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Vážení a milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou další číslo časopisu Lékárna a Léky a opět s řadou velmi
zajímavých témat. Jako obvykle vycházíme
z předpokladu, že informovaný a vzdělaný člověk lépe chápe nejen léčbu předepsanou lékařem, ale daleko snadněji se orientuje také
u možností prevence a samoléčby. Z tohoto
důvodu publikujeme řadu článků a interview
s lékaři a lékárníky, jenž Vám jistě mohou
předat svoje cenné zkušenosti z každodenní
klinické praxe. V tomto čísle naleznete témata jako je nachlazení, probiotika, bolavé klouby, záněty dásní, zavšivení, gynekologické
infekce a další. Například problematika probiotik je mimořádně zajímavá. Naše střevo
totiž osídlují miliardy bakterií, které si s námi
v průběhu historického vývoje vytvořily tak silné vztahy, že naše životní funkce jsou s nimi velmi těsně
spojeny. Nejedná se přitom pouze o správnou funkci trávení. Střevo je orgánem, ve kterém dochází
k nejtěsnějšímu kontaktu s látkami z vnějšího prostředí. Zde žijící bakterie se proto nepodílejí pouze
na trávících procesech, ale svou aktivitou stimulují buňky imunitního systému ve stěně střeva a udržují ho tak v dobré kondici. Narůstající počet vědeckých studií potvrzuje, že správně nastavená mikroflóra v tomto systému se pravděpodobně podílí na prevenci jak akutních, tak chronických onemocnění. A paradoxně u osob s opakovanými infekčními onemocněními, které by potřebovaly mít imunitu v co nejlepším stavu, dochází často v důsledku používání antibiotik k narušení až likvidaci přirozené bakteriální populace ve střevě. Antibiotika totiž potlačují růst imunomodulačně působících probiotických bakterií, imunitní odezva na infekci se snižuje, a dochází k opakování infekce. Vytváří se
tak bludný kruh, do kterého je potřeba zasáhnout…
Ptáte se, jak zasáhnout? Čtěte a dozvíte se více…
Přeji Vám všem úspěšný podzim a hlavně pevné zdraví!
Se srdečným pozdravem
PharmDr.Zdeněk Procházka
ředitel společnosti
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z lekárenskej praxe

Nie je kašeľ
ako kašeľ
Kašeľ je pravdepodobne najčastejším príznakom ochorenia dýchacích ciest, pričom môže byť vyvolaný aj príčinou, ktorá
s dýchacími cestami zdanlivo nesúvisí. Vo svojej podstate ide o obrannú reakciu nášho tela, jej účelom je očistiť, respektíve uvoľniť priechod dýchacích ciest tak, aby sme mohli voľne dýchať. Rovnako tak, ako môže ísť o jednoducho banálny symptóm,
môže byť kašeľ aj prejavom veľmi závažného ochorenia, preto by sa nemal nikdy podceňovať.

Rôzne typy kašľa
V prípade, že kašeľ sprevádzajú ďalšie chorobné príznaky (horúčka, celková únava,
vyčerpanosť, kŕče, vykašliavanie krvi alebo
spúta) alebo v prípade, že je kašeľ prerušovaný (tzn., že trvá niekoľko týždňov), je
namieste navštíviť svojho ošetrujúceho
lekára, ktorý po zvážení navrhne zodpovedajúcu liečbu. Pri rozhodovaní o liečbe je
významným faktorom trvanie a charakter
kašľa. Podľa trvania preto
kašeľ delíme na akútny,
trvajúci menej ako tri
týždne a sprevádzajúci relatívne krátkodobé ochorenia, ako je prechladnutie a chrípka, a chronický,
sprevádzajúci dlhodobé
ochorenia, ako je napr.
chronické obštrukčné ochorenie pľúc (CHOPN),
postihujúce často fajčiarov. Naopak, podľa toho,
či je kašeľ sprevádzaný
produkciou hlienu a či
nie, delíme ho na kašeľ
produktívny a neproduktívny. Neproduktívny kašeľ je dráždivý a pacienta
značne vyčerpáva. Produktívny, vlhký kašeľ
je charakterizovaný hojným vykašliavaním
tzv. spúta. Vzhľadom na to, že spútum býva
často viskózne, prilieha k sliznici dýchacích
ciest, a výrazne sa tak obmedzuje samovoľný kmitavý pohyb riasiniek. Vykašlávanie
(expektorácia) takéhoto hlienu je veľmi
ťažké a dýchacie cesty sa čistia nedostatočne.

Dobrý alebo zlý hlien?
Hlien je však za bežných podmienok veľmi
prospešný – tvorí sa v drobných žliazkach
sliznice dýchacích ciest, zachytávajú sa na
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ňom jemné nečistoty z vdychovaného
vzduchu a práve pomocou neustáleho
pohybu riasiniek je transportovaný smerom k nosohltanu, odkiaľ je nepozorovane
(bez toho, aby sme si to voľne uvedomovali) prehltnutý. Naopak, pri respiračných
infekciách sa hlien stáva záťažou, je živnou
pôdou pre baktérie a prirodzene znižuje aj
priechodnosť dýchacích ciest. Preto, pokiaľ
je samočistiaca schopnosť dýchacích ciest

narušená, treba sa usilovať o jej obnovenie
podporou vykašlávania.

Ako na kašeľ?
Pokiaľ akýkoľvek druh kašľa trvá dlhšie
ako tri dni, alebo je spojený so zadúšaním
a vykašlávaním hnisavého či krvavého
obsahu, treba sa poradiť s lekárom, ktorý
rozhodne podľa diagnózy o ďalšej liečbe.
Ale napríklad pri prechladnutí alebo chrípke si môžeme s kašľom poradiť sami.
Liečbu kašľa môžeme rozdeliť na metódy
potláčajúce kašeľ a metódy podporujúce

čistenie dýchacích ciest vykašlávaním ich obsahu.
Na uľahčenie expektorácie a zlepšenie
odstránenia sekrétu z dýchacích ciest sa
zvyčajne používajú liečivá zo skupiny
mukolytík (štiepia viskózny hlien na menšie, ľahšie odstrániteľné, častice) či expektorancií (podporujú expektoráciu).
Expektoranciá by sa nemali podávať spoločne s antitusikami
(látky tlmiace reflex
kašľania) z dôvodu
rizika možného hromadenia hlienu v prieduškách. Ak nás teda
trápi kašeľ, treba si
predtým odpovedať na
otázku, či ide o kašeľ
suchý alebo vlhký. Zatiaľ čo v pr vom prípade je vhodné využitie
látok tlmiacich reflex
kašlania, pri vlhkom
kašli sú vhodné látky,
ktoré znižujú viskozitu
hlienu, alebo povzbudzujú činnosť riasiniek vo výstelke dýchacej trubice. Je vhodné
užiť aj niektoré z fytofarmák, ktoré obsahujú výťažky z liečivých rastlín (materina
dúška, skorocel, harmanček, lipa a ďalšie).
Jedným z takýchto prípravkov je napr.
novo dostupný sirup Tussavit, ktorého zloženie výrazne uľahčuje proces vykašlávania
(pôsobí mukolyticky) a súčasne znižuje aj
dráždenie na kašeľ.
MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha

inzercia

Keď príde k
prechladnutiu
Väčšinu z nás zaiste niekedy počas roka trápi najmenej
niekoľko týždňov nádcha. Ak sa pridá k tomu bolesť
v hrdle, potom zvyčajne daný stav označujeme ako
chrípka. Chrípka je však ochorenie vyvolané chrípkovým
vírusom a nádcha pre toto ochorenie nie je typickým
príznakom. Jej hlavným prejavom sú bolesti svalov
a kĺbov spojené s vysokou horúčkou a vyčerpanosťou.
Nádcha sa obyčajne dostavuje až druhotne, a to ako
dôsledok pôsobenia iných vírusov.
Prechladnutie však väčšinou býva vyvolané vírusovými
časticami najrôznejšieho charakteru; typickým prejavom je v
tomto prípade práve nádcha. Ide o fenomén, ktorý netreba
dlho predstavovať, lebo každý z nás sa s ním viac-menej pravidelne konfrontuje – tí šťastnejší z nás iba keď prechladnú,
alergici ešte navyše, keď sa pohybujú v blízkosti alergénu
(t. j. látky vyvolávajúcej alergickú reakciu). Nádcha alergického pôvodu je veľmi podobná vírusovej nádche – riedka
a vodnatá. Alergická nádcha je však často spojená s pocitom
šteklenia alebo svrbenia v nose, prípadne v očiach. Nech je
však už nádcha (lat. rhinitis) akéhokoľvek pôvodu, treba
k nej pristupovať maximálne opatrne, lebo v odborných
kruhoch sa často napr. alergická nádcha označuje ako určitý predstupeň rozvoja prieduškovej astmy. Aj keď neberieme
do úvahy tento možný dôsledok, samotný akt siakania vedie
po niekoľkých hodinách k nepríjemnému podráždeniu
pokožky v oblasti nozdier. Účinný spôsob utlmenia nosovej
sekrécie je preto zaiste namieste.

Ako na nádchu?
Aby sme mohli znova voľne dýchať, môžeme si pomôcť
rôznymi inhaláciami s obsahom napr. obyčajnej kuchynskej
soli. Hovoríme o tzv. osmotickej liečbe, keď obsiahnutá soľ
„nasáva“ do seba medzibunkovú tekutinu z opuchnutej
nosovej sliznice a v konečnom dôsledku dôjde k uvoľneniu
nosových prieduchov. Táto skutočnosť sa často využíva
najmä v rámci rôznych ozdravných pobytov pri mori, kde
analogicky pôsobí i soľ obsiahnutá vo vdychovanom vzduchu. Taktiež v lekárni si možno obstarať prípravky (zdravotnícke prostriedky), ktoré obsahujú viac alebo menej koncentrovaný roztok soli. Ich účinnosť sa preukázala najmä
u pacientov s nádchou, ale napr. i so zápalom nosových
dutín (sinusitída). Nepochybne je významné aj ich stimulačné pôsobenie na synchronizáciu neustále kmitajúcich riasiniek buniek nosovej sliznice. Hlavnou výhodou týchto prípravkov je veľmi dobrá znášanlivosť.
Z palety liekov sú nám zaiste veľmi dobre známe rôzne
nosové kvapky (Olynth, Sanorin, Nasivin a iné ), ktorých
obsiahnuté účinné látky navodzujú stiahnutie rozšírených
cievok v nosovej sliznici, čím sa obmedzí ich opuchnutie
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a nosové prieduchy sa čoskoro uvoľnia.
Veľkou výhodou týchto prípravkov je
rýchly a spoľahlivý nástup účinku, avšak
nemali by sa podávať dlhšie ako 10 dní,
lebo hrozí určitá forma návyku. Tí, ktorí
už niektorý z týchto prostriedkov vyskúšali, mohli zaznamenať ojedinelé nepríjemné pálenie alebo pocit suchosti nosovej sliznice. Pomôcť v tomto ohľade by
mohla látka známa ako hyaluronát
sodný, ktorá je schopná viazať na seba vo
veľkom množstve vodu. Preto sa najnovšie pridáva napr. do kombinácii so xylometazolínom a môžeme ju nájsť v prípravku Olynth HA.
Tieto prípravky nám môžu pomôcť pri
sinusitídach (často však treba siahnuť
i k použitiu liečebného potenciálu antibiotík). Účinnosť je tu daná už spomenutým antiedematóznym (zmierňujúcim
opuch) účinkom na nosovú sliznicu,
ktorá v prípade zápalu môže úplne uzavrieť komunikáciu medzi vedľajšími nosovými dutinami (sínusy) a nosovou dutinou. V konečnom dôsledku sa tak zabráni hromadeniu zápalového výpotku, pretože ten môže odtiaľ voľne odtekať.

Zvýšenie celkovej imunity
Keď máme pocit zoslabnutia, zvýšenej
inzercia

únavy a zníženia výkonnosti, často sa
u nás objavujú banálne infekcie, treba
nášmu telu pomôcť, najlepšie vo forme
prípravkov, výživových doplnkov, ktoré
môžu do istej miery zlepšiť stav našej
imunity. Na našom trhu je celá paleta
prípravkov s obsahom najrôznejších
látok alebo rastlinných výťažkov – zväčša
sa používajú glukány, echinacea (r. Echinacea) a rakytník (Hippophae rhamnoides),
ale tiež vitamíny (najmä vitamín C), propolis, enzýmové prípravky, riasy s názvom Chlorella, ale aj exotická múmia.
Slovko vitamín poznajú dnes aj malé
deti v škôlke, horšie je to s pojmom
glukán, resp. glukány. Aj keď nepredstavujú nič nové pod slnkom, majú stále
spokojných pacientov. Vo svojej podstate
ide o látky izolované z huby, hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus), u ktorej sa zistilo, že jej konzumácia, najmä vo východnej Ázii, veľmi pravdepodobne vedie k
celkove nižšiemu výskytu alergikov v bežnej populácii a teda jej konzumácia je
spojená i so všeobecne lepším stavom
nešpecifickej imunity.
Účinnou látkou v zmysle glukánov je
konkrétne beta-(1,3/1,6)-D-glukán, ktorý
sa testoval v množstve predklinických
štúdií, v ktorých sa zistil najmä stimulač-

ný vplyv na aktivitu niektorých typov
bielych krviniek, ďalej antiproliferatívny
účinok (negatívne ovplyvnenie nádorových buniek), antioxidačné pôsobenie
(bráni pôsobeniu toxických kyslíkových
radikálov), antivirotický účinok (najmä
na vírusy spôsobujúce herpes), nakoniec
i stimulačný účinok na tzv. fibroblasty
(pomáha hojeniu rán).
Účinok po perorálnom podaní sa dá
vysvetliť najmä ovplyvnením aktivity bielych krviniek prítomných v tenkom čreve, v tzv. Peyerských plakoch. Tu stimuluje tvorbu špecifických pôsobkov, ktoré
ovplyvňujú rast, množenie a ďalšie správanie bielych krviniek, pričom stropný účinok sa pohybuje v dávkach 1-3 mg/kg.
Účinok možno potencovať pridaním
vitamínu C.
Podobným mechanizmom ako betaglukány, povzbudzujú našu obranyschopnosť tiež tzv. bakteriálne lyzáty (napr. GS
Imunostim), teda špeciálnym spôsobom
upravené časti buniek tých baktérií,
ktoré u nás najčastejšie vyvolávajú infekcie dýchacích ciest. V porovnaní s glukánmi však nepôsobia v čreve, ale už
priamo v krku, kde máme bohaté miazgové zásobenie (krčná, nosová alebo jazyková mandľa). Napomáhajú mobilizácii
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prirodzenej obranyschopnosti a naše telo
je tak lepšie pripravené na konfrontáciu
s pôvodcami infekcie. Možno konštatovať, že do istej miery podporujú i účinok
antibiotických prípravkov.
Prípravky s obsahom výťažku echinacey (Echinacea purpurea, E. angustifolia,
E. pallida) sú pomerne značne rozšírené
v krajinách Severnej Ameriky, avšak
nemalej obľube sa tešia i na starom kontinente. Rakytníku rešetliakovému sa prisudzuje veľa pozitívnych účinkov na
organizmus, pre ktoré sa údajne použil
i ako ochrana proti kozmickému a ionizačnému žiareniu u sovietskych kozmonautov. Využíva sa predovšetkým vďaka
vysokému obsahu vitamínu C (obsahuje
tiež flavonoidy, tanín, vitamíny E a A
a i.). Najčastejšie je dostupný vo forme
sirupov alebo kvapiek; registrovaný je
však tiež ako liek.
Vítamíny sú všeobecne pre náš organizmus veľmi dôležité, napokon táto
skutočnosť vyplýva už so samotného
názvu (lat. „vita“ = život). Mnohé z nich
pôsobia ako tzv. antioxidanty (predovšetkým vitamíny C a E), čo znamená, že
zabraňujú poškodeniu bunkových tkanív
kyslíkovými radikálmi, ktoré bežne v or-

ganizme vznikajú, no najmä pri jeho zvýšenej záťaži, alebo v styku so škodlivinami rôzneho pôvodu (chemikálie, UV žiarenie, vírusy, baktérie a pod.). Zaobstarať
si ich v koncentrovanej podobe môžeme
jednak jednotlivo, ale i ako súčasť tzv.
multivitamínov (napr. Multi-Vitamol),
ktoré môžu byť obahatené o množstvo
ďalších látok (beta-glukány, aminokyseliny, minerály, lecitín a pod.), pri ktorých
sa tiež poukazuje na ich pozitívny vplyv
na ľudské zdravie. Nejde však vždy len
o kapsuly. Pre deti sú veľmi výhodné aj
vďaka svojej chuti i obľúbené nielen sirupy a šťavy, ale tiež cukríky.
Vyššie spomínaný vitamín C (kyselina
askorbová) je napr. o.i. tiež dôležitý pre
zdravý vývoj spojivového tkaniva - je známy pri liečbe skorbutu (lat. „scorbut“) –
odtiaľ teda i pomenovanie kyseliny.
V prírodnej forme sa vyskytuje v rastlinách a v telách väčšiny živočíchov. Iba
človek, niektorí primáti a morča si ho
nedokážu sami vytvoriť, a preto sú úplne
odkázaní na jeho príjem potravou.
Váš lekárnik Vám možno odporučí
i prípravky s obsahom aminokyselín
(základné stavebné kamene bielkovín),
tzv. oligopeptidov (kratšie reťazce niekoľ-

kých aminokyselín) alebo nukleotidov
(stavebná jednotka nukleových kyselín).
Tieto esenciálne molekuly sú spoločne
so železom, lipidami a minerálnymi soľami podstatou zmesi označovanej ako
Juwim®. Predpokladá sa, že nukleotidy
stimulujú činnosť lymfocytov, a táto činnosť sa ďalej zosilňuje súčasne podávanými látkami prítomnými v spomínanej
kombinácii. Môžu tak posilňovať oslabenú imunitu, najmä u pacientov s chronickými alebo recidivujúcimi infekciami
(napr. Preventan).
Ak nás trápia bolesti v hrdle, zaiste
radi siahneme po niektorom z prípravkov zo širokej škály krčných antiseptík.
Tie sú zvyčajne registrované ako lieky
a predávajú sa bez receptu (napr.
Trachisept, Septolete, Septofort). Podporný účinok však môžu mať i prípravky
s obsahom bylinných extraktov, ktoré
môžu podporovať uvoľňovanie hlienov
a pomôcť tak pri odkašlávaní (napr. Műllerove pastilky a i.).
Článok spracovala odborná
redakcia Edukafarm

inzercia

spýtali sme sa za vás

Vši – stále
aktuálny problém
Na otázky odpovedá MUDr. Katarína Šimovičová
(Privátna ambulancia pre deti a dorast, Bratislava)
koreňu vlasov a často aj živé vši. Sústrediť
sa treba na miesta za ušami a na záhlaví.
Aká je povinnosť školy (škôlky) a rodičov
v prípade výskytu vší u detí ?
Škola a MŠ je povinná informovať
rodičov o výskyte vší v triede alebo škole
a žiadať ich odstránenie. Má právo vyžadovať potvrdenie od lekára, alebo hygienika o zdravotnom stave dieťaťa týkajúce sa
zavšivenia, resp. odvšivenia.

Čo by sme mali vedieť o pedikulóze (zavšivenie), čím je spôsobené a ako sa prenáša?
Zavšivenie je spôsobené parazitom s názvom voš vlasová. Jej veľkosť sa pohybuje
od 2–4 mm, má 3 páry končatín, ústne
ústrojenstvo na pichanie a cicanie, pohybuje sa vždy smerom nahor, neskáče, nelieta, vie plávať. Vyskytuje sa vo vlasatej
časti hlavy. Prenáša sa hrebeňmi, kefami
na vlasy, čiapkami, ale aj dotykom vlasatých častí hlavy so zavšiveným človekom.
Čím sa voš na hlave živí a v ktorých
častiach hlavy sa najčastejšie vyskytuje ?
Živí sa krvou, ktorú cicia z vlasatej časti
hlavy. Najčastejšie sa vyskytuje na najteplejších miestach hlavy - za ušami, na záhlaví. Mimoriadne sa jej darí v pekných
hustých tmavých vlasoch.
Ako spozná rodič, že dieťa má vši ?
Dieťa býva nervózne, podráždené,
nechce jesť, zle spí - pretože ho svrbí vlasatá časť hlavy a často to nevie slovne vyjadriť. Bežným pohľadom si rodič vôbec
nemusí všimnúť parazita vo vlasoch. Pri
podozrení treba vlasy rozhrnúť prstami,
najlepšie pod priamym lúčom svetla, keď
sa ukážu vajíčka nakladené smerom ku
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Aké máme možnosti samoliečby ?
V prvom rade treba vši a hnidy mechanicky odstrániť vyčesaním hustým hrebeňom a následne použiť prostriedok na
hubenie vší, ktorý sa aplikuje na vlasatú
časť hlavy podľa návodu na obale. Vajíčka, ktoré ostanú nalepené na vlasoch, sa
musia ručne sťahovať, až kým je hlava
úplne čistá.
Čo je nové na našom trhu v oblasti prípravkov na pedikulózu a čo by sme pri
ich výbere mali brať do úvahy?
Prostriedkov na hubenie vší je v lekárňach dostatok, ale za posledné roky vznikla na klasické prípravky s obsahom insekticídov značná rezistencia – vši si na ne
zvykli a sú pomerne odolné. Novinkou na
našom trhu je účinný prípravok s obsahom rastlinných olejov, ktorý nepôsobí
chemickou cestou, ale mechanickou.
Oleje obsiahnuté v prípravku vniknú do
dýchacieho ústrojenstva vši, ktoré sa tak
udusia. Pri jeho používaní nehrozí vznik
rezistencie, ktorá je typická pre insekticídne prípravky. Je klinicky testovaný, príjemne vonia a je vhodný aj pre deti. Pri
výbere prostriedku na hubenie vší by sme
preto mali dbať na jeho vysokú účinnosť,
ale aj na zamedzenie pálenia alebo
svrbenia pokožky na hlave po aplikácii.
Dôležitá je aj príjemná vôňa.
Za redakciu sa pýtala:
Mgr. Janka Osuská

Profil zdravotníckeho prostriedku

PARANIT
Štatút: Zdravotnícky prostiedok/Medical device
Charakteristika: Účinný prostriedok proti
všiam z obsahom rastlinných olejov. Na rozdiel
od bežných prostriedkov s obsahom insekticídov
nepôsobí chemickou cestou - oleje obsiahnuté
v prípravku zabraňujú všiam dýchaniu a tie sa
tak zadusia. Oproti bežnému používaniu insekticídov takto však nehrozí vznik rezistencie
(neúčinnosti liečby). V doteraz uskutočnených
klinických štúdiách sa uvedená kombinácia prírodných olejov ukázala byť minimálne rovnako
účinná, alebo dokonca účinnejšia ako ostatné
bežne dostupné prípravky, avšak na rozdiel od
insekticídov sa veľmi dobre znášala a prakticky
bola bez nežiaducich účinkov.
Zloženie: Čisto prírodné oleje z kokosu (Cocos nucifera), anízu (Pimpinella anisum) a Ylang-ylangu
(Cananga odorata); bez obsahu insekticídov.
Použitie a dávkovanie: Prípravok je určený
na odstránenie vší.
Ako používať tento produkt?
1. Pred použitím sa treba ubezpečiť, že sú vlasy
celkom suché. Rozprášiť Paranit tak, aby bola
navlhčená celá dĺžka vlasov. Dobre vmasírovať, aby sa prípravok dostal na celú plochu
vlasovej pokožky a obalil všetky vlasy. Nechať
pôsobiť 15 minút.
2. Umyť vlasy bežným šampónom. Odporúčame
použiť šampón dvakrát za sebou.
3. Potom použiť hrebeň Paranit za účelom zbavenia sa vajíčok (hníd) a mŕtvych vší. Nakoniec hrebeň umyť vo vlažnej mydlovej vode.
4. Opakovať liečbu znovu po 9-10 dňoch.
Kontraindikácie: Precitlivenosť na niektorú
zložku prípravku.
Nežiaduce účinky/Liekové interakcie. Nie sú
známe.
Balenie: 60 ml (sprej) + hrebeň Paranit
+ príbalový leták
Výrobca: Omega Pharma

z lekárenskej praxe

Problémy
so suchou kožou
Suchá koža (xeróza) síce zvyčajne nie je klinicky závažným stavom, ale aj tak ju pacienti vnímajú veľmi negatívne. Obyčajne
je charakterizovaná zníženou tvorbou kožného mazu, čo následne často vyústi k jej zvýšenej citlivosti. Chorý sa zvyčajne sťažuje na lokálne zvýšené napätie, pálenie, začervenanie, svrbenie, či iné nepohodlie (pri ťažších prípadoch sa môžeme stretnúť aj
s prejavmi šupinatosti a popraskania kože, so vznikom drobných či väčších trhliniek, tzv. fisúr, ktoré v pokročilejších štádiách
môžu dokonca krvácať), ktoré sa obyčajne dostavuje najmä vtedy, ak po umytí nepoužijeme vhodný hydratačný krém, ktorý
zabezpečí optimálnu hydratáciu pokožky.

K zhoršeniu zvyčajne dochádza pri
vetre, extrémnych teplotných výkyvoch
alebo pri pobyte v klimatizovaných priestoroch.

Kde hľadať príčinu?
Príčina obyčajne nie je jednotná. Na
vzniku xerózy sa môže podieľať síce
jeden určitý faktor, zvyčajne však býva
viacero príčin:
• Vystavenie sa extrémnym teplotám,
chemikáliám a i.,
• nadmerná hygiena,
• uplatnenie dedičných vplyvov,
• diétna chyba – nedostatočný príjem
vitamínov A a B,
• kožné ochorenie – ekzém, lupienka,
ichtióza a i.,
• prejav systémového ochorenia – hypofunkcia štítnej žľazy, diabetes mellitus,
dehydratácia organizmu (hnačky, horúčkové stavy alebo jednoducho nedostatočný príjem tekutín),
• užívanie niektorých liečivých prípravkov – diuretiká, spazmolytiká, antihistaminiká, antidepresíva a i.,
• nadmerná konzumácia kofeínu alebo
alkoholu.
Všeobecne môžeme povedať, že problém suchej kože môžeme prakticky
pozorovať v každom veku, avšak viac
k nemu inklinujú staršie osoby (často celkovo znížený príjem tekutín, nižšia aktivita mazových žliazok), viac ženy ako muži.
Disponovanejšie sú tiež osoby, ktoré holdujú dlhšiemu pobytu na priamom slnku, pretože prítomné ultrafialové žiarenie
preniká do hlbších vrstiev kože, kde
poškodzuje kolagénové a elastínové vlákna, čo vedie k tvorbe vrások a v konečnom dôsledku aj k solárnej elastóze.
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Kedy hľadať pomoc?
Úplná väčšina prípadov suchej kože
veľmi dobre zareaguje na „samoliečbu”.
Lekára by sme však mali vyhľadať, ak sa
naše príznaky nezlepšia ani napriek všetkej vynaloženej snahe, ak sú postihnuté
väčšie oblasti nášho tela, ak sa v dôsledku škriabania objavia boľavé ranky, alebo
ak nám problémy výraznejšie zasahujú
do bežného života (napr. nekvalitný spánok v dôsledku svrbenia a pod.).

Pomoc pri suchej koži
Vo väčšine prípadov postačí na úpravu problémov používanie hydratačných
krémov a vyvarovanie sa dlhým a teplým
kúpeľom. Po kúpeli by sa mal chorý starostlivo osušiť. V miestnosti, v ktorej
trávi najviac času, možno odporučiť zvlhčovač vzduchu (alebo aspoň mokrý uterák na radiátore). Z textílií možno uprednostniť bavlnu a hodváb pred vlnou či
umelými tkaninami. Ak sa u chorého
spozorujú známky zvýšeného zrohovatenia, väčšinou možno odporučiť kozmetické prípravky s obsahom glycerínu, kyseliny mliečnej alebo urey; pri silnom
svrbení možno lokálne použiť studený
obklad. Z kozmetických prípravkov by
sme potom mali všeobecne voliť predovšetkým medzi tými, ktoré sú deklarované
ako hypoalergénne a majú pH blízke fyziologickému pH našej pokožky alebo
prípravky bez obsahu prídavných farbív.
Ako veľmi vhodné a osvedčené možno odporučiť napr. kozmetické prípravky radu Neutrogena. Ich široké portfólio
ponúka komplexnú starostlivosť o pokožku rúk, chodidiel aj celého tela. Zaujímavé sú predovšetkým svojím vyso-

kým obsahom glycerínu (až 40 %) spoločne s unikátnou kombináciou s látkou
Jasparello, ktorá umožní jeho pôsobenie
aj v hlbších vrstvách kože. Poskytuje tak
okamžitú úľavu a intenzívnu hydratáciu,
a to za súčasnej podpory ochrannej funkcie kože. Pri pravidelnej aplikácii významne zabraňuje stratám vlhkosti, obmedzuje hrubnutie zrohovatelej vrstvy
epidermis a zmenšuje sa aj pravdepodobnosť tvorby drobných praskliniek. Pre
starostlivosť o suché ruky sú z tejto rady
k dispozícii hneď štyri rôzne prípravky
v rôznej veľkosti balenia – ide o koncentrovaný krém pre suché ruky (parfúmovaná aj neparfúmovaná forma).
Na letné obdobie je vhodný Neutrogena krém s ľahkým zložením, ktorý sa
rýchle vstrebáva. Priaznivé účinky proti
starnutiu pokožky rúk ponúka Neutrogena krém s OF15 s aktívnou sójou,
ktorá pomáha odstraňovať pigmentové
škvrny a zabraňuje ich ďalšej tvorbe. Pre
výrazne popraskanú kožu je vhodne použiť krém určený na intenzívnu kúru, pričom sa nanáša na poškodené a popraskané miesta. Obohatený je navyše o alantoín, vitamíny B5 a E či panthenol, čo
výrazne prispieva k hojeniu rozpraskanej
kože. V kréme je obsiahnutá aj látka
bisabolol, ktorá má protizápalové účinky. Rad Neutrogena s nórskou receptúrou je vhodný pre každého, koho trápi
suchá a popraskaná koža. Pravidelná
aplikácia výrazne zlepšuje stav pokožky
a zabraňuje tvorbe prasklín.
MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha

rozhovor

František Kovár
„nie som z tých, čo fušujú lekárom do remesla“

A

ko herca Vás môžeme vidieť
v činohre SND, avšak v poslednej dobe sa Vaša osobnosť spájala s postavou MUDr. Slávika zo seriálu
Ordinácia v ružovej záhrade, kde hráte gynekológa. Bolo ťažké viesť dialógy v terminológii z lekárskeho prostredia? Ako ste
sa pripravovali na túto úlohu?
Ak ide o nejaký špeciálny zákrok alebo
situáciu, ktorú si treba nacvičiť, máme na
to odborných poradcov a oni nám ukážu,
čo a ako treba robiť. Ak ide o lekársku terminológiu, opýtam sa doma, alebo si to
nechám vysvetliť od poradcu. Mám o jeden rozmer naviac, ale len taký laický.
Vaša manželka a syn sú lekári. Stalo sa
Vám, že by Vás za nejaký termín, resp. za
niečo v tejto úlohe kritizovali?
Nie, lebo text je konzultovaný odborníkom, ktorý dbá na čistotu terminológie,
takže sa z profesionálneho hľadiska nesmie
vyskytnúť terminologický lapsus. Myslím,
že raz sa stal drobný prehrešok. Moja žena
to zbadala, ale divák by to neidentifikoval.
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Vašu tvár mohli čitatelia vidieť aj v súvislosti s Kampaňou - „Nie je nám to
pochuti“, kde ste „stvárnili“ nechuť nad
nespravodlivosťou obchodu s rozvojovými krajinami. Čím Vás zaujala myšlienka Fair Trade?
Bolo to veľmi jednoduché. Oslovili ma
a po vysvetlení, o čo ide, že ide o istú ekonomickú spravodlivosť, a v tejto oblasti je
dosť nespravodlivosti, tak som sa dal na
kampaň nahovoriť. Myslím, že tým, ktorý
kampaň robil, to veľmi dobre zvládol. Bál
som sa toho, že keď nás uvidia takýchto
znechutene sa tváriacich na veľkoplošných
fotografiách, či to ľudí tiež neznechutí.
Lebo, keď vidíte niečo neestetické, obyčajne sa človek istým spôsobom od toho
môže odvrátiť. No bolo to tak dobre nafotografované, že to vyjadrilo náš postoj k
nespravodlivosti. Takže nakoniec som bol
rád, že som sa tejto kampane zúčastnil.
Sám som si ako konzument uvedomil, že
je správne kupovať si produkty Fair Trade.
Čítala som v jednom Vašom rozhovore,
že máte znalosti z farmácie a mnohým
svojim kolegom viete pomôcť a poradiť.

Čo by sme našli vo Vašej domácej lekárničke?
Tak toto je len taký chýr. Ja som farmaceut samouk. Je fakt, že na vojne som bol
„lapiduch“. Mali sme odbornú prípravu,
ale priznám sa, že z oblasti farmácie si už
toho veľa nepamätám. Úplne základné
veci viem, myslím, že to by mal vedieť
každý, ale nie som z tých, čo príde
k lekárovi a povie predpíšte mi tetracyklín
na toto, na toto mi predpíšte Zinnat.
Viem, že to majú lekári veľmi radi, keď im
laici fušujú do remesla.
Prezradili ste mi, že spolu s manželkou sa
venujete zbieraniu liečivých rastlín.
V prípade že ochoriete, beriete hneď
lieky, alebo práve skúšate najprv alternatívnu metódu pomocou byliniek. Čo by
ste poradili čitateľom, keď majú nejaký
zdravotný problém?
Mám také rozličné teórie, ale tie má asi
každý rokmi vyskúšané. Jedna z tých praktických teórií je, že keď sa blíži chrípkové
obdobie a ja mám pocit, že na mňa niečo
„lezie“, poviem svojej žene: „Prepáč, zjem

rozhovor
cesnak, cibuľu, navarím si čaj s medom
a vypotím sa“. Samozrejme, že tieto pokusy niekedy zaberú, ale netreba ich preceňovať. Určite nesmú nahrádzať odbornú
lekársku prax. Pokiaľ ide o bylinky, mám
niektoré odskúšané - skorocel je skvelý na
rany, u nás je kráľovská bylinka očianka,
je veľmi dobrá na oči, rád ju zbieram, pretože rastie najmä na čistých pekných
lúkach. Zbierame repík, pamajorán, a iné
príležitostné bylinky. Z medovky je skvelý
čaj s citrónom.
Vaša mamička sa venovala ľudovému liečiteľstvu. Odovzdala Vám niečo zo svojich vedomostí?
Mali sme doma knižky o bylinkách.
Keď som bol malý, tak sme aj s otcom
chodievali na repík, ľubovník a ďalšie
bylinky na žlčník, keďže rodičia boli žlčnikári. Ale mama sa tomu nevenovala ako
ľudová liečiteľka, skôr tak bežne. Ja som
neskôr poznal jednu pani bylinkárku
v Ostrave, za ktorou som z času na čas
chodieval. Mala bylinky z celej Európy,
vyše 200 bylín. Rovnaký druh byliny z rôzneho prostredia má rôznu účinnosť.

pri Leviciach. Chodievame do Chorvátska, more má tú úžasnú schopnosť, že
nabije človeka energiou. A už spomínané
Dudince.
Máte štíhlu postavu. Patríte k tým šťastným ľudom, ktorí môžu zjesť hocičo
a nepriberú, alebo si musíte dávať pozor
nato, čo zjete, či nebodaj držať diétu?
Stravujete sa zdravo?
Patrím k tým ľuďom, ktorí keď začnú
jesť veľa chleba, reďkoviek a cibuliek,
toho, čo môžeme jesť na jar, tak potom
priberú. Keď sa po takomto období človek vidí, najmä v televízii, lebo televízia
má schopnosť rozširovať, musím si na to
dávať pozor. Ale dnes sa každý môže
dostať k literatúre, resp. že už existuje
taká bohatá informovanosť o tom, čo je
zdravé a ako kalorické, tak začínam
postupne robiť selekciu toho, čo zjem.
Môžete si raz za čas natrieť mastný chlieb,
dať si na to cibuľu, slaninku, ale všetko
s mierou. Moja žena má v tom pravdu, že
každý by mal počúvať svoj vnútorný hlas
a vtedy, keď telo niečo potrebuje, tak si to
cez ten vnútorný hlas vypýta.

Zuzka je neobyčajne talentovaná, pekne
spieva, aj vie veľa básničiek. Dávidko tak
isto, i keď on je skôr taký technický typ
a aj ja sám som zvedavý, čo sa z toho šidla
vykľuje.
Na záver by som sa chcela opýtať, aké
plány má František Kovár do budúcnosti, na čo sa tešíte, čo Vás najbližšie čaká?
V profesionálnom živote dúfam, že si
udržíme priazeň televíznych divákov,
ktorí pozerajú Ordináciu. Teraz je boom
a všetky televízie začali vysielať seriály.
Snáď kúpia televízie zaujímavé filmy
a seriály, ktoré treba nadabovať. V divadle
budeme skúšať novú Havlovu hru, ktorá
mala premiéru v predchádzajúcej divadelnej sezóne v Prahe. Verím, že nám bude
múza žičlivá.
Želám Vám veľa zdravia a úspechov!
Za rozhovor ďakuje: Mgr. Janka Osuská

*14. november 1946
Práca v divadle, televízii a v rozhlase
Vám zaberá určite veľa času. Zostáva
Vám ešte čas na nejaké koníčky alebo
šport? Čo je pre Vás najväčším relaxom?
Keď sa stanete starým rodičom, relaxom je často pobyt s vnúčatmi. Chodíme
s nimi na prechádzky, čo je celkom kondične náročné. Mám možnosť sledovať
vývoj myslenia dieťaťa, keď vás zahŕňajú
tými najelementárnejšími otázkami a musíte nájsť správnu a zrozumiteľnú odpoveď. To je jeden typ relaxu, druhý je
šport. Tohto roku som nemal veľa času
na tenis, predtým sme boli taká partia
a stretávali sme sa častejšie. Ale kúpil som
si domov veslársky trenažér, na ktorý si
človek sadne a precvičí si skoro všetky
svaly. Najlepšie by to bolo niekde na
vode. Našťastie tam, kde bývam, v Lamači, je dobrý vzduch. Otvorím si okno
a mám domáce fitnes. Niekedy príde
vhod pobyt v kúpeľoch, hoci aj krátky.
Chodíme do Dudiniec. Tam človek úplne prepne fyzicky aj psychicky.
Keď som s Vami robila tento rozhovor,
práve ste sa vrátili z dovolenky. Kde najradšej trávite voľný čas, máte obľúbené miesto?
Na Slovensku sú to Bátovce, malá obec

Teraz niečo z Vášho súkromia. Máte
dvoch synov a tri vnúčatá. So svojím
krásnym hlasom ste nahrali veľa rozprávok, ale aj piesní. Čítate často svojim
vnukom rozprávky?
Hanka má pol roka, Zuzka má 3 a pol
a Dávidko 2 a pol roka. Rozprávky im
čítam, alebo si aj nejaké povymýšľam.
Keď poviem niečo inak, ako som povedal
predtým, tak ma na to upozornia.
Napriek súčasnej kultúre sledovania
DVD, všetko je už na internete, myslím,
že je to nenahraditeľné, zobrať rozprávkovú knižku a naživo sprostredkovať deťom
ten rozprávkový svet. Všetkým na to zostanú krásne spomienky.
Jeden Váš syn je lekár a druhý právnik.
Chceli by ste, aby aspoň Vaše vnúčatá išli
vo vašich stopách a boli z nich herci?
V tomto smere myslím, že to treba
nechať na tie deti. Aké gény zdedili, načo
budú mať talent, čo budú chcieť robiť, to
záleží len od nich a v tom ich samozrejme
treba podporovať. Pokiaľ by to malo byť
herectvo, no dobre, potom budem k dispozícii. Môžu robiť čokoľvek, len aby ich
práca bavila. Hanka je ešte maličká.

Po skončení štúdia na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave nastúpil
do nitrianskeho divadla. Neskôr prijal
ponuku do bratislavského divadla Nová
scéna, od roku 1971-1990, potom v divadle Astorka / Korzo´90. Na doskách
SND hral už ako študent. Od roku
1996 je členom umeleckého súboru
Činohry SND. Najnovšie tam stvárňuje
postavu Hala v psychologickej hre Večera. Hosťuje aj v iných divadlách, napríklad v Divadle Astorka/Korzo ´90, kde
hrá v Rómeovi a Júlii. Už ako dieťa
účinkoval v rozhlasovej hereckej družine
a jeho nezameniteľný hlas znie celé roky
v dabingovej tvorbe.
Pôsobil aj ako pedagóg na VŠMU.
V jeho bohatej televíznej a filmovej
tvorbe sú napr. tituly Tisícročná včela,
Lev Tolstoj, Záhrada, Orbis Pictus, Tábor padlých žien. Priaznivý divácky
ohlas si v súčasnosti získal ako dr. Slávik
v televíznom seriáli Ordinácia v ružovej
záhrade. Žije v Bratislave. Je ženatý. S manželkou, lekárkou Danielou, má dvoch
synov a tri vnúčatá.
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z lekárenskej praxe

Patent, ktorý
urýchľuje hojenie
i veľmi rozsiahlych poranení
Nový zdravotnícky prostriedok Hemagel je určený na hojenie veľmi rozsiahlych rán a poškodení kože.
Oficiálne bol predstavený na jeseň minulého roku.
inzercia

Je výsledkom dlhoročného výskumu vedcov v Ústave makromolekulárnej chémie Akadémie vied ČR.
„Hemagel je vysoko účinný na hojenie všetkých druhov
rán a poranení kože – od odrenín a rezných rán cez popáleniny až po veľmi ťažko hojace vredy predkolenia, diabetické nohy a preležaniny, “ hovorí Ing. Jiří Labský, CSc.,
jeden z autorov patentu.
Hemagel bol testovaný v niekoľkých nemocniciach a u súkromných lekárov. Testovanie gélu bolo cielene zamerané
na desiatky pacientov v priemernom veku 70 a viac rokov,
u ktorých je hojenie rán obvykle problematické. Skúšky
prebiehali a priebežne stále prebiehajú u pacientov s týmito problémami: Kožné lézie, vredy dolných a horných
končatín, tepnové vredy predkolenia, dekubity, posttraumatické rany, popáleniny I. stupňa, rany s postoperačnými komplikáciami, akútne povrchové rany a vonkajšie
hemoroidy. V priebehu štúdie neboli zistené žiadne nežiaduce účinky, ktoré by boli dôvodom na zastavenie liečby
Hemagelom.
Úspešnosť hojenia rán Hemagelom sa u dosiaľ sledovaných pacientov pohybuje okolo 80 %. Počas testovania sa
zistili kladné účinky Hemagelu i na ďalšie ochorenia,
napríklad na herpesy, niektoré typy ekzémov a dokonca aj
na psoriázu.
Prípravok Hemagel distribuuje spoločnosť OBRA SK,
s.r.o., a je voľne predajný ako zdravotnícka pomôcka s prideleným kódom ŠÚKL -u v lekárňach v SR i ČR.
www.obra.sk
PR článok

Riasy v boji proti HIV
Vírus HIV snáď dnes nie je treba ani výraznejšie predstavovať. I navzdory však doposiaľ vyvinutej
snahe bohužiaľ stále zlyhávajú všetky pokusy o vakcinácie, podobne aj dostupné liečebné prípravky
sú nanajvýš schopné priebeh ochorenia AIDS spomaliť, avšak nie chorého vyliečiť.
Na nový, snáď nádejný, terapeutický prístup najnovšie poukazujú genetickí inžinieri, ktorým sa podarilo pozmeniť genetickú informáciu baktérií prirodzene sa
nachádzajúcich v pošve. Do mikroorganismov Lactobacillus jensenii umelo vniesli gén pre bielkovinu nazvanú cyanovi-
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rin-N, ktorá je prirodzene tvorená niektorými druhmi rias a má pomerne výrazné mikrobicidné účinky.
Ak už boli takto upravené laktobacily
vnesené do pošvy samíc makakov, ukázalo sa, že produkovaný cyanovirin pôsobí
prinajmenšom rovnako účinne, ako dnes

bežne podávané lieky proti HIV, tzv. antiretrovirotiká. Infekcii vírusom HIV by sa
tak mohlo zabrániť už v samotnom počiatku pri vstupe do organizmu, a to bez
rizika vedľajších nežiaducich účinkov.
MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha

rozhovor

Gynekologické infekcie
a vaginálne mykózy
MUDr. Michal Kopecký,
primár Pôrodnícko-gynekologického oddelenia, Nemocnica TGM, Hodonín

Pán primár, ako žena pozná, že trpí vaginálnou mykózou?
Vaginálna mykóza je zápalové ochorenie
charakterizované hustým bielym a svrbiacim výtokom z pošvy. Žena trpiaca opakujúcou sa vaginálnou mykózou ju celkom určite pozná. Ochorenie je spôsobené hlavne
kvasinkami (kandidami). Najčastejším pôvodcom zápalu (asi 80 % prípadov) je Candida albicans, na výtokoch sa podieľajú aj
ďalšie mikroorganizmy, napr. Escherichia coli.
Aké sú príčiny tohto ochorenia?
Za fyziologického stavu sú ženské genitálie chránené proti vzniku zápalu prirodzenými bariérovými mechanizmami. Tieto môžu
byť narušené vplyvom jedného alebo niekoľkých rizikových faktorov, ku ktorým patrí
hormonálna antikoncepcia zvyšujúca hladinu estrogénov, antibiotická terapia (vedie
k vyhubeniu fyziologickej flóry), chlórovaná
voda v bazénoch (môže spôsobiť lokálne
podráždenie sliznice), poranenie genitálií,
ktoré uľahčujú infekciu. Ďalej infekcia od
sexuálneho partnera, cukrovka, ktorá uľahčuje množenie kandíd - podobný efekt má
aj obezita, nadmerná konzumácia cukrov
a korenených jedál, k zníženiu tolerancie
cukrov vedie aj tehotenstvo. Nevzdušné prádlo a odevy z umelých vlákien zvyšujú lokálnu teplotu, zapríčiňujú potenie a uľahčujú
rast kandíd.

Aké sú možnosti prevencie a liečby tohto
,,civilizačného“ ochorenia?
Vždy je nevyhnutné, aby pacientka pri
prvom výskyte výtoku navštívila lekára,
ktorý stanoví diagnózu a nasadí správnu
liečbu. Pri vaginálnej mykóze je možné použiť ktorékoľvek lokálne alebo perorálne
antimykotikum. Antibiotiká sa podávajú
len v nevyhnutných prípadoch. Do oblasti
prevencie patrí predovšetkým posilnenie
prirodzených bariérových mechanizmov.
Jednou z účinných možností pri liečbe vaginálnych mykóz je užívanie probiotických
prípravkov, ktoré obsahujú živé nepatogénne baktérie v stabilizovanej kultúre (napríklad Lactobacillus acidophilus). Rast baktérií
obsiahnutých v preparáte vedie pri telesnej
teplote k premene laktózy a sacharózy na
kyselinu mliečnu a k tvorbe kyslíka, ktorý
má baktericídny účinok a vytvára optimálne
pošvové prostredie s kyslým pH. Takým prípravkom je Candilac, používaný na prevenciu a podporu liečby infekcie pošvy.
Candilac obsahuje tiež brusnicový extrakt.
Mohli by ste podrobnejšie rozviesť, akým
mechanizmom tento extrakt pôsobí?
Moderný medicínsky výskum ukázal, že
v brusnicovom výťažku sú obsiahnuté účinné látky, napr. kyselina ellagiková, ktoré
majú schopnosť zabraňovať priľnutiu baktérií ku sliznici močových ciest a tým brániť
rozvoju infekcie. Baktérie sú potom vyplavované z tela prirodzenou cestou močom.
Výťažok z brusníc, ktorý je súčasťou Candilacu, zabraňuje prechodu infekcie z pošvy
do močových ciest. Brusnicový extrakt je
tiež obsiahnutý v prípravku Urologica,
ktorý je vyslovene určený na prevenciu
a podporu liečby infekcií močových ciest.
Tento prípravok je vhodný aj pre ženy
s inkontinenciou, u ktorých spomaľuje rozklad unikajúceho moču.

Profil výživového doplnku

CANDILAC
Charakteristika: Candilac je kombináciou
živej probiotickej zložky acidofilných kultúr
(Lactobacillus, Bifidobacterium) a brusnicového extraktu (antiinfekčná zložka). Probiotiká svojim pôsobením na imunitný systém
v čreve stimulujú celkovú aj lokálnu imunitu (napr. v pošve) a pôsobia tak proti rastu
choroboplodných mikroorganizmov, napr.
kvasiniek. Táto obnovená lokálna flóra
potom blokuje rast, tlmí adhéziu a redukuje počet patogénov (predovšetkým kvasinky
Candida albicans, ktorá kolonizuje tráviace
ústrojenstvo a zároveň sa nachádza aj na
koži, odkiaľ má tendenciu šíriť sa do vulvy
a vagíny). Druhou zložkou prípravku je
extrakt z brusníc, ktorý bráni šíreniu infekcie do močových ciest. Už začiatkom 20.
rokov minulého storočia bolo objavené priaznivé pôsobenie konzumácie brusníc na
výskyt popísaných infekcií. Účinok sa vysvetľuje prítomnosťou neoxidovanej formy
kyselín, ktoré sú obsahovou zložkou samotných brusníc. Ich prítomnosť acidifikuje
moč a zároveň bráni adhézii Escherichia coli
k stene močového mechúra.
Zloženie: Živé acidofilné kultúry (Lactobacillus, Bifidobacterium), extrakt z brusníc.
Použitie: Prevencia a podpora liečby kvasinkových ochorení pošvy, najmä vtedy, ak
ide o chronický priebeh. Tiež sa môže užívať pri infekciách kože, nechtov a urogenitálneho systému (rodidlá, pohlavné orgány), spôsobených kvasinkami Candida albicans.
Dávkovanie: 1 až 2 tablety denne, pol
hodiny pred jedlom, nechať rozpustiť
v ústach.
Balenie: 30 tabliet
Výrobca: inPHARM, spol. s r.o., Ružová
dolina 6, 821 08 Bratislava, SR (vyrába
u zmluvného výrobcu Generica s.r.o.,
Vrbovská 39, Piešťany).

Profil bol spracovaný odbornou redakciou
(MUDr. Pavel Kostiuk,
Pharm Dr. Zdeněk Procházka)
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vybrali sme pre vás

Nové možnosti pri
odvykaní od fajčenia
Fajčenie nie je pre život dobré korenie!
Z roka na rok u nás umierajú tisícky ľudí na následky fajčenia cigariet. Veľmi podstatný a do určitej miery zarážajúci je priemerný vek umierajúcich – väčšinou ide o osoby v produktívnom veku. Len na ilustráciu tejto skutočnosti sa udáva, že každý
druhý muž, ktorý má dnes 35 rokov, sa nedožije sedemdesiatky, a to predovšetkým z dôvodu srdcovo-cievnych alebo nádorových ochorení, pričom fajčenie, ako je známe, je u týchto ochorení jedným z najdôležitejších rizikových faktorov (a zároveň
aj faktorom, ktorý je relatívne ľahko ovplyvniteľný!). Štatistické údaje takisto poukazujú na skutočnosť skrátenia priemernej
dĺžky života fajčiarov o 15 rokov.

Aj napriek týmto, do istej miery
odstrašujúcim údajom, je v dnešnej populácii nad 15 rokov približne 30 % fajčiarov, osobitne vysoké percento fajčiarov
je medzi adolescentmi (45–50 %). Zároveň narastá aj počet žien fajčiarok.

sublinguálnych tabliet, ktorých hlavným
cieľom je obmedziť vznik abstinenčných
príznakov. Pomerne pozitívne liečebné
výsledky sú i s bupropiónom, ktorého
užívanie je však viazané na lekársky predpis.

vajúcich vareniklín, ako fajčiarov liečených inými prostriedkami.

Víťazstvo nad cigaretou

Novinky - alebo o čom
sa hovorí

Kde dostanete odbornú
pomoc pri odvykaní
od fajčenia

Na podklade údajov z rôznych zdrojov
je zrejmé, že by chcelo prestať fajčiť
(alebo o tom aspoň uvažujú) približne
dve tretiny fajčiarov, avšak nie každému
sa podarí zvíťaziť nad touto silnou závislosťou (úspech odstránenia závislosti bez
odbornej pomoci dosiahnu len 2 %).
Nejde totiž len o odstránenie závislosti
na nikotíne, ale tiež o to, naučiť sa iné
spoločenské stereotypy – tzn., že by sa
mal pacient vyvarovať situácií, pri ktorých si nevie sám seba bez cigarety predstaviť. Pretože liečba fajčenia je veľmi
komplexnou záležitosťou, pacient by sa
nemal báť o svojom probléme otvorene
hovoriť. Poradiť sa môže tiež okrem
iného napr. na telefónnom čísle
0850 111 682 (v pracovných dňoch:
17:00–19:00 hodiny; volajúci platí ako za
cenu miestneho hovoru), množstvo
informácií sa dá nájsť aj na internete –
napr. www.stopfajceniu.sk.

Pomôcť môžu aj lieky
Ako sme sa zmienili už vyššie, na odvykanie od fajčenia treba mať predovšetkým silnú vôľu a dobrú motiváciu, preto
je takisto dobré podeliť sa so svojím
zámerom s najbližším okolím, ktoré by
malo byť pre takto rozhodnutého človeka oporou. Podporiť jeho snahu potom
môžu prípravky s obsahom nikotínu vo
forme náplastí, inhalátorov, žuvačiek či
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Veľmi nádejnou novinkou na farmaceutickom trhu je molekula vareniklínu
(pozn. odbornej redakcie: je dostupná vo
forme tabliet ako prípravok Champix na
lekársky predpis).
Vareniklín je látka, ktorá má veľkú
schopnosť viazať sa na vysoko špecializované miesta nášho mozgu, ktoré sú identické s miestami, kde sa viaže v prípade
fajčenia cigarety tiež nikotín. Fajčiarovi
preto prestávajú cigarety a fajčenie chutiť, pretože nikotín sa po vtiahnutí cigaretového dymu do pľúc nemá kam naviazať. Vareniklín ich do určitej miery
z týchto miest vytlačí a výrazne tak zabráni rozvoju príjemných pocitov pre fajčiara, ktoré sú spojené s fajčením. Súčasne
však vďaka svojej chemickej štruktúre
bráni rozvoju abstinenčných príznakov,
ktoré sa dostavujú, ak fajčiar prestane fajčiť zo dňa na deň. Aby si fajčiarov mozog
v priebehu liečby vareniklínom od svojej
závislosti na nikotíne odvykol, je potrebné dodržať minimálne 12–týždňovú odporúčanú liečbu.
Oproti doterajšej liečbe teda vareniklín svojím účinkom predstavuje razantný
krok vpred. Liečebný účinok sa hodnotil
v klinických štúdiách, v ktorých prestalo
fajčiť až štyrikrát viac fajčiarov uží-

I napriek tomu je pre úspech pri odvykaní základným predpokladom, aby fajčiar prestal fajčiť.

1. Predovšetkým od vášho praktického
lekára –mal by sa svojich pacientov na
fajčenie pýtať a motivovať ich k tomu,
aby prestali.
2. V špecializovaných centrách pre odvykanie od fajčenia.
3. Od vášho odborného lekára, ku ktorému chodíte s diagnózou, ktorej priebeh fajčenie naďalej zhoršuje (interné,
kardiológia, diabetológia, pľúcne).
4. Od svojho gynekológa, ak užívate hormonálnu antikoncepciu, nemala by
ste rozhodne fajčiť. Vystavujete sa tak
zvýšenému riziku závažných srdcovo
- cievnych ochorení.
Aj pri využití všetkých dostupných
metód na odvykanie sa v konečnom
dôsledku dosiahne úspech len u 20 %
fajčiarov. Pre laika by sa toto číslo mohlo
zdať malé, ale dnes je to najlepšie, čo
môže súčasná medicína ponúknuť.
Zároveň treba znova zdôrazniť komplexný prístup k odvykaniu a predovšetkým
silné odhodlanie a vôľu s fajčením skoncovať.
Želáme Vám, aby sa Vám to podarilo!
MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha

inzercia

Probiotiká
trochu inak
Probiotiká bývajú zvyčajne definované ako nepatogénne žijúce mikroorganizmy, ktoré majú
pozitívny vplyv na ľudské zdravie, a to v zmysle preventívneho či liečebného podávania.
O tejto ich vlastnosti dnes počúvame prakticky zo všetkých strán. Podrobnejšie sme
o nich hovorili aj v minulých číslach nášho časopisu Lekáreň a lieky. Pozrime sa preto
spoločne na túto problematiku pod optikou najnovšie publikovaných štúdií v odborných
zahraničných periodikách. Množstvo prác, ktoré sa zaoberajú ich výskumom, totiž narastá
priamo závratnou rýchlosťou. Môžeme sa preto dočítať nielen o ich účinnosti pri hnačke
alebo infekciách pošvy, ale aj pri celom rade iných ochorení.

Mechanizmus účinku probiotík spočíva
predovšetkým v zabránení rastu pre nás
škodlivých baktérií produkciou látok, ktoré
sú pre tieto mikróby škodlivé. Okrem toho
s nimi súťažia o svoje miesto na črevnej
výstelke, podporujú našu nešpecifickú
obranyschopnosť a dokonca sa hovorí aj o
pozitívnom vplyve na kvalitu črevnej sliznice. Prospech z týchto účinkov, ako sa najnovšie ukazuje, by mohli mať okrem iného
tiež napr. pacienti s cirhózou pečene.
Vyššie uvedené vlastnosti potom v konečnom dôsledku predurčujú probiotiká
na podávanie nielen pri relatívne častých
problémoch, akým je napríklad hnačka
(najmä potom hnačka, ktorá vznikla v dôsledku podávania širokospektrálnych antibiotík a zmieňuje sa až u 25 % takto liečených pacientov), ale aj pri tzv. nešpecifických črevných zápaloch, medzi ktoré patrí
ulcerózna kolitída a Crohnova choroba.
Ich liečba býva často ťažká a nepochybne
patrí do rúk špecialistu. Podrobnou analýzou doteraz vykonaných klinických štúdií
sa však ukázalo, že užívanie probiotík môže
prispieť k dočasnému vymiznutiu príznakov choroby, k tzv. remisii, avšak na overenie tohto účinku treba vykonať ďalšie a väčšie štúdie.
Vzhľadom k v populácii pomerne rozšírenej potravinovej alergii si fínski vedci
položili otázku, či by túto skutočnosť bolo
možné ovplyvniť práve podávaním probiotík. Vo výsledkoch svojho bádania síce poukazujú na nižší výskyt kožného ekzému pri
ich užívaní, avšak v prípade ukončenia

kúry sa miera postihnutia mala tendenciu
vracať na úroveň pred liečbou.
V odbornej literatúre sa dajú nájsť aj
práce popisujúce pozitívny vplyv probiotík
na niektoré ochorenia dýchacích ciest alergického pôvodu, akými sú alergická nádcha či astma. Treba podotknúť, že vo veľkej
väčšine ide o práce vykonávané na zvieratách a s preukázaním účinku u ľudí zatiaľ
nemáme väčšie skúsenosti. O to viac zaujímavý je záver nedávneho review, v ktorom
sa diskutuje o význame probiotík pri tzv.
komunitnej pneumónii, teda zápale pľúc.
Ich účinnosť sa však v tejto indikácii aspoň
nateraz nepodarilo preukázať.
Podobne nezodpovedaná zostáva otázka
vzťahu medzi užívaním probiotík a nižším
rizikom karcinómu čreva.
Pre najľahšiu orientáciu v klinickom
využití probiotík potom poslúži práca
vedcov z univerzity v Yale, v ktorej sa k jednotlivým indikáciám vyjadrujú v zmysle
odporučenia A (odporúčané a dostatočne
podložené dôkazmi), B a alebo C. Odporučenie A sa tak vzťahuje na podávanie pri
akútnej hnačke, pri prevencii antibiotikami
navodených hnačiek, či napr. pri prevencii
a liečbe atopického ekzému spojeného
s alergiou na kravské mlieko. Na rozhraní
medzi A a B je podávanie pri syndróme
dráždivého hrubého čreva a zvyšné indikácie spadajú do kategórie C.

Článok spracovala odborná
redakcia Edukafarm

z lekárenskej praxe

Boľavé kĺby - artróza
Bolesť kĺbov môže byť vyvolaná celým radom príčin. V úmerne zvyšujúcej sa dĺžke života hrajú čím ďalej, tým väčšiu úlohu
degeneratívne ochorenia kĺbov, bežne známe ako artróza. Postupne dochádza ku zmene štruktúry chrupavkovitého tkaniva
kĺbov, ktorá vzniká úbytkom tvorby kĺbového maziva. Výsledkom je zvýšené trenie kĺbových hlavíc, uvoľňujú sa zárodky
zápalov a postihnutý kĺb začína bolieť. V pokročilejších štádiách sa môže pridružiť aj obmedzenie jeho pohyblivosti
a nakoniec sa dostavia aj kĺbové deformity.

V ordinácii praktického lekára predstavujú pacienti s artrózou až tri štvrtiny
všetkých chorých s pohybovými ťažkosťami, pričom výskyt sa zvyšuje úmerne
s vekom a častejšie sú postihnuté ženy.

Kde hľadať príčinu?
Na tomto mieste treba povedať, že
artróza nemá jednu úplne známu príčinu. Pri jej rozvoji však hrá veľkú úlohu
doterajšie namáhanie daného kĺbu
a rovnako tak aj miestna aktivita radu
enzýmov, ktoré odbúravajú niektoré
dôležité zložky chrupavkovitého tkaniva, predovšetkým tzv. proteoglykány.
V reakcii na tento proces sa začína kosť
priliehajúca k chrupavke zvýšene tvoriť,
inzercia

za vzniku drobných výrastkov, tzv.
osteofytov, ktoré môžu pohyb kĺbu
ďalej sťažiť.

Liečba
Liečba artrózy je komplexná a zdĺhavá, pričom zahŕňa tak prostriedky
nefarmakologické, ako aj prostriedky
farmakologické. Z tej prvej skupiny sú
úplne namieste režimové opatrenia v
zmysle odľahčovania kĺbu (primerané
zaťažovanie a následný odpočinok, zníženie telesnej hmotnosti, chôdza s oporou, využívanie ortéz, bandáží a pod.).
Dôležitou súčasťou liečby je liečebná
telesná výchova alebo cvičenie na udržanie hybnosti kĺbov a posilňovanie sval-

stva. Prirodzene sa dá využiť aj rad prostriedkov fyzikálnej liečby (elektroliečba,
magnetoterapia, ultrazvuk, diatermia
a i.), priaznivo pôsobí aj kúpeľná liečba.
Z farmakologických postupov spomenieme predovšetkým analgetiká (paracetamol a nesteroidové antireumatiká,
akými sú napr. ibuprofén, diklofenak,
ketoprofén a i., a to vo forme prípravkov určených na systémové podanie
alebo prípravkov na lokálne použitie –
krém, gél, náplasť a pod.). Ich dlhodobé podávanie však prináša celý rad
rizík, a to predovšetkým krvácanie do
zažívacieho traktu alebo riziko liekových interakcií. Tzv. chorobu modifikujúce lieky (SYSADOA či chondro-

z lekárenskej praxe
protektíva) indikuje špecialista; pacient
si ich však sám môže obstarať v lekárni
aj vo forme výživových doplnkov. Z tejto
skupiny sa najčastejšie využíva glukozamín (napr. GS Condro atď.), bežne
dostupné sú však aj prípravky s obsahom chondroitínsulfátu a pod. Tieto
látky sa bežne v kĺbe vyskytujú, avšak
v prípade artrózy sa ich množstvo výrazne znižuje. Práve dodávanie týchto látok
zvonka, môže tieto straty výrazne
obmedziť a do istej miery tak pomôcť aj
určitej obnove tkaniva chrupavky.

Choroby ďasien
Po zubnom kaze je druhou najčastejšou chorobou ústnej dutiny zápal ďasna – gingivitída.
Pokročilejšie štádium tohto ochorenia je parodontitída, zápal závesného zubného aparátu,
čo je väzivové tkanivo fixujúce zub v čeľusti. Ide o veľmi bežné ochorenie, ktoré sa vyskytuje
u veľkej časti populácie a v konečnom chronickom štádiu sa výrazne podieľa na strate zubov
(parodontóze).

Pôvod ochorenia
Zubné kazy aj zápaly ďasien sú zapríčinené predovšetkým zlou hygienou. Väčšina
ľudí nedodržiava správne hygienické postupy, ktoré sú pre účinné odstraňovanie
povlaku nevyhnutné. Zubný povlak obsahuje veľké množstvo baktérií, ktoré produkujú toxíny, a tým dráždia v ústach ďasná.
Prvými príznakmi porušených ďasien sú
začervenanie, opuchy a najmä pri čistení
zubov dochádza ku krvácaniu. Ak stav nie
je liečený, postupom času dochádza k obnažovaniu zubných krčkov a charakteristická
je pachuť v ústach sprevádzaná zápachom.
Treba zdôrazniť, že obe ochorenia sú
previazané a gingivitída môže časom prechádzať do parodontitídy. Parodontitída
potom už nepostihuje len ďasná, ale
dochádza k úbytku kosti zubných lôžok a
poškodeniu zubných koreňov. Chronickým
prejavom je v konečnom štádiu strata zubu.

Možná pomoc

V prípade, že zlyhá aj táto liečba, zvyčajne je potrebné pristúpiť k chirurgickému riešeniu zahŕňajúcemu implantáciu kĺbových náhrad, osteotómie (operácia, pri ktorej je kosť na niektorom mieste operatívne prerušená za účelom
odstránenia deformít), prípadne artrodézy (chirurgické spevnenie a znehybnenie postihnutého kĺbu). V posledných
rokoch sa stále častejšie využívajú menej
zaťažujúce metódy, predovšetkým v zmysle artroskopie.

V tomto prípade platí snáď viac ako u
iných ochorení – prevencia predovšetkým.
Na prvom mieste stojí dôsledná ústna hygiena, vrátane používania dentálnych nití,
medzizubných kefiek či ústnych vôd. Pre
rozpoznanie prvotných príznakov sú dôležité pravidelné preventívne návštevy stomatológa.
Odborná verejnosť sa najnovšie začína
zaujímať o tzv. kyselinu hyalurónovú, ktorá
predstavuje jednu zo základných stavebných zložiek tkaniva. V rôznych klinických

štúdiách sa uvádza nedostatok tejto kyseliny v poškodenom tkanive, čo je spôsobené
práve nepriaznivými vplyvmi baktérií z povlaku. To vedie k ochabovaniu tkaniva
ďasien a vzniku opuchov a zápalov.
Kyselina hyalurónová je základnou zložkou medzibunkovej hmoty, má mimoriadnu schopnosť viazať na seba vodu a vďaka
tomu výrazne reguluje hydratáciu tkanív
a pôsobí ako bariéra proti vstupu mikroorganizmov.
Zdravotnícke prostriedky radu Gengigel
obsahujú kyselinu hyalurónovú v rôznych
koncentráciách pre preventívnu aj intenzívnu starostlivosť, výrazne podporujú hojenie, tlmia prejavy zápalu a miernia krvácanie ďasien. Prípravky radu Gengigel sú
vhodné tiež ako účinná pomoc pri mechanických poraneniach tkaniva – drobnom
poranení ďasna, vytrhnutiach zubov, odreninách v dôsledku prítomnosti zubných
protéz (koruniek, mostíkov, umelého chrupu). Špeciálne pre deti je určený Gengigel
Baby, ktorý je vhodný pri prerezávaní zúbkov a nosení zubného strojčeka. Môžu ho
užívať bez obmedzenia všetci pacienti –
deti, tehotné ženy aj diabetici. Dnes si
možno zadovážiť prípravky radu Gengigel
vo všetkých lekárňach, a to vo forme gélu,
baby gélu, roztoku či spreja.

Článok spracovala odborná
redakcia Edukafarm

Článok spracovala odborná
redakcia Edukafarm
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Infekčná žltačka
Vírusová hepatitída (hepatitída = zápal pečene) je infekčné ochorenie, ktoré môže byť vyvolané dokonca niekoľkými rôznymi
typmi vírusov. Práve s prihliadnutím na ich pôvod potom hovoríme o hepatitídach typu A, typu B, typu C a ďalších.
Súčasná medicína má najviac informácií práve o týchto troch typoch, pričom každý z nich má svoje špecifické rysy.

Hepatitída typu A
Často sa nazýva chorobou špinavých
rúk, lebo jej pôvodca sa šíri tzv. fekálnoorálnou cestou a zvyčajne sa objavuje
všade tam, kde sú zhoršené hygienické
podmienky. Nakazené osoby sa stávajú
infekčnými typicky ešte pred samotným
objavením sa príznakov ochorenia,
ktoré sa spočiatku prejavuje ako chrípka. Inkubačná doba sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 15–50 dní. Súčasne sa
objavuje zožltnutie (žltačka, ikterus),
ktoré si zvyčajne najskôr všimneme na
očnom bielku. Môže byť zväčšená pečeň
alebo slezina. Ochorenie sa zvyčajne
celkom vylieči počas niekoľkých týždňov.

Hepatitída typu B
Prenos žltačky typu B sa uskutočňuje
kontaktom s infikovaným biologickým
materiálom (ihly, injekčné striekačky
a pod.), priamym kontaktom s krvou
nakazeného (transfúzia, kožné odreniny
a pod.), či nechráneným pohlavným stykom. Nakaziť sa môže takisto dieťa od
svojej matky počas pôrodu. Inkubačná

doba je tu omnoho dlhšia, a síce
50–150 dní a prvé prejavy ochorenia sa
tak môžu objaviť až v čase, keď sme už
na možný kontakt s rizikovým materiálom či osobou pozabudli. Veľmi podstatným rozdielom tohto typu žltačky
oproti hepatitíde typu A je nemalé riziko komplikácií. Ide predovšetkým o tvrdnutie pečene (cirhóza) a o tzv. hepatocelulárny karcinóm, teda riziko nádorového bujnenia.

Hepatitída typu C
Tento typ sa šíri predovšetkým krvným prenosom, veľmi rozšírený je medzi narkomanmi. Jeho inkubačná doba
sa udáva v rozmedzí 15–180 dní a jej
veľkým rizikom je taktiež pomalý priebeh, ktorý môže vyústiť až do cirhózy
pečene.
Napriek nemalým medicínskym
pokrokom v liečbe hepatitíd zostáva ich
liečba často veľmi nákladná a pre pacienta zaťažujúca. Snáď preto je treba
tu, viac, než kdekoľvek inde, klásť dôraz
predovšetkým na účelnú prevenciu. Tá

spočíva jednak v dodržiavaní všeobecných zásad plynúcich zo spôsobu prenosu (dodržiavanie bežných hygienických
opatrení, vyvarovanie sa kontaktu
s infekčným materiálom a pod.). Dnes
však máme k dispozícii veľmi účinné
vakcíny, ktoré nás dokážu ochrániť proti
hepatitíde typu A i typu B. Vybrať si
môžeme medzi vakcínami proti každému typu zvlášť (Avaxim, Havrix, Vaqta
– typ A; Engerix-B, Fendrix, HBVAXPRO – typ B); zvoliť však môžeme i vakcínu kombinovanú proti obidvom typom spolu (Twinrix, Ambirix). Vakcinácia zvyčajne prebieha v 3 dávkach.
O vakcinácii by mali premýšľať hlavne rodičia malých detí, cestovatelia
(v mnohých krajinách sa očkovanie proti týmto chorobám vyslovene odporúča), ale aj všetci, ktorí sa chcú tejto chorobe radšej vyhnúť.
Článok spracovala odborná
redakcia Edukafarm

Šikovné protilátky
Je to len niekoľko rokov, keď bežná klinická prax začala vo väčšej miere terapeuticky využívanť tzv.
monoklonálne protilátky. S ich využitím sa stretávame predovšetkým v onkológii, ale tiež aj v liečbe ťažkej astmy,
reumatoidnej artritídy, či zápalových ochorení čreva.
Kedže týmto protilátkam je vlastný špecifický cieľ ich účinku, liečba sa tak
stáva oveľa efektívnejšou, a to za cenu
nižšieho výskytu nežiaducich účinkov.
Účinok monoklonálnych protilátok sa
môže navyše posilniť napr. ich kombináciu s rádionuklidmi či inou cytotoxickou látkou; hovoríme potom o tzv.
konjugovaných monoklonálnych proti-

látkach. V takom prípade je maximálne
ožiarená len cieľová nádorová bunka,
ktorá na svojom povrchu vykazuje príslušný antigén, ktorý je protilátkou rozpoznateľný. Bežne užívaná chemoterapia sa tak stáva naozaj cielenou na
nádorové bunky a minimálne ovplyvňuje bunky nenádorové. Pravdepodobne sa tieto látky najviac využívajú na

liečbu hlavne leukémie či karcinómu
prsníka (ale i u iných malignít), kde
táto šikovná protilátka presne rozpozná
nádorovú bunku, naviaže sa na ňu a urýchli tak jej zánik.
MUDr. Jiří Slíva, Ústavy farmakológie
2. a 3. LF UK, Praha
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Vaše otázky MUDr. M. Hrivňákovi
Zaujímalo by ma, či pravidelné a časté užívanie liekov na podporu erekcie nebude
mať neskôr za následok zvyšovanie ich
dávky?
Nie. Lieky na zlepšenie erekcie účinkujú rovnako účinne aj pri dlhodobom užívaní. Práve naopak. Pri pravidelnom užívaní týchto
liekov, dochádza u väčšiny mužov k zlepšeniu erekcie. Erekcia potom vznikne aj pri
menšej dávke lieku, alebo pacient môže mať
kvalitný pohlavný styk aj dlhšie obdobie,
ako garantuje výrobca lieku. Najnovší trend
je užívať lieky na zlepšenie erekcie denne
v malej dávke. V súčasnosti je k dispozícii
jediný liek ktorý je na takúto liečbu určený. Je
to Cialis 5 mg v 28 tbl. balení. Pri dennom
užívaní môže mať pacient s erektilnou dysfunkciou pohlavný styk kedykoľvek, bez
nutnosti plánovať pohlavný styk podľa užitia
tabletky.
Akú maximálnu dávku lieku Cialis mi
odporúčate? Lekár mi predpísal 10 mg
a neodporúčal dávku zvyšovať. Na trhu
však existuje aj 20 mg tabletka.
Maximálna dávka lieku Cialis je 20 mg za
inzercia

deň. V sprievodnom letáku sa odporúča
začať liečbu 10 mg tabletkou a pri nedostatočnej účinnosti dávku zvýšiť. Ja však väčšinou odporúčam pacientom opačný postup.
Začať 20 mg. Cialis 20 mg má totiž účinnosť
až 80 % a pacient, hneď po prvom užití
lieku zistí, že liek je účinný a začne mu dôverovať. V prípade, že je efekt lieku dobrý,
možno pri ďalšom pokuse užiť menšiu dávku, napríklad polovicu tabletky.
Mám 23 rokov a mám taký pocit, že čím
ďaľej, tým je moja chuť na sex menšia
a menšia. Mám dlhoročný vzťah a s mojou
priateľkou sa v poslednej dobe skoro vôbec
nemilujeme. Problém nie je v nej, ale ja
proste na to nemám vôbec chuť. Tak by
som sa chcel opýtať, či je na našom trhu
nejaký prípravok dostupný aj bez receptu,
ktorý nemá závažné vedľajšie účinky na
organizmus a ktorý by mi pomohol vyriešiť
tieto problémy. Chcel by som ešte vedieť, či
nie je príliš skoro na takéto problémy, pretože takéto lieky sú väčšinou určené pre
starších pánov.
Vo vašom veku ide najčastejšie o psychogén-

ny problém. Vzniká často vtedy, keď muž
veľmi chce, alebo vtedy, keď v dôsledku
únavy, alebo užitia alkoholu, pri pokuse
o styk zlyhá. Pri každom ďalšom pokuse sa
potom bojí, či nezlyhá znova. V dôsledku
tejto obavy a stresu sa erekcia zhoršuje, znižuje sa chuť na sex a často sa rozpadá aj
vzťah. Ďalšou príčinou menšej výkonnosti
môže byť pokles hladiny testosterónu. Vo
vašom veku je síce zriedkavý, ale mal som
takých pacientov. V každom prípade by ste
mali navštíviť sexuológa, najlepsie urológasexuológa.

Vá že n í č i t a t e l i a !
S rubrikou „sexuológ radí“ sa budete
môcť stretávať v našom časopise pravidelne.
Ak Vás táto téma zaujala a mali by ste otázky
pre MUDr. Martina Hrivňáka, pošlite nám ich
do redakcie poštou alebo mailom, alebo ich
môžete posielať priamo na adresu
www.sexualnezdravie.sk.
Odpovede MUDr. Hrivňáka na Vaše otázky
uverejníme v ďalšom čísle.

súťaž

SPA&AQUAPARK
Turčianske Teplice
...Vaše miesto oddychu...
SPA&AQUAPARK Turčianske Teplice
leží v srdci Slovenska v prostredí
Horného Turca, len pár kilometrov od
geografického stredu Európy. História
kúpeľov siaha až do roku 1281, odkiaľ
pochádza prvá písomná zmienka o termálnych prameňoch v tejto oblasti. K
množstvu významných historických
osobností, ktorí navštívili kúpele Turčianske Teplice, pribudol začiatkom leta
2007 aj arcivojvoda Michael von Habsburg - Lothringen, jeho cisársko-kráľovská výsosť, ktorý slávnostne otvoril nový
areál SPA & AQUAPARK.
Areál SPA & AQUAPARK leží na
okraji krásneho kúpeľného parku, v centre mesta Turčianske Teplice.
Areál tvoria dve časti, moderné wellness centrum SPA (ČERVENÝ pokojný
bazén, KĽUDOVÝ rehabilitačný bazén,
WHIRLPOOL vírivka) a AQUAPARK
s rôznymi atrakciami (PLAVECKÝ BAZÉN,

SEDACÍ BAZÉN, TOBOGÁNY "KAMIKADZE" (47 m)
a "ATRAKČNÝ MOVIE" (97 m)
so zvukovými, svetelnými a obrázkovými efektmi, a v lete aj
ATRAKČNÝ BAZÉN s divokou
riekou, hojdacím zálivom, vodným
delom s chrličmi, vodnými masážnymi
ležadlami a špeciálnou šmykľavkou).
Prevádzka „SPA & AQUAPARKU“ je
celoročná vďaka jedinečnej minerálnej
vode, ktorá je nielen termálna (na prameňoch 44-46 °C), ale svojím zložením
(obsah minerálnych látok 1520 mg/l) aj
liečivá. Má výrazné liečivé účinky predovšetkým na pohybové a močové ústrojenstvo.
Každý, kto túži po oddychu v ktoromkoľvek ročnom období, má v SPA&AQUAPARK-u veľa možností na aktívny i pasívny relax a zábavu.

Náš SPA & AQUAPARK je Vám
k dispozícii za každého počasia, nielen
v lete, tak neváhajte a využite naše služby!
Viac informácií nájdete na:
aquapark.therme.sk.
Kontakt:
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
– SPA&AQUAPARK ul. SNP 519
039 12 Turčianske Teplice www.therme.sk,
http://aquapark.therme.sk
043/4913 460, -463, -462

3 x Víkend pre dve
osoby v hoteli Aqua**
VÍKENDOVÝ BALÍK
• 2 x ubytovanie v hoteli
AQUA** (viac informácií
na www.therme.sk)
• 2 x plnú penziu formou
švédskych stolov
• 1 x vstupnú lekársku
konzultáciu

PROCEDÚRY:
• 1 x ZEUS – klasická
masáž čiastočná
• 1 x Vírivý kúpeľ
• 1 x Saunový svet
(Fínska sauna, Infrasauna)
2 x Fitness
• 1 x 3-hodinový vstup do
SPA&AQUAPARKU
• 1 x Bylinkový parný
kúpeľ grátis vstup
• 1 x denne (60 min.)
na večerné kúpanie do
Smaragdového bazéna

ku
pó
n
č.

Správnu odpoveď tajničky spolu s vystrihnutým kupónom posielajte na adresu:
Edukafarm, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, najneskôr do 17. 10. 2008.
Zoznam výhercov z minulého čísla: Alžbeta Vargová – Dvorianky, Peter Flontek – Bratislava,
Ján Podlesný – Zvolen
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