-CoV-2. Priznáva, že najväčšie obavy mala o manžela, známeho českého producenta Ondřeja Soukupa. Ich dve deti mali, našťastie,

Lucia Soukupová
Šoralová s rodinou
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ľahký priebeh, no ju aj po vyše mesiaci od prvých príznakov ochorenia trápi kašeľ.
Slovenská speváčka už od začiatku vypuknutia pandémie pozorne
sledovala, čo sa deje vo svete. Aj
preto, že jej priateľka a novinárka
Tereza Boehmová, spoluzakladateľka portálu Pacienti s Covid-19
v Čechách a na Slovensku, ju informovala o situácii v zahraničí,
aj vďaka osobným kontaktom, už
na začiatku roka. „Už v januári mi
začínalo byť jasné, že to nebude
ako bežná chrípka, a že bude treba

veľmi poctivo dodržiavať opatrenia. Vo februári sme žili viac-menej
bez obmedzení, ale už na začiatku
marca som odmietla ísť hrať s kapelou koncerty a stiahla som deti
zo školy. V septembri som im chcela dopriať aspoň na začiatku, kým
to nebolo úplne zlé, dva týždne so
spolužiakmi v škole. A stalo sa to...“

Najskôr choré deti...
„Som si takmer istá, že koronavírus priniesli deti zo školy,“ hovorí
Lucia, mama osemročnej Rebeky
a šesťročného Ondřeja. Spomína
si, že najskôr jej dcéru Rebeku začala pobolievať hlava, ale nepripisovala tomu veľkú pozornosť, keďže to bolo v deň, keď jej trieda mala
odísť na adaptačný pobyt. Na ten ju
už nepustila, bola totiž presvedčená, že na to nie je vhodná situácia
a navyše mala informácie, že viacerí v škole majú byť chorí. O dva dni

Jednu noc som mala
dokonca arytmiu srdca,
vôbec som nespala, telo sa
triaslo a nohy a ruky som
mala ako keby odpojené
od tela. Cítila som bolesť
na hrudi, až som nemohla
dýchať. Ale nie tak, ako to
mávam pri astmatickom
záchvate, ale akoby som
dýchala riedky vzduch.
Text: Anna Žilková, Katarína Alberty Ondrejková, foto: TV JOJ, archív L. Š. a archív S. Š.

neskôr mal podobné bolesti hlavy
aj o dva roky mladší Ondřej, u neho
sa navyše pridala zvýšená teplota.
„Dva dni ostali doma, na tretí deň,
keď už im nič nebolo, sme sa vybrali na hríby. Večer po návrate začalo byť veľmi zle manželovi, ľahol si
spať s tým, že je unavený a uzimený z chodenia. Na druhý deň však
už bolo jasné, že to nie je únava a ja
som začala prehodnocovať „chorobu“ detí.“

Strach o manžela
Najskôr mal pozitívne výsledky
speváčkin manžel a potom aj ona
a deti. „Na šiesty deň od prvých
príznakov u detí, dcéra ešte stratila hlas, syn mal opäť jeden deň
horúčku, ale potom im už, našťastie, nebolo vôbec nič.“ Ak by
neochorela aj ona a manžel, pravdepodobne by ani netušili, že deti
prekonali koronavírus. Najväčšie obavy mala o manžela. „Mala
som veľký strach už od jari. Som
astmatička a z manžela, ktorý nedávno prekonal ťažký zápal pľúc,
sa stal astmatik so zníženou kapacitou pľúc. Preto som si bola istá,
že ak to chytíme, je s nami amen.
Keď manžel už tretí deň ležal a stále nemal problém s dýchaním, dúfala som, že je to ľahká forma covidu a chcela som len, aby sme to
už mali za sebou,“ spomína a dodáva, že manžel celý týždeň prespal,
nedostal obávaný kašeľ a dostal sa
z toho nakoniec rýchlejšie ako ona.

Arytmia srdca, kašeľ...
Keď sa o pár dní začali prejavovať príznaky aj u speváčky, bolo
jasné, že jej testy potvrdia pozitivitu. „Mala som zimnicu a bolesť
celého tela. Tiež ma veľmi pichalo v ušiach, intenzitou to bolo porovnateľné s bolesťou zuba. Našťastie sa to dalo potláčať liekmi
proti bolesti. Skoro mesiac som
mala neustály pocit pokazeného
žalúdka. Čo bolo zvláštne, nemala

som nádchu, ktorú mám inak skoro celý rok nepretržite pre svoju
alergiu. Mala som len taký nepríjemný pocit v nosohltane,“ opisuje
príznaky koronavírusu. Po týždni
začala kašľať a ten kašeľ neprestával. „Mala som pocit, že mi niečo
zviera hrudník, pritom som začala byť veľmi zahlienená, ale nešlo to vykašľať. Už som bola taká
unavená z kašľania, že som nemala silu to dať von. Jednu noc som
mala dokonca arytmiu srdca, vôbec som nespala, telo sa triaslo
a nohy a ruky som mala ako keby
odpojené od tela. Cítila som bolesť na hrudi, až som nemohla dýchať. Ale nie tak, ako to mávam pri
astmatickom záchvate, ale akoby
som dýchala riedky vzduch,“ opisuje najťažšie chvíle choroby.

ho milovaného filmu od Juraja Jakubiska, a ja chystám s Nerezom druhý
spoločný album. Žijeme z úspor, hádam neumrieme hladom. Nie sme
nešťastní, že musíme chvíľku žiť
opatrnejšie, ale z reakcií ľudí, ktorí
tvrdia, že sa ich to netýka, veď umierajú len starí, obézni a/alebo pacienti s pridruženými ochoreniami, čo je
nám po nich.“

Libor Bouček

Únava im ostala
Po vyše mesiaci od pozitívnych výsledkov sa Lucia aj jej manžel cítia stále unavení. „Mám ešte kašeľ,
takže som dostala zvýšené dávky
kortikoidov na astmu.“ Hovorí, že
hoci sú možno vďaka protilátkam
aspoň na chvíľu odolnejší, veľmi
citlivo vníma celú situáciu v Čechách aj na Slovensku. Popieračov
koronavírusu a tých, ktorí odmietajú nosiť rúško, považuje za nezodpovedných, ktorí ohrozujú
zdravie ostatných ohľaduplných
ľudí. „Potom, čím sme si prešli,
už nedokážem viac čítať nezmysly na konšpiračných weboch. Môj
priebeh choroby bol klasifikovaný
ako jeden z tých miernejších, ale
verte, iný by som asi nevydržala.“

Nešťastná z reakcií ľudí
Slovenská speváčka hovorí, že súčasná situácia im s manželom zo
dňa na deň zobrala príjmy z koncertov a divadiel, kde obaja ako umelci
vystupovali. Nesťažuje sa, našťastie
môžu obaja s manželom pracovať
z domu. „Ondřej píše hudbu k Perinbabe 2, čo je pokračovanie môj-

Libor Bouček:
Neuveriteľná únava
vás nechá spať
osemnásť hodín
denne
„Prvý pocit bol strach,“ priznáva
moderátor a nedávny porotca televíznej Zlatej masky Libor Bouček (39). Keď sa ukázalo, že má Covid-19, nebál sa však o seba. „Šesť
dní pred pozitívnym testom som
viezol otca na vyšetrenie do nemocnice a otázka, či som ho nenakazil,
bola vtedy pre mňa dôležitejšia ako
čokoľvek iné.“
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› Moja téma
ale najmä o ohrozené skupiny. Ale
dnes, keď sú nemocnice plné ľudí
s ťažkým priebehom nákazy, už ide
o hrozbu pre nás všetkých. Nebudú
totiž lôžka pre ľudí po úrazoch, nehodách a infarktoch. Zaplnia ich,
prenesene povedané, presne tí, ktorí riziká ignorujú a tú nákazu šíria.“
Podľa moderátora akoby sme si dnes
nedokázali priznať, že sme zraniteľní. „Namiesto toho používame detský reflex, ktorý sme sa naučili, keď
nás dospelí kedysi strašili. Zakryli sme si oči a boli sme presvedčení, že keď bubáka nevidíme, tak tu
nie je. A takto sa správame aj ku koronavírusu. Blbé je, že už dávno nie
sme deti...“

Stanislav Šutor:
Mal som šťastie

Najťažšia bola pre mňa
ale asi neistota. Lekár
vám totiž nemá možnosť
pomôcť inak ako tým, že
vám povie, že ak vám bude
fakt zle, máte rovno volať
záchranku.
Od začiatku roka si uvedomoval,
s kým máme tú česť. „Keďže sme
začali chystať program CNN Prima
News, trávil som každý deň s novinármi. Z ich informácií z čínskeho
Wuchanu a následne z Lombardie,
mi bolo jasné, že nás čaká najväčšia zdravotná výzva od španielskej
chrípky. Vnímal som Covid-19 ako
skutočne veľkú hrozbu,“ hovorí
otvorene. A podľa toho sa aj správal. Napriek tomu sa stalo. Siedmeho októbra na sociálnej sieti
priznal, že aj jeho vírus dostihol.
„Myslím, že som urobil maximum
pre to, aby sa to nestalo, ale niekto-
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ré hry na schovávačku sa vyhrať
jednoducho nedajú. A nemáte to
absolútne pod kontrolou,“ odkázal
ostatným. Po pozitívnom teste mu
totiž bežalo hlavou najmä to, koho
mohol nakaziť, nie čo bude s ním.
„Mám tridsaťdeväť rokov a žiadne
zdravotné problémy, bol som teda
presvedčený, že to zvládnem.“

Ak by sa to zhoršilo, mal
som volať záchranku
Covid-19 sa s ním však hral na schovávačku aj ďalej. „ Každý večer človek zaspával s odhadom, či bude
lepšie alebo horšie. A väčšinou sa
netrafil,“ priznal úprimne Libor,
podľa ktorého bol covid na začiatku ako choroba, ktorú by sa za normálnych okolností možno pokúsil aj
prechodiť. „V priebehu pár dní však
zistíte, že teplotu bežné medikamenty ako paralen neznížia a bolesť
hlavy je trvalá. Neuveriteľná úna-

va vás nechá spať osemnásť hodín
denne. A k tomu strata čuchu a chuti,
ktoré vás síce nebolia, ale normálne
to nie je. Najťažšia bola pre mňa ale
asi neistota. Lekár vám totiž nemá
možnosť pomôcť inak ako tým, že
vám povie, že ak vám bude fakt zle,
máte rovno volať záchranku.“

S koronavírusom sa
hráme hru na bubáka
Zvládol to, ale strach zostal. O najbližších. „Denne volám rodičom
a opakujem im, aby si dávali pozor.
Žijú síce na okraji Prahy, v podstate
na vidieku a cesta do obchodu lesom
vyzerá teoreticky bezproblémová,
ale vnútri sa už môže stať čokoľvek,“ hovorí moderátor, ktorého obavy násobí fakt, ktorý si uvedomuje
stále intenzívnejšie. „Zo spoločnosti
zmizlo slovo MY a takmer úplne ho
nahradilo slovo JA. Do začiatku októbra možno nešlo o naše bezpečie,

„Každý večer, keď som si šiel ľahnúť, som sa bál, či sa môj stav v noci
nezhorší,“ prezrádza Stanislav Šutor (50), slovenský hokejový tréner
vo francúzskom Nice, ktorý sa nakazil spolu so svojím mužstvom
v priebehu septembrovej prípravy.
Hoci mal z nového vírusu na základe informácií, ktorých boli od marca
plné médiá, veľký strach, svoj pozitívny test nakoniec prijal s chladnou
hlavou. Vlastne to očakával. V mužstve mu pribúdali nakazení hokejisti jeden za druhým, dokonca
vnímal na sebe rovnaké príznaky,
ako mali oni, akurát, že na rozdiel
od nich, jemu pri testovaní vyšlo,
že je zdravý. „Až test na deviaty deň
od prvých príznakov potvrdil nákazu koronavírusom. Konečne mi potvrdili, to, čo som cítil a čo som čakal, že mám. Tá neistota, čo mi je,
totiž nebola príjemná,“ spomína
Stanislav. Nemalo význam pátrať,
kto koho nakazil. Boli v tom všetci
v mužstve spoločne. On ale v žiadnom prípade nechcel byť tým, kto
ho posunie ďalej. „Úprimne som sa
bál, aby som doma nenakazil nikoho z najbližších. Dával som si nao-

zaj veľký pozor, myslím, že väčší ako
oni sami.“ A to napriek tomu, že Covid-19 u neho prebiehal len ako prudšia nádcha. „Stratil som čuch, mal
som zapchaté dutiny a strašne som
sa potil,“ spomína vyšportovaný päťdesiatnik. Napriek tomu zaspával so
strachom, čo bude zajtra. „Mal som
šťastie,“ hovorí Stano s pokorou, uvedomujúc si, že to mohlo byť všetko aj
inak. „Ďakujem, že nebolo.“

Úprimne som sa bál, aby
som nenakazil nikoho
z najbližších. Dával som
si naozaj veľký pozor,
myslím, že väčší ako
oni sami.“ A to napriek
tomu, že Covid-19 u neho
prebiehal len ako nádcha.
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Agátka Vilimová

Čo robiť?
Alergiu na chlad, ktorá je schopná vyvolať nádchu, zápal očných
spojoviek, svrbivé vyrážky, dráždivý kašeľ či podráždenú pokožku, môžeme čiastočne ovplyvniť
postupným otužovaním. Nie je to
žiadna veda a otužovanie môžeme aplikovať bez toho, aby sme si
to uvedomovali. Napríklad každé

PLEŤOVÁ SÉRIA
obohatená o nové prírodné
zložky a Tasmánske korenie

Juraj Vojtek

Červené fľaky na tvári, pokožka suchšia ako púšť. Každé nadýchnutie
sa čerstvého chladného vzduchu znamená bolesť. Mráz maľuje
na lícach aj na rukách rany, ktoré štípu. Aj to sú prejavy veľmi
nepríjemnej alergie na chlad.
Najčastejšie sa síce stretávame
s alergickou nádchou, peľovou
alergiou, astmou, atopickým ekzémom. Sú však aj menej známe alergie a medzi ne patrí aj tá na chlad,
hoci mnoho ľudí ani netuší, že ňou
trpí. Hovorí sa jej aj pseudoalergia
alebo falošná alergia. Nie však preto, žeby neexistovala, ale preto, že
kožné reakcie na chlad sú výsledkom reakcie organizmu na fyzikálny jav, nie na alergén. Trpia ňou asi
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dve percentá populácie. Zvyčajne
nie je prepojená so žiadnou inou
alergickou predispozíciou. Niekedy vzniká pri teplote už okolo štyroch stupňov, bežnejšia je však pri
mínusových teplotách, keď začína
ohrozovať sliznice dýchacích ciest.
Okrem zníženia teploty je za precitlivenosťou pokožky aj prudký
nárast vlhkosti či náhle výkyvy
teplôt alebo plávanie v studenej
vode.

Bolestivý nos aj ruky
Len dvanásťročná Agátka Vilimová najskôr netušila, že trpí alergiou
na chlad. Hovorí, že prichádza vždy
na jeseň alebo v zime, ba dokonca aj
v lete, keď si ide napríklad zaplávať
do bazéna so studenou vodou, alebo keď sa napije veľmi studeného
nápoja. „V chladnejšom počasí začnem veľa kýchať, aj niekoľko minút, čo je veľmi nepríjemné a bolesText: Anna Žilková, foto: archív, Accelerate

Vyrážky, ktoré svrbia
Tridsaťsedemročný Juraj Vojtek začal pociťovať prvé príznaky alergie na chlad pred piatimi rokmi.
„Dovtedy som nič podobné nemal.
Sú to zväčša nepríjemné vyrážky
na miestach, ktoré sú vystavené chladu. Na lícach, krku, ale aj v oblasti
bedier, ak sa slabo oblečiem a idem
von. Najnepríjemnejšie sú vyrážky,
ktoré často svrbia. Tiež začervenanie
či bolestivé popraskanie kože,“ hovorí
Juraj. Aj on sa lieči sa pomocou mastí
a krémov. „Osvedčili sa tie, ktoré obsahujú extrakt nechtíka lekárskeho
alebo lanolín. Veľmi pozorne však
sledujem zloženie krému a snažím sa
vybrať tie, ktoré obsahujú čo najviac
prírodných zložiek.“

ráno si pustiť o niečo chladnejší
prúd vody, striedanie teplej a studenej sprchy. Otužovanie môžeme
prirovnať k určitému druhu hyposenzibilizácie, teda imunoterapie,
keď sa na sliznici vytvoria obranné mechanizmy, ktoré zmierňujú
prejavy alergie. Zníži sa precitlivenosť pacienta na alergén. Sauna,
neprekurovanie bytu tiež pomáhajú k zlepšeniu klinického stavu.
Na potláčanie nepríjemných prejavov chladovej alergie sa užívajú aj
protialergické lieky nazývané antihistaminiká.

Vyliečenie zatiaľ
nie je možné
Vyštípané červené líca berieme
ako niečo, čo k zime patrí. Nie vždy
však ide iba o obyčajnú reakciu
na vonkajšie prostredie. Kedy podľa

regeneruje chyby pleti

Obľúbená antibakteriálna tyčinka má skvelé hojivé a upokojujúce vlastnosti. Vďaka unikátnym
zložkám z originálneho abc Tea Tree Oil, Zeleného
čaju, s Panthenolom, rýchlo regeneruje a vyživuje
poškodené tkanivo. Na škvrny, vyrážky, herpesy,
kiahne, štípance, pľuzgiere, na dezinfekciu zápalov,
okolo nechtov a pod. - aj pre deti.

abc Face Cream / pleťový krém
vyživuje a hydratuje

NOVÝ hydratačný a regeneračný pleťový krém
s originálnym abc Tea Tree Oil (MA), Tasmánskym
korením a ovocím Kakadu Plum, pokožku chránia
pred starnutím, príjemne upokojujú, hoja drobné
poškodenia, vyživujú a zaceľujú povrch pleti. ABC
krém zanechá pleť sviežu, pružnú a zdravú.

abc Face Tonic / pleťové tonikum
vyhladí a osvieži

Jedinečné prírodné zložky pleť pekne vyhladia,
upokoja, uzatvoria póry - bez alkoholu. Má dobré
hojivé vlastnosti, je vhodný pre každý typ pleti,
najmä pri výskyte vyrážok a podráždení pleti, eliminuje nežiaduce baktérie. Výťažok z ovocia Kakadu
má výraznú antioxidačnú ochranu
a s Alantoínom obnovujú pružnosť a vlhkosť pleti.
ORIGINÁLNA
KVALITA SPRACOVANIA

*premium

Nie, nie je to výmysel!

abc Spot Stick tyčinka
Inzercia BMZF20181 ▼

ALERGIA NA CHLAD?

tivé. Pokožka na rukách je suchšia,
často svrbí a aby to prestalo, musím
si ruky nakrémovať, ale už nie bežným krémom,“ hovorí mladé dievča.
Nepríjemnosti jej spôsobuje mrazivé počasie, pretože na tvári či na rukách sa jej vytvorí vyrážka, ktorá
svrbí, alebo suchšia pokožka, ktorá
praská. Bolestivé sú pre ňu aj prechody z teplých miestností do zimy.
„Snažím sa dobre obliecť a nosiť rukavice. Ale nie vždy to funguje. A preto si natieram tvár a ruky rôznymi
krémami. Ak je najhoršie, mám špeciálne masti z lekárne.“

abc Tea Tree oleja
v jedinečných
abc produktoch
najvyššej kvality.
Vyskúšajte silu austrálskej
flóry a liečivej zeme!

Najsilnejšie prírodné antiseptikum

žiadajte v LEKÁRNI

alebo na tel. 0907 906 906 u dovozcu
AUSTRALIAN BODYCARE TM, Poprad.
*Katalóg na JAR/JESEŇ + vzorky
na tel.: 0907 906 906 alebo
výhodne na www.liecivaZem.sk
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› Klinika

Sú rizikové skupiny osôb, ktoré sú
ňou viac ohrozené?
Nie. Riziková skupina sa nedá vyčleniť. Dostať ju môže ktokoľvek.
Dokonca aj deti.

prof. MUDr. Peter
Pružinec, CSc.

hlavného odborníka ministerstva
zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergiológiu, profesora
MUDr. Petra Pružinca, CSc. by mal
pacient už uvažovať nad tým, že má
alergiu na chlad?

Andrej Vilim

Alergikom je každý
piaty Slovák
„Keďže vidíme, že okolo nás pribúda
alergikov, často medzi malými deťmi, rozhodol som sa založiť združe-

36

I astmatici popisujú, že vplyvom
chladu sa im sťažuje dýchanie.
Môže za to alergia na chlad?
Áno. V týchto prípadoch sa skutočne treba vyhnúť chladnému prostrediu.
Iným sa objaví atopický ekzém
na krku či lícach... Aj toto možno
označiť za jeden z jej prejavov?
Môže byť, ale takéto prejavy sú
zriedkavé.

nie a portál, ktoré chcú robiť osvetu
v tejto oblasti, Každý pacient, ktorý trpí alergiou, má totiž svoje špecifické problémy,“ hovorí Andrej
Vilim, zakladateľ Slovenskej asociácie alergiologických a astmatických pacientov. Podľa neho sa alergie dajú deliť na tie, ktoré nás trápia
v jednotlivých ročných obdobiach.
Alergia na chlad síce patrí k tým
zimným, ale môže sa prejaviť kedykoľvek. Navyše sa môže vyskytovať
aj v kombinácii s ďalšími, ktorých je
stále viac. Podľa Národného centra
zdravotníckych informácií totiž počet alergikov na Slovenska prudko
rastie. Máme viac než milión ľudí,
ktorí s alergiou navštívili lekára,
čiže sa týka každého piateho Slováka. A prognózy do budúcnosti vyzerajú ešte horšie „Môžeme sa však
pokúsiť ich zmeniť. Môžeme sa pokúsiť zdravšie žiť s ohľadom na životné prostredie aj na naše zdravie.
Pohybovať sa viac v prírode, športo-

Ako prebieha odborné vyšetrenie,
ak pacient príde s prejavmi alergie
na chlad do alergiologickej ambulancie?
Vyšetrenie, okrem klasického, zahrňuje aj chladové testy – obyčajne
kontakt chladného predmetu s kožou. U alergikov zareaguje miesto
vystavené kontaktu s chladným
predmetom opuchom.

ZDRAVIE A KRÁSA

V JEDNEJ KVAPKE

Aké sú možnosti liečby?
Liečbu u konkrétneho pacienta riadi alergiológ. Obyčajne zaberú antihistaminiká.

CHCETE SVOJEJ PLETI
VENOVAŤ MAXIMÁLNE ÚČINNÚ,
ALE ZÁROVEŇ ŠETRNÚ PRÍRODNÚ
STAROSTLIVOSŤ? ALE NEDARÍ
SA VÁM STÁLE NÁJSŤ TEN PRAVÝ
PRÍPRAVOK? PREDSTAVUJEME VÁM
NOVÉ KOZMETICKÉ OLEJE
LEKÁRENSKEJ KVALITY.

Dá sa alergia na chlad úplne vyliečiť?
Alergia na chlad sa dá udržať na prijateľnej úrovni medikamentmi
a upraveným režimom. Vyliečenie
nie je aktuálnymi prostriedkami
možné. Ale v niektorých prípadoch
sa môže postupne spontánne zlepšiť.

vať, otužovať sa, chodiť na pravidelné preventívne prehliadky, nepodceňovať príznaky a riešiť problém
hneď pri vzniku,“ nabáda A. Vilim.

PRÍPR
PRÍPRAVKY
PLANTHÉ
LABORATORIES
LA
ABORATORIES
ABO
ODPORÚČA
BUREŠOVÁ
OD
DPO
ORÚČA EVA BU
B
REŠOVÁ
Á
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Väčšinou sa prejavuje sčervenaním,
prípadne miernym opuchom kože
alebo príznakmi podobnými žihľavke. Nezriedka má aj prejavy na dýchacích cestách – nádchu, edém nosnej
sliznice, prípadne sťažené dýchanie.

OČISTNÁ REGENERÁCIA

ELIXÍR VEČNEJ MLADOSTI

OŠETRENIE A ROZJASNENIE PLETI

PLANTHÉ ARGANOVÝ OLEJ
REGENERAČNÝ

PLANTHÉ HYALURÓNOVÉ SÉRUM
OMLADZUJÚCE

PLANTHÉ MORINGOVÝ OLEJ
SKRÁŠĽUJÚCI

je jedinečnou kombináciou kyseliny
hyalurónovej, ružovej vody, extraktov
zeleného čaju a chmeľu s blahodarným
omladzujúcim účinkom. Táto kombinácia
látok efektívne hydratuje a vypína pleť,
účinne vypĺňa vrásky a dodává pokožke
pocit mladosti a sviežosti. Zelený čaj
spomaľuje starnutie, chmeľ udržuje
pružnosť pleti a kvetinová voda z ruží jej
naviac dodáva jemnú sviežu vôňu a mladistú energiu.

predstavuje originálnu kombináciu
moringového oleja, extraktov z rozmarínu
lekárskeho a aloe. Moringový olej
intenzivne hydratuje pokožku a zaceľuje
drobné jazvičky, napríklad po akné. Aloe
redukuje pigmentové škvrny a farebne
zjednocuje pleť. Moringový olej pokožku
okamžite a dokonale ošetrí, rozjasní
a skrásnie. Vďaka ľahkej sviežej vôni
si ho zamilujete.

obsahuje unikátnu kombináciu
zvláčňujúceho a hydratujúceho
arganového oleja s extraktami z granátového jablka a rozmarínu lekárskeho,
ktorý pleti poskytuje dôkladnú, ale zároveň šetrnú očistu. Izo avonoidy z granátového jablka dodávajú oleju intenzívny
omladzujúci účinok. Arganový olej vašu
pokožku hĺbkovo vyživí, dokonale
zregeneruje a zanechá ju zamatovo
hebkú a sviežu.

PLANTHÉ LABORATORIES JE PRÉMIOVÁ RADA LEKÁRENSKEJ KOZMETIKY, KTORÁ AKO PRVÁ NA SLOVENSKOM TRHU PRINÁŠA
DO LEKÁRNÍ OBĽÚBENÉ KOZMETICKÉ OLEJE DOPLNENÉ O KLINICKY OVERENÉ PRÍRODNÉ LÁTKY S BLAHODARNÝMI ÚČINKAMI
NA POKOŽKU A PLEŤ. PLANTHÉ TAK PREPÁJA PRÍRODNÚ KOZMETIKU S LEKÁRENSKOU ÚČINNOSŤOU PRE EFEKTÍVNE ZLEPŠENIE
VZHĽADU AJ STAVU VAŠEJ PLETI.

V PONUKE V LEKÁRNI!

› MOJA VÝŽIVA

Gastroenterologička:

Podceňujeme dôležitosť jedla
pre našu psychickú pohodu
V malých dávkach je vraj prospešný, lenže my ho momentálne máme za vagón. Stres! Budí
nás spoľahlivejšie ako budík a žalúdku dáva zabrať viac ako pokazené jedlo. Takže by bol
zázrak, keby nás popri množstve povinností, starostí a každodenných zlých správ nebolelo
brucho. Prečo si to však práve trávenie odnáša najviac? Na túto, ale aj ďalšie otázky v tejto
súvislosti odpovedá doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., gastroenterologička a prednostka
Internej kliniky Univerzitnej nemocnice – Nemocnice sv. Michala v Bratislave.

procesy dostávajú v portfóliu stresom vyvolaných ťažkostí na prvé
miesto. Pod vplyvom zvýšených stresových hormónov sa totiž postupne
prestavujú jednotlivé procesy v tele
a výsledkom sú po malých krokoch sa
zhoršujúce príznaky, ktoré človek nie
vždy registruje, a tak sa väčšinou zjaví u lekára až so závažnými symptómami, ktoré pôsobia ako prejavy ťažkého ochorenia.

doc. MUDr. Zuzana
Zelinková, PhD.
gastroenterologička a prednostka
Internej kliniky Univerzitnej
nemocnice – Nemocnice sv. Michala
v Bratislave

Dlhodobý stres je v súčasnom svete často spojený so zmenou denného rytmu, nedostatočným časom
na jedlo cez deň, „dobiehaním“ jedenia večer, potláčaním reflexu vyprázdnenia – práve preto sa tráviace
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Takže gastroenterológovi nestačia len výsledky biologických testov, ale musí poznať aj psychický
stav pacienta?

Presne tak. Treba však povedať, že
to je kľúčové pre každého lekára.
No v ambulancii gastroenterológa
to platí dvojnásobne. Približne tretina pacientov, ktorí k nám prichádzajú s tráviacimi ťažkosťami, totiž
odíde z ambulancie gastroenterológa bez toho, aby sme zistili jasnú
fyzickú príčinu ťažkostí.

Inými slovami, gastroenterológ
nenájde na jeho tele nič, čo by
bolo možné liečiť…

Áno, takým typickým prípadom je tridsaťročný pacient, ktorý k nám príde
s bolesťami brucha, pocitom, že „mu
netrávi“, cíti sa unavený, zle spí a má
nepravidelnú stolicu... Navyše výrazne schudol a celé jeho okolie sa bojí, že
je vážne chorý. My ho vyšetríme, zistíme, že má normálne krvné výsledky,
normálny nález pri sonografii brucha,
gastroskopii aj kolonoskopii, skrátka,
že z fyzického hľadiska je všetko v poriadku. Samozrejme, odchádza nespokojný, lebo mu je stále zle, a pritom
nie je v jeho tele nič, čo by sa dalo liečiť alebo upraviť liekmi. Keď sa však
pozrieme na jeho aktuálnu životnú situáciu, zistíme, že mu práve stroskotal
dlhoročný vzťah, kvôli čomu sa musel odsťahovať a zmeniť prácu. V novom meste nemá žiadnych priateľov,
a tak veľa pracuje, často aj po víkendoch… Dlhodobo teda žije pod tlakom a v psychickej nepohode.

Je to teda už len na tom človeku,
alebo môže ešte niečo spraviť aj
doktor?

Je veľmi dôležité, aby sa lekár neuspokojil s tým, že výsledky vyšetText: Lenka Horáková, Foto: archív Z. Z., Shutterstock

rení sú v poriadku a venoval pacientovi ďalej svoju pozornosť. Inak sa
bude u ďalšieho a ďalšieho gastroenterológa dožadovať ďalších vyšetrení, až sa dostane do bludného
kruhu a jeho problém sa bude ďalej
bez pomenovania príčiny prehlbovať. Takíto pacienti trávia mesiace,
niekedy až roky behaním po lekároch, sú dlhodobo práceneschopní,
rozpadajú sa im vzťahy v rodine aj
na pracovisku. Navyše, po niekoľkých rokoch takéhoto procesu a desiatkach vyšetrení je človek už taký
„medikalizovaný“, že je veľmi náročné, často dokonca nemožné, zistiť prapôvodný moment, ktorý stojí
za jeho ťažkosťami.

Nie každý z nás asi skončí v ambulancii gastroenterológa, no
drvivá väčšina stres na svojom
trávení pocíti. Niektorí na náhlej
strate váhy, iní, naopak, na kilách
navyše. Prečo žalúdok na trápenie reaguje rôzne?

Moja skúsenosť z gastroenterologickej ambulancie je taká, že veľmi podceňujeme dôležitosť jedla
pre našu psychickú pohodu. Každý si v priebehu života vytvára svoje vlastné kompenzačné mechanizmy stresových situácií a zmeny
v príjme potravy sú ich súčasťou.
V gastroenterologickej praxi sa
však často objavuje opačný efekt –
stres, respektíve hlboká psychická
nepohoda z diétnych intervencií.
Na jednej strane sú ochorenia tráviaceho traktu, ktoré reálne limitujú pacienta v tom, čo môže jesť,
čo mimoriadne negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Na druhej strane ale pacienti dodržiavajú množstvo neopodstatnených diétnych
opatrení, čo vedie k ich zacykleniu sa v rozmýšľaní, čo si môžu
dať na tanier, namiesto toho, aby
jedli to, na čo majú chuť. Pričom
reálnych ochorení, pri ktorých sú
diéty potrebné, nie je ani zďaleka
toľko ako pacientov, ktorí si ich ordinujú sami. Vychutnanie si jedla
a jeho pestrosť je pritom dôležitým

faktorom ovplyvňujúcim našu kvalitu života a nezmyselné obmedzovanie sa môže zhoršiť symptómy
porúch tráviaceho traktu.

Čo spôsobujú nášmu tráviacemu
traktu takéto zbytočné diéty?

Naše trávenie podlieha biorytmu
rovnako ako všetky ostatné procesy v našom tele, a tak ako potrebujeme v priebehu 24 hodín istý počet
hodín v noci spať, tak potrebujeme
v iných časoch zjesť našim aktivitám prispôsobené množstvá a zloženie potravy. Keď toto všetko roky
nerobíme a potláčame fyziologické potreby tela a následne aj signály, ktoré nám postupne vysiela, aby
nás upozornilo, že to nie je v poriadku, takmer zaručene skončíme
u gastroenterológa. Treba však povedať, že nie vždy sa podarí rozuzliť tento dlhý reťazec v limitovanom čase určenom na konzultáciu.
Výsledkom je realizácia viacerých,
často opakovaných vyšetrení, ktoré
sú pre pacienta nezriedka fyzicky aj
psychicky zaťažujúce.

Čo teda jesť a ako sa správať, aby
sme sa problémom s trávením
vyhli?

ako sa máte stravovať, o koľkej, čo
a koľko presne máte zjesť, sa nedá
predpísať na recept. Poznáme
všeobecné odporúčania zdravého životného štýlu – pestrá strava bohatá
na čerstvú zeleninu a ovocie, s nízkym obsahom rafinovaného cukru a tukov. Tie platia aj pre tráviaci
trakt. To, čo jeme, totiž ovplyvňuje
nielen to, ako sa cítime, ale vplýva
to aj na zloženie našej črevnej flóry
a má dosah na riziko vzniku tzv. civilizačných ochorení. Ale ani tým sa
to nekončí. Rozhodujú totiž aj okolnosti stravovania. Je nevyhnutné
zladiť príjem potravy s biorytmom,
nedobiehať zameškané jedlá cez
deň večerným prejedaním sa, myslieť na dostatočný príjem nesladených a nebublinkových tekutín medzi jedlami a načúvať fyziologickým
potrebám tela. To nám hladom signalizuje, že je čas na jedlo, a klasicky
ráno alebo po väčších jedlách spustí
tzv. gastro-kolický reflex, ktorým nás
posiela na stolicu. Pokiaľ všetky tieto signály roky potláčame, je ilúziou
myslieť si, že tráviace ťažkosti zmiznú ako šibnutím čarovného prútika,
vďaka vylúčeniu niektorých potravín
zo stravy.

Pokiaľ netrpíte niektorým z ochorení tráviaceho traktu, ktoré si vyžadujú obmedzenia niektorých potravín,
potom neexistujú žiadne konkrétne
rady, čo presne jesť a čo nejesť. To,
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› MOJA VÝŽIVA

Symbióza s prírodou prináša zdravší život

Homo vegetariánus:
alebo naozaj človeku
stačí rastlinná strava?

Y
NOVINK

Skúste si zobrať svoj bežný jedálny lístok a vyškrtnite z neho všetko mäsové a potom aj
mliečne a vaječné. Nič vám nezostalo? Oslovili sme štyri dámy, ktoré tam po týchto troch
krokoch majú viac jedál ako predtým, a úplne vyvracajú tvrdenie, že vegetarián je osoba,
ktorá konzumuje iba prílohy.

„Som dcérou poľovníka,“ rozosmeje
sa pri otázke, či prvé kroky k vegánstvu urobila už v detstve. „Naopak.
Vyrastala som na divine a domácom mlieku a masle, keďže starí rodičia žili v úžasnej dedinke Legnava, a mali kravu, prasiatko, zajace aj
sliepky,“ opisuje svoj jedálny lístok
sympatická herečka Henrieta Jančišinová Kolláriková, ktorá momentálne hviezdi v televíznom Uhorčíkovi.
„Občas sa smejem, že vtedy by asi
nikto nestavil ani jediný halier na to,
že práve ja sa raz ponorím do vôd
bezmäsitých, ba dokonca čisto rastlinných. Vlastne ani ja. V období dospievania som však začala priberať,
a to sa mi nepáčilo. Hoci dovtedy som
bola podľa všetkých až príliš chudulinká, no v takom tele som sa cítila dobre a chcela som ho späť. Diéty
typu celý deň nejesť a večer to nevydržať však logicky nezaberali. A tak
som sa, presne si už ani nepamätám
ako, dopracovala k delenej strave. To
boli moje prvé experimenty s jedlom. Na začiatku úplne dobrovoľné.
Potom však začal úradovať život –
zomrel mi otec a veľmi, veľmi to bolelo. Dušu a postupne aj telo. Začala
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Text: Katarína Alberty Ondrejková, foto: Shutterstock, archív H. J. K, Z. Sch., S. M.
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Henrieta: Moja
cesta k vegánstvu
a späť

LaxBio

Unikátny prostriedok pre správne vyprázdňovanie
Použitie: prevencia a pomoc pri zápche a poruchách trávenia.
Zloženie: Psyllium, Marhuľa obyčajná, Kasia sennová, Skorocel kopijovitý, Kôpor voňavý.

Imunitan

UroStabil

Prírodná podpora imunity

Unikátny prostriedok proti močovej infekcii

Podpora imunity, prevencia vírusových
a bakteriálnych infekcií.

Prevencia močovej infekcie
a podpora pri liečbe močovej infekcie.
Vyrobené v spolupráci s urológmi.

Mediciman s.r.o.
e-mail: mediciman@mediciman.sk
tel.: +421 917 790 972

Kúpite v každej dobrej lekárni

› Moja výživa
som byť čoraz častejšie chorá. Znížila
sa mi imunita, z krvi mi zistili hneď
niekoľko alergií, ktoré som dovtedy
nemala a objavil sa aj prazvláštny dlhotrvajúci kašeľ a neskôr histamínová intolerancia, Skrátka, začal sa jeden nekončiaci kolotoč „chorôbok“,
až som sa rodine javila ako hypochonder. Nie je predsa možné po jednej chorobe dostať hneď druhú – tvrdili mi. Veď sa lieč!

Začalo sa moje vegánske
dobrodružstvo
Dobrá rada! Akurát nikto nepovedal
ako. A lieky sa neosvedčili. Začala
som teda čítať knihy o tom, ako lieči
jedlo, spoznala som ajurvédu, makrobiotiku, Breussovu metódu, keď
človek pije len ovocné a zeleninové
šťavy. Istý čas som praktizovala urinoterapiu, a tak nejako krok za krokom som sa prepracovala až k vegánstvu, ktoré praktizoval môj manžel.
Keďže sme na to boli dvaja, nevnímala som to ako boj. Bolo to skôr dobrodružstvo. Zaujímavé nielen v tom,
že sme inak jedli, ale inak sme aj mysleli. Mäso mi teda vôbec nechýbalo…
Ale len dovtedy, kým som nenastúpila na plný úväzok do nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka.
S tým totiž prišlo aj päť premiér za sezónu, každodenné cesty do Nitry, večer dabing v Bratislave a naša domácnosť. To chcelo energiu a moje telo si
na to, aby ju malo, začalo predsa len
mäso pýtať. Čo som spravila? Väčšinou pred premiérou som kúpila kvalitné biomäso a jednoducho som si
ho dopriala.

Na granatierskom pochode sa nedá pohádať
Úžasné bolo, že počas celého tohto
trinásťročného príbehu stál pri mne
môj manžel Kamil. Môj najlepší kamarát jedol so mnou to, čo som jedla ja. A nejedol, čo som nejedla. Jedli
aj nejedli sme tak spolu. A celá ostatná rodina sa tomu tiež prispôsobila.
Na grenadíre s bezvaječnými ces-
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tovinami či zemiakových pirohoch
sa predsa pohádať nedá… Po dvojročnej striktnej histamínovej diéte
som však začala cítiť strašný pocit
obmedzenia. Kvôli všetkej tej vnútornej kontrole toho, čo môžem a čo
nie, sa mi doslova oslabila chuť. Jedlo
už nebolo radosťou, ale iba potrebou
na prežitie. Výrazne som schudla
a tentokrát som už aj ja cítila, že musím pribrať. Keďže výsledky histamínu sa postupne dostali do normy,
začala som si pomaly dovoľovať jesť
všetko to, čo som tak dlho nemohla. A minulé Vianoce som zdvihla
svoju váhu zo zúfalých štyridsaťpäť
na ideálnych päťdesiatdva. A kruh sa
uzavrel. Dopracovala som sa k zlatej
strednej ceste. Dobrodružný príbeh
môjho vegánstva tak vyústil do poznania samej seba. A dnes už jem
z každého rožka troška.“

JEDLO, KTORÉ MILUJEM:

VIANOČNÉ PÔSTNE JEDLO
Suroviny:
kyslá kapusta
zemiaky
žltý hrach
bobkový list
nové korenie
Postup: Každú z ingrediencií
uvaríme zvlášť. Kapustu udusíme
s bobkovým listom a novým
korením. Zemiaky a hrach
posolíme a jemne rozvaríme
a nakoniec do hrnca s kapustou
pridáme a zamiešame. A je to!

Soňa: Základom
môjho jedálneho
lístka sú obilniny,
strukoviny
a zelenina

Prvýkrát odišla od lekárky namiesto
s receptom do lekárne s jedálnym lístkom. Pritom tam prišla v ťažkej situácii. Možno najťažšej. V jedenástom
týždni tehotenstva prišla o vytúžené
a vymodlené bábätko. „Vysvetlila mi,
ako zásadne jedlom ovplyvňujeme vitalitu a fungovanie našich orgánov,“
spomína na nasmerovanie na cestu k rastlinnej strave autorka stránky Láskavé varenie Soňa Maléterová.
„Keď prešiel ten najväčší žiaľ a bolesť, začala som si uvedomovať, že
riešenie mojich problémov musí prísť
zvnútra, nie zvonku. Že môjmu telu
niečo škodí. A vtedy som sa dostala k lekárke, ktorá sa roky venuje celostnej medicíne. Vyšetrila ma a začala mi vysvetľovať, ako súvisia moje
problémy s tým, čo jem. Odchádzala som so zoznamom vecí, ktorým sa
mám vyhnúť, no hlavne s pocitom, že
si neviem predstaviť, čo budem jesť,
ak sa mám sústrediť len na rastlinnú stravu. Veď takmer všetkého sa
mám vzdať! Kde mám zohnať suroviny, ktoré som dovtedy nepoznala?
Čo mám variť? A ako to bude chutiť?

dom nášho jedálneho lístka sa stali
obilniny, strukoviny a kopec prevažne tepelne upravenej zeleniny, ktoré dopĺňam semienkami, orechmi či
kvasenou zeleninou. Nakoniec som
zistila, že možností je naozaj mnoho,
suroviny sa totiž dajú rôzne kombinovať aj pripravovať, pričom veľký
význam má aj sezónnosť. S jedlom
je to totiž tak ako s obliekaním. Niečo iné predsa nosíme v lete a niečo
iné v zime.

Dve čiarky
ako potvrdenie
Komplimenty kamarátov, ako to robím, že vyzerám, ako vyzerám, boli,
samozrejme, fajn, ale… Potvrdením
správnosti mojej cesty boli až dve
čiarky na tehotenskom teste. Bola
som šťastná, vďačná, ale zároveň
som to nebrala ako cieľ, kde by som
už len víťazne zdvihla ruky nad hlavu a povedala si, že to snaženie stálo
za to, no stačilo. Bolo to pre mňa skôr
potvrdenie, že som na správnej ceste. Vo svojom novom stravovaní som
teda pokračovala aj počas tehotenstva a vedel to aj môj pôrodník. Keďže bolo všetko v poriadku, bola som
aj vzhľadom na mojich tridsaťosem
rokov plná energie a priberala som
tak akurát, nemal nakoniec ani námietky. Naopak, bol skôr prekvapený.

S jedlom je to ako
s obliekaním

Aj náš syn
sa stravuje inak

V každom prípade som však mala obrovskú motiváciu a k tomu aj kamarátku, ktorá po ceste, na ktorú som ja
ešte len chcela odbočiť, už kráčala.
Poradila mi teda s nákupmi, obchodmi aj knihami a priznávam, s hlavou v nich som potom strávila celé
mesiace. Ale bavilo ma to. Už po prvom týždni som sa totiž cítila super.
Po druhom ešte lepšie. A keď k tomu
pribudli bonusy v podobe čistej pleti na tvári a štíhlejšej postavy, nemala som dôvod prestať. Navyše to, čo
som uvarila, chutilo i mojej polovičke, a prvý rok aj úplne stačilo. Zákla-

Možno je dnes prekvapená aj naša
pediatrička. Pretože aj náš syn jedol
od prvých príkrmov inak – bez mäsa,
mlieka a vajíčok. A nemám pocit, že
by mu čokoľvek chýbalo. Treba však
povedať, že náš spôsob stravovania nie je o iba o vylúčení niektorých potravín, ale hlavne o tom, ako
ich vhodne nahradiť a kombinovať.
Nebránim mu však občas ochutnať
ani živočíšne produkty. Väčšinou je
to ale naozaj len ochutnanie. Najpodstatnejšie však je, aby tak ako
ja jedlo miloval. A nie sa ním stresoval. Od malička je aktívny, zdravý
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Ako prežiť
sychravú jeseň
v zdraví

› Moja výživa

Zuzana: Nechcela
som, aby kvôli mne
trpeli zvieratá

DOBRÚ SL ADKÚ CHUŤ

Vždy chcela meniť svet a mala veľké
plány, ako nakŕmi hladných v Afrike,
zastaví vojny a dá svetu niečo, čo nikto. „Postupom času som však zistila,
že celú zemeguľu asi nezachránim,“
usmeje sa Zuzana Schrötterová, ktorá vyškrtla mäso z jedálneho lístka.
Nech teda zachráni aspoň zvieratá….

PŠENOVÝ KOLÁČ
S KARAMELIZOVANÝMI
JABĹČKAMI A MANDĽOVOU
POSÝPKOU

Postup: Pšeno prepláchnite
v studenej vode a dajte variť
do ryžového mlieka so štipkou
soli a troškou vanilky. Priveďte
k varu a na slabom ohni varte
pod pokrievkou 15 – 25 minút
v závislosti od druhu pšena
( jemné sa varí 15 minút). Cieľom
je získať hustú kašu, v ktorej je
pšeno úplne mäkké. Uvarenú kašu
odstavte a nechajte vychladnúť
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Pre obranyschopnosť organizmu je optimálne, ak potrebné vitamíny a minerálne
látky získame zo stravy. Ale ani ich doplnenie z vhodných výživových doplnkov nie je
na škodu. Najmä v čase, keď nás nový koronavírus, o ktorom ešte stále nemáme dosť
informácií, už poriadne unavuje a zneisťuje. Samozrejmosťou v tomto období by
mala byť správna životospráva, pohyb na
čerstvom vzduchu, ako i jedálny lístok plný
prírodných vitamínov. Tie je však vhodné
doplniť aj podpornými látkami z výživových
doplnkov. Patrí k nim vitamín C, vitamín D,
kyselina listová, selén či zinok, ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného systému,
ochrane buniek pred oxidačným stresom
(t. j. voľnými radikálmi) či k zníženiu vyčerpania a únavy. Veľmi vhodný je vysokočistý
beta glucan (93 %), najhodnotnejšia časť
hlivy ustricovej pre organizmus, ktorý obsahujú výrobky spoločnosti Natures.
Všetky produkty sa dajú kúpiť online
na www.natures.sk
Traja čitatelia časopisu Moje zdravie majú
teraz šancu vyhrať balíček na podporu
organizmu v jesennom období:

súťaž ▼

Suroviny:
Cesto:
100 g pšena (surového)
450 ml ryžového mlieka
štipka soli
trošku mletej vanilky alebo
vanilkového struku
50 g mandľovej múky (alebo
mletých mandlí)
trošku vegán masla na vymastenie
formy na pečenie
Jablková náplň:
600 g sladkých jabĺk
90 g hrozienok
20 g vegán masla
2 – 3 PL javorového sirupu
štipka soli
1 menšia ČL mletej škorice
2 PL kvalitného slivkového lekváru
bez cukru
Posýpka:
40 g mandľovej múky (alebo
mletých mandlí)
45 g ovsených vločiek (na
bezlepkový variant použijeme
bezlepkové)
2 PL javorového sirupu
1 kopcovitá ČL vegán masla
1 ČL kokosového cukru (nemusí
byť)

„Začalo sa to na strednej škole. Keď
nám na hodine pustili film o produkcii mäsa a o jatkách, vedela som,
že mäso už do úst nikdy nevložím.
A nikdy mi ani nechýbalo. Stačilo
si predstaviť, ako sa dostáva na tanier. Zvieratám som síce pomohla,
ale sebe veľmi nie. Počas pár rokov
som totiž svojím svojským vegetariánstvom posunula ručičku na váhe
hore o osemnásť kíl. Z môjho jedálneho lístka som totiž akurát vy-

v otvorenom hrnci. Medzitým
si umyte jablká, rozdeľte
na štvrtiny, odstráňte jadierka
a ošúpte. Potom ich nakrájajte
na zhruba 2 mm hrubé plátky
veľké asi 2 cm. V hrnci rozpustite
rastlinné maslo a pridajte k nemu
javorový sirup. Na strednom ohni
redukujte za stáleho miešania
približne 3 minúty. Vložte jablká,
opláchnite hrozienka a ostatné
ingrediencie. Dobre premiešajte
a duste prikryté na miernom
ohni 5 minút. Hrniec otvorte
a jabĺčka nechajte trochu
vychladnúť a odpariť prebytočnú
tekutinu. Následne si pripravte
posýpku tak, že ovsené vločky
pomeliete na múku, zmiešajte
s mandľovou, pridajte javorový
sirup a studené vegán maslo
a rukou vytvoríte posýpku. Ak
sa vám zdá málo sladká, pridajte
trochu kokosového cukru. Rúru
zapnite na 180 stupňov. Formu
vymastite rastlinným maslom.

Lyžicou vložte cesto, teda kašu
zmiešanú s mandľovou múkou,
a rovnomerne ho rozvrstvite
po celom obvode. Na cesto
rovnomerne natrite slivkový
lekvár. Ďalšou vrstvou sú
karamelizované jablká. Na tie už
len rovnomerne nasypte posýpku.
Dajte piecť do stredu rúry na
35 – 45 minút podľa typu formy
a rúry. Dobrú chuť!
a plný energie, antibiotiká mal len
raz, keď v škôlke chytil streptokoka.
A ja verím, že to nie je napriek jeho
strave, ale práve vďaka nej. A čo ma
najviac teší je, že je zvedavý a rád
ochutnáva. Sama totiž nemám rada
dogmatizmus, a tak aj ostatným radím – ak máte veľkú chuť napríklad
na mäso či jogurt, dajte si ho, užite si
to a potom sa vráťte k tomu, čo vám
robí dobre. Nie je totiž dôležité to, čo
urobíme občas, ale čo robíme každý deň.“

βeta glucan 500+: s vitamínom D
pre výraznú podporu organizmu
v prípade zdravotných komplikácií,
vrátane ťažkých a horšie
liečiteľných diagnóz
βaciltrafil: na každodennú
podporu imunity v obdobiach
s vysokou chorobnosťou s beta
glucanom, resveratrolom,
vitamínom C, zinkom a selénom
βeta glucan 240+: zvýšená
dávka beta glucan + vitamín C
a vitamín D na obdobie
so zvýšeným rizikom ochorenia
Glucandy: tabletky na cmúľanie
nielen pre deti s beta glucanom,
šípkovým extraktom s obsahom
prírodného vitamínu C

3 ČITATELIA
ČASOPISU MOJE ZDRAVIE

MAJÚ MOŽNOSŤ VYHRAŤ BALÍČEK
V HODNOTE 67€.
Zapojte sa do súťaže v čase od 15. 11. 2020
do 2. 12. 2020, vystrihnite kupón a pošlite ho
nalepený na korešpondenčnom lístku spolu
s vašimi kontaktnými údajmi na adresu:
VIP, s.r.o.,
Moje Zdravie, Pluhová 42, 831 03 Bratislava
Mená výhercov zverejníme v Mojom zdraví č.12
Zapojením sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa
oboznámil s podmienkami súťaží, uvedenými na
www.detiamy.sk a súhlasí s nimi.

SÚŤAŽ

KUPÓN
Moje zdravie
č. 11 NATURES

› Moja výživa
VEGÁNSKA KLOBÁSKA
Suroviny:
100 g sušených paradajok
2 polievkové lyžice tekvicových semienok
1 polievková lyžica ľanových semienok
3 – 4 polievkové lyžice slnečnicových
semienok
1 menší strúčik cesnaku
korenie, soľ, rasca, červená paprika, štipka
čili
Postup: Pokiaľ nie sú paradajky naložené
v oleji, namočte ich približne na 30 minút
do vody alebo ich pokvapkajte olivovým
olejom, aby zmäkli. Následne rozmixujte
so všetkými ostatnými ingredienciami
a polovicou slnečnicových semienok.
Druhú polovicu pridajte až na záver, aby
to v klobáske urobilo štruktúru. Vzniknutú
„hmotu“ vytvarujte do požadovaného
tvaru, zabaľte do fólie a na 2 hodiny
odložte do chladničky. A „klobása“ je
na svete!

NIEČO RA STLINNÉ?
ČO TAK KLOBÁSKU…?
inzercia BMZF20236 ▼

škrtla mäso a o to viac si dožičila
príloh a pečiva. Začali ma bolieť kolená, bola som stále unavená a konečne dosť stará, aby som si priznala, že niekde zjavne robím chybu.
Začala som sa teda jedlu viac venovať, zisťovať, čo môžem čím nahradiť a hlavne sama variť a experimentovať s novými surovinami
a korením. A práve vtedy ma začala
sesternica lámať, aby som urobila
ešte ďalší krok – k vegánstvu.

Pri dojení sa neumiera
Najskôr som len krútila hlavou. Prečo by som sa mala vzdať syrov a jogurtov, keď žiadna krava pri dojení neumiera? Aj keď mi bolo jasné,
že hoci ju nezabijú, ani v mliekarenskom priemysle sa so zvieratami nenarába v rukavičkách. Lenže
to ešte stále boli moje chute a pohodlie dôležitejšie. No dokument
známeho aktivistu za práva zvierat
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Garyho Yourofskyho ma nakoniec
prinútil prehodnotiť aj to. Zrazu
mi bolo jasné, že ten krok, ktorému som sa bránila, musím predsa
len urobiť. Vlastne chcem.

Vegánsky sa dá uvariť
všetko
Doma síce v prvej chvíli zalomili rukami – čo, preboha, budem jesť, keď
už nechcem ani mlieko a vajcia, ale
tentoraz to bolo oveľa ľahšie, ako keď
som sa im v šestnástich predstavila
ako vegetariánka. Vtedy bolo totiž
vegetariánstvo takmer ako nadávka a v reštaurácii som si mohla dať
ako vegetariánske jedlo maximálne
vyprážaný syr s hranolčekmi. Dnes
sme úplne inde a môj jedálny lístok
je širší ako bol ten s mäsom, vajíčkami a všetkými možnými mliečnymi
výrobkami. Milujem hrach a cícer
na všetky spôsoby, jem veľa ovocia,
zeleniny, orechov a klíčkov. Zaľúbila

som sa do kokosových a ovsených jogurtov a kravské mlieko som nahradila ryžovým a mandľovým. A dnes
dokonca tvrdím, že vegánsky sa dá
uvariť takmer všetko, vrátane sviečkovej, sekanej a burgerov. Je to len
o fantázii.

Tryskomyš

Niečo na tej vode je

Po pár mesiacoch na čisto rastlinnej
strave sa aj ručička na váhe vrátila,
odkiaľ prišla a ja som bola znova tá
stará „tryskomyš“ ako vždy. Prísun
energie bol doslova neuveriteľný. Až
tak, že z rodičov, ktorí ma v mojich
vegetariánskych začiatkoch naháňali s kuracím stehnom, „aby som mala
aspoň nejaké bielkoviny“, sú dnes
viac-menej vegetariáni a z našej klasickej bôčikovo-tlačenkovej kuchyne
sa stala kuchyňa zelená, kde sa ryba
alebo hydinové mäso varia maximálne dva až trikrát do mesiaca.“

Magnézium obsiahnuté v Gemerke
vám pomôže zmierniť únavu
a psychické vyčerpanie.*

www.gemerka.sk

*Pitie prírodnej minerálnej vody Gemerka má byť súčasťou zdravého životného štýlu a pestrej a vyváženej stravy.
Priaznivé účinky magnézia dosiahnete pri vypití aspoň 4 dcl prírodnej minerálnej vody Gemerka.

› MOJA VÝŽIVA

Pečeň nevie kričať,

ale našu pozornosť

POTREBUJE

Pracuje na stovkách vecí, bez jediného dňa dovolenky v niekoľkozmennej
prevádzke a čím to lepšie zvláda, tým dostáva viac a viac úloh. Čo to má za šéfa?
Nás. Presne takto sa totiž správame k svojej pečeni. Viac ako zaťažovať by sme ju
pritom mali počúvať. Presne nám dáva vedieť, kedy potrebuje pomoc.
Čínski lekári ju už celé
tisícročia odporúčali aj
starým ľuďom na zlepšenie
pamäti, orientačných
schopností a schopnosti
koncentrácie. Dnes už
vieme, že je to dôsledok
vplyvu huby na celkový
metabolizmus, zvýšenie
tvorby nukleových kyselín
a bielkovín, čo spomaľuje
starnutie.
zlyhávať, dá nám to telo vážne najavo. Neznamená to však, že kým nás
nebolí, je s ňou všetko v poriadku.
Nebolí totiž skoro nikdy. Prosto v nej
nie sú nervové zakončenia, ktoré by
to umožnili. Výnimočne môže dôjsť
k bolesti pod pravým rebrovým oblúkom, ale len za určitých okolností, napríklad pri jej náhlom zväčšení objemu.
Ak pracuje, ako má, ani o nej nevieme. Pritom ako najväčší orgán
má na starosti kľúčové procesy
v ľudskom tele, od metabolizmu až
po obranyschopnosť či termoreguláciu organizmu. Vyživuje a chráni
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naše telo. Pomáha nám zbavovať sa
toxínov, dodáva energiu, odbúrava
vírusy a iných pôvodcov infekcií, reguluje hladinu pohlavných hormónov a cholesterolu a zásobuje nás vitamínmi a minerálmi. Ak teda začne

Diéty jej dávajú zabrať
rovnako ako alkohol
Pečeň sa síce dokáže celkom dobre regenerovať a základnú funkciu
dokáže plniť, aj keď funguje len jedText: RED, Foto: Shutterstock

na pätina jej tkaniva, napriek tomu
môže dôjsť k takému závažnému
poškodeniu, že zlyhá. A pokojne
môžu čítať ďalej aj tí, čo si myslia,
že toto sa týka len tých, ktorým nadmerne chutí alkohol. Ak by sme totiž hľadali niečo, čo ju nadmerne
zaťažuje, na poprednom mieste by
mnohých možno prekvapili diéty.

Hlavne tie, ktoré majú rýchly efekt
na chudnutie. Pri nich totiž dochádza k vynechávaniu základných
látok, akými sú bielkoviny, cukry
a tuky, kvôli čomu žlčník nedostáva
dostatok podnetov a je preto nepravidelne vyprázdnený. To môže viesť
k tvorbe žlčových kameňov, ktoré
bránia odtoku žlče do čriev. Skrátka, na zdravie pečene má vplyv celý
náš životný štýl – od zloženia stravy,
fyzickej kondície, dostatku spánku
až po schopnosť zvládať stres. Denne tak robíme doslova desiatky rozhodnutí, ktoré majú na ňu vplyv.
Ktoré by nám schválila?

Pomáha jej huba
nesmrteľnosti
Okrem zdravej stravy, dostatku tekutín, spánku a pohybu, odborníci pripomínajú aj priaznivé účinky
známej čínskej huby reishi. Látky,
Inzercia BMZF20184 ▼

ktoré sú v nej prítomné, zlepšujú
totiž metabolizmus pečeňových
buniek a podporujú vylučovanie
toxických látok z organizmu. Klinické štúdie potvrdili aj pozitívny
účinok huby u pacientov s chronickým zápalom pečene (hepatitída
typu B) aj toxickým poškodením
pečene v dôsledku nadmerného
požívania alkoholu alebo dlhodobého užívania ťažkých chemických liekov. A nie náhodou jej doslovný preklad znie „božská huba
nesmrteľnosti“. Čínski lekári ju už
celé tisícročia odporúčali aj starým
ľuďom na zlepšenie pamäti, orientačných schopností a schopnosti
koncentrácie. Dnes už vieme, že je
to dôsledok vplyvu huby na celkový metabolizmus, zvýšenie tvorby
nukleových kyselín a bielkovín, čo
spomaľuje starnutie. Takže nám
za ňu nepoďakuje len pečeň, ale aj
naša polovička.

Inzercia BMZF20230 ▼

› MOJA VÝŽIVA

Existuje recept na zdravie? Predstavte si, že áno a hneď si
aj píšte ingrediencie – pohyb, vhodná strava, dostatočný spánok.
A tu je návod, ako si ich správne namiešať.
Výskumy fyzickej aktivity
a jej vplyvu na naše
zdravie poukazujú na to,
že naša denná výkonnosť
je len 3000 krokov, iba tí
snaživejší prejdú denne
viac ako 5000. Je čas sa
medzi nich zaradiť, tých,
ktorí denne prejdú len
1000 krokov, totiž vedci
upozorňujú, že takýto
pokojový režim už môže
viesť k problémom
s metabolizmom či
k pomalému spaľovaniu
cukrov.

6000 krokov denne
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča 10 000 krokov denne.
V prepočte je to približne sedem
kilometrov. Ale ruku na srdce: kto
z nás by prešiel takýto kusisko? Výskumy fyzickej aktivity a jej vplyvu
na naše zdravie poukazujú na to, že
naša denná výkonnosť je len 3000
krokov, iba tí snaživejší prejdú denne viac ako 5000. Je čas sa medzi
nich zaradiť, tých, ktorí denne prejdú len 1000 krokov, totiž vedci upozorňujú, že takýto pokojový režim
už môže viesť k problémom s metabolizmom či k pomalému spaľovaniu cukrov. Už dva týždne takého
ničnerobenia podľa klinických štúdií u dvadsaťročných ľudí zazname-
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nali, že inzulín v ich tkanivách pôsobil pri spracovaní cukrov výrazne
slabšie a metabolizmus už nefungoval normálne. A čo my, o pár mesiacov starší, ktorí denne v práci presedíme pri počítači hodiny, vozíme sa
výťahom, do obchodu sa vezieme
autom, z električky či autobusu urobíme len pár krokov do kancelárie?
Koledujeme si o nadváhu, cukrovku
a ochorenia, ktoré vedú k obezite.
Čo by sme teda mali urobiť? Lekári
tvrdia, že ak by sme každý deň spomínaný nedosiahnuteľný sedemkilometrový „maratón“ nahradili
tridsaťminútovou svižnou chôdzou,
čo znamená približne 6000 krokov,
malo by to pre naše zdravie stačiť.
Zlepší to totiž výkonnosť kardiovaskulárneho systému, odolnosť orga-

nizmu voči infekciám a človek vďaka fyzickej aktivite zvláda lepšie aj
stresové situácie. Na porovnanie náš
olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth
počas jedného tréningu urobí aj
50 tisíc krokov. Dáte sa inšpirovať?

10 minút cvičenia
Pre tých, ktorí radšej cvičia, ako sa
prechádzajú, sa odporúča pre zdravé fungovanie aeróbna aktivita. Svetová zdravotnícka organizácia pre
dospelého človeka odporúča aspoň
75 minút v týždni cvičiť vo vysokej
intenzite, čo vychádza na 10 minút
krátkeho, ale svižného cvičenia denne. Najčastejším dôvodom, prečo ľudia chcú cvičiť, je snaha schudnúť,
spevniť a vytvarovať postavu. Na to
už budete potrebovať viac času, pričom treba skombinovať silové cvičenie s aeróbnymi aktivitami. Kardiovaskulárny alebo aeróbny tréning
Text: Anna Žilková, Foto: Shutterstock

1000 kalórií denne
Hlavným zdrojom energie pre naše
telo sú tuky, cukry a bielkoviny. Bielkoviny a cukry obsahujú na každý
gram 4 kcal (kilokalórie), tuky 9 kcal.
Denne by sme mali prijať minimálne 1000 kcal. Pokiaľ sa budete pohybovať pod touto hranicou pravidelne, budete nezdravo chudnúť, vaše
telo bude bez energie a pridá sa nervozita a depresívne stavy. A koľko je

maximum? To závisí od množstva
energie, ktorú vydáte. Denné množstvo príjmu energie, teda kalórií, šité
na mieru si môžete vypočítať podľa
vzorca na výpočet bazálneho metabolizmu. Vzorec na výpočet kalórií
pre ženu: 655 + (9,6 x hmotnosť v kg)
+ (1,8 x výška v cm ) – (4,7 x vek). Vzorec na výpočet kalórií pre muža: 66
+ (13,7 x hmotnosť v kg) + (5 x výška
v cm ) – (6,8 x vek). Ideálnym spôsobom, keď nepriberáte a ani nechudnete je, ak cez deň zjete toľko energie, koľko aj vydáte.

8 hodín spánku
Kedy ste sa naposledy zobudili odpočinutí a plní energie? Nepamätáte
si? Naozaj sme sa naučili žiť so spánkovým deficitom. Večer dobiehame
zameškané povinnosti v práci, alebo
do neskorých večerných hodín ťukáme do počítača, či pozeráme na

Ľubo Olach:

OSUSKÝ –

zabudnutý diplomat
Jeseň nie je iba obdobím, keď si
s nostalgiou prezeráme fotografie
z letných dní, ale je aj ideálnym
časom na prečítanie si dobrej knihy.
V novembri prichádza na náš knižný
trh historický román Osuský –
zabudnutý diplomat z pera
slovenského spisovateľa Ľuba Olacha.
Kniha detailnejšie približuje životný príbeh významnej slovenskej osobnosti Štefana Osuského
v diplomatických službách, ktorý pôsobil predovšetkým v Európe. Ako mimoriadny minister a vyslanec
podpísal Versaillskú zmluvu. Po rozpade republiky sa v roku 1939 postavil na čelo československého
odboja, kde organizoval odpor voči hitlerovskému Nemecku.
„Medzi slovenských velikánov, o ktorých sa takmer nehovorí ani nepíše, patrí aj JUDr. Štefan Osuský.
Z tohto dôvodu som sa rozhodol napísať o ňom knihu. Nebola to ľahká úloha, pretože jeho práca bola
bohatá na činy aj udalosti, ale veľa sa o ňom nenapísalo. Tak ako Vavro Šrobár aj on musel po zákroku
uhorského ministra školstva Apponyiho odísť študovať do zahraničia. V jeho prípade do Spojených štátov
amerických. To možno bolo pre Slovensko aj šťastie. V Amerike získal vysokoškolské vzdelanie a pohyboval
sa prevažne medzi slovenskými krajanmi. Preto sa ho hlasizmus až tak nedotkol, ale, samozrejme, bol za
vznik Československej republiky, za ktorý sa v nemalej miere aj pričinil,“ hovorí o knihe jej autor Ľubo
Olach.
Viac informácií o tvorbe slovenského básnika, publicistu a prozaika Ľuba Olacha nájdete
na webe www.luboolach.sk a facebookovom profile ĽuboOlachAutor.

televízor. Nedostatok spánku však
môže mať fatálne následky. Jedna
štúdia uvádza, že spánková deprivácia má za následok stotisíc dopravných nehôd a 1500 úmrtí za rok.
Ďalšie vedecké výskumy ukazujú, že
ľudia, ktorí spia medzi 6,5 a 7,5 hodinami každú noc, žijú najdlhšie. Tí,
ktorí spia či už viac alebo menej, žijú
kratšie. Priveľa spánku totiž škodí
rovnako ako jeho nedostatok. Väčšina tých, ktorí o sebe tvrdia, že im
stačí iba 5 hodín spánku, podľa odborníkov klame samých seba. Vedci
totiž uvádzajú, že len 5 percent ľudí
potrebuje spať menej ako 7 – 8 hodín, a tým ostatným hrozia viaceré zdravotné komplikácie. Ako by to
teda malo ideálne vyzerať? Dvojročné dieťa by malo spať 10 – 13 hodín
denne, školák 9 – 11 hodín, tínedžer
8 – 10 hodín denne, ľudia v produktívnom veku 7 – 9 hodín denne a dôchodcovia 7 – 8 hodín.

Trnavská
Baterkáreň:

VÝNIMOČNE SPRACOVANÁ KNIŽNÁ NOVINKA
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Čísla pre zdravie

je dôležitý pre náš kardiovaskulárny systém. Počas tohto cvičenia spaľujeme nielen tuky, ale posilňujeme
aj srdce. Aeróbne aktivity, napríklad
bežecký pás či stacionárny bicykel,
by mali trvať minimálne tridsať minút. Silové cvičenia s vlastnou váhou, teda bez železných činiek, by
mali trvať dvadsaťpäť minút. Oba
druhy cvičení v jednom tréningu
by sme mali cvičiť trikrát do týždňa.

Nepotrebné veci
z domácnosti
či oblečenie
nemusia končiť
v odpade
V komunitnom reuse centre sa vracia do obehu šatstvo, hračky,
rastliny, dekorácie, knihy aj potreby pre domácich miláčikov
Ak hľadáte inšpiráciu pre „less waste“ domácnosť alebo sa pokúšate žiť šetrnejšie a udržateľnejšie, nakuknite do Baterkárne. Jej zakladateľky Janka Reháková a Simona Hlaváčová učia a motivujú ľudí meniť
návyky s prihliadnutím na vlastné možnosti a životné prostredie. Ako fungujú princípy cirkulárnej
ekonomiky v praxi, je vidieť na aktivitách, ktoré pravidelne organizujú.
Hlavnou myšlienkou Baterkárne, komunitného centra v Trnave, je ukázať ľuďom, aké jednoduché je
žiť zodpovednejšie. Stačí začať malými krôčikmi – menej nakupovať, viac upcyklovať, vymieňať,
požičiavať a zbytočne neplytvať zdrojmi. Ako na to sa dozviete na webe či z pravidelných live vysielaní na sociálnych sieťach Baterkárne.
Každý jeden človek môže začať v oblasti, v ktorej sa cíti komfortne. Či už je to vyprataním nepotrebných vecí v skrini či hračiek v detskej izbe, triedením odpadu, nakupovaním len nutných vecí alebo
používaním znovupoužiteľných materiálov v domácnosti. Možností, ako začať, je naozaj veľa.
Čo urobiť s vecami, ktoré nepotrebujete a sú stále funkčné? Priniesť ich môžete do komunitného reuse
centra trnavskej Baterkárne, kde dostanú druhú šancu a možno aj vás nejaký kúsok osloví. Okrem
oblečenia tu nájdete aj množstvo hračiek, rastlín, školských pomôcok, potrieb pre zvieratká, dekorácií aj veci pre ručné práce.
Sledujte aktuálne informácie a program udalostí na www.baterkaren.sk, facebookovom profile
BaterkarenTrnava a instagramovom účte baterkaren_trnava.

› MOJA VÝŽIVA

Jesenné
Tak ako padá dolu lístie zo stromov, padajú aj príležitosti, ako
sa dostať k čerstvým vitamínom, a tak spolu s klesajúcim
slnkom klesá aj naša imunita. Pritom prežívame obdobie,
keď ju potrebujeme viac ako kedykoľvek doteraz. Nič však
nie je stratené, jeseň nám ponúka dostatočne pestré menu,
aby netrpela ani imunita, ani žalúdok. Veď posúďte sami!

Pomaranče sú bohaté
na vitamín C, tiež aj
na vitamíny A, E, B1, B2
a B6 a bioflavonoidy, ale
i na dôležitú látku selén
a vlákninu vo forme pektínu,
ktorá podporuje trávenie.
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PEČENÉ KURACIE STEHNÁ
S TEKVICOU
A POMARANČOM
4 PORCIE
PRÍPRAVA: 55 MINÚT
4 ks kuracích stehien
1 menšia tekvica
1 väčší pomaranč
Marináda:
2 polievkové lyžice oleja
2 polievkové lyžice
pomarančovej šťavy
1 polievková lyžica medu
1 polievková lyžica plnotučnej
horčice
½ kávovej lyžičky škorice
½ kávovej lyžičky mletej rasce
soľ, mleté čierne korenie
Kuracie stehná umyjeme
a osušíme v papierovej utierke.
Tekvicu prerežeme, odstránime
semienka a spolu so šupkou
pokrájame na väčšie kocky.
Rovnako pomaranč umyjeme
a rozrežeme na osminy. Vo väčšej
miske si pripravíme marinádu
z oleja, pomarančovej šťavy
(vytlačenej z 2 osmín pomaranča),
medu a horčice. Pridáme škoricu
a podľa chuti soľ a korenie.
Kuracie stehná uložíme do misky
s marinádou a necháme postáť
pri izbovej teplote asi 30 minút.
Potom ich spolu s marinádou
rozložíme na plech, pridáme
asi deci vody a vložíme do rúry
vyhriatej na 190 °C na zhruba
20 minút. Následne k stehnám
pridáme tekvicu a pomaranč, podľa
potreby podlejeme vodou a spolu
pečieme pri rovnakej teplote
ďalších zhruba 15 minút. Podávame
s kuskusom či pečenými zemiakmi.
Text: Katarína Alberty Ondrejková, foto: Shutterstock

31 rocný
Inzercia BMZF20236 ▼

vitamíny

JEMNEJŠÍ
RÝCHLEJŠÍ
ODOLNEJŠÍ
64 r
ocn

10 rocný

AŽ
AŽ O

ý

2× ODOLNEJŠÍ*

30 % RÝCHLEJŠIA PRÍPRAVA**

*V porovnaní s predchádzajúcou Powelix technológiou.
**V porovnaní s našou klasickou technológiou 2 čepelí pre tyčové mixéry a v porovnaní s našim radom BL30.

www.tefal.sk

Tefalsk

TefalCZSK

› Moja výživa

REGEMASK! RÚŠKO
50 ml

Kyslá kapusta je zdroj
vitamínu C, B3, B5, B6
a B12, obsahuje minerály
a stopové prvky, najmä
draslík, železo, horčík, zinok
a fluór.

BEZ PODRÁŽDENIA PLETI
POD RÚŠKOM.

TERAZ VÝHODNÁ

November 2020

6 PORCIÍ
PRÍPRAVA: 170 MINÚT

Tekvica obsahuje provitamín A,
vitamíny B a C, horčík, železo
a vápnik a takmer žiadny tuk.
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Cannaderm® Thermolka
hrejivá konopná náplasť 3 ks

7,39 €
8,69 €

Herbalmed HOT DRINK Dr. Weiss
– kašeľ a priedušky 180 g
Herbalmed HOT DRINK Dr. Weiss
– nachladnutie a nádcha 180 g
ZBAVTE SA PROBLÉMOV
S NACHLADNUTÍM!

výživový doplnok

PRE POKOJNÝ SPÁNOK,
KONIEC BEZSENNÝCH NOCÍ!

9,89
9
89 €

5,79 €

8,29 €

11,69 €

6,79 €

KONIEC BOLESTI CHRBTA,
SVALOV A KĹBOV.

zdravotnícka pomôcka

MAXIMÁLNE POSILNENIE
IMUNITY!

výživový doplnok

CITLIVÁ STAROSTLIVOSŤ
O MÔJ ZRAK.

7,09 €

11,09 €

Cannaderm® Thermolka EXTRA
hrejivé konopné mazanie 150 ml

Ocutein® Sensitive Plus
Da Vinci očné kvapky 15 ml

5,99 €

9,39 €

9,69 €

5,59 €
6,59 €

Pssst! FORTE
ústny sprej proti chrápaniu
15+10 ml ZADARMO

STOPKAŠEĽ Medical pastilky
Dr. Weiss 24 pastiliek

DIAMizin Gurmar
150 kapsúl

STOPKAŠEĽ Medical sirup
Dr. Weiss 200+100 ml NAVYŠE

DIAMizin Gurmar
50 kapsúl

ÁNO SPÁNKU,
NIE CHRÁPANIU!

ÚČINNÁ ÚĽAVA OD KAŠĽA!

ZNIŽUJE HLADINU CUKRU
V KRVI1!

Vhodný
pre celú
rodinu!
zdravotnícke pomôcky

Mäso dáme do hrnca spolu
s očistenou a nakrájanou mrkvou
a petržlenom. Zalejeme vodou,
pridáme bobkový list, celé
čierne korenie a jemne osolíme.
Varíme, až kým nám nevznikne
silný vývar. Cibuľu očistíme
a nakrájame nadrobno. V druhom
hrnci si rozohrejeme olej alebo
masť, pridáme cibuľu a opečieme
dozlatista. Následne pridáme kyslú
kapustu aj so šťavou a podľa chuti
osolíme a okoreníme. Prilejeme
malé množstvo vody a dusíme
cca 20 minút. Primiešame pretlak
a ešte krátko podusíme. Z vývaru
vyberieme mäso a dáme doň
kapustovú zmes, ku ktorej pridáme
huby a prelisovaný cesnak.
Všetko spolu varíme ešte hodinu.
Do polievky vrátime na kocky
nakrájané mäso, podľa chuti
osolíme a okoreníme.

Neospan FORTE
45 toboliek

výživový doplnok

Tekvicu umyjeme, rozkrojíme
a zbavíme semienok. Očistenú
dužinu potom nakrájame na kúsky
a vložíme ich do hrnca s ošúpaným
a nakrájaným jablkom. Prilejeme
vodu a domäkka udusíme.
Následne túto zmes ponorným
mixérom rozmixujeme na pyré.
V miske vyšľaháme vajce
s cukrom, pridáme olej, tekvicovojablkové pyré a poriadne všetko
rozmiešame. Prisypeme múku
zmiešanú s práškom do pečiva
a opäť premiešame. Nakoniec
do cesta pridáme nahrubo
nasekané orechy a škoricu. Zmes
naplníme približne do troch štvrtín
foriem na mafiny. Pečieme v rúre
vyhriatej na 180 °C približne
15 – 20 minút.

Imunit AKUT
30 toboliek

zdravotnícke pomôcky

1 malá tekvica (najlepšie
hokaido)
1 jablko
trocha vody na podliatie
1 vajce
¾ hrnčeka trstinového cukru
½ hrnčeka oleja
1 lyžička škorice

½ prášku do pečiva
1 hrnček hladkej múky
hrsť pekanových orechov

Ocutein® Sensitive Care
Da Vinci očné kvapky 15 ml

výživové doplnky

14 – 16 PORCIÍ
PRÍPRAVA: 30 MINÚT

iba v lekárňach BENU

Inzercia BMZF20234 ▼

DOMÁCE MAFINY S PEKANOVÝMI ORECHMI

500 g hovädzieho mäsa
2 ks bobkového listu
4 guľôčky celého čierneho
korenia
1 ks mrkvy
1 ks petržlenu
2 ks cibule
500 g kyslej kapusty aj so
šťavou
4 polievkové lyžice
paradajkového pretlaku
80 g sušených húb
2 strúčiky cesnaku
kyslá smotana (na ozdobu)
olej alebo masť
soľ

AKCIA

vvýživové doplnky
vý

TRADIČNÁ RUSKÁ
POLIEVKA ŠČI

(¹Gymnema
ymnema sylvestre)

4,79 €
5,69 €

4,79 €
5,69 €

Poznáte
z TV

11,49 €
13,49 €

5,89 €
6,99 €

6,39 €
7,49 €

21,59 €
25,39 €

9,89 €
11,59 €

www.benulekaren.sk
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› MÔJ PRÍBEH

Onkologickí pacienti v čase korony

Sú na druhej koľaji?

Na rakovinu nikdy nie je dobrý čas. Ale nie je ten, ktorý prežívame,
ešte horší? Miesto na výslní si kruto vydupala pandémia koronavírusu.
Znamená to však, že onkologické diagnózy naozaj zatlačila do úzadia,
ako sa to často opakuje? Alebo pacienti predsa len zažívajú niečo iné?

Andy Hryc: Korona
mi paradoxne
pomohla
Na zlú diagnózu sa pripraviť nedá.
A už vôbec nie, keď vám ani nenapadne, že by ste sa pripravovať
mali. Veď sa cítite dobre, denne zaplávate v bazéne kilometer a pol,
zvládate pracovať aj troch malých
vnukov… Takže keď potom lekár,
za ktorým ste prišli „len“ s opuchnutým členkom na nohe a s rukou,
vysloví slovo leukémia, je to krutý
šok. Presne taký zažil herec Andy
Hryc. Práve počas korony.
Možno sa pár dní predtým cítil
čudne. Ale vinil za to koronu. Niežeby ju mal, ale zavreli mu kvôli
nej plaváreň. Myslel si teda, že mu
telo dáva najavo, ako mu chýba pohyb. A potom sa objavil ten opuch
na nohe. A vzápätí opuchla aj ruka.
Všade znelo – zostaňte doma,
a nechýbalo veľa, aby sa nechal
presvedčiť aj on. Ale toto bol už
podľa ženy aj dcéry dôvod na návštevu lekára. Išiel tam teda pre istotu. A bez myšlienok na to, že by
to malo znamenať niečo hrozné.
Akurát, že dve hodiny po tom, čo
opustil ambulanciu svojho doktora, mu už volal, že také zlé výsledky krvi už dlho nevidel. Na druhý
deň ráno teda herec už sedel pred
ambulanciou hematológa a na tre-
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Text: Katarína Alberty Ondrejková, foto: archív A.H.,
E.N. a E.M., Shutterstock

tí ležal v nemocnici. Zlé výsledky
krvných testov dostali totiž definitívne meno – leukémia. A v tej
najhoršej forme. Práve preto doktori radili okamžite po nej vyštartovať. Korona-nekorona. „Nakoniec
mi, paradoxne, korona pomohla,“
prezrádza pre MOJE ZDRAVIE.
„Hospitalizovali ma totiž na hematológii v momente, keď v celej
nemocnici neboli prakticky žiadni
pacienti. Spravili mi test na koronu
a na druhý deň všetky kompletné
vyšetrenia, pričom mi okrem leukémie diagnostikovali aj obojstranný
zápal pľúc. A hneď na druhý deň mi
mohli nasadiť silnú chemoterapiu,“
opisuje rýchly spád v začatí liečby.

Zriedkavý úkaz
Už mnohokrát Andy povedal, že
v porovnaní s momentom, keď mu
oznámili, že jeho syn nežije, je toto
maličkosť. Áno, život si ho vycvičil,
dosť tvrdo a nemilostne ranami,
ktoré by len tak hocikto neustál, to
ale neznamená, že neprišiel strach.
Krutá diagnóza totiž navyše prišla v krutej dobe. „Strach z diagnózy
je prirodzený, ale v žiadnom prípade nepochybujem o našich lekároch.
Mám k nim absolútnu dôveru. Som
presvedčený, že máme vynikajúcich
odborníkov. Vzhľadom na financovanie nášho zdravotníctva robia
totiž doslova zázraky. Všetci, s ktorými prichádzam do styku, pracujú na maximum a vplyv pandémie
na moju liečbu som nijako nepostrehol,“ hovorí úprimne. Hoci problém
predsa len nastal. S krvou. „Od vypuknutia korony je jej nedostatok,
najmä tej mojej skupiny A1 Rh negatív. Preto som nesmierne vďačný
za to, koľko darcov mi ju prišlo darovať.“ Správy o tom, že herec potrebuje vzácnu skupinu, sa od prvej
chvíle totiž internetom šírili rýchlosťou blesku a takou sa, našťastie,
nachádzali aj ochotní darcovia,
čo v pandemických časoch nebola úplná samozrejmosť. Lenže o život bojujúca legenda potrebovala

ešte čosi viac. Čosi ešte menej samozrejmé… Kostnú dreň od sestry,
s ktorou ich osud rozdelil a nasmeroval na dve odlišné cesty, ktoré sa
už nejaký čas nepretínali. Až doteraz, lebo bez ohľadu na to, čo bolo,
prišla a ten potrebný kúsok seba
bratovi darovala. Výnimočná sestra s výnimočnou kostnou dreňou.
„Dreň, ktorú mi Bohdana darovala, vykazuje až päťdesiatpercentnú
zhodu s tou mojou. To je veľmi zriedkavý úkaz.“

obe ženy jeho života. „Skláňam sa
pred trpezlivosťou mojej manželky, ktorej veľmi pomáha naša dcéra
Wanda. Skrátka, mám neskutočne
dobrý ´servis´,“ jemne sa usmeje. To
je to jediné, čo je také ako predtým,
všetko ostatné choroba prevrátila
hore nohami. Hercova protivníčka
sa totiž ukazuje ako čím ďalej, tým
húževnatejší nepriateľ, ktorý tvrdo
bojuje o každý milimeter napadnutého územia. „Som v karanténe,
chodím na kontroly do špitálu a čakám, čo prinesie budúcnosť.“

Posledné ďakujem
Koncom júna herec slávil svoje prvé
malé priebežné víťazstvo. Prvú vyhratú bitku – bol doma. Konečne po nekonečných šesťdesiatich
dňoch bez jediného objatia a návštevy, o ktoré ho obrala pandémia.
Bol vysilený, vychudnutý, šťastný aj
vďačný. Všetko v jednom. No aj keby
stokrát nevládal, vedel, že musí povedať nezmerateľné a neopísateľné
ďakujem všetkým tým, ktorí bojovali s ním. Aj keď netušil, že pre angiológa Augustína Mistríka to bude
aj to posledné. „Bol to môj spolužiak
a priateľ z gymnázia na Metodovej,
ktorý bol roky mojím ošetrujúcim
lekárom. Žiaľ, počas mojej hospitalizácie prehral v rovnakej nemocnici, len o tri poschodia vyššie, svoj
o boj s rakovinou. Poslednýkrát sme
sa stretli dva dni pred jeho operáciou v mojej nemocničnej izbe. Bol
to úžasný človek a bude mi do konca
mojich dní chýbať.“

Pozitívne skóre zápasu
Andyho boj však pokračuje. Novou chemoterapiou spoza oceánu,
ktorú ministerstvo zdravotníctva
schválilo len v polovici leta. „Ešte sa
táto fáza liečby neskončila, ale v Čechách s ňou majú dobré skúsenosti. A zatiaľ sa zdá, že aj čísla môjho
krvného obrazu sa pomaly zlepšujú,“
hlási priebežné skóre svojho zápasu o život. V ňom na jeho strane hrá
nielen nová americká liečba, ale aj

Eva Naihaiplová:
Chcem zdravotníkom vzdať poklonu
„Obmedzenia som absolútne nepocítila,“ hovorí tridsaťtriročná mama
dvoch detí z českého Rakovníka Eva
Naihaiplová, ktorá si hrčku na prsníku nahmatala uprostred leta. Koronavírus sa práve chystal na svoj
druhý útok, keď od lekára počula:
„Nebudeme si nič nahovárať. Na deväťdesiat percent je to rakovina…“
Z toho momentu, keď to slovo
padlo, si pamätá len spleť myšlienok, otázok, pochybností. Rakovina? Nie?! To musí byť nejaká
sranda! To nemôže byť pravda...
A potom už len scenár, podľa
ktorého mala od tej chvíle hrať.
Chemoterapie, operácia, testy…
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rony. Všetkých zaujímalo len to, či
sú lekári pripravení zachrániť tých,
ktorých napadne nový koronavírus. Budú však pripravení zachrániť aj ju? Ju s „obyčajnou“ a starou
známou rakovinou prsníka? „Vždy
na Nový rok si prajem, aby som bola
v správny čas na správnom mieste,
obklopená správnymi ľuďmi. A presne to sa mi teraz deje. Som v správny čas v správnych rukách. Lekári aj
sestričky sú veľmi empatickí, citliví. Vždy od nich dostanem odpoveď
na každú svoju otázku. Akurát je
náročné niektoré prijať. Ako tú, keď
mi pán doktor povedal: ,,Ak genetické testy potvrdia, že nejde o genetický onkogén, môžete si za chorobu
sama…! Stresom, životným štýlom.
Ufff. To bola facka,“ nečakane sa Eva
usmeje a ešte nečakanejšie skonštatuje: „Dnes už som za tú „facku“
vďačná. Prebudila vo mne vnútornú
silu sľúbiť si, že teraz už bude všetko inak. Naozaj si totiž za tú chorobu môžem sama. Zapracoval jednoducho stres a nespracované emócie
z náročných životných situácií, ktorými som prešla.“

Vďačná za každý vlas
Prikyvovala lekárovi, hoci stále nedokázala uveriť, že rozpráva o nej.
Dokonca ani vtedy, keď nasledujúci deň poslušne kráčala, kam ju
poslal. Možno sa ukáže, že jej sa
predsa len bude týkať tých desať
percent nádeje. „Lenže keď vidíte na svojom mobile telefónne číslo
doktora a počujete, že nález je malígny a máte prísť do jeho ordinácie, viete definitívne, že nie,“ spomína na moment pravdy. V živote už
musela toľko preskákať – sexuálne zneužívanie v detstve, ktoré jej
nikto neveril, rozvod, a potom samovraždu nového partnera… Vždy
sa však pustila do boja a urobila to
aj teraz. Akokoľvek nevládze. Inak
to totiž nevie. Len sa nedať. Hoci…
„Sú síce dni, keď veríte, že všetko
bude dobré. A potom príde taký, keď
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sa zas a znova pýtate – dokelu, prečo zase ja? Zlostíte sa, plačete, prepadáte beznádeji a zúfalstvu… Ale
pochopila som, že práve v týchto
momentoch si treba povedať, že aj
takto je to v poriadku. Hovorí sa totiž, že rakovina je choroba dobrých
ľudí. Tých, ktorí svoje emócie, svoje bolesti a hnev skrývajú za nútený
úsmev. Presne taká som bola. Vždy,
keď mi bolo zle, chcela som byť tá,
čo všetko zvládne a nesťažuje sa,“
hovorí úprimne mladá žena.

Učupená rakovina
Ochorela vo zvláštnej dobe. Rakovina, ktorá mala, odkedy si pamätá, medzi hrôzami, čo môžu človeka postretnúť, vždy prvé miesto,
teraz tak trochu čupela v tieni ko-

Zatiaľ ide všetko tak, ako to lekár
Eve na začiatku vysvetlil. V scenári, ktorý jej vtedy načrtol, pandémia
zatiaľ neprepísala ani písmeno, hoci
vie, že niektorým spolupacientkam
museli kvôli preplneným nemocniciam operácie odložiť. Jej zatiaľ nič.
O to viac je lekárom a sestrám vďačná. „Chcela by som im zložiť poklonu. Všetci tušíme, že prechádzajú
náročným obdobím. Napriek tomu
sú veľmi milí a ústretoví,“ zhŕňa svoje skúsenosti z prvých chemoterapií,
ktoré navyše absolvovala s chladiacou čiapkou, aby ju drsná liečba nepripravila o vlasy. O tejto možnosti
pritom vôbec netušila. „Automaticky mi ju ponúkli a som za ňu veľmi
vďačná. Vďačná za každý vlas, ktorý
so mnou zostáva,“ znovu sa usmeje. Okamžite jej totiž napadne nedávna skúsenosť, keď sa ukázalo,

že práve vlasmi uprostred liečby
ostatných mätie. „Pred pár dňami
som prišla na pravidelné krvné testy do čakárne plnej ľudí. Bola som
posledná. Keď však sestra zavolala
od dverí, že prví idú onkologickí pacienti, hneď som sa zdvihla. Na veľké pobúrenie staršieho pána, ktorý
ma hneď zabrzdil, prečo sa predbieham, keď on tam sedí od siedmej
rána. Len som sa usmiala. Som onkologický pacient. Zalapal po dychu
a už len sám pre seba zašomral: Aha.
Ale kto to má vedieť, keď máte vlasy…?“

Aj malé víťazstvo
je víťazstvo
Eva sa usmieva vlastne často, aj
keď priznáva, že má strach. Mala
by ho aj bez pandémie koronavírusu, ale v nej ho má väčší. „Keď
počúvam kamarátov, ktorí s covidom práve bojujú alebo už bojovali a rozprávajú mi, aké to bolo pre
nich, ktorí sú zdraví, náročné, tak
ja s rakovinou sa bojím dvojnásobne,“ priznáva mama dvoch synov,
ktorá si však tentokrát svoje obavy
dovolila. „Jednoducho prijímam, že
báť sa je normálne. O to viac sa ale
snažím, aby viera v uzdravenie bola
väčšia.“ Pripúšťa však, že korona, aj
keď sa jej zatiaľ vyhýba, jej to poriadne sťažuje. „Chýbajú mi ľudia,
chýbajú mi stretnutia, možnosť rozprávať a ventilovať svoje strachy.
Prechádzam doslova psychickou
krízou. Navyše to nie je ľahké ani
pre náš vzťah s partnerom,“ pripúšťa. Napriek tomu predsa len prišiel
deň, keď jej bolo do spevu. Aspoň
na chvíľu. Lebo bola šťastná, ako
len môže byť šťastný človek, ktorý
práve zistil, že veľké nádorové ložisko v pravom prsníku sa zmenšuje.
V tomto momente je to víťazstvo,
a čo bude potom, bude potom. Už
teraz vie, že o prsník príde. Ale čo je
to v porovnaní s možnosťou byť tu
pre svojho muža a deti. „Vnímam, že
to skutočne najcennejšie, čo v živote
máme, je zdravie a čas.“

Erika Mokry: Ani
raz sme nepocítili
obmedzenia
Rakovinu jej diagnostikovali vo
Francúzsku. Paradoxne nie dlho
potom, čo jej na Slovensku tvrdili, že to, čo si nahmatala v prsníku,
je nezhubné. Lenže vtedy 28-ročná
Eriky Mokry vedela, že tá potvora je
jednoducho taká – môže sa objaviť
z týždňa na týždeň?
Erika je už tri roky zdravá a momentálne tehotná. „S vytlačenou fotkou
a prvým regulárnym receptom na odber krvi pre tehotnú som dokráčala
domov v čase prvej vlny korony, keď
sme na prechádzku mohli vyjsť von
na maximálne kilometer vzdušnou
čiarou, aj to len na hodinu,“ vracia
sa do momentu, keď sa to, o čom
toľkí hovorili ako o nemožnom, stalo zrazu predsa len skutočnosťou.
Bude mamou. To je jednoducho dôvod byť šťastný, šťastný bez ohľadu
na všetko, aj na koronu, tú potvoru
tam vonku, ktorá sa ich vtedy nijako netýkala. Všetko totiž fungovalo

tak, ako kedykoľvek predtým. „Ani
raz sme nepocítili obmedzenia pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Absolvovala som všetky kontrolné
ročné diagnostické vyšetrenia aj vyšetrenia u špecialistov, ktorých pravidelne navštevujem. A to isté platilo
aj o tehotenstve s jediným rozdielom,
že sme museli mať s manželom rúška,“ opisuje skúsenosť z jarnej prvej
vlny budúca mama., ktorá dodáva,
že vo Francúzsku existuje zákon,
ktorý chráni onkologických pacientov s vážnymi diagnozami, vrátane
tehotných žien, ktoré nesmú byť ani
v krízovom období odmietnuté, pričom majú nárok na všetku potrebnú
zdravotnú starostlivosť.

Nechcené repete
Keď máte za sebou rakovinu a otehotniete v najkomplikovanejšom
epidemiologickom období, v akom
sa svet za posledných sto rokov nachádzal, tak niekde hlboko veríte,
že zlé už bolo a čaká vás skôr presný
opak. Ale len do chvíle, kým si na jedinom prsníku, ktorý vám zostal,
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opäť nenahmatáte hrčku. „Vtedy sa
mi zrútil svet. Ten, ktorý sa začal stavať na úplne novom živote, ktorý vo
mne rástol a stále rastie. Zastihlo ma
to naozaj nepripravenú a nečakane,“
hovorí Erika otvorene o nechcenom
repete strachu spred niekoľkých
mesiacov. Už to všetko síce raz zažila, ale sama, nie s malým obyvateľom, ktorý si urobil domov z jej
vnútra. Jej strach sa teda zdvojnásobil, a to ani neriešila vírus tam vonku. Koniec-koncov stále sa jej nijako
netýkal. Všetky vyšetrenia totiž prebehli s rovnakou promptnosťou ako
predtým. Akurát s rozdielnym výsledkom. Našťastie. Tentoraz to rakovina nebola. „Hrčka bola len hrčka, nezhubná rovnako ako jej okolie.“

dňoch v poriadku a vrátil sa do práce. Lenže u mňa však problémy pretrvávali aj po štrnástich dňoch a neustupujúci kašeľ komplikoval moje
už aj bez toho dosť komplikované te-

Korona na vlastnej koži
Zdalo sa teda, že už stačí len zvládnuť
posledné mesiace tehotenstva, nakúpiť nejakú tú výbavičku, samozrejme
v čase, keď na stotisíc obyvateľov pripadalo slušných tristo nakazených,
iba on-line… No, skrátka, ako hovorí v jednom zo svojich blogov, predstavovali si s mužom tretí trimester
inak ako tak, že sa tou koronu, ktorá sa ich tak dlho netýkala, nakazia.
Ale stalo sa. „Obaja sme však boli presvedčení, že to zvládneme s ľahším
priebehom. No opak bol pravdou.
Našťastie, manžel bol po desiatich
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PSYCHOLOGIČKA:

ONKOLOGICKÍ PACIENTI
PANIKU NEMAJÚ, ANI JU
NEŠÍRIA

Psychická stránka je pri akejkoľvek
chorobe kľúčová. Udržať si racionálny prístup a zdravú myseľ je však
ťažšie, ako dodržiavať nariadené
opatrenia. Ako to podľa onkopsychologičky Ligy proti rakovine, PhDr. Andrey Križanovej, PhD. zvládajú
v čase korony onkologickí pacienti?

hotenstvo,“ hovorí Erika, ktorá prezrádza, že riešiť kto, kde a prečo ich
nakazil, bolo nad jej sily. „Priebeh covidu totiž nebol ani u mňa, ani u môjho manžela práve jednoduchý. Prežila som síce počas neho dni rovnako
ľahké ako pri nádche a aj rovnako
náročné ako pri chemoterapii, keď
ma korona prinútila siahnuť doslova až na dno.“ Najpodstatnejšie pre
ňu však bolo, že aj v tomto stave nemala problém dostať sa k lekárom,
ktorých potrebovala. „Za prísnych
hygienických podmienok ma bez
problémov vyšetrila aj moja gynekologička, ktorá i vďaka tomu zistila výrazné odchýlky v tehotenstve, takže
mohla hneď urobiť všetko potrebné,
aby sa to zlepšilo. Bohužiaľ, zo skúseností blízkych viem, že na Slovensku
to takto vždy nie je a lekári pacientov
odmietajú alebo od nich žiadajú negatívny test.“

„Výhodou“ onkologických pacientov
v týchto časoch je fakt, že si už v minulosti prežili ochorenie, ktoré je spájané
aj so smrťou a poznajú pocit bezmocnosti a čakania. Vedia, aké to je dostať
sa bez prípravy a upozornenia do situácie, keď bezpečie a bežné dni prestanú
byť samozrejmosťou. Každý onkologický pacient si aspoň raz položil otázku
– čo keď zomriem? Mnohokrát sme to
spoločne rozoberali a pri otázke, čoho
konkrétne sa boja, vyplynulo z odpovedí, že ich strach má rôzne podoby.
Boja sa bolesti, opustenia, straty istoty,
z neznámeho... Čo je však podstatné
a kľúčové – po analýze jednotlivých
obáv sa každému pacientovi uľavilo.
Už len vďaka tomu, že si uvedomili, že
podobne to cítia aj iní. A presne to je to,
čo ľudia potrebujú. Komunikovať túto
tému otvorene a verejne. Ak to poviem
zjednodušene, keby sme v spoločnosti zmiernili strach zo smrti, nešírila by
sa tak panika a zvládli by sme to lepšie. Namiesto toho, keďže nám chýba
duchovný rozmer, sa však zdôrazňujú
len negatívne informácie. Toto u onkologických pacientov ale prekvapivo neplatí. Tí totiž paniku nemajú, ani
ju nešíria. Pretože majú skúsenosť so
zvládnutím strachu.
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Kto dáva krv,
trikrát dáva

ke napriek tomu, že veková hranica pre darcovstvo krvi je rozsiahla
a pohybuje sa od 18 do 65 rokov. Krv
má pritom obmedzenú trvanlivosť,
takže je veľmi dôležitý jej neustály prísun. A pretože nikto nevie, či
nebude cudziu krv raz potrebovať
sám, mal by ju darovať každý, komu
to zdravotný stav umožňuje.

Ktoré krvné skupiny sú
najviac potrebné?

Napriek tomu, že veda ide dopredu míľovými krokmi a dokáže z roka na rok
viac z toho, čo ešte nedávno vyzeralo ako sci-fi, ľudská krv naďalej zostala tým, čo
môže dať inému iba človek. Aj bez lekárskeho vzdelania sa tak každý darca zaraďuje
medzi tých, ktorí zachraňujú životy.
Podľa celosvetových štatistík každých niekoľko sekúnd potrebuje nejaký človek krv. Aj jedna návšteva transfúznej stanice tak môže
rozhodnúť o niekoho osude. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je na svete približne 12 700 centier na darovanie krvi, v ktorých sa
ročne vykoná 100 miliónov odberov. V 170 krajinách je približne 117
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miliónov darcov krvi. Napriek pomerne vysokému číslu nie je dobrovoľných darcov krvi stále dostatok.
Prečo je to tak?

Najčastejšími darcami
sú ľudia nad štyridsať
Len pri jednej operácii srdca pacient potrebuje aj päť transfúz-

nych jednotiek, pri autonehode sa
môže spotrebovať päťdesiat a pri
liečbe leukémie je často potrebných aj osem transfúznych jednotiek týždenne! Darcov krvi teda nie
je nikdy dosť. Podľa štatistík však
najčastejšie darujú krv ľudia starší ako štyridsať rokov. V ostatných
vekových kategóriách je percento dobrovoľných darcov stále nízText: Red., foto: Shutterstock

Vo všeobecnosti poznáme štyri
druhy krvných skupín: A, B, AB a 0.
Toto základné rozdelenie sa viac
špecifikuje pridaním Rh faktora,
ktorý určuje antigény, teda protilátky v krvi. Všetky krvné skupiny sú v rôznych zemepisných šírkach rôzne zastúpené. Celosvetovo
je najviac rozšírená krvná skupina
0+. „Čo sa týka Slovenska, krvnú skupinu 0 Rh+ má približne 27,2 % obyvateľov, 0 Rh- len 4,8 %. Pri krvných
skupinách typu A tvorí A Rh+ najväčšiu časť obyvateľstva, teda 35,7 %
a A Rh- iba 6,3 %. Krvná skupina
typu B, konkrétne teda B Rh+ je zastúpená u 15,3 % ľudí a B Rh- u 2,7 %.
Všeobecne najvzácnejšou a najmenej zastúpenou krvnou skupinou je
na Slovensku krvná skupina AB, kde
AB Rh+ tvorí 6,8 % a AB Rh- len 1,2 %
obyvateľstva,” približuje MUDr. Ján
Gyarfáš z Kliniky onkohematológie
LFUK a NOÚ v Bratislave.

Univerzálny darca 0Napriek tomu, že niektoré krvné skupiny sú zastúpené vo väčšej miere, neznamená to, že potreba krvi je pre nich nevyčerpateľná.
Práve naopak. Každá jedna krvná
skupina je nesmierne dôležitá a núdza sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek z nich. Človek s krvnou skupinou napríklad A+ môže krv darovať
len človeku s rovnakou krvnou
skupinou. Platí to pre všetky krvné skupiny, až na jednu. Výnimkou
je krvná skupina 0-. Človek s takouto krvnou skupinou je univerzál-

Napriek tomu, že
niektoré krvné skupiny
sú zastúpené vo väčšej
miere, neznamená to, že
potreba krvi je pre nich
nevyčerpateľná. Práve
naopak. Každá jedna krvná
skupina je nesmierne
dôležitá a núdza sa môže
vyskytnúť v ktorejkoľvek
z nich.
ny darca krvi, čiže transfúziu krvi
od neho môžu prijať ľudia všetkých
krvných skupín.

Čo sa stane s našou
darovanou krvou?
„Predtým, ako je krv použitá
na transfúziu pre iného človeka, je
dôkladne vyšetrená. Zisťuje sa prítomnosť antigénu infekčnej žltačky
typu B, protilátok proti HIV a proti infekčnej žltačke typu C,” vysvetľuje doktor Gyarfáš, podľa ktorého

sa robia aj testy na syfilis a pečeňové testy. „Ak je výsledok vyšetrenia krvi vyhovujúci, krv sa rozdelí
na jednotlivé zložky – krvnú plazmu
(tekutá zložka krvi), červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.
Červené krvinky, ktoré prenášajú
kyslík, zachraňujú životy pacientov
počas operácií a po úrazoch. Naopak, biele krvinky sa používajú len
vo výnimočných prípadoch. Plazma
je primárne určená pre pacientov
s poruchami zrážania krvi a krvné
doštičky sa využívajú na zastavenie
krvácania pri rezných poraneniach
a pri otvorených krvácaniach. Často
sa dokonca podávajú pacientom
liečiacim sa na nádorové ochorenia
a aj pacientom po transplantácii,”
dodáva lekár. Darovaná krv podľa
neho vydrží uskladnená tridsaťpäť
dní primárne ako červené krvinky
a dvadsaťštyri mesiacov ako zmrazená plazma. Preto Slovenský Červený kríž vyzýva ľudí, ktorí sa cítia
zdraví, aby prišli krv darovať bez
ohľadu na pandémiu.
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Viete, ako si zvýšiť

› Moja výživa

PRSNÍKY: AJ MALÁ ZMENA
môže znamenať veľký problém

„Postarať sa o dobrú imunitu nejde za pár dní alebo týždňov. Zmeny neprídu
hneď, ale stojí za to si na ne počkať a niečo pre ne urobiť. Alebo radšej byť
stále a dookola chorý?“
Ak funguje imunitný systém tak, ako má, k imunitnej reakcii dochádza len v prípade, že sa objavia telu cudzorodé
látky. Ak je však fungovanie systému narušené, telo sa
buď nebráni dostatočne, alebo omylom považuje vlastné
bunky za cudzie a snaží sa ich zničiť. Typickým príznakom
oslabenej imunity sú často sa opakujúce rozličné ochorenia. Na podporu imunity pomocou prírodných látok existuje veľa rád, ale len niektoré sú stále účinné.

Každá hrčka v prsníku nemusí byť rakovina, štatistiky dokonca hovoria, že ňou nie je až
deväťdesiat percent z nich. Ak teda odborníci zdôrazňujú dôležitosť samovyšetrenia, nechcú
nikoho desiť. Naopak, zachrániť. Rakovina prsníka totiž celosvetovo predstavuje najčastejší
typ onkologického ochorenia u žien. Čo si teda treba všímať?

1.

Hoci uzlíky v prsníku sú výrazným
dôvodom na obavy, neprepadajte ihneď panike. Niekedy totiž nemusí ísť
o rakovinové tkanivo. Až približne
v 90 percentách ide o cystu alebo benígny, čiže nezhubný nádor. Avšak
pri spozorovaní hrčky takúto zmenu okamžite konzultujte s lekárom.

4.

Zmena vzhľadu
a citlivosti bradaviek

Zhubný nádor prsníka sa najčastejšie
nachádza v okolí bradaviek, väčšinou tesne pod nimi. Toto umiestnenie môže viesť k zmenám vzhľadu,
farby aj citlivosti bradaviek. Aj keď
sa citlivosť bradaviek zvyčajne spája
s menštruáciou, je potrebné všímať
si aj ich sfarbenie a zmenu vzhľadu
aj pri samovyšetrení. Najčastejšie
môže ísť o zvraštenie či vtiahnutie
bradavky, ktoré na prvý pohľad vyzerá neprirodzene, čo môže indikovať, že niečo nie je v poriadku. ktorú
je takisto nutné bezodkladne liečiť.
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2.

Sčervenanie,
opuch a svrbenie

Bolesti prsníkov sú u žien v reprodukčnom období pomerne bežné
a zvyčajne sa spájajú s blížiacou sa
menštruáciou. Ak sa však bolesť prsníkov objavuje aj mimo menštruačného cyklu a je spojená s neprirodzeným začervenaním, nie je to dobrým
znamením. Aj keď stopercentne nemusí ísť o príznak rakoviny prsníka,
môže ísť o infekciu, ktorú je takisto
nutné bezodkladne liečiť.
Svrbenie v oblasti okolo pŕs alebo samotných prsníkov je zriedkavým príznakom rakoviny. Ak sa však objaví
bez príčiny, trvá príliš dlho alebo ak
je neznesiteľné a bolestivé, môže ísť aj
o symptóm karcinómu prsníka. Navyše, ak svrbenie ani po poškriabaní alebo po použití krému neprestáva, bezodkladne kontaktujte lekára.

Tip: Výrobca zubnej pasty Sensodyne predstavil novú kampaň,
ktorou motivuje k pravidelnej
prevencii rakoviny prsníka.
“Naša zubná pasta totiž vydrží
zhruba mesiac, vďaka čomu si
jednoduchšie spomeniete aj
na pravidelné samovyšetrenie.
Stačí, ak si zapamätáte heslo:
Minul sa Sensodyne? Siahnite
na prsia!” hovorí brand manažérka značky Eliška Jurková.

3.

Výtok z bradavky

5.

Bolesti prsníkov

Okrem materského mlieka by z bradavky nemala vytekať
žiadna iná tekutina. Ak sa ale výtok z bradavky objaví bez stláčania
či dotyku, mali by ste spozornieť.
Môže totiž ísť o jeden z najčastejších príznakov rakoviny prsníka.
Výtok je spôsobený nádorom v okolí mliečnych žliaz, ktorý môže pod
alebo v bradavke spôsobiť podráždenie a infekciu, čoho dôsledkom je
jasný alebo krvavý výtok. Bez ohľadu na jeho množstvo či sfarbenie by
ste okam ste okamžite mali navštíviť
svojho gynekológa.

Hoci uzlíky v prsníku sú
výrazným dôvodom na obavy, neprepadajte ihneď panike. Niekedy
totiž nemusí ísť o rakovinové tkanivo. Až približne v 90 percentách
ide o cystu alebo benígny, čiže nezhubný nádor. Avšak pri spozorovaní hrčky takúto zmenu okamžite
konzultujte s lekárom.
Text: Red., foto: Loono

Inzercia BMZF20240 ▼

VITAMÍN C:
Vitamín C má pozitívny vplyv na stav pokožky a tiež na imunitu.
A hoci sa hovorí, že dostatok vitamínu C dokáže zabrániť chrípke, nie je to tak. Určite ale zariadi, že sa z nej rýchlejšie zotavíme
a priebeh bude ľahší. Najviac vitamínu C nájdeme v šípkach, čiernych ríbezliach, kiwi, paprike, brokolici, paradajkách, špenáte,
zemiakoch alebo v citrusových plodoch.

Hrčka v prsníku
alebo v podpazuší

imunitu?

ZINOK A SELÉN:
Na podporu imunity pozitívne vplýva aj selén a zinok, ktoré podporujú fyziologickú funkciu imunitného systému a prispievajú
k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom. Pomáhajú organizmu preklenúť obdobie zvýšených nutričných nárokov. Zinok
a selén sú tiež vhodné na zlepšenie kvality vlasov a nechtov. Zinok
je minerál a stopový prvok vyskytujúci sa v prírode a náš organizmus ho bezpodmienečne potrebuje na svoje fungovanie. Jeho
nedostatok sa prejaví najmä na koži a vlasoch, no je dôležitý aj
pre kostné tkanivo. Selén má tiež vynikajúce účinky na správne

fungovanie imunitného systému, regeneruje pečeňové bunky (aj
pri cirhóze), je vhodný ako podporná liečba aterosklerózy a iných
kardiovaskulárnych ochorení, ochrana šošovky pred kataraktou
podpora liečby akné, psoriázy a ekzémov.
RYBY:
Losos, makrela, haring a ďalšie tučné ryby obsahujú omega-3
mastné kyseliny. Tie aktivujú fagocyty - biele krvinky, ktoré pomáhajú v boji proti chrípke. Ryby a morské plody sú tiež dobrým
zdrojom selénu. Selén pomáha bielym krvinkám produkovať proteíny, ktoré zbavujú telo vírusov.
CESNAK:
Cesnak obsahuje mnoho látok, ktoré podporujú ničenie infekcií,
takou najúčinnejšou je najmä allicin.
HUBY:
Obsahujú viac než 300 látok, ktoré naštartujú imunitu. Podporujú
totiž produkciu bielych krviniek, ktoré bojujú proti infekciám. Predovšetkým u nás menej známe japonské huby shiitake, maitake
a reishi sa radia medzi najväčšie zásobárne účinných látok.
PŠENIČNÉ KLÍČKY:
Štvrť šálky pšeničných klíčkov nám zaistí takmer polovicu odporučenej dennej dávky zinku. Je to základný minerál, ktorý pomáha obnovovať bunky a posilňuje imunitný systém.

BYLINKY:
Sú bohatým zdrojom vitamínov, ktoré podporujú náš imunitný
systém a zaťažujú ho podstatne menej než chemicky vyrobené
lieky. Najviac zdraviu prospešných látok z nich získame v čerstvom stave.
PROBIOTIKÁ:
Vo výrobkoch, ako acidofilné mlieka, jogurty či kefír sa vyskytujú
probiotické kultúry baktérií alebo baktérie, ktoré pomáhajú prospešným baktériám usídliť sa v čreve a podporujú jeho pohyblivosť (peristaltiku) smerom k norme. V čreve sa totiž potrava stáva
veľmi silným imunitným podnetom pre celý imunitný systém
črevnej steny. Práve tu môžu vznikať veľmi nepríjemné potravinové alergie, ktorých sprievodnými znakmi sú aj hnačky. Jedným
z najúčinnejších prírodných probiotík je pravá netermizovaná
bryndza. Stačí jej zjesť 100 gramov denne.

› MOJA ALTERNATÍVA

STRAVA AKO LIEK
Aké jedlo, taká myseľ! Podľa ajurvédskej výživy naša strava ovplyvňuje naše zdravie, fyzickú
aj psychickú pohodu. Dokáže liečiť v súlade s tým, akým typom človeka sme. Aké potraviny
sú teda pre nás vhodné, čo robiť, aby sa naše trávenie zlepšilo, ako sa nabiť energiou a ako
posilniť našu imunitu a byť odolnejší voči vírusom v tomto období? Ajurvédska terapeutka
Andrea Drozdová Hrdinská radí, ktorým potravinám povedať áno, a ktorým nie.

Andrea Drozdová Hrdinská
Ajurvédska terapeutka

Máte pocit, že po jedle je vám ťažko, páli vás záha či trpíte plynatosťou? Jednou z príčin môže aj byť,
že to, čo ste práve mali na tanieri, nebolo určené pre vás. Potraviny vám viac uškodili, ako pomohli.
„To, čo je pre niekoho liekom, môže
byť pre druhého jedom – to je základná mantra ajurvédy, ktorá pracuje s jedinečnosťou každého človeka.
Neexistuje preto univerzálny jedálny
lístok a ani jediný návod na zdravý
životný štýl. Práve naopak. Ajurvéda určí, aký ste typ a tiež, čo je pre
vás najvhodnejšie,“ vysvetľuje ajurvédska terapeutka Andrea Drozdová Hrdinská, podľa ktorej, ak sa
naučíme jesť správne, v súlade s našou telesnou a psychickou konštitúciou, naše telo bude v rovnováhe
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a zdravé. Vzhľadom na to, že ajurvéda pristupuje ku každému človeku
individuálne, vie odporučiť stravu
na mieru. Ajurvéda rozlišuje medzi jedinečnými potrebami človeka podľa špecifickej typológie –
váta, pitta, kapha. Podľa toho, aký
ste typ, taký by mal byť váš jedálny
lístok a k tomu prispôsobený zdravý životný štýl.
Váta – ste rýchli ako vietor. Máte
útlu, šľachovitú postavu, suché, nepoddajné vlasy a tmavšiu pokožku.
Ste citliví a nerozhodní. Kreatívni umelci, ktorí sršia nápadmi, ale
ich realizácia vás stojí veľa energie
a trpezlivosti. Máte nepravidelné
trávenie s tendenciou k zápche. Je
vám často zima. Máte radi pohyb
a šport, ale neviete oddychovať.
Najlepším pomocníkom je sezamový olej (na telo aj vnútorne).
Pitta – ste žiariví ako oheň. Máte
svalnatú, rovnomernú stavbu tela,
ale vyššiu telesnú teplotu ako ostatní. Svetlejšie jemné vlasy so sklonom k masteniu a svetlú pokožku
s materskými znamienkami či pehami. Ste odvážni, vynachádzaví. Dostanete sa vysoko, ale často
vás ovládnu ohnivé emócie. Máte
silné trávenie s rýchlym metabolizmom. Radi súťažíte v športe aj
v práci. Najlepším pomocníkom je
ghee (čistené maslo).
Kapha – ste vláčni ako voda. Máte
mohutnejšiu postavu mnohokrát
v tvare hrušky alebo Venuše – širší

chrbát, dlhé nohy a ruky, zaoblené
boky, ale sklon k priberaniu. Lesklé
a bohaté vlasy, krásny úsmev s bielymi zdravými zubami a zlatistý
nádych kože vám mnohí závidia.
Ste zodpovední, trpezliví, ale niekedy až spomalení. Viete odpúšťať,
ale túžite vlastniť. Máte spomalené
trávenie aj lymfu. Radi oddychujete
a spíte, šport vás však neláka. Najlepším pomocníkom je med.

Jedálny lístok
pre typ váta
Váta typ potrebuje spomaliť pohyb,
ktorý je zásadný. Uzemniť, zharmonizovať a stabilizovať tento pohyb, inak sa váta dostane mimo
kontrolu a spôsobí veľa nepríjemností. Typickým príkladom bežnej disharmónie váty v organizme
je nadúvanie, opuchy, nafúknuté
brucho, tiky a šklbanie vo svaloch,
bolestivé a stuhnuté kĺby, suchá
pokožka a vlasy, lámavé nechty,
nervové poruchy (častý pocit strachu
a úzkosti, ale aj zábudlivosť), zápcha,
psychická nerovnováha či chaos. Pre
osobu s dominantnou vátou je najdôležitejšie udržovať sa v teple. Váta potrebuje teplo na všetkých úrovniach –
od prostredia, v ktorom sa pohybuje,
cez vzťahy a priateľstvá až po jedlo.
Vždy si vyberajte z jedálneho lístka
teplé, šťavnaté a čerstvo pripravené jedlá a vyhýbajte sa chladu, studeným a mrazeným jedlám a nápoText: Anna Žilková, foto: archív, Shutterstock

jom. Zminimalizujte konzumáciu
surových potravín, hlavne kapusty
a jej príbuzným zeleninám (karfiol, brokolica, ľadový šalát) a veľkého množstva jabĺk. Nepreháňajte to so strukovinami. Dbajte na to,
aby vaše jedlo bolo vláčne, s dostatočným množstvom kvalitného oleja. Polievky, horúce nápoje alebo
ryža poliata olejom alebo maslom
(ghee) predstavuje pár príkladov
stravy vhodnej pre vátu. Váta tiež
potrebuje rutinu a disciplínu. Napríklad priveľa cestovania (hlavne
leteckého, kde je zmena časových
pásiem) „rozhádže“ vátu, ale oddych, teplo a relaxačné prostredie
ju upokojuje. Hlasná hudba, priveľa stimulantov vo forme kofeínu, tabaku, cukru či alkoholu vátu vyvedie z balansu, ale jemná, ambientná
hudba, prestávky, spánok, relaxačné dýchanie a masáže ju vrátia späť
do rovnováhy.

Jedálny lístok
pre typ pitta
Pre typ pitta je zimné obdobie balzamom a vykúpením po horúcom
lete. Je to osoba obdarená rozhodnosťou, silnou vôľou a dobrým
trávením. Ak je však pitta v nerovnováhe, môžeme pozorovať nasledujúce prejavy: vyrážky, vredy,
pálenie záhy, teplota, zápaly, ale
aj zápaly očných spojoviek, koliky, angíny, rýchlu zmenu nálad,
podráždenosť, zlosť, frustráciu alebo žiarlivosť. Element vody, ktorý je
tiež zastúpený v pitte, sa môže občas prejavovať vo zvýšenej tvorbe
moču. V extrémnych prípadoch, nesprávnou životosprávou a životným
štýlom, môže dôjsť až k poškodeniu
obličiek a strate vitality a energie,
typickej práve pre tento typ.
Pre pittu je veľmi dôležité usmerniť
prúd energie a naučiť sa vyjadriť
pocity a emócie konštruktívne. Z jedál by si pitta mala vyberať tie, ktoré chladia, teda čo najviac variácií
surových potravín, hlavne zeleniny
a predovšetkým tej zelenej (petržlen,

kôpor, špenát, bylinky). Pre osobu
s dominantnou pittou je najdôležitejšie zdržiavať sa v chladnejšom prostredí. Dať si vždy po sprche chladivý
prúd vody. Naopak, horúci kúpeľ, čili
a príliš veľa slnka a tepla zvyšuje pittu. Preto tento typ by sa mal vyhýbať
nadmernému teplu, pare a vlhkosti,
ale aj nadmernému množstvu oleja,
vyprážaným jedlám, káve, soli, alkoholu, červenému mäsu a veľmi štipľavým koreninám. Základom jedálneho lístka by malo byť čerstvé ovocie,
ale hlavne čerstvá zelenina. Pitta sa
nemusí báť mlieka a mliečnych výrobkov ani celozrnných produktov.
Tento typ by mal tráviť čo najviac
času na čerstvom vzduchu a v neposlednom rade dôverovať svojim pocitom a dávať ich najavo. Základným
životným krédom by malo byť naučiť
sa relaxovať a ovládať emócie tak, aby
sa zbytočne nedostával do situácií,
ktoré nie sú prospešné pre tento typ
ani pre okolie. Pomôcť by mohla joga
a jej techniky správneho dýchania.

Jedálny lístok
pre typ kapha
Kaphu vystihujú vlastnosti ako dôvera, stabilita, pokoj, ale aj zavodnenie a premastenie. Zaužívané vzorce
správania a opakovanie stálych rutín sú pre kaphu typické a obľúbené,
ale práve na nich musí tento typ naj-

viac popracovať. Problémom kaphy
je, že má náchylnosť na zotrvačnosť
a majetníckosť – či už vecí alebo
ľudí. Ľahko tento typ môže ovládnuť žiadostivosť, lakomosť až závislosť. Odpútanie sa od vecí, ktoré nás
držia v status quo, je pre kaphu priam
nutnosťou. Nerovnováha kaphy sa
tiež prejavuje ako nádcha, zápal dutín, opuchy, depresie, spomalenosť,
nadváha, cukrovka, zadržiavanie
vody alebo bolesť hlavy. Je zaujímavé, že kaphe extra hmotnosť neprekáža, pretože to súvisí so snahou obklopiť sa bezpečným a familiárnym
prostredím. Preto práve osoba s dominantnou kaphou by mala byť fyzicky aktívna tak často, ako sa len dá.
Do svojho stravovacieho režimu by
mal tento typ oveľa častejšie zahrnúť očistné dni. Mal by sa však vyhýbať chladným jedlám a nápojom,
sladkostiam a nadmernému množstvu chleba a naopak, vyberať si
jedlo, ktoré je teplé, korenisté, ľahké a suché. Čerstvá zelenina, bylinky a koreniny by mali byť na jeho tanieri denne, ale po pohári s vlažnou
vodou by mal siahnuť iba v prípade
smädu. Kapha typ by si mal dovoliť,
aby sa zmeny a výzvy stali súčasťou
každého dňa. Pre svoju rovnováhu
a pocit naplnenia potrebuje rôznorodosť a stimuláciu nielen v jedlách,
ale aj u priateľov a v dennodenných
aktivitách.
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› Môj príbeh

Jozef Galbavý:

LEKÁRI MU TVRDILI,
ŽE SI VYMÝŠĽA
„Neboj sa, aj mne je za tatíkom smutno, ale musí byť v tej nemocnici, aby mu tam
konečne pomohli,“ dohováral ich syn mladšej sestre a Gabriele tiekli po lícach
slzy. Dojatia aj bezmocnosti zároveň. Naozaj to, že sa jej manžela konečne ujali
špecialisti, bolo víťazstvo. Dovtedy totiž dvojmetrovému Jozefovi Galbavému nikto
neveril, že na nohách stojí len s vypätím všetkých síl. „Ste mladý, vám jednoducho
nemá čo byť…“ tvrdili mu.
Gabriela dennodenne videla, ako
ten muž, ktorý ju celý život doslova nosil na rukách, ale najmä
bez problémov ako skladník zvládal manipulovať v práci s ťažkými okennými profilmi, nevládze
zrazu vstať ani z postele. Ako má
v očiach slzy, keď má urobiť niečo,
nad čím nikto ani neuvažuje, že
by mohlo byť namáhavé – sedieť
za volantom auta. Pre iných relax,
pre neho zrazu utrpenie. „Prvýkrát začal manžel cítiť, že niečo
nie je v poriadku, asi pred siedmimi rokmi. Začali ho bolievať nohy
tak, ako nikdy dovtedy a zároveň
oblasť hrudnej chrbtice medzi lopatkami,“ opisuje mužovo trápenie Gabriela. Prvýkrát v živote si
nechal dokonca vypísať „péenku“.
Chlap ako hora, ktorý jednoducho nevládal. „Lekári však bolesti nôh absolútne neriešili. Dokonca ani na reumatológii, kde mu už
vtedy zistili šesťnásobne vyššiu
hladinu kreatínkinázy a reumatologického faktora a tiež zvýšené
hladiny imunologických faktorov.
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Pripravila: Katarína Alberty Ondrejková, foto: archív G. G.

› Môj príbeh
Ich záver jednoducho znel, že je to
z práce. Keďže je mladý, nemá mu
čo byť,“ opisuje prvé skúsenosti
s hľadaním pomoci Jozefova polovička. Jeho bolesť na hrudi doktor pripísal pľúcnym chlamýdiám a bolo vybavené. Pre nich, nie
pre muža, ktorý napriek tomu, že
sa jeho stav nijako nezmenil, musel nastúpiť späť do práce. „Zdravotný stav manžela bol taký zlý,
ako ešte nikdy predtým. Strašne
som sa bála, že niekde padne a už
ho nikto nikdy nedá do poriadku.
Presne taký pocit som mala totiž
z pohľadu na neho.“

Takto zdravý tridsaťtriročný muž nevyzerá
Už len na to, aby dokázal mladý
štíhly muž vstať z postele, si musel dať najskôr tabletku nejakých
dostupných analgetík. Keďže lekári tvrdili, že je zdravý, lieky na bolesť bolo to jediné, kde mohol hľadať pomoc. „Ale ani tie nakoniec
už nezaberali,“ spomína Gabriela.

72

„Navyše manžel začal mávať stále
častejšie a intenzívnejšie migrény,
v podstate dvadsať dní z tridsiatich v mesiaci. Nehovoriac o tom,
že preventívna prehliadka, ktorú absolvoval, preukázala ďalšiu
diagnózu, cukrovku II. typu. Pritom je to vysoký dvojmetrový štíhly muž,“ cítila zúfalstvo aj za neho.
Hlavne, keď si uvedomovala, že sa
cíti ako v slepej ulici. Už totiž nevedel kam a za kým ísť. „Nikto z lekárov manželovi bolesti neveril.
Tvrdili, že je na ne primladý. Alebo sa ho pýtali, či nie je vrcholový športovec a neprivodil si niečo
sám. Bol sklamaný, rozčarovaný, nahnevaný a frustrovaný ako
len človek, ktorému nikto neverí, môže byť. Cítil sa rezignovane
a mal „plné zuby“ náznakov doktorov, že si vymýšľa. Už k žiadnemu z nich nikdy nechcel ísť,“ opisuje mladá žena chvíle zúfalstva.
Rozumela mu, z celej duše mu rozumela, ale nemohla mu dovoliť
vzdať sa. Stále znova hľadala odborníkov a nútila ho dať doktorom
šancu. Samej jej bolo do plaču,
keď videla, ako sa k nemu niektorí správajú, ale zároveň vedela, že
bez nich sa nikam nedostanú. „Začala som teda chodiť na vyšetrenia

s ním, ja som sa totiž len tak odbiť
nedala a doslova som ich prosila,
aby s ním niečo robili. Veď musia
uznať, že takto zdravý tridsaťtriročný muž nevyzerá…“

Začal sa báť, že má
rakovinu a zomiera
Boľavé telo ťahalo dolu aj Jozefovu psychiku. Bolesť ho vyčerpávala a neustály boj o to, aby mu niekto uveril, ešte viac. Nie, nie je ten,
kto chce papier na to, aby nemusel
pracovať. Dookola opakoval, ako
chce a potrebuje presný opak. Chce
a musí robiť. Veď má malé deti, rodinu a hypotéku na strechu nad
hlavou! Navyše, o čo viac lekári tvrdili, že mu nič nie je, o to zúfalý mozog vymýšľal strašidelnejšie neodhalené diagnózy. „Začal sa báť, že
má rakovinu a zomiera,“ prezrádza
Gabriela, ktorá to aj preto odmietala vzdať. „Išla som s ním i k jeho
neurológovi v Piešťanoch a naliehala aj na neho, aby mu pomohol. Poslal ho teda na konzultáciu
do fakultnej nemocnice v Trnave.
A tam sme prvýkrát stretli niekoho, kto nás počúval. Doktor Juraj
Cisár bol prvý lekár, ktorý povedal,
že takto to nemôže byť, že takto sa

zdravý človek naozaj nemôže cítiť. Neuveriteľne som mu vďačná.
Rovnako aj manželovej ošetrujúcej lekárke MUDr. Mydlovej a tiež
pánovi primárovi MUDr. Georgimu Krastevovi, ktorý Jozefa konečne z nemocnice nechcel pustiť bez
toho, aby mu zistili skutočnú diagnózu,“ vymenúva Gabriela mená
tých, ktorí zrazu v ich tme rozsvietili svetlo. Po tom, čo Jozef absolvoval v Trnave trikrát vyšetrenie na magnetickej rezonancii, sa
ukázalo, že na ich prečo sa predsa len našla odpoveď. „Manželova
ošetrujúca lekárka bola prvá, ktorá
nám povedala, že jeho bolesti majú
skutočnú príčinu. Cysty v mieche,
ktorých príčinou mohli byť nádory, úraz alebo mohli byť aj vrodené.“ V prvej chvíli sa Gabika neodvážila ani tešiť, slovo nádor im
totiž obom rezonovalo v ušiach ako
odporný bzučiaci hmyz. „Nemusíte sa báť, budeme ďalej pátrať. Je
dosť možné, že nádory to nebudú,
len som vám to musela povedať,“
chlácholila ich odborníčka, ale až
ďalšie vyšetrenie a papier, kde to
dostali čierne na bielom, ich naozaj upokojil. Dokonca potešil. Majú
diagnózu a neumiera sa na ňu.

Bezdomovci
Občas sa Gabriela obzrie za seba
a vráti sa k všetkým tým snom
a plánom, ktoré kedysi mali. Chceli si dokončiť svoj práve postavený
domček, dorobiť, čo na ňom chýbalo, vypiplať si záhradku, mať
okolo seba stromy a… A teraz majú
jediný – prežiť. A nielen mužovu
chorobu. „Stali sa z nás totiž doslova bezdomovci. Keďže manželovi
v prvej chvíli odmietli uznať plnú
invaliditu, poisťovňa, v ktorej sme
mali poistenú hypotéku, nám nárok neuznala a o náš ani nie päťročný domček sme prišli,“ opisuje
ďalší z následkov Jozefových dlho
neuznávaných zdravotných problémov jeho polovička. Ako dodáva, skončili v podnájme a neistote.
A nielen, či budú mať kde skloniť
hlavu. Nikto im totiž nevie povedať ani to, ako sa nepozvaná nová
členka ich rodiny – syringohydromyélia, tak znie oficiálny názor Jozefovej choroby, bude k nim správať. „Jeho bolesti sú dnes častejšie

a intenzívnejšie a zvyknú ho bolieť
aj také časti tela, ktoré ho predtým
neboleli. Na nohách vydrží stáť len
chvíľu, migrény má takmer každý
deň a pre riedke kosti si musí dávať veľký pozor, aby nespadol…,“
v ymenúva Gabika celý zoznam
problémov a potom, opäť so slzami v očiach, dodá: „Ale on je taký
úžasný, že pre lásku k nám sa dokáže prekonať. Obdivujem ho
za to, nikdy na nás neprenáša to,
že sa cíti zle, naopak, je to on, kto
je u nás doma vždy usmiaty, láskavý, pozorný a o koho sa môžem
oprieť, ako vždy doteraz.“ Za toto
všetko by mu chcela zniesť aj modré z neba. Tým je momentálne niečo také obyčajné ako prosba, aby
sa na neho lekári pozreli komplexne a každý špecialista neriešil len
to svoje. „Som presvedčená, že sú
to všetko súčiastky jedného elektrického obvodu. A je to ako kedysi na hodine fyziky. Keď sa spojili, rozsvietilo sa svetlo.“ Pre nich
by to bolo tentoraz TO na konci dlhokánskeho tunela.

Každý deň je ruleta
Bohužiaľ, nič iné ako názov medicína na Jozefovu chorobu zatiaľ nemá. „Liečba v podstate
nejestvuje. Len užívať lieky proti bolesti a sledovať, či cysta nerastie. A veľa chodiť. Koniec koncov, žiadny iný pohyb ani nie je
možný. Manžel totiž stále viac kríva, a chodí už aj o paličke,“ rekapituluje Gabriela manželove možnosti. Každý deň v ich živote je tak
niečo ako ruleta. „Človek sa budí
s tým, že nevie, čo môže od toho
dňa očakávať. Neurologické prejavy sú také rôznorodé a objavujú sa
doslova zo dňa na deň, že máme
strach. Čo bude ďalšie, v akej sile
sa to prejaví a hlavne, kto mu pomôže.“
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› Klinika

Vždy je snaha pátrať

po príčinách choroby
V prípade zriedkavých chorôb ide o diagnózy, ktoré má veľmi malý počet ľudí.
Z toho logicky vyplýva, že čím menšia krajina, tým sa lekári stretnú s menším
počtom takto postihnutých ľudí a o to zložitejšie je pre nich diagnostikovať ich.
Čakajú Slováci podľa Tatiany Kubišovej z občianskeho združenia Zriedkavé
choroby na stanovenie diagnózy práve preto dlhšie ako vo väčších krajinách?

Tatiana Kubišová

OZ Zriedkavé choroby

Podľa prieskumu neziskovej pacientskej aliancie Eurordis, ktorá
združuje pacientov v 73 krajinách
sveta, čaká približne štvrtina pacientov na správnu diagnózu 5 až
30 rokov, čo je obrovské časové rozpätie, v ktorom sa skrýva veľa sily,
ale aj frustrácie tak zo strany samotných pacientov, ich rodín, ako
aj lekárov. Je pravda, že vzhľadom
na zriedkavosť diagnózy sa s ňou
odborník stretáva výnimočne, ale
z našej skúsenosti môžem povedať,
že vždy je tu snaha pátrať po príčinách každej choroby. Pacienti
podstupujú celý rad štandardných
vyšetrení, ktoré však dávajú iba
čiastkové odpovede, alebo dokonca vedú do slepej uličky. A vtedy závisí od spolupráce obidvoch strán,
aby to nevzdali.
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To záleží od konkrétnej diagnózy.
Napríklad v alkaptonúrii, ktorá sa
ľudovo nazýva choroba čiernych
kostí, držíme svetové prvenstvo,
a tak ju u nás lekári dobre poznajú a pomerne rýchlo diagnostikujú. Problematickejšie je to pri rôznych genetických mutáciách, ktoré
vznikli ako novotvary, lebo nie sú
zdedené. Tam sa pacienti a ich lekári naozaj dlho trápia.

A dočkajú sa vôbec? Vieme dnes
už pomenovať všetky nevysvetliteľné príznaky a problémy?

V ideálnom prípade by to tak malo
byť, ale nežijeme v ideálnom svete.
Žiaľ, sú choroby, ktoré stále unikajú cez sito diagnostiky. Všeobecne
sa dá povedať, že približne 80 percent zriedkavých chorôb má pôvod
v DNA. Každý človek je nositeľom
6 až 8 abnormálnych génov, o ktorých ani len netuší. Pokiaľ sa však
stretnú partneri s rovnakou genetickou odchýlkou, splodia dieťa so
zriedkavou chorobou.

Na koho sa pri takýchto diagnózach obrátiť? Asi sa zriedkavým
chorobám nevenuje každá poliklinika či malá nemocnica…

Ministerstvo zdravotníctva skoncipovalo zoznam pracovísk pre zriedkavé choroby, ktorý v tejto chví-

li pozostáva z 59 pracovísk, pričom
17 z nich má štatút expertízneho pracoviska. Naše občianske združenie
o nich momentálne pripravuje videoseriál Top pracoviská pre zriedkavé
choroby, v rámci ktorého predstavujeme ich činnosť, systém práce a ľudí,
na energii a obetavosti ktorých každé
to pracovisko stojí. Pozrieť si ho môže
každý na www.zriedkavechoroby.sk
a na našich sociálnych sieťach.

Je známe, a aj vy ste to spomínali,
že ak aj príznaky pacienta dostanú
meno, neznamená to, že to vie
súčasná medicína aj liečiť; až na
95 percent týchto diagnóz totiž
liek zatiaľ nejestvuje. Aké sú teda
možnosti takéhoto pacienta?

V tejto súvislosti by som dala rada
do pozornosti opäť našu webovú
stránku, kde máme sekciu Kde hľadať
pomoc. V rámci nej uverejňujeme kontakty na slovenské, ako aj na zahraničné inštitúcie, poskytujúce informácie
pre pacientov. Pacient tam nájde aj niekoľko zahraničných platforiem, ktoré
sa venujú výskumu a môže sa dozvedieť, či sa napríklad v rámci jeho diagnózy realizuje relevantná klinická štúdia. Tak isto sa snažíme komunikovať
posun v terapii a, samozrejme, pacientom poskytujeme orientáciu v jeho situácii a krízovú intervenciu prostredníctvom telefonátu či mailu. Prípadne
pomáhame nájsť kontakty na ďalších
pacientov s rovnakou diagnózou, čo je
pre týchto ľudí veľmi dôležité. Nielen
pre výmenu informácií, ale aj zdieľanie pocitov.

Pripravila: Katarína Alberty Ondrejková, Foto: archív T. K., Shutterstock

Inzercia BMZF20241 ▼

Viem si predstaviť, koľko síl
a ochoty to vyžaduje. Ale hovorí
sa, že trpezlivosť ruže prináša. Aj
keď neviem, či to platí aj v prípade zriedkavých chorôb…

› Vyhrajte s Mojím zdravím
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(Antonov)
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súbor
nádob

písal,
po česky

prehra
v šachu

Krížovka z čísla 10: Dagmar B., Košice
550 rím.
číslicami
iránska
mena

Správne znenie tajničky spolu s kupónom
a vaším telefónnym číslom posielajte
na korešpondenčnom lístku na adresu
VIP, s. r. o., Pluhová 42, 831 03 Bratislava
alebo formou SMS v tvare:
MZK (medzera) SPRÁVNE ZNENIE TAJNIČKY
na číslo 7011 najneskôr do 14. 12. 2020.

možno,
po nemecky

(V texte SMS správy, prosíme, nepoužívajte diakritiku.)

české
mužské
meno

technika
hĺbkovej
tlače

Do žrebovania budú zapojené všetky správne odpovede doručené
do 7. 10. 2020. Meno výhercu zverejníme v nasledujúcom čísle.

aha
pracovník
omietajúci
múry

básnik
(kniž.)
anglické
mužské
meno
inakšie

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s. r. o., Bojnická 841 04 Bratislava,
cena potvrdzujúcej SMS je 1 € s DPH.
Informácie o ochrane osobných údajov a pravidlá súťaže nájdete na www.detiamy.sk

nemecké
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nič
(hovor.)
historický
zápisník hudobný
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české
mesto
český
herec

SÚŤAŽ O SADU NOŽOV
Z UŠĽACHTILEJ OCELE
OD FIRMY ORAVA

Rhode
Island
(pošt. kód)

jemne
pomleté
obilné
zrná

znížený
tón E
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mesto
americký
herec
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slieď
(expr.)
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meno
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internetový
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– FRITUJTE HORÚCIM VZDUCHOM!

klinec,
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CENA: 19,90€
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Imricha

mierite
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titán
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forma
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(kniž.)
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vodivá
látka
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po nem.
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štvorka

múčka
z kurkumy
platidlo
v Macau

klavír
(skr.)
pokoj,
po česky

hoci,
po česky

Pomôcky:
nail, ule, ex
offo
als, tad,
(skr.)
Joe, tela

1.
tajnička obuvnícky
meno
klinček
Ericha

tamtá

teória
umenia
prevádzkovateľ
(mobilnej
siete)

prvý
latinský
kypril
Pomôcky:
preklad
zem
ár,
amén, mopslík
Biblie motykou po česky knar,
(zastar.) smrteľný
vírus
rehab
povrch
plechu
auta
(hovor.)
oľutoval
(hovor.)
úder
v boxe
konflikt
citoslovce
zdôraznenia

KUPÓN
Pomôcky: orgán
zraku
Cage,
kann chirurgický nôž
Slovenská
jazykovedná
spoločnosť

česká
predložka
tropický
plod

v stredoveku
pozemok
písal,
po česky

zmenkový
dlžník
osobné
zámeno

mužské
meno
aromatická
zlúčenina

a podobne (skr.)
book
value

hrádza
(stav.)

typ
ruských
lietadiel severský
(Antonov) paroháč

trieska

vidina
česká
predložka

550 rím.
číslicami
iránska
mena
oranie
súbor
nádob

2.
tajnička

meno
Pacina

pozitívum
hrdina
(kniž.)
záväzné
pravidlo

bulharský
panovnícky rod

Pre zdravý nos, dutiny
a dýchacie cesty:

BEZ VÝČITIEK SVEDOMIA

3.
vydržala
tajnička nátlak

ukážková
verzia

• súprava piatich nožov z nehrdzavejúcej ocele
• ergonomicky tvarované rukoväte
• 3-bodové masívne nitovanie
• vysoká pevnosť nožov

jazva
(lek.)
omráč
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Zoznam výhercov

pozitívum
hrdina
(kniž.)
záväzné
pravidlo

oranie

meno
Pacina

Skúsili ste šťastie
a zapojili sa do našich súťaží?

bulharský
panovnícky rod

riedke
združenie tkanivo
podnikov (lek.)

2.
tajnička

vidina
česká
predložka

tropický
plod

citoslovce
obdivu

trieska

Dali by ste si chrumkavé hranolčeky, fritované kuracie nugetky, steaky a popcorn? Práve tieto jedlá sú gastro hitmi malých aj veľkých,
hoci výživoví poradcovia aj osobní tréneri nad nimi krútia hlavami.
Na vine je olej, na ktorom sa pečené, vyprážané a fritované dobroty pripravujú. Vzdať sa ich nemusíte, ak nahradíte prepálený olej
cirkulujúcim horúcim vzduchom. Chrumkavé delikatesy si spravte šetrnejšie, bez jedinej kvapky oleja v digitálnej teplovzdušnej
fritéze Orava Airy 1! Budú hotové rýchlo, bez mastných fľakov
z prskajúceho oleja a s dobrým pocitom, že varíte v duchu zdravšieho
životného štýlu. Orava Airy 1 sa
rýchlo nahreje a umožní vám
pečenie horúcim vzduchom
v rozmedzí od 90 do 200 °C.
Do objemného koša s nepriľnavým povrchom vložte
surovinu na vyprážanie, pečenie, či fritovanie a vyberte si
z 12 prednastavených programov. Za
chvíľu máte na stole
rýchlu večeru, pochúťku
k TV aj slávnostný obed.
www.orava.eu

Bráňte sa bakterioterapiou!

Inzercia BMZF20246

Pomôcky:
nail, ule, ex offo
als, tad,
(skr.)
Joe, tela

Giovan Battista Filippo Basile (1825 - 1891), taliansky architekt:
„Všetko, čo na žene nie je ... (dokončenie v tajničke krížovky).“

Nádchu a jej komplikácie si už nemusíte „odovzdávať“ medzi členmi rodiny ani trpieť opakovanými zápalmi. V prevencii a liečbe ochorení, ktoré od
jesene do jari trápia deti aj dospelých, vyskúšajte bakterioterapiu! Účinne
bojuje s nádchou a jej komplikáciami – zápalom nosových a prínosových dutín, stredného ucha, mandlí a dýchacích ciest. „Podstatou je, že sa snažíme na
sliznicu nosa a hltana dostať prospešné mikróby, aby tam žili a blokovali miesto
zlým, patogénnym baktériám vyvolávajúcim zápaly a opakované komplikácie,“
hovorí otorinolaryngológ MUDr. Ján Sojak. Probiotický sprej do nosa Rinogermina obsahuje kombináciu dvoch starostlivo skúmaných probiotických
kmeňov (Streptococcus salivarius 24SMBc a Streptococcus oralis 89a), ktoré
na sliznici nosa a nosohltana vytvoria ochranný biofilm proti usídleniu a množeniu patogénov. Dobré baktérie sa po vstreku množia až 5-krát rýchlejšie. Práve biobariéra na sliznici nosa a hltana sa postará o to, že nádcha
a soplíky neprerastú do komplikácií, alebo má
choroba ľahší priebeh. Hlien v dutinách sa
skvapalní, takže nos ide ľahšie vysmrkať.
Rinogermina je vhodná aj po užívaní antibiotických kvapiek do nosa a ucha pre
rýchlejšiu regeneráciu sliznice, aby sa bola
schopná účinne odraziť
opätovný útok patogénov.
Je vhodná pre dospelých
a deti od 3 rokov, odporúča sa užívať v 3 cykloch
počas 7 dní s mesačným
odstupom.
Kúpite v lekárňach, OMC
trojbalenia: 25 €.
www.rinogermina.sk

› Moja krása

S novým rokom

INAK!

Prajete si tento rok konečne dodržať novoročné
predsavzatie? O zdravom životnom štýle, pravidlách
správneho detoxu, ale aj o mýtoch nízkosacharidovej
diéty sa dočítate v rozhovore s výživovou poradkyňou
Mgr. Monikou Tělupilovou, DiS.
Každý rok sa ľudia pokúšajú zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu.
Avšak málokomu sa to aj podarí.
Máte nejaký recept, ako spoľahlivo začať zdravšie žiť?
Myslím, že najdôležitejším odrazovým mostíkom je to, aby ste si stanovili a konkrétne definovali dôvod
„prečo“. Prečo chcete niečo zmeniť.
Ten by mal byť taký silný, aby vás
naozaj zdvihol zo stoličky a viedol
ku konkrétnej akcii! Potom si musíte veľmi konkrétne činnosť popísať. Nielen novoročné ciele by mali
byť jednoduché. Najprv si urobte
pre ne miesto v kalendári. Preto, ak
neviete, kedy svoj cieľ budete plniť,
zlyháte ešte skôr, ako začnete. Prajete si do života zaradiť viac pohybu?
Určite si vopred, o akú aktivitu pôjde a spojte ju s niečím príjemným.
Prechádzky v prírode dlhé napríklad
5 km. Vtedy viete, že ide o konkrétnu aktivitu, ktorá je pre vás aj fyzicky
reálna. Potom si určite deň a hodinu, kedy na prechádzku budete chodiť. A na ten deň si už nič viac neplánujte.

Je niečo, čo by ste nám mohli ešte
odporučiť, aby sme tie predsavzatia dotiahli naozaj do konca?

Je pravda, že ľudia často potrebujú mať nad sebou dohľad zvonka.
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Preto je dobré chodiť k nejakému
odborníkovi, alebo s ním byť v súčasnej dobe aspoň v dištančnom
kontakte. Ak si teda prajete schudnúť a s váhou bojujete už nejaké tie
roky, je vhodné si to rozložiť. Napríklad si nechajte zostaviť jedálny
lístok, alebo si objednajte výživový balíček na dlhší čas vopred. Ako
to robíme my v KetoMixe. Kúpite si
balíček na mesiac (alebo na dlhšie)
s kompletnými jedlami. A k nim si
potom už iba dokupujete zeleninu,
oriešky a neskôr nejaké to mäso
a syry. Riadite sa našimi receptmi a odporúčaniami výživových
poradkýň. Na tie sa môžete obrátiť po celý čas diéty, a to zdarma.
Na začiatku zmeny odporúčame ľuďom, aby zaradili k jedálnemu lístku aj prechádzky. Tie sú dôležitou
súčasťou zdravého životného štýlu. Nielen pre telo, ale aj pre dušu.

Čo je to tá KetoMix diéta? Môžu
sa na ňu obrátiť ľudia s novoročným predsavzatím SCHUDNÚŤ?
Pomôže im?

KetoMix diéta je založená na princípoch ketónovej, proteínovej a nízkosacharidovej diéty. Pevne verím, že pomôže každému, kto chce
schudnúť. Predovšetkým preto, že
KetoMix diéta je naozaj účinná.
Rýchla aj pre nedočkavcov, a zároveň spoľahlivá, pretože vychádza z prirodzených procesov v tele.
Tieto mechanizmy v tele bežne nastanú v prípade, ak značne obmedzíme prísun sacharidov v strave.
Tým dosiahneme, že telo začne ako
zdroj energie spaľovať vlastný tuk.
Máme veľké množstvo zákazníkov, ktorým sa skutočne podarilo
schudnúť, a ktorí sa s nami podelili o vlastné príbehy. Väčšine to úplne zmenilo život. Nie je to iba o novom tele, ale aj o sebavedomí, ktoré
získajú. Viac sa sami sebe začnú páčiť, majú nové odhodlanie robiť to,
po čom vždy túžili a už sa nenechajú odradiť okolím. Do života im to
prinesie nielen nové telo, možnosti a zmýšľanie, ale aj vštepí základy

preto, že nízkosacharidové jedlá sa
dajú pripraviť aj na sladko. Do takto
koncipovaného jedálneho lístka
môžu zaradiť napríklad palacinky,
kaše, mug cakes, cup cakes, čokoládu, lieskovoorieškové krémy a pod.
Len majú od tých bežných sladkostí
špeciálne upravenú receptúru a sú
stále bez cukru. A naopak, milovníci slaného si môžu dopriať sušené
mäso, syry či naše nachos a čipsy.
Na večer hrsť orieškov a k nim deci
nášho vína so zníženým obsahom
sacharidov.

KetoMix
diéta je založená
na princípoch
ketónovej,
proteínovej
a nízkosacharidovej
diéty. Rýchla aj
pre nedočkavcov,
a zároveň spoľahlivá,
pretože vychádza
z prirodzených
procesov v tele.
zdravej výživy a ďalšie stravovacie
návyky, ktoré si odnesú do ďalšieho života.

KetoMix diéta je teda založená
na princípoch nízkosacharidového
stravovania. Znamená to vzdať sa
sladkostí? Ako sa s tým popasujú
milovníci sladkého? Je možné,
aby diétu vôbec dodržali?

To vôbec neznamená prísť o sladkú
chuť. A napriek tomu často diétu aj
dodržia. Väčšina našich klientov má
nejakú neresť. Najčastejšie to býva
práve sladké jedlo. Vydržia to práve

S novým rokom sa už niekoľko
rokov spája aj detox. Očista
organizmu nielen od vianočného
hodovania, ale aj od nezdravého životného štýlu z uplynulého
roka. Aké sú pravidlá správneho
detoxu a čo je vlastne zdravé?

Myslím si, že najväčší detox väčšinou prebieha v našej hlave. Nastavenie nových priorít a odpútanie sa
od nefunkčných vecí v našom živote. V rámci režimu je najzásadnejšia
pravidelná strava, obmedzenie alkoholu, fajčenia a vyložene nezdravých jedál. Mali by sme dodržiavať
pitný režim, ale aj spánkovú hygienu. Samozrejme by sme nemali zabúdať na pohyb. Môžeme zaradiť ranné cvičenie, strečing alebo jogu. Pre
našich klientov pravidelne pripravujeme v rámci diétneho plánu aj jednoduché jogové zostavy (video cvičenia), ktoré si môžu zacvičiť a pekne
sa ponaťahovať. Je to úžasné nielen
na začiatok dňa. Ráno to môžu spojiť
s našou mesačnou KetoMix bylinnou
kúrou na podporu chudnutia. Tá navyše podporuje funkciu metabolizmu a trávenia. Teplý bylinný čaj a ponaťahované telo prospejú každému.
Hlavne, ak pracujete momentálne
z domu a lámete svoje telo počas práce na gauči, v posteli či pri nevhodnom jedálenskom stole.
Recepty na nízkosacharidové jedlá,
bylinný detox, výhodné balíčky a kontakty na výživové poradkyne nájdete
na www.ketomix.sk
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Zaujalo nás
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1. Ovocná chuť pri vianočnom stole –
Zlatý Bažant Radler 0,0 %
Vianoce sú obdobím, keď chceme
sebe aj svojim najbližším dopriať niečo
výnimočné. Nielen originálny darček
pod stromčekom, ale aj výnimočné
chute za sviatočným stolom plným
vianočných dobrôt. Portfólio radlerov
0,0 % sa tento rok rozšírilo o tri „light“
novinky s príchuťami Mandarínka &
Jazmín, Mirabelka & Estragón a Tmavý
citrón. Rovnako ako ostatné radlery
z rodiny radlerov s prívlastkom „light“,
aj tieto majú znížený obsah cukru, plnú
chuť a 100-percentne prírodné zloženie.
Dopriať si ich môžeme skutočne kedykoľvek, lebo neobsahujú ani kvapku
alkoholu. Maloobchodná odporúčaná
cena za 500 ml plechovku je 0,96 €.
2. Nezabúdajte na dostatočný prísun
magnézia
Táto jeseň je na našu psychiku
náročnejšia ako ktorákoľvek iná. Preto
netreba zabúdať na dostatočný prísun
magnézia, ktoré pomáha znížiť mieru
psychického vypätia a zmierniť príznaky únavy. Vypitím 1 fľaše Gemerky
denne si doplníte minerály magnézium
a kalcium prirodzenou cestou v optimálnom pomere. www.gemerka.sk
3. Ultramat XL Turbo vám vytrie podlahu aj zrak!
Predstavte si, že si čas strávený
s upratovaním skrátite na minimum
a získate tak viac času na rodinu alebo
na svoje koníčky. Zdá sa vám to ako
utópia? Vôbec nie! S Ultramat XL Turbo
od značky Vileda si s údržbou vašich
podláh hravo poradíte! Rozmer hlavice
oproti štandardnému Ultramatu Turbo
je o 20 % väčší, s uprataním podlahy
tak budete skôr hotoví. Trojdielna
teleskopická tyč sa dá jednoducho
nastaviť do maximálnej dĺžky 125 cm.
Vďaka špeciálnemu rotačnému
systému žmýkacieho vedra sa už
nemusíte zohýbať, pretože celý
systém je poháňaný jednoduchým
šliapnutím na pedál. Ultramat XL
Turbo hlavicu môžete bez obáv
používať aj v kombinácii s vedrami
Ultramax či Ultramat – sú navzájom
kompatibilné. Plochý mop Utramat XL
Turbo, ktorý zvíťazil v kategórii Mopy
vo voľbe spotrebiteľov 2020, kúpite
od 47,99 €. Viac informácií nájdete na
www.shop.vileda.sk
4. Activity Knock Out
Nová spoločenská zábavno-vzdelávacia
hra od spoločnosti Piatnik preverí vaše
kombinačné schopnosti a sústredenosť,
ktoré budú v tejto hre potrebné na vysvetlenie a uhádnutie hľadaných pojmov.
Pomocou hádzania kocky hráči určujú
písmená, na základe ktorých sa vytvoria
pojmy. Protihráči musia tieto pojmy
opísať slovami a uhádnuť. Čas je limitovaný – o to viac je celá hra napínavejšia.
www.eshop-piatnik.cz

5. Inšpirujte sa a spoznajte krásy
Slovenska
Krásne ilustrovaná kniha Naše výlety
z vydavateľstva Familium obsahuje
obrázky najznámejších výletných
miest na Slovensku, ktoré sú inšpiráciou na spoločné výlety s rodinou
či priateľmi. Do knihy si môžete
zaznamenávať, kde všade ste už boli,
s kým ste tam boli a čo ste zažili. Kniha
obsahuje čarokrásne ilustrácie a mnohé
farebné mapy, do ktorých si môžete
zaznačiť každý absolvovaný výlet. Je
tu tiež miesto na nalepenie vstupeniek, pohľadníc, turistických nálepiek,
fotiek či na nakreslenie obrázka. Vďaka
tejto knižke vám zostanú spomienky
na prežité dobrodružstvá, ku ktorým sa
budete radi vracať. Kúpite na
www.familium.sk a v sieti kníhkupectiev. Odporúčaná cena: 22,90 €
6. So žehliacou doskou Total Reflect
Plus vás žehlenie bude baviť
Extra veľká žehliaca plocha, unikátny
poťah, stabilná konštrukcia a ďalšie
benefity, ktoré Total Reflect Plus
prináša, zefektívni váš žehliaci maratón
na maximum.
Žehliaca doska Total Reflect Plus
od značky Vileda vás zaujme na prvý
pohľad priestrannou žehliacou plochou
130 x 44 cm. Disponuje pohyblivým
držiakom kábla žehličky a elektrickou
zásuvkou. Najväčšou prednosťou tejto
žehliacej dosky je jej poťah, ktorý
obsahuje metalizovanú vrstvu. Tá
odráža 100 percent tepla a pary späť
na žehlenú bielizeň, čo žehlenie výrazne zrýchľuje. Poteší vás aj nastaviteľná
konštrukcia od 74 do 97 cm a špeciálna
detská poistka, ktorá je praktickou
ochranou pred zvedavými deťmi.
Prednosti žehliacej dosky Total Reflect
Plus uzatvára multifunkčná odkladacia
plocha, ktorá je dostatočne veľká, aby
sa na ňu vošli aj rozmernejšie žehličky
či parný generátor. Cena 72,29 €.
Viac informácií nájdete na:
www.shop.vileda.sk
7. Persil discs s vôňou Silanu
S novými kapsulami značky Persil nebudete musieť riešiť dilemu s dávkovaním,
ani sa obávať o zaschnuté škvrny a fľaky
na obľúbených kúskoch zo šatníka.
Persil Discs 4v1 ukrývajú v sebe hneď
štyri aktívne zložky, ktoré sa postarajú
o želaný výsledok. Pre ešte väčší účinok
sú oddelené v osobitných komorách
a každá zložka obsahuje aktívnu funkciu,
ktorá zabezpečí čistotu a sviežosť.
Navyše, aby sa príjemne nosilo, nechýba
komora pre dlhotrvajúcu sviežosť. Tá
zanechá príjemnú, intenzívnu vôňu obľúbeného Silanu, hoci neobsahuje ani
kvapku aviváže. Persil Discs sú uskladnené v praktickom balení s detskou
poistkou, pričom obal je recyklovateľný
a šetrný k prírode. Odporúčaná cena je
4,49 €/11 kapsúl.
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› TipMIX

› Moja prírodná lekáreň

Od A po Z
T

Turanec kanadský
(Conyza canadensis)
Ľudový názov tejto byliny je turica
alebo turian. Je vyhľadávaný ženami pre jeho schopnosť zmiernenia alebo zastavenia menštruačného krvácania. Pomáha tiež
pri krvácaní ďasien či hemoroidov. Dokáže zastaviť aj krvácanie
z nosa alebo krvácanie pri poranení kože. Posilňuje imunitu a podporuje tvorbu bielych krviniek. Je
mierne močopudný a lieči reumu
a dnu. Ak si z tejto bylinky urobíte kašovitý obklad, zmierni bolesti v kĺboch, hojí modriny a opuchy.
Čajová kúra pomôže odstrániť
z tela škodlivé látky a prečistí organizmus. Na 2,5 dl čaju budeme
potrebovať jednu až dve lyžice
sušenej bylinky. Rastie na lúkach,
v okolí domov aj v mestských parkoch. Zbiera sa celá horná časť
vňate hneď na začiatku kvitnutia. Sušíme ju pri teplote nie vyššej ako 40 stupňov. Uskladňujeme
ju v tmavých sklenených fľašiach
na suchom tmavom mieste.

82

Trebuľka pravá
(Anthriscus cerefolium)

Dúška tymianová
(Thymus vulgaris)

Je obľúbená bylina s vynikajúcimi liečivými účinkami voňajúca
anízom. Ak potrebujete do tela
doplniť nejaké dôležité minerály, trebuľka je vhodnou bylinkou.
Dokáže vďaka vysokému obsahu
draslíka podporovať zdravie srdca
a tiež aj krvný obeh. Pomôže i tým,
ktorých trápi zápcha alebo nafukovanie. Dokáže totiž pomôcť
k lepšiemu tráveniu. Dokonca
pre svoj vysoký obsah vlákniny je
vhodná aj pri redukcii hmotnosti.
Je tiež močopudná a preto sa využíva aj ako detoxikačná bylina. Vysoký obsah antioxidantov bojuje
zase proti chronickým zápalom.
Šťava z trebuľky sa už dlhodobo
používa aj pri kožných problémoch, akými sú ekzém a psoriáza. Používame aj jej čerstvé listy
na dochutenie polievok či šalátov.
Listy sa zberajú ešte pred tým, než
začne rastlina kvitnúť.

Túto bylinku poznáme všetci ako
tymián. Pre svoje dezinfekčné
vlastnosti dokáže ničiť baktérie či
už v hrdle alebo v nose. Rozpúšťa hlieny, používa sa aj ako kloktadlo a pri zápale priedušiek čaj
z tymiánu mierni bolesti v hrudi
a zmierňuje kašeľ. Upokojuje hrtan a hlasivky. Čaj z tymiánu pri
nachladnutí môžu piť aj deti. Jeho
antibakteriálne vlastnosti pomáhajú pri zápaloch rôznych častí
tráviaceho traktu. Pomáha pri nadúvaní, bolestiach žalúdka aj ako
prevencia proti hnačke. Čerstvý
tymián zmierňuje opuchy a svrbenie pri poštípaní hmyzom. Tymián sa pridáva aj do zubných pást či
ústnych vôd, ktoré využívajú jeho
schopnosť osviežiť dych a bojovať
s baktériami. Skúmali sa aj jeho
účinky pri liečbe akné a mnohí
kozmetickí výrobcovia ho pridávajú do svojich produktov.
Text: Barbora Palenčárová
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Topoľovka ružová
(Alcea rosea)
Je krásna nielen v záhrade, ale táto rastlina má vynikajúce aj liečivé účinky. Jej pekné kvety pomáhajú pri
chorobách dýchacích ciest. Kvety môžete zberať s kalichom i bez neho. Sušia sa pri teplote od 35 do maximálne 45 °C. Keďže rastlina kvitne postupne, aj kvety treba postupne zberať. Čaj pripravený z usušených
kvetov lieči zápaly slizníc, účinkuje proti kašľu. Ženy
ocenia účinky čaju pri menštruačných bolestiach. Čaj
pomáha aj pri bolestiach žalúdka či pri podráždených
črevách. Pri podráždenej ústnej dutine pomôžu oplachy čajom. Nálev z kvetov a listov poskytuje úľavu pri
ústnych vriedkoch a používa sa aj na ochladzovanie
spálenej pokožky na tvári.

PREDPLATNÉ
PREDPLAŤTE SI ČASOPIS
MOJE ZDRAVIE NA JEDEN ROK
Predplatné na rok

IBA ZA 18,43 €

•

Získate DARČEK

V HODNOTE 17,90 €

•

Doručíme vám každé číslo

+ DARČEK

DOPLNOK
VÝŽIVY
A ZÍSKAJTE VÔŇU
OD SPOLOČNOSTI
ORIFLAME
MORINGA PREMIUM OD ZNAČKY

Vedeli ste, že superpotravina moringa
obsahuje 46 antioxidantov a vyše
56 vitamínov?
Keď vezmeme do úvahy všetky kladné vlastnosti moringy a množstvo ohlasov o tom, ako dokáže ľuďom doslova zmeniť život a dodať chuť do života, nestačí nazývať
túto rastlinu superpotravinou – mala by mať špeciálne
označenie. Čo tak potravina s najdokonalejším výživovým zložením či jednoducho moringa – MEGA potravina?

AŽ DO SCHRÁNKY

MORINGA PREMIUM od značky
má až o 400 %
vyšší obsah polyfenolov. A práve tu pramení jej jedinečná
kvalita.

Poštovné a balné

V žiadnej inej potravine sa totiž nenachádza toľko rôznych
komplexných zložiek a výživných látok v takej koncentrácii a optimálnom pomere ako v moringe z Tenerife.

•

ZADARMO

PREDPLAŤTE SI SVOJ OBĽÚBENÝ ČASOPIS EŠTE DNES!

Volajte 02/54 64 09 43
Jednoducho zavolajte svoje osobné údaje a info o požadovanom predplatnom a periodiku.

Pošlite predplatiteľskú SMS na číslo

7005

Predplatné si môžete objednať i formou SMS v tvare: PRED(medzera)MZ(medzera)kontaktné údaje. SMS
posielajte na číslo 7005, cena spätnej SMS je 0,20 € s DPH.

Predplaťte si bezpečne on-line
Pošlite svoju objednávku mailom na predplatne@slposta.sk.
Uveďte svoje meno a doručovaciu adresu.
Objednávky na predplatné a distribúciu časopisov realizuje výlučne Slovenská pošta, a. s. Darček získa každý predplatiteľ, ktorý si objedná a uhradí
ročné predplatné do 14. 12. 2020 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet Slovenskej pošty, a. s.). Na základe tejto úhrady vydavateľstvo
Versa Interactive and Publishing, s. r. o. pošle darček všetkým predplatiteľom do 3 mesiacov od dátumu úhrady. Akcia platí do vyčerpania
zásob a nevzťahuje sa na predplatné do zahraničia. Versa Interactive and Publishing, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu darčeka. V prípade
neprevzatia zásielky nie je Versa Interactive and Publishing, s. r. o. povinná zasielať darček opätovne. Predplatiteľ, ktorý neuhradí predplatné
do dátumu splatnosti prvej vystavenej faktúry, stráca nárok na vecnú cenu (darček) k predplatnému. Informácie o ochrane osobných údajov sú
prístupné na www.detiamy.sk a https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov.

Ku zložkám, vďaka ktorým sa teší mimoriadnej obľube,
patria napríklad:
• polyfenoly a vitamíny s preukázaným antioxidačným
účinkom,
• aminokyseliny potrebné na syntetizáciu bielkovín
(podpora rastu svalovej hmoty a správnej funkcie imunitného systému),
• zeatín a iné fytohormóny na podporu a reguláciu rastu,
• glykozidy horčičného oleja s protizápalovým účinkom,
• stopové prvky vplývajúce na enzymatické reakcie,
• minerály dôležité pre osmotickú rovnováhu, aktivitu
enzýmov, štruktúru kostí,
• chlorofyl a vitamíny skupiny B na energetický metabolizmus
• luteín a zeaxantín pre správne fungovanie očí, žltej
škvrny a sietnice.

www.avita.sk

v hod
note

17,90
€

NEVÁHAJTE! TÁTO PONUKA PLATÍ LEN
DO 14. 12. 2020

› TipMIX

Moje knižné tipy
1.
2.

1. V roku 2010 havarovalo nad Líbyou lietadlo z Južnej Afriky
do Londýna. Prežil len deväťročný holandský chlapček, ktorý
prišiel o rodičov a brata. Spisovateľku Ann Napolitano jeho
príbeh tak zaujal, že osem rokov písala knihu o tragédii,
prežití, smútku a prekonaní traumy. V jednej rovine sledujeme dianie v lietadle a tušíme, že sa schyľuje k tragédii, druhá
opisuje Edwardov život po havárii, keď sa ho ujmú príbuzní.
Až dvanásťročnej Shay sa podarí prelomiť chlapcov obranný val a ten sa pomaly vracia do normálneho života. Milý
Edward (Tatran, 16,31 €) ukazuje cestu, ako prežiť aj ťažké
časy a s pomocou láskavých a empatických ľudí znovu dať
životu zmysel.

Venujeme vám

5 € na nákup
po Novom roku

2. Vraví sa, že s bylinkami nikdy nie je neskoro začať. Preto
Miriam Latečková vytvorila zápisník Bylinkár (Noxi, 14,90 €),
kde sú rady pre prácu s bylinkami v kuchyni, kozmetike aj
domácej lekárničke. Obsahuje i veľa strán na zapisovanie
receptov prehľadne rozdelených do sekcií: čajové zmesi,
kozmetika a drogéria, bylinková kuchyňa, bylinkové medy,
sirupy a nápoje, tinktúry, prázdne stránky na nalepovanie
receptov aj listy s riadkami, ak by bolo vašich receptov viac
ako ponúkajú jednotlivé kategórie.

4.

4. Daniel Silva opäť potvrdil svoju neotrasiteľnú pozíciu majstra
špionážneho žánru strhujúcim trilerom Rád (Slovenský
spisovateľ, 14,90 €) o priateľstve a viere v dnešnom nebezpečnom svete. Keď náhle zomrie pápež Pavol VII., Gabriela
Allona odvolajú do Ríma na žiadosť jeho osobného tajomníka, ktorý neverí oficiálnej príčine smrti Svätého Otca. Zmizol
aj list, ktorý pápež písal práve Gabrielovi o tom, že v tajnom
archíve našiel dlho utajovanú knihu. Záhadný katolícky spolok Rád sv. Heleny sa nezastaví pred ničím, len aby sa kniha
nedostala do rúk Allonovi. Spolok stojí za sprisahaním, ktorého cieľom je ovládnuť pápežský stolec. A to je iba začiatok...

5.
6.

Ľudia by sa mali zaujímať
o knihy, nie o ich autorov.
(Agatha Christie)
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3. Policajný vyšetrovateľ Martin Servaz, postavený mimo
službu, dostane uprostred noci naliehavý telefonát. Marianne, jeho dávna láska nezvestná osem rokov, ho zúfalo žiada
o pomoc. Martin nesmie konať oficiálne, začne ju teda hľadať
v hlbokých lesoch Aiguesvives na vlastnú päsť. Autor Bernard
Minier odrezal od sveta Údolie (Lindeni, 14,07 €), ktoré
je náhle dejiskom zločinov ukazujúcich na pomstu. Kto ich
vykonal? A prečo sa tu ocitla Marianne, matka jeho dieťaťa?
Zúfalý Servaz riskuje život, aby ju zachránil, a keď mu smrť
dýchne do tváre, náhle pochopí… Čitateľ tiež.

5. Zápisník pravdy (Fortuna Libri, 12,72 €) od Clare Pooleyovej
spojil osudy šiestich ľudí a vytvoril nečakané putá priateľstva
i lásky. Osamelý maliar Julian Jessop si uvedomuje, že väčšina
ľudí nie je k tým druhým úprimná. Do zošita napíše pravdu
o sebe a nechá ho na stole v kaviarni, ktorú vlastní Monica.
Tá doň pridá svoje vyznanie a zošit nechá v blízkom bare.
Nájde ho Hazard, narkoman a alkoholik, ktorý si dá sľub, že
už zostane čistý. Zápisník koluje ďalej, zachytáva myšlienky,
túžby, závislosti a keď sa všetci stretnú v Monikinej kaviarni,
zistia, že úprimnosť naozaj funguje ako kúzlo, ktoré mení ich
životy k lepšiemu...
6. Kondičného trénera Maroša Molnára pozná celé Slovensko z TV obrazoviek, kde v programe Extrémne premeny
pomáha chudnúť obéznym ľuďom. Na vzniku motivačnej
knihy Gauč alebo šťastie (Ikar, 19,90 €) spolupracovala s ním
Lucia Pastierová Čarná, aby pohodlných postavili z gaučov,
kde čakajú na zázrak, a umožnili im nájsť šťastie v zdravšom
životnom štýle. Maroš svojím nasadením, príbehom a sériou
účinných cvičení inšpiruje a odovzdáva skúsenosti nadobudnuté rokmi, ktoré strávil s profesionálnymi športovcami, ale
aj trénovaním bežných klientov. Nie každý má možnosť cvičiť
s Marošom Molnárom naživo, ale vďaka tejto knihe môže
mať každý jeho rady poruke a meniť sa deň čo deň.

www.martinus.sk
Inzercia BMZF20243 ▼

3.

Stačí, ak u nás medzi 2. 11. a 15. 11.
urobíte nákup nad 39 €.

Vybrali sme pre vás

Knihy
roka 2020
Len raz do roka nastane chvíľa, keď vydávame magazín.
Ten moment prišiel práve teraz, už tretíkrát vám
totiž prinášame naše Knihy roka! Inšpirujte sa tipmi
na to najlepšie čítanie od nás Martinusákov, odborníčok
na čítanie detí aj od slovenských vydavateľov.
Magazín nájdete v našich kníhkupectvách
a na www.martinus.sk/knihyroka

navštívte
kníhkupectvá
martinus

Prešov už otvorené!
OC Novum
Nám. legionárov

Bratislava
OC Cubicon
Staré grunty

Martin
OC Galéria Martin
Námestie SNP 2

Poprad
OC Forum
Námestie sv. Egídia

Trnava
City Arena
Dolné bašty 8833/14

Banská Bystrica
OC Terminal
Ulica 29. augusta 37

Košice
OC Galéria
Toryská 5

Nitra
OC CENTRO
Akademická 1

Považská Bystrica
M-Park
Centrum 8

Žilina
SC Mirage
Nám. A. Hlinku 7/B

Bratislava
Obchodná 26
Staré mesto

Lučenec
OC Galéria
Námestie republiky

› Moja lekáreň

DEZINFIKUJEM, DEZINFIKUJEŠ,

ABC pure Tea Tree Oil *premium
originálna kvalita spracovania
austrálsky čistý esenciálny olej

DEZINFIKUJEME…
Viete čím a ako?

TIP na použitie:
 na dezinfekciu pokožky, menších poranení
 na herpesy, afty, hnisavé angíny, pľuzgiere  pri
nádche a bolestiach uší  na odstránenie kliešťov
a dezinfekciu po uhryznutí, poštípaní, popŕhlení  na
hnisavé rany, vyrážky, popáleniny  tlmí zápaly a infekty v ústach  tlmí plesne na nohách  na boľavé
nechtové lôžka, panaríciá, zádery  na bradavice vírusového pôvodu  na popŕhlenie medúzami, trávami
 najsilnejšie a najjemnejšie prírodné antiseptikum
 nevyhnutný doma, na výletoch, pri športe
 neštípe, rýchlo zregeneruje poškodené tkanivo

Dezinfekcia dnes patrí medzi najopakovanejšie slová, ale v dobrých
časoch na ňu často zabúdame. Veď kto by myslel na nepriateľov,
ktorých nevidí. Možno nás však nový koronavírus naučí, že
dezinfikovať sa oplatí vždy. Vírusy a baktérie tu totiž boli a stále
budú, aj keď s tým, ktorý nám strpčuje život momentálne, zatočíme.
Ocot
Keď americkí vedci testovali komerčné čistiace prostriedky a porovnávali ich s alternatívami, ako
sú ocot a hydrogénuhličitan sodný,
zistili, že ocot zabil celý rad domácich patogénov. Obsahuje totiž približne šesť percent kyseliny octovej, ktorá zabíja bunkové štruktúry
baktérií a vírusov. Navyše sa ukáza-

• kľučky
• povrchy stolov
• jedálenské stoličky
• kuchynské pulty
• kúpeľňové pulty
• vodovodné batérie
• toalety
• spínače svetiel
• diaľkové ovládače televízora
• ovládače hier
lo, že účinne zabil aj baktérie, ktoré spôsobujú tuberkulózu. Profesor
Peter Collignon, ktorý je lekárom
infekčných chorôb na Lekárskej
fakulte austrálskej Národnej univerzity v tejto súvislosti skonštatoval, že táto baktéria patrí medzi tie,
ktoré je veľmi náročné zničiť, takže
skutočnosť, že proti nej ocot pôsobí,
znamená, že pôsobí aj proti väčšine
ďalších baktérií.

MUDr. Svetlana Šefčiková
lekárka

Podľa odborníkov by dezinfekcia
nemala chýbať v žiadnej lekárničke, a tá zase na žiadnom mieste,
kam sa vyberiete. Môže totiž často
zachrániť život. „Dezinfekcia je na
prvom mieste pri veľkom množstve
poranení. Môže ísť o uštipnutie, autonehodu, bodnutie hmyzom, kliešťom, úraz hlavy, otvorenú zlomeninu či pohryznutie psom,“ hovorí
lekárka MUDr. Svetlana Šefčíková. A samozrejme, ide aj o obávanú
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Viete, ktoré miesta
treba doma dezinfikovať
najčastejšie?

Mydlová voda
Na dezinfekciu prakticky všetkých povrchov v domácnosti od
mikroorganizmov, vrátane aktuText: Red., foto: Shutterstock

álneho nového koronavírusu, najlepšie poslúži mydlový či „jarový“
roztok. Odborníci podotýkajú, že
mydlo je dokonca spoľahlivejšie
ako síce účinné, ale zbytočne drahé a často aj nedostupné dezinfekčné prípravky či 60-percentný
alkohol. Aj mydlová voda totiž vírus rozloží.

doma i na
cestách

Inzercia BMZZ20237 ▼

koronu. „Na ochranu pred nákazou
novým koronavírusom je odporúčaný dezinfekčný sprej alebo gél, ale na
vonkajšie použitie – dezinfekciu rúk
a exponovaných vecí
a
priestorov. Vírusy, ktoré už prenikli
do organizmu, však žiadna dezinfekcia nezabije,“ dvíha varovný prst
doktorka. Ako si ho teda držať od
tela? A s ním aj všetky ostatné škodlivé mikroorganizmy?

+ „Lekárnička
vo fľaštičke“

Peroxid vodíka
Peroxid vodíka je stabilný a účinný dezinfekčný prostriedok proti
širokému spektru mikroorganizmov, vrátane baktérií a vírusov,
ak sa používa na tvrdých neporéznych povrchoch. Je však potrebné
držať ho ďalej od textílií, ktoré
môže odfarbiť, a na ochranu rúk
používať rukavice. Nerieďte ho,
pokojne ho používajte priamo. Peroxid vodíka sa totiž rozkladá na
vodu a kyslík.

Alkohol
Pomôže, ale keď si chceme byť istí,
že zabil aj koronavírusové častice,
treba dať pozor, aby išlo o najmenej
70-percentný alkohol. Je bezpečný
pre všetky povrchy, aj keď niektoré
plasty sa môžu sfarbiť.

prevencia pred infekciami
ABC Tekuté antibakteriálne mydlo
Vynikajúce sviežie a upokojujúce Body Wash je určené na dennú hygienu rúk a pokožky tela, efektívne
odstraňuje nečistoty, pot, ničí nežiaduce baktérie
a bráni šíreniu infekcií. Je zvlášť vhodné na podráždenú alebo poškodenú pokožku, tlmí zápaly a svrbenie, udržiava jej prirodzenú rovnováhu bez vysušenia. Prírodné antiseptické vlastnosti jemného oleja
Tea Tree nedráždia ani pri intímnej hygiene.

ABC Telové ošetrujúce mlieko
Najlepšie hydratačné, upokojujúce a absorbujúce
mlieko Body Lotion s terapeutickým jemným olejom
Tea Tree odporúčame pre starostlivosť o všetky typy
pokožky, zvlášť na suchú alebo inak poškodenú.
Je ideálne na hydratáciu po sprchovaní, je najlepšie
na upokojenie po opaľovaní, depilácii, je vhodné
na masáž po dlhej chôdzi, na dezinfekciu rúk
a nôh, atď. Má výnimočné upokojujúce a prirodzene
hojivé vlastnosti.

Prémiové ABC produkty
žiadajte v lekárni
alebo u dovozcu tel.: 0907 906 906
AUSTRALIAN BODYCARE TM, Poprad,
výhodne na w w w. l i e c i v a Z e m . s k

› Môj aktívny relax
Dobrovoľne sa nechať zatvoriť do miestnosti bez
jediného slnečného lúča a prežiť tam niekoľko
dní? Kto by to robil? To musí byť šialenstvo! Alebo
výmysel ezoterikov či spôsob, ako vytiahnuť od ľudí
peniaze. Prvý dojem skutočne môže byť taký. Aj tma
je však považovaná za liečebnú metódu, ktorá môže
odhaliť nové hranice našich duševných schopnosť
a dopriať nám absolútne videnie. Aspoň to o nej
tvrdia ľudia, ktorí v nej videli viac ako my...

Aby spoznali sami seba, nechali sa zavrieť do izby bez svetla

Natália Krokavcová
Terapia tmou už dávno prekročila
hranice Japonska, Indie či Tibetu, kde
pobytmi v tme ľudia hľadajú a nachádzajú samých seba už niekoľko
tisícročí. Posledné desaťročia sa totiž
metódy pobytu v absolútnej tme začali praktizovať aj v západných kultúrach. V Európe ich spopularizoval
nemecký psychológ Holger Kalweit, ktorý sa s ňou stretol v roku 1968
v nepálskom kráľovstve Lo/Mustang.
Český psychiater a terapeut Andrew
Alois Urbiš, ktorý je presvedčený, že
každá choroba sa začína v duši, hovorí o tejto terapii ako o prevencii
rôznych srdcovo-cievnych ochorení a onkologických diagnóz, pričom
podľa neho pomáha aj metabolizmu, aj imunite. Môže sa teda stať regulárnou súčasťou západnej medi-
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cíny? „Ak vychádzame z toho, že ide
o budhistickú metódu sebapoznania
pre dosiahnutie nirvány, predpokladám, že pobyty v tme ostanú v oblasti alternatívnej medicíny. Aj keď
boli uskutočnené vedecké štúdie
o vplyve tmy na niektoré psychické
ochorenia, nie je to dosť na to, aby sa
táto metóda zaradila medzi klasické
liečebné postupy,“ hovorí psychologička Natália Krokavcová z Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.
Pripúšťa však, že v prípade opakovaných pobytov by mohlo ísť o prevenciu voči niektorým civilizačným
ochoreniam, syndrómu vyhorenia
alebo únavovému syndrómu, keďže
sú známe pozitívne účinky relaxácie,
psychoterapie na psychické a fyzické
zdravie. „Či však pobyt v tme má aj
preventívne, prípadne liečebné účinky, by mali overiť vedecké výskumy,“
dodáva.

Zhodíme spoločenskú
masku
Z pohľadu sebapoznania však
majú podľa odborníčky pobyty

v tme určite význam. „Zhodíme
totiž spoločenskú masku, venujeme sa sami sebe a svojim vnútorným procesom. Prínosom je aj
odstup od problému, ktorý môže
viesť k objaveniu riešenia, ktoré
by sme v inom kontexte odmietli. No predtým, ako sa zatvoríme
do tmy, mali by sme sa pokúsiť odpovedať na otázku či a čo od toho
očakávam. Chcem vypnúť, utiecť
od trápenia, nájsť riešenie? Chcem
sa viac spoznať, zažiť niečo nové?
Alebo neočakávam radšej nič a uvidím, čo to prinesie. Záleží od nastavenia, s akým do toho ideme
a aký typ človeka sme. Istým spôsobom je to extrémnejší typ zážitku, nie každému vyhovuje tento alternatívny spôsob sebapoznania,“
hovorí psychologička. Kto si na jej
otázky odpovedal áno, má na Slovensku možnosť vybrať si relax
v tme na niekoľkých miestach. Túto
možnosť ponúkajú v Zaježovej neďaleko Zvolena či na Liptove. Kým
kedysi sa mnísi či jogíni nechávali zamurovať do tmavej jaskyne aj
na niekoľko rokov, dnes vám stačí
sedem dní na vyčistenie hlavy.
Text: Anna Žilková, foto: Shutterstock

Inzercia BMZZ20248 ▼

Keď je v tme vidno lepšie ako na slnku

Bratislava I CAMEL ACTIVE Store Aupark

SHOP ONLINE I vermont.sk

› Môj aktívny relax

PRÍBEH
Iveta Haulíková:

Myslela som si, že zatvorená v tme by som sa zbláznila
Iveta Vepy Haulíková pracuje ako životná koučka, ktorá sprevádza ľudí na ceste
ich vlastného osobnostného rozvoja smerom k nájdeniu rovnováhy a vnútorného
komfortu v živote. Sama ich hľadala aj počas sedemdňového pobytu v tme.
A na takýto pobyt pripravuje i klientov, ktorí si to chcú tiež vyskúšať.
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Kolotoč živých snov
Prvé dva dni prespala, potom mala
pocit, že menej spí a viac bdie. „Tieto dva dni sú veľmi výživné, lebo práve tu sa spustí kolotoč živých snov. Už
vtedy myseľ začína ukazovať nedoriešené záležitosti, ktoré sú v nej stále
živé a aktívne pôsobia.“ Hovorí o najsilnejších momentoch, ktoré prežila.
„Bol to vstup do tmy, keď mi slzy tiekli
pod tlakom toho, že sa dobrovoľne zbavujem svetla a okolitého sveta, najsilnejším bol mimotelový zážitok a dotyk
s tým „svetlom na konci tunela“ a najemotívnejšími zážitkami boli moment
vnútorného stretnutia s blízkymi mŕtvymi a lúčenie sa s tmou. Niekto by si
myslel, že po týždni v tme sa človek
teší von. U mňa to bolo opačne. Plakala som ako malé dieťa, že už nadišiel čas vrátiť sa späť. Uvedomila som
si, že toto je presne to, čo nás brzdí aj
v živote. Upínanie sa k niečomu alebo
niekomu, kde je nám dobre. Áno, upla
som sa na tmu a nechcela som ísť preč.
Ale hneď potom, ako som si to uvedomila, som ju pustila. Rozlúčila som sa
s ňou, poďakovala som sa jej za všetko,
čo mi dala a ukázala.“ Iveta hovorí aj
o tom, že v bežnom živote často bojujeme s pocitom nenahraditeľnosti,
s pocitom, že bez nich neprežije ich
práca, dieťa, partner. Aj u nej to takto
bolo. „Bolo veľmi oslobodzujúce zistiť,
že naozaj všetci, vrátane mojej rodiny

či v práci, prežijú bezo mňa. A úplne
plnohodnotne. A toto je jedno z najprínosnejších uvedomení si z tmy. Vďaka
tomu, že si uvedomujem, že na mne to
tu vlastne nestojí a ani nepadá, kráča
sa mi životom oveľa ľahšie.“

Inzercia BMZF20065 ▼

Keď sa Iveta prvýkrát dozvedela o takomto pobyte, vyvolalo to v nej veľký vnútorný záujem. Ale prišlo ALE...
„Niečo mi našepkávalo, že je to masaker a že by som sa tam asi zbláznila.“ Keď však stretla človeka, ktorý takýto pobyt absolvoval, presvedčilo ju
to. S akým zámerom tam išla? „Jediný zámer bol, nech mi tma ukáže, čo
mi ukázať chce a čo som pripravená
vidieť a prežiť.“ Iveta opisuje, že keď
prišla do malého domčeka, kde mala
stráviť sedem dní v tichu a tme, a skúšobne si na pár sekúnd vypla svetlo,
prepadla ju veľká úzkosť, za ktorou
nasledovala panika. „Čo to je, čo sa to
so mnou deje? Veď som sa na tmu pripravovala a cez úzkosť z tmy som si už
prešla! Tak som sa vybalila, pripravila
si priestor, všetko dala na svoje miesto,
najedla sa, pochodila si po čerstvom
vzduchu, vybavila posledné záležitosti a vošla dnu. Ešte bolo zasvietené,
keď som si sadla na posteľ a prišlo to.
Od prvého vypnutia svetla som vedela, že to príde. Obrovský, zúfalý plač.
Dovolila som si ho, vyplakala som sa.
Potom som zamkla, vypla svetlo aj poistky. Do domčeka vstúpila tma, ktorá
bola černejšia ako čierna. Sadla som si
na posteľ a spustila druhú várku plaču, ktorý už však netrval veľmi dlho.
Moja myseľ sa vzdávala vonkajšieho sveta, dobrovoľne si išla vyskúšať
smrť nanečisto. Potom som pocítila
obrovský pokoj a bezpečie.“

› Môj aktívny relax

PRÍBEH

Marta Rajková:

Bol to neopísateľný pocit. Akoby som sa znovu narodila

Sarita Poliaková:

Všetko, čo sa mi stalo, som pochopila
PaedDr. Dagmar Sarita Poliaková bola dlhoročnou pedagogičkou a dnes pracuje
ako etikoterapeutka a inšpirátorka zdravého životného štýlu. V jej osobnom živote
si prešla najväčšou bolesťou, akú môže matka zažiť. Zomrela jej pätnásťročná dcéra.
S ďalšou ranou osudu sa musela vysporiadať, keď prišla aj o manžela. Pobyt v tme,
ktorý absolvovala, vnímala ako osobnú výzvu, ako nádej pre pokoj v srdci.

„Mala som vždy pocit, že život mal pre
mňa poriadne výzvy tým, že mi „bral“
to, čo mi bolo najmilšie a chvíľu som si
myslela, že som mala ťažký život. Dnes
sa na svoju minulosť pozerám inak.
Pochopila som cez etikoterapiu a astrológiu, že čokoľvek sa mi v živote stalo,
malo sa stať. Všetko so všetkým súvisí
a je najlepšou súčasťou môjho života.
Veľa z toho som pochopila aj pri pobyte
v tme,“ vysvetľuje. Myšlienku absolvovať terapiu tmou nosila v sebe už
dlhšie, po strate manžela a dcéry, ktorí
podľahli vážnym ochoreniam, hľadala cestu zo smútku von. „Vtedy najvyššou vnútornou hodnotou bol pre mňa
pokoj v srdci. Bol tou výzvou, aby som
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šla do tmy. Naozaj mám pokoj v srdci?
Čo keď sa len klamem a v tme vylezú zo
mňa aj negatívne emócie či vlastnosti?
Dostanem v tme nervy? Strachy?“ Keď
jej prišla správa, že sa nečakane uvoľnilo miesto medzi záujemcami o pobyty v tme, neváhala. „Zbalila som si
takmer z večera do rána malý kufrík
a šla som. Sprievodca, ktorý ma v tme
viedol, mi skôr, ako som zavrela za sebou dvere „tmavého“ domčeka, povedal, nech nemám v tme nijaké očakávania. Jednoducho, nech len počúvam
ticho, pozerám tmu a som. Do písmenka som tak urobila..., ale hrala som sa
aj s reálnymi písmenkami. V tme som si
zapisovala pocity a myšlienky do zošita. Niektoré riadky síce skákali, ale dalo
sa prečítať všetko, čo som v tme písala.“

Neuvedomovala som si,
kedy je deň a kedy noc
V tme si vôbec neuvedomovala, kedy
je deň a kedy je noc. Bol to zámer, pretože jej sprievodca jej nosil jedlo v nepravidelných intervaloch, aby netušila, ktorá časť dňa je. „Najsilnejším
zážitkom bolo lucidné, teda vedomé
snívanie. Moje sny mi dávali odpovede na mnohé otázky, ktoré som ani nepotrebovala vedome položiť. Plynutie
vesmírom, ktoré mi dovolila zažiť tma,
bolo zaujímavé v tom, že som odrazu
bola všade a vo všetkom, pritom som

ležala na karimatke a skutočne, len tak
bez myšlienok, pozorovala tmu. Všetko
som ja a všetko sa ma dotýka. To korešponduje s etikoterapeutickou myšlienkou, že mám zodpovednosť za všetko,
čo sa deje v mojom svete, že som viac
ako fyzické telo. Žijem však vo fyzickom
tele, ktoré sa vie aj tmou, aj tichom, aj
pozornosťou voči sebe samému liečiť
prirodzene..., že je múdre a spolu život
dáme najlepšie, ako vieme.“ Panika ani
nervozita ju však v tme neprepadli.
„Úplne na začiatku, ešte kým som zavrela za sebou dvere do tmy, zhasla
svetlo a vypla poistky, mala som v malej drevenej izbičke pocit, že vchádzam
do truhly. Prišla stiesnenosť.“ Tma bola
pre ňu zastavením sa bez výčitiek,
ničnerobením s množstvom inšpirácií, oddychom cez snovú aktivitu.
„Tma mi ukázala moju silu. Potvrdila
to, po čom som roky išla – chcem pokoj v srdci. Mám pokoj v srdci.“ Išla by
opäť? „Pôjdem do nej s pokorou a bez
očakávaní – nech si tma povie, čo chce
so mnou riešiť, nech tma povie, čo spolu potrebujeme vo mne liečiť.“

Blogerka, cestovateľka, vyštudovaná právnička, prekladateľka pre Súdny dvor
Európskej únie a redaktorka verejnoprávnej televízie Marta Rajková už bola
na viacerých meditačných kurzoch v Indii a Nepále. Pobyt v tme bol pre ňu osobnou
výzvou, ale i motiváciou, ako sa zbaviť pocitu únavy, ktorý ju trápil. Dozvedela sa
totiž, že terapie tmou majú aj liečiteľské účinky.

„Niekoľko mesiacov pred pobytom som mala problém vstať
z postele, hoci som ranné vtáča, od malička som vstávala
skoro a svieža, s dobrou náladou. To však bolo preč a mňa
to štvalo, tak som si povedala, že to skúsim. Veľmi mi to pomohlo,“ hovorí Marta, ktorá na sedemdňový pobyt v tme
išla s rešpektom, dúfajúc, že to zvládne do posledného
dňa. Keď vypla svetlo, nebolo jej všetko jedno. „Bolo to
náročné, najmä prvé dni. Hneď druhý deň mi pripadal ako
večnosť, až som rozmýšľala, či na mňa nezabudli... Ale nemôžem povedať, že by tam bol nejaký konkrétny bod zlomu
či krízy, to nie.“ Hovorí, že si musela zamestnať myseľ, aby
v kuse nepremýšľala. Snažila sa zaviesť denný režim, hoci
sama netušila, koľko je hodín, čo koľko trvá.

Veľa spievala
„Keď som sa zobudila, osprchovala som sa, meditovala, niečo som zjedla, cvičila som jogu, brušáky, kreslila som a veľa
som hrala na hudobné nástroje, ústnu harmoniku, píšťalku
a spievala som si. Niekedy som sa musela riadne premôcť.
A to bolo potom na tom to najkrajšie, priam extatická radosť z toho, ako som z letargie prešla do euforickej radosti
z nejakej činnosti. Znie to banálne, no v tme to človek prežije hmatateľne, akoby prežil cesty svojej mysle. Potom to
pochopí celou svojou bytosťou a stane sa to akoby nemennou univerzálnou pravdou, návodom, ako by mal žiť aj vo
vonkajšom viditeľnom svete.“ Pomohlo jej to s únavou? „Asi
dva či tri mesiace po tom som nepila kávu, vstávala som
včas a bez budíka. Najmä prvý mesiac to bolo veľmi výrazne citeľné. Potom účinky pomaly zoslabli, ale aj tak som
na tom omnoho lepšie ako pred pobytom, čo sa týka vstávania a energie. Dostala som aj veľa silných posolstiev. Spomeniem si na ne, keď prechádzam ťažším životným obdo-

bím. Napríklad, že sa nesmiem nikdy opustiť, že nesmiem,
aby ma ovládli negatívne myšlienky, to je špirála „do pekla“.
Treba sa vždy premôcť, zamestnať sa, byť činorodý a potom
prídu často veľké veci ako „odmena“. Spomína, že keď vyšla
von, mala pocit, akoby sa znovu narodila. „Bola som veľmi
citlivá na vnemy. Veľmi dobre som cítila, kedy a čo mi škodí
v najširšom slova zmysle – napríklad práca pri počítači alebo ťukanie do mobilu. V momente som cítila, že aha, teraz
musím prestať, lebo už je toho veľa a odsáva mi to energiu.
Bola som lepšie napojená na samu seba. Niečo z toho mi
ostalo, no samozrejme, nič netrvá večne, takže aj tie pocity
z tmy postupne vybledli, hoci nie úplne do stratena.“
Inzercia BMZF20074 ▼

VLASY AJ
V STAROBE
Už dlhší čas sledujem v médiách prezentáciu vlasovej kozmetiky SALON TEXTURES proti vypadávaniu vlasov.
Úplne všetci v rodine výrobky používajú a sú s nimi veľmi
spokojní, jednoducho super. Ide však o moje deti a vnúčatá, ktoré sú zhruba o 30 rokov mladšie ako ja. Chcel by
som vedieť, či tieto prípravky môžu pomôcť človeku, ktorý má 76 rokov.
pán Olin z Humenného
Vlasová liečebná kozmetika
SALON TEXTURES sa teší
veľkej obľube u ľudí, ktorí
bojujú s problémami nadmerného vypadávania vlasov, pretože naozaj pomáha.
Jeden účinný prípravok stojí
23 € a ako iste viete, tovar
je možné objednať vrátane
návodu aj na dobierku. Čo
sa týka Vášho veku, odporúčame Vám obrátiť sa priamo

na firmu, ktorá tieto výrobky v SR predáva. Pri väčších
ťažkostiach s vlasmi sa odporúča použiť aspoň dva tieto prípravky za sebou.
Kontakt:
KVATROFIN s.r.o.,
ul. Lichardova 10,
909 01 Skalica
tel.: 034 664 74 35
www.vlasovakura.sk

› Môj aktívny relax

Tma ľudí priťahuje...

MAXIMÁLNA VŠESTRANNOSŤ

Má osobnú, viac ako dvanásťročnú praktickú skúsenosť s meditáciou, absolvoval mnoho sedení
so zmeneným stavom vedomia, ako sú holotropné dýchanie či ceremónie s domorodým
liečiteľom. Vladimír Milo je vo Vzdelávacom centre Zaježová sprievodcom pri pobytoch v tme.

Vladimír Milo
Akí ľudia sa túžia zatvoriť na sedem
dní do jednej miestnosti, navyše
v úplnej tme?
Pobyt v tme priťahuje ľudí širokého
spektra, sú to zväčša hľadači hlbšieho
zmyslu života, svojho miesta vo svete, rôzni terapeuti či psychológovia,
spirituálni praktici, ale aj podnikatelia, vrcholoví manažéri hľadajúci oddych od rýchleho tempa ich života...
Je to pomerne široké spektrum profesií. A okrem záujmu o pokoj a hlbšie
otázky zmyslu bytia, tma priťahuje aj
ľudí prechádzajúcich určitými míľnikmi svojich životov. Ukončenie štúdia,
zmeny vo vzťahoch, práci či strate blízkych osôb. Častým motívom býva aj
rozbiehajúca sa kríza stredného veku.
V čom spočíva terapia tmou?
Princípom týchto pobytov je senzorická a sociálna deprivácia. Odňatím
zrakových a sociálnych podnetov sa
naša pozornosť obráti dovnútra a tým
dochádza k bližšiemu kontaktu s našou mysľou, dušou a so svojím telom.
Tak sa priblížime k možnosti lepšieho poznania nášho psycho-emočného stavu, štruktúry myslenia, motivácií, spôsobu nazerania na svet. Tiež tu
dochádza k hlbšiemu prežívaniu snov,
tie bývajú realistické a zreteľné. V tme
sa aj prirodzene upraví cirkadiánny
rytmus, ktorý býva narušený dnešným
životným štýlom. Po fyzickej stránke
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Počas pobytu v tme má klient svojho sprievodcu. Aká je jeho úloha?
Sprievodca okrem donášky jedla raz
za dvadsaťštyri hodín a riešenia prípadných technických problémov,
môže viesť s ním rozhovor o priebe-

ČO SA V TME DEJE S PSYCHIKOU DEJE ?
Ako môže niekoľkodňový pobyt
v tme ovplyvniť
podľa lekárky
a psychoterapeutky
MUDr. Silvie Poláčkovej zo súkromného zdravotníckeho
zariadenia Vejtusan,
ESBA, psychiku človeka? Čo sa s ňou
môže diať v tej tme?
Tým, že dochádza k minimalizovaniu
externých podnetov, dochádza k zvýšenej citlivosti na vlastné vnútorné
podnety, človek dostáva možnosť hlbšieho stretnutia sa so sebou samým.
Samotné stretnutie s vlastným vnútorným svetom neprebieha u každého
jedinca rovnako. Niekomu sa môžu
vo zvýšenej miere vybavovať zážitky
z minulosti, neuzatvorené konflikty,
môžu sa objaviť kreatívne nápady,
ale aj vizuálne obrazy a „videnia“.
Domnievam sa, že nie je správne ísť
na takýto pobyt s očakávaniami, čo by
mal človek zažiť, keď- že každý môže
prežívať niečo iné: od pocitov strachu,
ľútosti, bolesti až po oslobodenie, úľavu, vízie či rozšírené vnímanie... Môže
sa prehlbovať jasnosť a vedomie prítomnosti, človek si viac uvedomuje, čo
práve prežíva, čo cíti, na čo myslí...

hu pobytu. Jeho úloha je teda byť aj
oporou a sprievodcom vo vnútorných
procesoch, ktoré vyvstávajú. Nemôže však suplovať sociálnu frustráciu,
ktorú klienti zažívajú. Pobyty v tme
sú netradičná výzva čeliť samote
a vlastným myšlienkam, dobrodružstvo objavovania samého seba. Výstup si klienti regulujú sami, tak isto
aj zhasnutie v domčeku či jeho uzamknutie.
Kto by nemal absolvovať takýto pobyt,
komu by to teoreticky mohlo uškodiť?
Myslím si, že je dôležité a kľúčové,
kto daný pobyt vedie a akým spôsobom je pobyt realizovaný ešte pred
samotným pobytom v tme. Napríklad
v Čechách v jednej inštitúcii pred samotným pobytom robia psychologické testy. Výskumy totiž poukazujú na individuálne rozdiely v zmysle
schopnosti zvládania pobytu v tme.
Avšak tým, že takýto pobyt je plánovaný a nie je povinný, to znamená, že
pokiaľ sa niekto rozhodne ísť napríklad
na sedem dní do tmy a po jednom
dni si to rozmyslí, má možnosť slobodného ukončenia. Vo všeobecnosti
zrelé osobnosti s priemerným IQ majú
schopnosť lepšie znášať negatívne
prežívanie.

ZO SPORÁKU

DO TRÚBY

NA STÔL

A ULOŽIŤ

Klik
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dochádza k hlbokej relaxácii, uvoľneniu a adaptovaniu na prirodzené fungovanie organizmu, ktoré je narušené
rýchlym tempom dnešných čias.

OPTIMÁLNA
ÚSPORA MIESTA

Môže takýto pobyt ovplyvniť psychiku a správanie človeka aj potom,
keď vyjde von?
Tak ako sa každý zážitok zapíše
do nášho vedomia aj podvedomia,
zapíše sa i tento zážitok. Pri každom
bližšom spoznaní seba samého sa stávame slobodnejšími a otvorenejšími
vonkajšiemu svetu, ako aj sami sebe.
Potenciál hlbšieho spoznania seba
samého pobyt v tme bez pochybností má. Taoizmus hovorí: „Keď idete
do tmy a tá sa stane absolútnou, tma
sa čoskoro zmení na svetlo.“

www.tefal.sk

facebook.com/Tefalsk

youtube.com/user/TefalCZSK

› Finále

Keď mám pred sebou medveďa

ROZPORCIUJEM HO

Každý máme pred sebou
nejaký ten svoj Everest,
ktorý sa pokúšame
zdolať. Doma, v teple
a posediačky, máme pocit,
že to možno aj dáme.
Stačí pevná vôľa. Ale keď
sa potom predeň naozaj
postavíme a zistíme, ako
je cieľ ďaleko, obraciame
sa rovno na päte. Lenže
spôsobom základný tábor
– vrchol by to nedal ani
Edmund Hillary…
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Tajomstvo úspechu
Zase si môžem pokojne rozsvietiť
v kúpeľni a náplasti používam, len
keď to považujem za potrebné.
A celé to bolelo oveľa menej,
než predchádzajúce roky boja
silou vôle. Pritom celé tajomstvo
úspechu je v tom, že som
obrovského medveďa pred sebou,
s ktorým som nedokázala pohnúť,
rozporciovala na menšie kúsky.
Zmenila som ľahšie zvládnuteľné
maličkosti a cez každú jednu z nich
som menila sama seba. Výsledky
sú neuveriteľne impozantné, a to
nielen v oblasti zdravia, ale aj
vzťahov, vrátane toho k sebe.

Zase si môžem pokojne rozsvietiť v kúpeľni a náplasti
používam, len keď to považujem za potrebné.
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Po niekoľkoročnom boji
s dermatilomániou, chorobou z radu
obsedantno-kompulzívnych porúch,
pri ktorej si človek opakovane
škrabe a inak poškodzuje kožu,
sa rozhodla svoj príbeh zverejniť,
aby motivovala tých, ktorí bojujú
s rovnakým problémom. Chce, aby
sa tak ako ona inšpirovali slovami
Eleanor Roosevelt: „Každý deň
urobte jednu vec, z ktorej máte
strach.“ Pretože presne takto so
svojím problémom zatočila ona.
www.luckastastna.cz

všimla, že som svojej pokožke dala
pokoj. Naozaj som to dokázala.
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Lucka Šťastná

Niekoľko rokov som mala
naozaj veľkú vôľu uzdraviť sa
z dermatilománie. Ale zvyk bol vždy
silnejší. A tak som po pár dňoch,
keď som naozaj z celej sily bojovala,
aj tak skončila s rozškrabanou
tvárou. A vtedy som pochopila,
že asi ešte nedokážem zmeniť
samu seba, ale… dokážem zmeniť
svoje zvyky. Ráno, keď som sa
zobudila, som si napríklad nalepila
na prsty náplasť, aby som sa
nemohla nevdojak škriabať. Večer
v sprche som si zase nezapla svetlo
a na umývanie som namiesto rúk
začala používať špongiu, aby som
zabránila ich kontaktu s pokožkou.
Stopovala som si čas na líčenie,
aby som nemala pred zrkadlom čas
skúmať nepravidelnosti na pleti...
A po niekoľkých mesiacoch som si

