Když

KLOUBY
TÉMA

vrzají
Listopad 2020
1

1076696-11 INZERCE

EDITORIAL

PODPOŘTE
SVÉ ZDRAVÍ

Mivolis
šumivé tablety vitamín C
doplněk stravy
20 ks

1490

Ošetřuje suchou
popraskanou pokožku
nosu, která bývá
jedním z důsledků
nachlazení. Vhodné
také pro děti od 3 let.

Mivolis
krém na ošetření nosu
zdravotnický prostředek
10 ml

Podporuje
imunitní
systém.

69

Kč

0,75 Kč za 1 ks

90
Kč

Zmírňují potíže nachlazení,
jako je kašel a chrapot.
Pečují o podrážděnou sliznici.
Vhodné i pro děti od 4 let.

Mivolis
kapsle zinek
s vitamínem C
doplněk stravy
60 ks

29

90
Kč

3,32 Kč za 10 g

* Platí pro nákupy zákazníků zaregistrovaných
a současně přihlášených v online shopu dm.cz.

49

90
Kč

0,83 Kč za 1 ks

Mivolis
pastilky proti kašli
z islandského mechu
zdravotnický prostředek
40 ks

6490

Světlo na konci tunelu
Pocit, kdy se v noci probudíte a nevíte, co se s vámi děje,
a každou další hodinu je to jen a jen horší, nepřeji nikomu.
Seznámím vás s průběhem onemocnění covid-19, které jsem
prodělala na vlastní kůži. Starší dcera navštěvuje víceleté
gymnázium. A i když ji do školy vozíme, pravděpodobným
přenašečem byla v době aktivní školní docházky právě ona.
Sdělila nám totiž, že je nemocný spolužák, kterého nakazil
jeho otec. A i když měla výtěr z nosu negativní, cítila se pár
dní na to slabá a unavená. Stejné obtíže začal pociťovat
i manžel, kterému ale obvodní lékařka vysvětlila, že jeho
příznaky nasvědčují spíše reakci na vakcínu proti chřipce,
kterou absolvoval pár dní předtím. Oběma se ale po pár dnech
přitížilo a já tušila, že to nevěstí nic dobrého. Po třech dnech
kašlání, teplot a ztráty čichu jsem manžela přinutila jít na testy.
Než přišel jeho pozitivní výsledek, lehla jsem taky. V noci mě
probudilo vnitřní pálení kůže. Postupně se přidávala zimnice,
kašel, bolest ledvin a zad, úporná bolest hlavy a svalů. Mladší
dcerka měla čtyřicítky horečky. Usínala mi v náručí vyčerpaná
pláčem. Neměla jsem sílu ani ji pořádně držet. Vyzkoušela
jsem na doporučení lékařky paralen a ibalgin. Snědla jsem
jich tolik, že bych si mohla podat ruku s feťákem. Na rozdíl od
manžela a dětí, kteří po léku pocítili lehkou úlevu, já na tom
byla hůř a hůř. V noci jsem se dusila. Špatně se mi dýchalo.
Hned v pondělí ráno jsem volala obvodní lékařce, která vypsala
elektronickou žádanku. Pak jsem se spojila s odběrnou stanicí
ve Vysočanech a prosila je, jestli bych nemohla jít místo švagra,
který byl registrovaný již pár dní, ale na test nešel. Sestra byla
velmi ochotná a dokonce říkala, že když stihnu zavolat pediatra,
vezmou i dcery. Vše bylo vyřízeno naštěstí rychle. Naložila jsem
holky do auta a jela k Covid Drive Vysočanská. Bylo mi hrozně
zle. Pořád jsem si v hlavě opakovala: vydrž, máš vzadu dvě děti.
Nefňukej. Jsou na tom lidi hůř. Drž pevně volant. Nepoddávej se
tomu.
Věřte mi, bylo to těžké. Nakonec jsme z auta musely vylézt
všechny tři. Dvouletou by neměl kdo držet a v sedačce by
nezaklonila hlavu. Logisticky jsem vyhodnotila pořadí: první
já, pak malá, která bude zatím na klíně pozorovat to kolem,
a nakonec starší dcera, neb ta už ví, jak to chodí a zvládne
to. Jenže moje nosní sliznice byla už tak nateklá, že ani tou
tenkou špejlí se nemohla lékařka k nosohltanu dostat. Povedlo
se jí to až na popáté. To už mi ale slzy tekly proudem a v jedné
chvíli mi i vylítla ruka, naznačující – Už dost! Terezka chvíli
plakala a Karolinka ještě poděkovala. Výsledek se dal očekávat.
Pozitivní. Jen Terezka byla negativní. Takže horečku měla buď
ze soudržnosti, nebo z rostoucích zoubků. Tento náš stav trval
téměř deset dní. Za sebe říkám: není to obyčejná chřipka. Jsem
zdravý člověk, čtyřicet plus, přitom mě to totálně srazilo na
kolena. A v tomto stavu se starat o rodinu, jídlo a malou dcerku
je absolutně šílené a vyčerpávající. Neumím si představit, jak
takovou situaci zvládají maminky samoživitelky s malými
dětmi nebo starší lidé. Po dvaceti dnech jsme šli na test znovu.
Já i manžel jsme stále pozitivní. Hygiena nám vysvětlila, že
tento stav může trvat i měsíce. Jenže tak dlouho od širší rodiny
odloučeni být nechceme. Šli jsme proto i na test protilátek, kde
zjistí, zda vir roste, či nikoliv. Přeji si, aby tato anabáze byla pryč.
Vědcům držím palce, aby se vakcína povedla a nemocných

ubývalo. A všem, kteří covid-19 bohužel ještě chytnou,
držím palce, aby byl průběh lehčí.
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TÉMA

• TEXT: ALENA BENÍŠKOVÁ • FOTO: SHUTTERSTOCK

AKTIVITY, KTERÉ
NEZATĚŽUJÍ KLOUBY

Když KLOUBY
VRZAJÍ

POHYB JE SLOŽITÝM DĚJEM. PŘITOM HO DĚLÁME STEREOTYPNĚ,
NEVĚDOMKY A S LEHKOSTÍ. TEDY VĚTŠINOU. NĚKDY SE TOTIŽ
POHYBOVÝ ŘETĚZEC ZADRHNE A V SOUKOLÍ TO ZASKŘÍPE. MOZEK
BY SICE CHTĚL, ALE KLOUBY, ŠLACHY, KOSTI ČI VAZIVO UŽ ZKRÁTKA
ŘÍKAJÍ STOP! NAJEDNOU MÁME HORŠÍ KOORDINACI, MENŠÍ SÍLU,
POTÍŽE S CHŮZÍ A KLOUBY TAK BOLÍ...
ůze je pro člověka nejharmoničtější a nejpřirozenější
každodenní činností, která
má na nás blahodárné účinky. Pro dítě je její zvládnutí důležitým
milníkem. Naše těla se však vyvinula
pro pohyb, ne pro sezení či ležení. Sedavý způsob života, který nezahrnuje adekvátní množství pohybu, vede
k řadě nemocí, včetně „chronické
únavy“ pohybového aparátu.

PODIATR NENÍ PEDIATR

„Během života využíváme energeticky
nejefektivnější schémata pohybů, která nám byla dána a aktivují se postupně hned od narození. Začínáme jednoduchým plazením, následuje lezení,
pak se postavíme a rozběhneme, nakonec zvládneme i jemnou motoriku
rukou. Během života jsme pak vlastní
vůlí schopni tato schémata změnit,
hlavně pokud se chceme naučit novým dovednostem,“ vysvětluje lékařka Marie Součková, primářka Lékařského podiatrického centra v Praze.
Vlivem prostředí, zátěže, nemoci či
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stáří však může náš pohybový aparát
začít stávkovat. Pokud se nezaměříme
na odstranění chyb a problémů, změní
se tato „stávka“ v nevratnou poruchu.
Jinak se bude chovat v zátěži kloub
zdravý, jinak kloub vrozeně změněný,
poškozený opotřebením, úrazem, zánětem, při metabolických chorobách,
nadváze či v těhotenství.
„Komplexní podiatrické vyšetření
se zaměřuje na vyšetření celého pohybového aparátu od prstů na nohou
až k hlavě. Pokud se nám společně
podaří vrátit klouby do správného postavení a zlepšit tím jejich funkci, vede
to ke snížení bolesti,“ uvádí Součková.

NA KLOUBY TRPÍ MLADÍ I STAŘÍ

S poruchami funkce pohybového
aparátu se setkávají i nejmenší děti,
které mnohdy neumějí bolest vyjádřit. Někdy to může být způsobeno
nadměrnou zátěží – rodiče si třeba
neuvědomí, že tříleté dítko během
tříkilometrové procházky sice ujde
stejnou vzdálenost jako oni, ale musí
naťapkat mnohem více kroků. Tím

neúměrně namáhá pohybový aparát.
„Nejsou-li svaly, klouby, šlachy, kosti
a vazivo v optimální souhře, dochází
vlivem zátěže k přetížení, změnám
napětí a tlakům. Výsledkem pak
může být zbytečně předčasné opotřebení,“ upozorňuje na možná rizika
Součková.
S přibývajícím věkem se přidávají
další zdravotní neduhy. Ubývá svalové síly, pohyby jsou pomalejší a věk
se vpisuje do kostí, které jsou křehčí,
díky čemuž se velmi snadno lámou,
klouby jsou zase méně ohebné. Pohybový aparát navíc dostává během
života nejrůznější další facky, tělesná
stránka se mění, fyzička a výkonnost
se vytrácejí.
Naším každodenním partnerem se
tak stává bolest. Prostřednictvím jí
nám organismus dává najevo, že je
něco špatně. S permanentní bolestí
se potýká až 83 procent starších lidí,
přičemž konrétně pohybové obtíže
trápí celých 42 procent z nich. Podle lékařů až polovina osob starších
80 let není kvůli problémům s pohy-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

strečink
plavání
aqua aerobic
jóga
pilates
jízda na kole či rotopedu
rychlá chůze
práce na zahradě
procházky a výlety

Revmatoidní artritida
je dnes poměrně
dobře léčitelná. Pokud
zasáhneme včas,
vyřešíme problémy
u většiny pacientů.
bem schopna sejít ze schodů. Úbytek
fyzických sil ke stárnutí patří, nicméně řadě problémů lze do určité míry
čelit a bolesti předcházet nebo ji alespoň tlumit.
Příčiny bolesti kloubů mohou být
rozmanité, proto by měl člověk při
častých obtížích bezodkladně navštívit odborníka. Pan Google zkušeného
doktora nenahradí, různá onemocnění totiž mohou mít velmi podobné příznaky. Například artróza a artritida
se často projevují obdobně, společná
je jim bolest, ztuhlost kloubu či otok.
Zatímco artritida je však zánětlivé
onemocnění, kdy dochází k zánětu
v oblasti kloubů a k jejich degeneraci,
artróza je degenerativním onemocněním, u kterého dochází k úbytku
chrupavky v důsledku opotřebení.
Rozdíl pozná jen doktor.

KDYŽ IMUNITA ŠKODÍ

Autoimunitní onemocnění se objevují
přibližně u pěti procent lidí. Konkrétní příčinu jejich vzniku stále neznáme, imunitní systém se jednoduše
řečeno obrátí proti nám samotným
a napadá vlastní tkáně. „Revmatická onemocnění závisejí na působení
celé řady genů, a to často v kontextu
s vlivy vnějšího prostředí. Mezi nejčastější autoimunitní onemocnění kloubů patří revmatoidní artritida. Kromě
bolestivých otoků se mohou projevit
svalovou slabostí, kožními změnami,
únavou, zvýšenými teplotami, někdy
také postižením vnitřních orgánů,
často ledvin, plic a srdce,“ uvádí profesor Ladislav Šenolt, vedoucí Oddělení experimentální revmatologie Revmatologického ústavu v Praze.

Počínajícím příznakem je ranní ztuhlost, která se projevuje např.
nemožností sevřít prsty v pěst a často
přetrvává déle než jednu hodinu. Někdy může být pro pacienta bolestivé
podání ruky, potíže ale můžeme mít
i s běžnými denními činnostmi, mezi
které patří: otevřít PET lahev, ukrojit si chleba, odemknout klíčem dům
nebo nastartovat auto. Pozvolna se
objevují bolestivé otoky nejčastěji
v oblasti zápěstí, záprstních a malých
ručních kloubů. Zpravidla se k několika málo kloubům přidávají postupně další a ve finále může být postižen
jakýkoliv kloub. Na rozdíl od osteoartrózy vyžaduje revmatoidní artritida
velmi rychlé rozpoznání a nasazení
efektivní léčby, které zabraňuje rozvoji
nevratného poškození. �
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TÉMA
MÁTE TYTO PŘÍZNAKY?
REVMATOIDNÍ ARTRITIDA
– projevuje se bolestivými otoky více kloubů
najednou, je to onemocnění dlouhodobé
(chronické), vzniká pozvolně a nejčastěji
zasahuje zápěstí, záprstní klouby a malé
články prstů, začíná ale i na nožních
kloubech. Koncové články prstů nepostihuje.
Klouby jsou typicky po ránu nebo po delším
klidu dlouho zatuhlé. Onemocnění, pokud
není včas léčeno, se šíří na řadu dalších
kloubů a může postihovat i některé vnitřní
orgány.
Účinná prevence je v současné době
téměř nemožná. Z velké části je vznik
autoimunitních nemocí podmíněn
genetickou predispozicí, ale určitý
vliv mají např. hormony. Víme také,
že některé faktory vnějšího prostředí mohou k propuknutí autoimunitních nemocí přispívat, jedná se o vliv
kouření, stresu, některých virových
infekcí atp. Proto vyškrtnutí cigaret
ze života, posílení kondice, omezení stresu a dodržování správné životosprávy může být prvním krokem
k celkově dobrému zdraví a možná
i menšímu riziku vzniku těchto chorob.
„Revmatoidní artritida je dnes poměrně dobře léčitelná. Pokud zasáhneme včas, vyřešíme problémy
u většiny pacientů. Jestliže nejsme
v prvním kroku úspěšní, přidává se
v další fázi biologická nebo cílená léčba. Revmatologie si zaslouží velkou
pozornost, léčebné možnosti se totiž
změnily k nepoznání,“ uzavírá Jakub
Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

NEJLEPŠÍ PREVENCÍ JE POHYB

Nemusíme hned skákat jako kobylka, důležité je hýbat se správně a dopřávat si pohyb pravidelně. Měl by
nám vyhovovat a zároveň udržovat
optimální hybnost kloubů. Ideální je
chůze, která nás životem provází od
prvních krůčků. Je nejméně náročná.
Stačí mít kvalitní obuv a při drobných
kloubních obtížích si pořídit nordic
walking hole, díky kterým odlehčíme kloubům dolních končetin až
o 30 procent váhy těla a nebudeme
mít problémy při chůzi v nerovném
terénu. Navíc při ní zapojíme do činnosti celý pohybový aparát.
Pohybovým obtížím lze do určité míry předcházet i pravidelným
a hlavně správným cvičením. S tím
nám pomůže fyzioterapeut. „Může
nás také instruovat, jak správně zve6

dat břemena, jak dobře sedět, jak si
vylepšit způsob chůze. Běžné aktivity lze dělat tak, že se při vhodném
nastavení svalů tolik ,nenadřeme‘
a zároveň si neničíme páteř a klouby,“
podotýká Petra Placatková, vedoucí
fyzioterapeutka Oddělení rehabilitace EUC Kliniky v Českých Budějovicích.
„U velké části onemocnění kloubů je vhodná cílená rehabilitace. Po
vyšetření lékař každému pacientovi
individuálně stanoví léčebný plán.
I pokud má omezenou hybnost, například kvůli bolesti nebo svému
onemocnění, a má nařízený pooperační nebo poúrazový klid, je možné
terapii provádět,“ poukazuje na pozitivní vliv cíleného cvičení i lékařka
Michaela Tomanová.

VÝŽIVA PRO VAŠE KLOUBY

Kosti a klouby ovlivňuje také správná strava, úpravou jídelníčku navíc
můžeme snížit i nadváhu, což jim jen
prospěje. Osteoporóze lze předcházet dostatečným příjmem vápníku,
vhodné je i opatrné slunění a malé
dávky vitaminu D. Svou roli mohou
při rehabilitaci sehrát také výživové
preparáty, jejichž efektivnost je však
mnohdy sporná. Některé působí spíše
psychologicky jako placebo, u dalších
bylo na základě studií potvrzeno snížení bolesti i zlepšení hybnosti. Vždy
ovšem záleží na tom, jaký je stupeň
opotřebení kloubů.
„S postupem věku je dobré dbát na
správnou výživu užíváním doplňků
stravy. U sportovců je to daleko dříve, ale u běžné populace je vhodný
věk kolem 35–40 let, kdy lze začít
s příjmem optimálního množství kolagenu. V pozdějším věku jsou pak
vhodné preparáty s glukosaminsulfátem a chondroitinsulfátem a u projevů
osteoartrózy s obsahem kyseliny hyaluronové,“ doporučuje Součková. •

OSTEOARTRÓZA
– postihuje jeden nebo několik málo kloubů,
většinou kolena a kyčle, charakteristická je
startovací bolest starších lidí při začátku
chůze, kulhání, v odpoledních hodinách pak
po námaze. Klid na rozdíl od revmatoidní
artritidy uleví. Pokud jsou postiženy klouby
rukou, nebývají to zápěstní ani záprstní
klouby, ale často naopak koncové články
prstů, postupně se zvětšují, bolí a na dotek
jsou tuhé a citlivé.
DNA
– zánět kloubu u dny probíhá jako
akutní silně bolestivý záchvat nejčastěji
kořenového kloubu palce nohy a hlezna,
kloub je silně bolestivý, zarudlý a lesklý,
postihuje častěji muže, typicky nemocné
s vysokým krevním tlakem, cukrovkou
a nadváhou. Objeví se náhle, zpravidla
nemocného probudí v noci nad ránem.

Květoslava (78):

1094278_08 INZERCE

Bála jsem se, že tohle je moje
poslední stanice
„Víte, já tu nejsem šťastná, chci domů,”
řekla roztřeseným hlasem Květoslava.
Sociální pracovnice Eva (38) pracovala
v terénní pečovatelské službě již řádku
let, ale tento rozhovor byl oproti těm,
které doposud zažila, jiný. Hovor trval
jen několik málo minut, paní Květoslava se totiž bála cokoliv říct do telefonu
a naléhavě žádala o osobní schůzku
v domově pro seniory v nedaleké vesnici. Navzdory tomu, že měla sociální pracovnice naplánovaný harmonogram na
několik dní dopředu, ubezpečila Květoslavu, že ji navštíví následující den.
I přesto, že hovor byl již dávno ukončen, Eva se myšlenkami k hovoru stále vracela. Tak zoufalé volání o pomoc
ještě v hlase žádného člověka necítila.
Rozhodla se proto zjistit více informací
o sociální službě, kterou se chystala následující den navštívit. Webové stránky
registru poskytovatelů sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních věcí Evě
nebyly cizí, využívala je ke své práci téměř každý den. Avšak v tento moment
za ně byla o něco vděčnější než kdykoliv
jindy. Za pomoci těchto stránek si velice
rychle ověřila, že se tato sociální služba v registru nenachází, a tudíž nemá
řádnou registraci. Zkušená sociální pracovnice rychle pochopila, v čem bude
pravděpodobně spočívat hlavní potíž.
Ze své praxe samozřejmě ví, že jen registrované sociální služby jsou zavázány
naplňovat kvalitu a dodržovat zákonné
povinnosti. Jejich činnost je totiž státem
kontrolována.
Evě se lehce tajil dech, když následující den stála před dveřmi krásného domu
s názvem domov pro seniory. O pár minut později, když seděla u lůžka paní
Květoslavy, plně pochopila zoufalé volání o pomoc. Domov z venku působil honosně, ale uvnitř to tak idylické nebylo.
Chlad a divný zápach nebylo to jediné,
z čeho měla sociální pracovnice zvláštní
pocit. Zdi chodeb byly špinavé, na zemi
ležely použité inkontinenční pomůcky,
někteří klienti seděli apaticky na chod-

bách a hleděli do jednoho místa. I přes
velice nepříjemné vjemy se sociální pracovnice snažila soustředit na příběh paní
Květoslavy, která neskrývala nadšení ze
setkání. Jak totiž sama později přiznala,

nevěřila, že sociální pracovnice opravdu
přijde. V místním domově byla na podobné jednání zvyklá.
„Když jsem před pár měsíci přišla kvůli
cukrovce o nohu, můj život nabral úplně
jiný směr,” začala vyprávět paní Květoslava. Příběh sociální pracovnici okamžitě přesvědčil o tom, že ji její intuice opět
nezklamala. Paní Květoslava se totiž po
prodělané operaci nemohla z nemocnice
vrátit domů. Těžké chvíle neměla s kým
sdílet, měla jen jednu neteř, která jí ne-

mohla věnovat tolik času, kolik by Květoslava potřebovala. Sociální zařízení
nabízela čekací listinu, která v ten moment neřešila situaci paní Květoslavy.
„Domů jsem se vrátit nemohla, v místních
domovech pro seniory pro mě nebylo místo, tak mi neteř zajistila tuhle konečnou
stanici. Nelíbí se mi tu, nikdo na mě nemá
čas, stále jen ležím a nic z toho,” poznamenala smutně Květoslava.
Sociální pracovnice se paní Květoslavě snažila osvětlit, z jakého důvodu je
v domově pravděpodobně nespokojená. Klientka přiznala, že se o tyto věci
nikdy nezajímala a plně důvěřovala svojí
neteři. Květoslava se také svěřila, že se
v domově začínají dít zvláštní věci. „Minulý týden tady byla policie. Zemřela tady
totiž jedna starší paní a její rodina hodně
nahlas křičela, že tohle budou řešit s policií.” Květoslava přiznala, že se v domově
necítí dobře a že by se ráda vrátila domů.
„Vy si taky myslíte, že bych to doma už
nezvládla?”, pronesla Květoslava do ticha. Sociální pracovnice chytla paní Květoslavu za ruku a s klidným hlasem pronesla: „Víte, naším hlavním cílem je, aby
lidé mohli zůstat co nejdéle doma, v jejich
přirozeném prostředí, zkrátka tam, kde
jim je dobře. Myslím si, že určitě zvládla,
není totiž úplně třeba, abyste na vše byla
sama.” V ten moment, jako by nebylo
potřeba dále více říkat. Paní Květoslava
s naprostým odevzdáním oplatila pohlazení sociální pracovnici po dlani na
znamení vzájemné důvěry. Ta ani vteřinu neváhala a začala s paní Květoslavou
plánovat důležité kroky k tomu, aby se
co nejdříve mohla vrátit zpět do domácího prostředí. Uvědomovala si totiž
dobře, že svěřit kohokoliv do péče neregistrované sociální služby může být obrovským hazardem s lidským životem.
(PR)
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JAK POMOCI BOLAVÝM
KLOUBŮM?
Pomůže vhodný pohyb
a zdravá strava. Oborníci
ukazují, kudy se vydat.

Bolavé klouby trápí čím dál tím víc
lidí, i mladí si občas stěžují. Začínáme
se opotřebovávat dříve než kdysi naši
předkové?
Průměrná doba přežití se rok od roku
zvedá a spolu s ní i věková hranice,
po kterou je člověk aktivní. Kloubní
chrupavka, která je nejnáchylnější na
opotřebení, zatím tento trend úplně
nereflektuje. Velký podíl hrají nároky
jednotlivce. Mladí lidé a sportovci
MUDr. Petr Neoral, Ph.D.,
specializace artroskopie a posouvají limity a své možnosti na
sportovní traumatologie absolutní hranu. Sporty se zrychlují díky
vyspělým technologiím a přitvrzují,
v tom vidím hlavní problém. Vývoj
lidského těla za technikou zaostává a člověk se již nachází na
hranici svých možností, ke zranění je pak velmi blízko.
Existuje nějaká prevence proti opotřebení kloubů? Jak o ně
správně pečovat?
Zásadní roli hraje životospráva, nadváha je nejrizikovějším
faktorem. U sportovců hraje roli tzv. motorická inteligence jedince. Je to umění se nezranit, což beru jako součást
talentu. Zraněný a operovaný kloub totiž podléhá degenerativním změnám mnohem rychleji než kloub zdravý.
Prevenci degenerace kloubní chrupavky spatřuji převážně
v antioxidantech, jako jsou vitamin C a molekulární vodík.
U sportovců je zásadní správný strečink před a po výkonu
a posílení svalů.
Na jedné straně se doporučuje běh jako prevence obezity, na
druhé straně se jím zatěžují klouby. Jaké sporty jsou vhodné?
Pro zdravé klouby je běh výborný. U obézních lidí, kardiaků
a méně výkonných lidí doporučuji rychlou chůzi aspoň
45 minut denně, jízdu na kole a plavání. Pozor si dávejte u tzv.
pivotálních sportů, jako jsou kopaná, squash či florbal, při
nich pohybový aparát trpí nejvíce.

Bolavé klouby trápí čím dál tím víc lidí, i mladí si
občas stěžují. Začínáme se opotřebovávat dříve
než kdysi naši předkové?
Se zvyšujícím se věkem obecně stoupá riziko
vzniku onemocnění. U mladších ročníků nad
třicet mohou být potíže s klouby spojené s
příčinami, jakými jsou nadváha, vadné postavení
nohou, sedavý způsob života, nesprávná chůze,
těžká fyzická práce, u žen pak nošení podpatků.
Samostatnou skupinou jsou sportovci, hlavně ti
vrcholoví, jejichž klouby jsou vystaveny obrovské Mgr. Lucia Kulichová,
farmaceutka
zátěži. Ale i lidé, kteří se najednou rozhodli
naplno cvičit, zlepšit si kondičku nebo ze sebe
jen tak udělat aktivního člověka, si mnohokrát zvolí nevhodná cvičení.
K tomu se přidruží nesprávné dýchání a ve výsledku trpí nejen svaly a
záda, ale i klouby.
Existuje nějaká prevence proti opotřebení kloubů?
Určitě ano. Dbát na vhodný a pravidelný pohyb, naučit se hlubokému
dýchání, mít správně postavené tělo, zařadit do jídelníčku pestrou
stravu, zkrátka snažit se minimalizovat faktory, které na funkci kloubů
nepříznivě působí. Zbytečně je nepřetěžujte, pohybujte se v přirozeném rozsahu a do té míry, do jaké vám to dovolí, a hlavně necvičte navzdory bolesti. Když už se počáteční potíže dostaví, můžete se poradit
s odborníkem o vhodném výběru správné kloubní výživy, která bude
komplexnějšího rázu a bude obsahovat více účinných složek.
Existují predispozice, které naznačují, že se naše klouby budou více
opotřebovávat?
V první řadě jde o genetickou predispozici k vrozeným vadám kloubů,
hlavně se to týká kolenních a malých u rukou. Dále je to věk 50+, nadváha, záněty a hormonální dysfunkce, ale i špatné stravovací návyky.
O svůj pohybový aparát bychom se měli starat stejně jako o svoji pleť
nebo vlasy.

Reklamy na kloubní preparáty a výživové doplňky naznačují, že jejich
užíváním bude člověk skákat málem jako kamzík. Jsou doopravdy tak
zázračné?
Existují predispozice, které naznačují, že se naše klouby budou Na českém trhu můžete najít celou řadu volně prodejných léků a dovíce opotřebovávat?
plňků stravy, ale vyznat se v nich opravdu není jednoduché. Jak najít
Faktorů, které ovlivňují kvalitu kloubu, je mnoho. Genetika je kvalitní kloubní výživu? Tuto otázku si klademe až ve chvíli, kdy se
náhle objeví velké bolesti, které mohou znamenat větší a dlouhodobější
jen jedním z nich. Důležitou roli hraje i typ postavy. Dvoumetrový stokilový muž má daleko větší pravděpodobnost, že postižení pohybového aparátu. Proto je velice rozumné začít s výživou
preventivně a vyživovat chrupavky průběžně. Ovšem smysl má jenom
ho budou ve čtyřiceti letech bolet klouby, než šedesátikilová
dlouhodobé užívání.
žena s výškou 160 centimetrů. Svou roli zde hrají i různá
revmatická onemocnění, ale třeba také lupénka a další řada
autoimunitních onemocnění.
Jaké látky by tedy neměly v kvalitních preparátech chybět?
Mezi ty účinné patří například chondroprotektivní látky, kolagenní peptiReklamy na kloubní preparáty a výživové doplňky naznačují, dy, MSM (methylsulfonylmethan), extrakt z boswellie a v neposlední řadě
vitamin C, který se účastní procesu tvorby kolagenu a je nesmírně důležitý
že jejich užíváním bude člověk skákat málem jako kamzík.
pro funkci kloubních chrupavek a kostí. Mnozí lidé nemají tušení, že
Jsou doopravdy tak zázračné?
Určitě ne. Ve své praxi tyto preparáty lidem nenabízím, ale ani v mnoha případech je zapotřebí vzájemná kombinace dvou nebo tří preje od nich nezrazuji. Komplexní obraz zdraví tvoří mozaika
parátů, které se svými účinky vzájemně doplňují. Je tedy v našem zájmu
faktorů a vlivů. Jen ten, kdo ji dokáže optimálně poskládat, žije dozvědět se více o složení ze zaručených zdrojů a nekupovat pofiderní
dlouhý život bez bolesti. •
produkty bez jakéhokoliv efektu. •
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VIROSTOP ústní sprej
Přírodní síla cistu krétského
a dalších léčivých rostlin.
• Vytváří ochranný ﬁlm na sliznici nosohltanu,
a tím fyzicky brání průniku virů a bakterií do buněk.
• Laboratorní testy prokázaly vysokou míru ochrany
před koronavirem SARS-CoV-2.*
• Posiluje imunitní systém.
• Má čistě přírodní složení.

* Studii účinků extraktů cistu krétského proti koronaviru SARS-CoV-2 in vitro
provedl v roce 2020 tým virologa Dr. Istvána Jankovicse na Complex Medical Centre – Déli Klinice v Budapešti.

Před koronavirem může chránit zázračná rostlina z Kréty
V boji proti celosvětově rozšířené pandemii koronaviru mohou pomoci přírodní látky. Odborníci už od
jara testují antivirotické účinky látek obsažených ve středomořském keři cistu krétském. Poslední laboratorní studie prokázaly, že spolehlivě působí také proti novému typu koronaviru SARS-CoV-2.
Rostliny rodu Cistus obsahují velké množství ponismus produkuje imunitní buňky a proteiny, které
lyfenolů, které se dobře vážou na povrch virů, namohou zničit jiné orgány. Právě tato imunitní reakrušují jejich ochranný bílkovinový obal a zabíjejí
ce může podle některých expertů vysvětlovat úmrtí
je ještě před tím, než stačí proniknout do buněk
mladších pacientů s onemocněním covid-19,“ uvedl
lidského organismu. Tyto vlastnosti extraktu cisvirolog a klinický mikrobiolog Dr. István Jankovics.
tu krétského potvrdili odborníci Complex Medical
Jeho tým testoval nejen čisté výtažky z cistu krétCentre – Déli Kliniky v Budapešti.
ského, ale také jejich kombinaci s extrakty dalších
Výsledky laboratorní studie potvrdily, že výtažléčivých rostlin, které obsahuje produkt VIROSTOP
ky z cistu krétského nejenže zamezují růstu virů,
ústní sprej. „Inhibiční účinek samotného cistu, byť
ale zároveň usměrňují patologické imunologické
trval i po 96 hodinách inkubace viru, byl nižší než
reakce způsobené virovou infekcí, čímž pomáhají
v případě vzorku VIROSTOPu ústního spreje,“ uposnižovat závažnost onemocnění. „Extrakt z cistu
zornil Dr. István Jankovics s tím, že uvedený příusměrňuje takzvané cytokinové bouře, tedy závažpravek prokazatelně snižuje riziko nákazy koronané imunitní reakce, při nichž napadený lidský orgavirem dokonce i při zředění v poměru 1 : 640.
Upozornění: Zdravotnická pomůcka I. třídy je určena pro dospělé a děti od 6 let věku. Preventivně aplikujte 2× denně pět vstřiků u dospělých a 2× denně dva vstřiky u dětí. Kontaktujte svého lékaře v případě, že příznaky onemocnění trvají déle než 7 dnů, pokud se příznaky
zhoršují nebo jsou provázeny horečkou a také v těhotenství a po dobu kojení.

03414 inzerce Denik Zdravi 192x256_v02.indd 1

12/11/2020 16:52

ROZHOVOR

• TEXT: ALENA BENÍŠKOVÁ • FOTO: MARTIN DIVÍŠEK/DENÍK

Nadváha
představuje
důležitý
rizikový faktor
osteoartrózy,
jednoduše se jedná
o mechanické
přetížení velkých
kloubů.

NEMOCNÉ
KLOUBY
VÝŽIVOU
NEVYLÉČÍTE
Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ SE LIDEM ČASTO PLETE. KLOUBNÍMI
PREPARÁTY SE LIDÉ MYLNĚ SNAŽÍ „LÉČIT“ I CHOROBY, NA KTERÉ
NEZABÍRAJÍ, NA NĚŽ MÁ PODSTATNĚJŠÍ VLIV PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
A FYZIOTERAPIE. DŮLEŽITÁ JE AKTIVNÍ ROLE PACIENTA A JEHO MOTIVACE,
ŘÍKÁ V ROZHOVORU PROFESOR LADISLAV ŠENOLT, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
EXPERIMENTÁLNÍ REVMATOLOGIE REVMATOLOGICKÉHO ÚSTAVU V PRAZE.
Onemocněním kostí a kloubů trpí
statisíce Čechů. Jaké jsou prvotní
příznaky, které by nás měly varovat?
Na začátku je třeba odlišit onemocnění
kostí a kloubů. Lidé si třeba často pletou osteoporózu, osteoartrózu (artrózu) a artritidu. Zní to skoro stejně, ale
průběh je jiný. Osteoporóza je metabolické onemocnění skeletu provázené
úbytkem kostní hmoty se zvýšeným
rizikem zlomeniny (typicky např.
obávaná zlomenina krčku). Osteoartróza je degenerativní kloubní onemocnění vedoucí k postupnému úbytku
chrupavky a ke změnám přilehlé kosti.
Ta se projevuje bolestí, ztuhlostí a sníženou pohyblivostí postižených kloubů. Rozvoj příznaků je u osteoartrózy
plíživý a dlouhodobý, někdy trvá i roky.
Mnohem vzácnější je pak revmatoidní
artritida, autoimunitní onemocnění,
které postihuje častěji ženy než muže,
obvykle začíná kolem 35. až 55. roku
a většinou se vyvíjí postupně v průběhu několika málo týdnů až měsíců.
Mají například obézní lidé vyšší pravděpodobnost, že se budou potýkat
s onemocněním pohybového aparátu?
A jak je to u jiných přidružených
chorob?
Nadváha samozřejmě představuje
důležitý rizikový faktor osteoartrózy,
jednoduše se jedná o mechanické přetížení velkých kloubů. Obézní pacienti
mají větší riziko kardiovaskulárních
a nádorových onemocnění, zdá se
také, že mohou i o něco častěji trpět
revmatoidní artritidou, ale v tomto
ohledu neexistuje mezi odborníky jednoznačná shoda. V případě revmatoidní artritidy nejde o prosté mechanické
přetížení, ale spíše o zvýšené uvolňování některých zánětlivých látek
z tukové tkáně. Pacienti s revmatoidní
artritidou, jejíž aktivita není dostatečně korigována léčbou, mají asi dvakrát
větší riziko kardiovaskulárních a plicních onemocnění, častěji trpí únavou,
mohou být depresivní a mají častěji
infekční komplikace.

V obchodech či v televizi se na nás valí
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nejrůznější kloubní preparáty. Jsou tyto
přípravky opravdu tak zázračné?
Samozřejmě že ne, zázračně účinné
přípravky nepotřebují reklamu. Volně
prodejné „doplňky stravy“ známé jako
„kloubní výživa“, stejně jako obdobné přípravky vázané na recept, jsou
primárně určeny pro zlepšení osteoartrózy. Nemají žádné doklady o účinnosti
proti autoimunitním onemocněním
typu revmatoidní artritidy, navíc mají
pouze malé účinky na zmíněnou
osteoartrózu. Nelze proto věřit některým tendenčním reklamám a zejména
nepravdám kolujícím na internetu
o vyléčení z artrózy po přípravku, který
je zrovna náhodou určen „právě pro
vás a s ohromnou slevou“. Osteoartróza
je bohužel stále onemocnění nevyléčitelné, navíc velmi obtížně léčitelné.
Na druhé straně je ale třeba, aby se při
artróze něco začalo dělat.
Čím bychom měli začít?
Musíme si uvědomit, že léčba osteoartrózy je komplexní a „kloubní výživa“ pouze
doplňkem. Podstatnou roli mají ostatní
opatření, hlavně pravidelné cvičení,
fyzioterapie, redukce váhy u obézních
pacientů, úlevu většinou přináší aplikace
tepla, elektroléčba, magnetoterapie, při
bolestech se využívají lokální nebo systémová analgetika nebo lokální obstřik
kloubů. Finální řešení u trvale bolestivých stavů ale přináší často až chirurgická intervence.
Jak můžeme správnou životosprávou
přispět k lepšímu zdraví našich kloubů?
Správná životospráva rozhodně pomáhá,
snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární
a nádorová onemocnění. Existuje jediné
revmatické onemocnění, u kterého
má dietní opatření opravdu klíčový
význam, a tím je dna, při které je třeba
omezit příjem purinů. Ze stravy by se
mělo vyloučit červené maso, vnitřnosti,
trvanlivé salámy, uzené maso, mořské
ryby, alkohol atp. U obézních jedinců
může redukční dieta snížit větší
zatížení pohybového aparátu a přispět
k menší bolesti kloubů zasažených
osteoartrózou. U revmatoidní artritidy

a ostatních imunitně podmíněných
nemocí je vztah onemocnění
a životosprávy méně jasný, existují ale
určité doklady např. o pozitivním vlivu
středomořské stravy, tj. stravy bohaté na
ovoce, zeleninu, ořechy, luštěniny, různá
semínka a ryby.
Existují jednoduché cviky na prevenci
onemocnění souvisejících
s pohybovým aparátem?
Jednoduché cviky existují, ale
nezabraňují vzniku revmatického
onemocnění. Přispívají však k lepší
kondici, mohou zmírnit bolest, zkrátit
ztuhlost a zlepšit rozsah pohybu.
Preventivně mohou zabraňovat vzniku
nevhodného postavení v kloubech,
rozvoji kontraktur a deformit. Důležité je
protahování svalů, zejména těch, které
mají sklon ke zkracování, a posilování
ochablých svalových skupin. Pacient
s revmatickým onemocněním by měl být
vyšetřen fyzioterapeutem, který by s ním
provedl vhodný nácvik správné techniky.
Důležitá je aktivní role pacienta, jeho
motivace a pravidelnost. Vhodné je např.
aerobní cvičení, chůze, jízda na kole nebo
rotopedu a plavání.
Dají se kloubní nemoci zcela vyléčit,
nebo jde už jen víceméně o udržování
dočasného stavu, jen aby se stav
nezhoršil?
Revmatická onemocnění nelze ve většině
případů vyléčit, pouze u zánětlivých revmatických chorob to již poměrně dobře
dokážeme. Na druhé straně degenerativní
stavy typu osteoartrózy je víceméně třeba
udržovat, postupnému zhoršování však
nelze často zamezit. Její průběh je variabilní, často postupuje pomalu, střídají
se různě dlouhá období bez příznaků
s mírnými příznaky nebo zhoršením
kloubních bolestí, kdy se mohou podávat
analgetika, účinná je také ambulantní rehabilitační léčba. V některých případech,
zpravidla při trvalé bolesti a vymizení
kloubní štěrbiny, je nutné konzultovat
ortopeda k naplánování chirurgické
intervence, tím se nejčastěji myslí umělá
náhrada kloubu. •

Vizitka
Prof. MUDr. Ladislav ŠENOLT, Ph.D.

je profesorem Univerzity Karlovy, internistou
a revmatologem. Je vedoucím Oddělení
experimentální revmatologie Revmatologického
ústavu v Praze a zaměřuje se na osteoartrózu
a revmatoidní artritidu.
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PŘED 4 LETY TO BYLA POMĚRNĚ
VELKÁ SLÁVA. U VYŠŇOŘENÉHO
STANU V SOUSEDSTVÍ
LONDÝNSKÉHO TOWERU SE
PROMENOVALI PÁNOVÉ VE
SMOKINZÍCH A DÁMY V ŠATECH
A USRKÁVALI KOKTEJLY
Z VYSOKÝCH SKLENIC, ABY ZA
CHVILKU UVNITŘ VYSLECHLI
POROTU, KTERÁ ROZHODOVALA
O NEJLEPŠÍCH VĚRNOSTNÍCH
PROGRAMECH EVROPY.
V NEJRŮZNĚJŠÍCH KATEGORIÍCH
CENY LOYALTY MAGAZINE
AWARDS ZÍSKALA TEHDY ČESKÁ
LÉKÁRENSKÁ SÍŤ DR.MAX HNED
TŘI. JEJÍ VĚRNOSTNÍ PROGRAM
PŘIVÍTAL LETOS NA PODZIM UŽ
ČTYŘMILIONTÉHO ÚČASTNÍKA. TO
Z NĚJ DĚLÁ ASI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
KLIENTSKÝ SYSTÉM U NÁS.
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Tři vítězství v prestižní soutěži Loyalty
Magazine Awards vzbudily u týmu
Dr.Max pochopitelnou radost

K

dyž tým Dr.Max přebíral
trojici cen v britské metropoli, měl za sebou věrnostní systém největší sítě
tuzemských lékáren sotva rok po zásadním faceliftu. V roce 2015 došlo ke kompletní přeregistraci klientů, každý z členů
musel potvrdit svou existenci a zájem,
jinak ze systému vypadl. „My klientům tehdy říkali a vlastně jim to říkáme stále, že pokud chtějí šetřit a čerpat výhody, ať nám to dají znát tím, že si
naši kartu pořídí. Jestli ne, ať si ji nepořizují,“ říká komerční ředitelka Dr.Max
Hana Bambulová. Podle ní měly nové
registrace kromě jiných dvě zřejmé výhody – jednak se počet členů opíral
o čerstvá data a jednak bylo možné vše
nastavit tak, aby byla zohledněna v té
době teprve chystaná legislativa související s GDPR.
Čtyřmiliontým
členem
věrnostního programu Karta výhod Dr.Max
se letos stala paní Božena Prášilíková z Litovle. Pro zajímavost: třímiliontý účastník byl zaregistrován v září
2018. Ale letošek není zajímavý jen
samotným počtem členů. Od tohoto roku lze poprvé také nejen mít, ale
i vystavit primární kartu přímo v mobilu. Dosud šlo vstoupit do programu jen
s plastovou kartou, ale výlučně plastová éra končí. Nově existuje možnost založení členství i pouhou elektronickou
formou, aniž by musel člen klubu kartu
fyzicky vůbec vlastnit.
Už delší dobu je zřejmé, že lidí, kteří jsou proti tomu, aby karty zabíraly místo v peněžence, přibývá. A zvlášť
v tomto „koronavirovém roce“ vzrostl počet těch, kteří virtualitu vítají všude, kde to jde. Registraci do klientského programu bezplastovou formou
je možné provést na webové stránce i přes mobilní aplikaci Dr.Max. Pořád ale jde založit si plastovou klientskou kartu po vyplnění papírového
formuláře v lékárně jako dosud. To vychází vstříc zejména starším zájem-

Hana Bambulová a Tomáš Hanák s věrnostní
kartou při udělování titulu Nejdůvěryhodnější
značka lékárenské síti Dr.Max

cům, i když například senioři prokázali letos obdivuhodnou schopnost poprat
se s novotami – třeba s eReceptem
v telefonu nebo videochatováním se
svými potomky.

LONDÝNSKÁ TREFA

Co vlastně porotu v Londýně, která
rozhodovala o „Oscarech“ pro nejlepší věrnostní program, přesvědčilo, že
Karta výhod je nejlepší? „Nejspíš to,

Klientský program
Dr.Max je v Česku
rekordní nejen
mezi lékárnami
– už má 4 miliony
členů.
že je její systém propracovaný,“ říká
Hana Bambulová, „nabízí tvrdé i měkké benefity – ty tvrdé se dají vyjádřit
penězi, ty měkké zase zvyšují pocit
péče.“ Do první kategorie určitě patří
slevy z doplatku na léky, ale taky výhodné Dr.Max ceny nebo individuální
slevové kupony. Do druhé zase on-line poradenství, vzdělávací brožury
a příbalové letáky ke stažení, služby
v rámci mobilní aplikace – zmiňme

aspoň zjednodušenou verzi tzv. patient compliance programu, kde jde
v podstatě o osobního asistenta při užívání léků, upozorňujícího například na
frekvenci a dávkování, či přehled vyzvednutých medikamentů.
Zpočátku mohly výhody čerpat jen
speciálně nadefinované skupiny pacientů, ale dnes už z nich může těžit úplně každý. I proto je program
úspěšný a poté, co byl rozvinutý
v České republice, úspěšně se implementuje i v jiných zemích, kde značka
Dr.Max působí.
„Náš věrnostní systém dokládá, že
obchod a lékárenství nemusí jít proti
sobě a na našem příkladu lze doložit, že
také nejde,“ je přesvědčena Hana Bambulová, „lékárník se stává lékárníkem,
protože chce být prospěšný pacientovi.
To není fráze, a letošek to jasně prokázal – o potřebnosti lékárníků jako posile první linie ve zdravotnictví asi nikdo
nepochybuje, každý se o tom mohl přesvědčit na vlastní oči. A marketing v podobě věrnostního systému přivede do
lékárny víc lidí, než by jich tam přišlo
normálně. A to naplňuje ambici lékárníka.“
I proto asi neměla koronavirová krize, která se na jaře projevila dočasně
i sníženým provozem v českých lékárnách, na zájem o Kartu výhod Dr.Max
prakticky žádný vliv. Týdenní přírůstky
byly rovnoměrné, na podzim dokonce
ještě akcelerovaly. A e-maily rozesílané
v rámci klientského programu bylo
možné během nástupu pandemie využít
i k šíření tolik potřebné zdravotnické
osvěty. •
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VYHRAJTE POLŠTÁŘ MAGNIFLEX

NEPŘÁTELÉ našeho spánku
CHRÁPÁNÍ, ŠLOFÍK PO OBĚDĚ, ODCHOD DO POSTELE PO PŮLNOCI – TO A JEŠTĚ MNOHEM
VÍC NÁM KAZÍ NÁŠ SPÁNEK. KAM AŽ TO MŮŽE VÉST A CO TÍM MŮŽEME DĚLAT?

Spánek je nezbytná součást našeho života, během ní se náš organismus regeneruje. Pokud není kvalitní, začnou
se brzy objevovat různé neduhy. Sníží se fyzická aktivita, budete unavení
a budete se těžko soustředit. Kdo jsou
největší nepřátelé spánku?

CHRÁPÁNÍ

Jednou z nejčastějších příčin nekvalitního spánku je chrápání. Potýká se
s ním až 45 procent populace, častější je u mužů. Navíc se pořádně nevyspí ani chrápající, ani spolunocležník.
Pokud problém neřešíte, hrozí vám nejen rozkol v rodině, ale také závažnější
onemocnění, nervová či oběhová. Přidává se podrážděnost, neklid, snadno
se rozčílíte, mohou vás přepadat úzkosti. „Prvotní příznaky přitom bývají často zlehčovány a neřešeny,“ upozorňuje na zkušenosti ze své praxe
lékař Tomáš Filipovský z ABClinic Art
& Beauty na Chodově v Praze. „Lidé ke
mě do ordinace přijdou často až poté,
kdy propukne zdravotní problém nebo
doma vznikne konflikt.“
Proč chrápeme? Příčin je spousta.
Patří mezi ně výrazná nadváha, nepravidelný odchod na lůžko či popíjení alkoholu před spaním. „Problémy může
způsobovat i užívání sedativ, spaní na
zádech, fyzický a psychický stres, přepracovanost, nedostatek pohybu a relaxace, ale také onemocnění v oblasti
nosní a ústní dutiny, která znemožňují dostatečné proudění vzduchu těmito
prostory,“ vypočítává lékař Filipovský.
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„Mým úkolem je tyto problémy odhalit
a snažit se je eliminovat,“ dodává.
Zatímco lehké pochrupkávání je
považováno za „kosmetickou“ vadu,
u těžších případů se už může jednat
o významnou a závažnou poruchu,
která vede až k nebezpečné spánkové apnoe, občasné zástavě dechu během spánku. Problémem chrápání se
zabývá široká síť pracovišť, která nabízejí adekvátní pomoc. „Základem
budoucího úspěchu je pečlivé vyšetření nosní a ústní dutiny. Při rozhovoru
o obtížích se snažíme získat co nejvíce informací a ke stanovení diagnózy
využíváme spánkové laboratoře,“ říká
Filipovský.
Problém s chrápáním může být řešen chirurgicky rozšířením zúžených prostor v oblasti horních dýchacích cest. „To eliminuje ucpávání
nosu a kolaps měkkých tkání v dutině ústní, nedochází tak k jejich vibracím. Díky tomu přestane spáč vyluzovat ony charakteristické zvuky,
tedy chrápat,“ vysvětluje lékař. Možná je i plastika pomocí laseru. „Měkké
patro se ošetří laserem, následně dojde k jeho zjizvení a tím i ke zpevnění.
Nemusíte se bát bolesti nebo krvácení, zákrok není ani spojený se změnou
výslovnosti či poruchami polykání,“
popisuje novou metodu doktor Filipovský. Tato operace se provádí ambulantně, v místním znecitlivění, a je
hotová za 30 minut. K dechové podpoře apnoiků nabízejí zase spánková centra přístroje, které pracují na

principu udržování přetlaku vzduchu
v dýchacích cestách, nedochází tudíž
ke kolapsům měkkých tkání a uzavírání prostork dýchání.

ZPOŽDĚNÁ FÁZE

Dalším nepřítelem spánku je tzv. zpožděná fáze. Ta většinou „přepadá“ dospívající či mladé dospělé, kteří si
zkracují dobu spánku kvůli studiu, zábavě nebo hrám na počítači. Do postele se dostanou po půlnoci nebo až
v ranních hodinách a celé dopoledne vyspávají. „Zpožděnou fází spánku
trpí 7 až 10 procent populace. Je spojena se zvýšeným výskytem psychiatrických onemocnění, jakými jsou úzkost a deprese,“ upozorňuje doktorka
Iva Příhodová z Neurologické kliniky
a Centra klinických neurověd Univerzity Karlovy v Praze. Velký vliv na zkrácení doby spánku a jeho posun do pozdějších hodin má také sledování televize,
internetu, používání mobilního telefonu či závislost na sociálních sítích.
K významnému narušení může vést
také směnný provoz. Na nespavosti se
podílejí i stres a nejrůznější psychická
onemocnění. Nevyspíte se ani, pokud
trpíte náměsíčností.

CO S TÍM?

Než navštívíte lékaře, zkuste učinit některá opatření. Relaxujte, vyhýbejte se
stresu, soustřeďte se na příjemné zážitky, choďte odpoledne na procházky,
třeba se psem, pravidelně se stravujte,
nejezte pozdě večer. Pokud máte nad-

váhu, snažte se zhubnout. Zaměřte se
také na změnu večerních rituálů. Vynechte alkohol a odcházejte do postele
včas a v tutéž dobu. Ložnici nepřetápějte a před spaním vyvětrejte. Před usnutím si čtěte knížku. Mobil si večer úplně zakažte, jeho modré světlo narušuje
spánkový rytmus. Při spaní ležte raději na boku než na břiše nebo na zádech.
Pomůže také kvalitní matrace s optimální tuhostí a vhodný polštář, který
bývá často podceňován. „Správný polš-

tář by měl udržet krční páteř v přirozené
poloze. Hlava by neměla padat k ramenu ani se zvedat nahoru směrem k hrudi, či naopak do záklonu,“ říká Pavel Košut, manager firmy Magniflex. „Vybírat
byste ho měli i podle polohy, v jaké nejčastěji spíte. Pro lidi, kteří spí na boku
nebo na zádech, je ideální tzv. vlnka.“
Pokud do ložnice proniká světlo z venku, pořiďte si husté závěsy nebo roletu
se systémem black out, které zajistí absolutní tmu. •

Ačkoliv je navržen ve tradičním stylu,
je zdravotní anatomický polštář Vitale
Standard od italské firmy Magniflex
výjimečným produktem. Je vysoký
12 centimetrů a směrem k okrajům se
ztenčuje. Správnou podporou při spaní
na boku zmírňuje tlak na krční tepnu
a při spaní na zádech na nervové kanálky
v krční páteři. Zmírňuje negativní dopady
na páteř i při spaní na břiše. Snímatelný
a pratelný potah z polyesteru s obsahem
bambusového vlákna je prodyšný
a velmi příjemný na dotek.
Více na www.magniflex.cz.
Jak vyhrajete polštář Magniflex Vitale
Standard v hodnotě 1790 Kč?
Stačí nám poslat odpověď na otázku:
Jak se cizím slovem nazývá nespavost?
Své odpovědi spolu s vaší adresou
posílejte pod heslem SPÁNEK na: zdravi@
denik.cz. Vyhrává 20., 40. a 60. správná
odpověď. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2020.
1082222-36 INZERCE

odstranění šedého zákalu
vám přinese radost do života
nevidíte tak ostře jako zamlada a barvy vám začínají blednout?
zřejmě se o slovo přihlásil šedý zákal. jedná se o nejčastější
onemocnění očí v pokročilejším věku. ale není se čeho bát.
„Při šedém zákalu neboli kataraktě dochází ke snížení průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji
v důsledku stárnutí. Většinou
se objevuje po 65 roce života
a příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění na blízko
i do dálky a také citlivost na světlo,“ vysvětluje primářka Oční kliniky DuoVize, MUDr. Lucie Valešová.
BezBolestný zákrok
Oční kapky ani silnější brýle nepomohou. Šedý zákal lze úspěšně
léčit jedině operací, během které
se původní zakalená lidská oční
čočka nahrazuje čočkou umělou.
„Jedná se o rychlý chirurgický
zákrok, kterého není třeba se
obávat. Operované oko je znecitlivěno speciálními kapkami, takže
zákrok vůbec nebolí. Na ope-

račním sále stráví pacient asi
15 minut a po krátkém odpočinku
může s doprovodem odejít domů.
Již druhý den na operované oko
normálně vidí,“ popisuje docentka Šárka Skorkovská, primářka
brněnské Oční kliniky NeoVize.
Umělá čočka zůstává v oku natrvalo. S výběrem nejvhodnější
nitrooční čočky pacientovi před
operací pomůže lékař s ohledem
na jeho požadavky a očekávání.
Léčbu hradí pojišťovny
Základní operaci šedého zákalu
s implantací monofokální čočky
plně hradí zdravotní pojišťovny.
A to včetně podrobného předoperačního vyšetření, které trvá až
3 hodiny a odborníci během něj
komplexně vyšetří pacientovy oči.
Důležitou součástí vyšetření je

operace bez skaLpeLu
Oční kliniky NeoVize Brno
a DuoVize Praha nabízejí také
možnost zvolit operaci šedého zákalu s asistencí laseru LenSx. Veš-

keré ostré nástroje jsou v takovém případě nahrazeny precizním
laserovým paprskem a chirurg
vůbec nepoužívá skalpel. Pacienti,
kteří dosud váhali s operací, protože měli obavy ze skalpelu, se
díky využití laseru zákroku nebojí
a jsou klidnější.
Díky moderním metodám je
operace šedého zákalu bezpečná,
rychlá a bezbolestná. Není čeho
se obávat. Čím dříve na operaci půjdete, tím dříve se vrátíte
ke svým koníčkům a radostem.
Čeká na vás kvalitní život plný
zážitků a barev.

www.neovize.cz tel.: 775 858 700

www.duovize.cz tel.: 777 643 020

také výběr nitrooční čočky. Monofokální čočka odstraní dioptrie
na jednu vzdálenost a pacient
má možnost si vybrat, zda chce
po zákroku odložit brýle do dálky nebo na čtení. Pokud chcete
odložit brýle úplně, je ideálním
řešením trifokální čočka, která
zlepšuje vidění na čtení, na počítač i do dálky.
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Ranní protažení stimuluje centra
slasti a tím zlepšuje náladu.
Vědci tvrdí, že první půlhodina po
probuzení rozhodne o tom, jak
se budeme cítit celý den.

Zuzana Rybářová

pomáhá lidem od bolestí zad a stresu. Je sportovní trenérkou
metody DNS (Dynamická Neuromuskulární Stabilizace), kterou
založil a neustále vyvíjí profesor Pavel Kolář. Vystudovala fitness
základ a bodystyling ve Škole fitness profesionálů FISAF.cz
a absolvovala mnoho školení a kurzů zaměřených na bolest zad.
Zajímá se také o relaxační techniky, které dokážou ulevit tělu
i hlavě. Vede živé kurzy Bodystylingu a Zdravých zad, pořádá
on-line lekce a přednáší o zdravém životním stylu. Na svém
webu Zuzica.cz píše o novinkách v boji proti bolesti zad i stresu,
které zkouší na vlastní kůži (a především na vlastní záda).

UVOLNĚNÍ OBRATLŮ

ZACVIČME SI po ránu

CÍTÍTE SE PO PROBUZENÍ ZTUHLÍ A NECHCE SE VÁM VSTÁVAT? NEVADÍ, KLIDNĚ CHVÍLI ZÍVEJTE, PROTAHUJTE
SE A PAK TEPRVE VYSKOČTE Z POSTELE A ZACVIČTE SI. CELÝ DEN SE BUDETE CÍTIT FIT.

P

rotažení ještě v posteli je důležité. Ruce a nohy protahujte do délky, otáčejte se, kruťte hlavou, záleží, co vás bude
bavit. Tělo vám samo napoví, co potřebuje. Zívejte, klidně nahlas, rozhýbete svaly v obličeji a zvednete si náladu.
„Proč každé ráno cvičit? Protože vás nebude nic bolet,“ říká cvičitelka Zuzana Rybářová, které čerpala vědomosti i od věhlasného lékaře Pavla Koláře. „Několikaminutové ranní cvičení uklidňuje mozek, zvyšuje hladinu hormonů štěstí a okamžitě zlepšuje náladu. Když vydržíte,“ říká cvičitelka, která každé ráno on-line předcvičuje zájemcům,
„budete pozitivnější a získáte víc energie.“ Jak na to?

ULEVTE ŠÍJI A HLAVĚ

Chodidla postavte v šíři
pánve a zůstaňte jimi opřeni
do tří bodů – pod palcovým
a malíkovým kloubem a do
paty. Kolena nepropínejte,
na uvolnění udělejte několik
koleček pánví. Nyní bradu
položte co nejblíže k hrudníku
a dělejte hlavou pomalé
úklony, nejdřív na jednu
stranu a pak na druhou.
Nespěchejte, pokud někde
cítíte napětí, chvilku v tom
místě setrvejte.

NASTAVTE RAMENA
PROTI STRESU

Zvedněte ramena až k uším
a chvilku v této pozici
vydržte. Cítíte, jak je to
nepříjemné? A přesto právě
v této pozici se naše tělo
ocitá přes den tak často!
Může za to stres, napětí.
Hned po ránu nastavte
ramena do správné polohy.
Stáhněte je od uší dolů
a do šířky, představujte si,
že lopatky zasunujete do
zadních kapes u kalhot.
Opakujte 5x a nakonec
setrvejte s rameny
i lopatkami dole.
Protáhněte krční páteř.
Představte si, že máte větší
uši a vytahujete se za nimi
nahoru ke stropu. Hlavu
vytáčejte několikrát do
stran, šíje i ramena zůstávají
uvolněné.
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Zůstaňte na zemi na všech
čtyřech. Nohama se posunujte
dozadu, až zůstanou na
špičkách, kolem trupu máte
pořád pevný válec (viz cvik na
pevné břicho). Pánví jděte co
nejvýš, jako by na vás padal
strop, který se snažíte odstrčit
nahoru. Záda jsou krásně rovná,
prodýchejte se do třísel a chvíli
vydržte.

POSÍLENÍ BŘICHA

Pomalu klesejte na všechny
čtyři, ale zůstaňte ještě chvilku
ve výdrži na špičkách, s koleny
několik centimetrů nad zemí.
Držte rovná záda, v bříšku máte
pořád přiměřený nitrobřišní tlak,
hlavu vytahujte dopředu.

KOČKA PRO PRUŽNÉ TĚLO
PROTÁHNĚTE KRČNÍ PÁTEŘ

Zvedněte ruce do upažení, aby byly v jedné přímce. Pěsti jemně
zatněte, nechte volné jen palce, které směřují nahoru. Hlavu otočte
do jedné strany, podívejte se na palec směřující nahoru, druhý zároveň
dejte dolů. Vytočte hlavu na druhou stranu, palec jde nahoru, u opačné
ruky naopak dolů. Ramena a lopatky držte dole.
Opakujte 5x na každou stranu.

PRO PEVNÉ BŘICHO I STEHNA

Nadechněte se do hrudníku a s výdechem ho
nechte klesnout. Představte si, že u bránice
máte míček a ten chcete nafouknout do
celého břicha, do třísel až do zad, do bederní
páteře. Vznikne „pevný válec“
kolem trupu. Vzduch malinko
vyfoukněte, ať můžete plynule
dýchat. Nitrobřišní tlak pořád
kontrolujte, například tím, že si
řeknete souhlásku G, která nám
znovu naplní váleček. Zvedněte
ruce nahoru (ramena a lopatky
zůstávají pořád dole), jako když
chcete ze skříně sundat těžký
květináč s kytkou. S pevným
trupem a rovnými zády ho
pokládejte na zem. Kolena
směřují od sebe. Zkuste se posunovat
co nejníž, ale jen tak, aby to kolenům
a kyčlím bylo příjemné. Chodila mohou
být dál od sebe. Pomyslný květináč pak
pomalu zvedejte a vracejte ho na skříň.
Opakujte 5x.

Jděte na všechny čtyři do
pozice kočky. S nádechem
vyhrbte páteř a podívejte se
přitom na pupík, s výdechem se
v páteři prohněte. Pozor, první
v pohybu musí být vždy zadek.
Několikrát opakujte. Můžete
přidat pomalé krouživé pohyby
v pánvi a bederní páteři,
několikrát na každou stranu,
a pak i v hrudní páteři (rovněž
několikrát na každou stranu) pro
celkové uvolnění.

PROTAHOVACÍ OKÉNKO

Zůstaňte na všech čtyřech,
jednu ruku dejte pod tělo
a vytáčejte trup dovnitř.
Vydržte.
Vyměňte ruce a zopakujte
na druhou stranu.

KOBRA, KAŽDÉ RÁNO DOBRÁ
Lehněte si na břicho a čelo
položte na zem. Dlaně nechte
položené na zemi na úrovni
ramen. Vzepřete se na
předloktích a vytáhněte hlavu
co nejvíce do dálky, jako by nás
někdo tahal za uši dopředu.
Zadeček i stehna jsou uvolněná,
ramena jsou dole od uší.
S nádechem jděte nahoru,
s výdechem dolů. Opakujte 10x.
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mí půjčka na bydlení (nejčastěji hypotéka). Vázaným spotřebitelským úvěCO DĚLAT, KDYŽ PODEPÍŠETE
rem je úvěr, který je vázán na koupi zboží
nebo poskytnutí služby, a právě tyto jsou
NEVÝHODNOU SMLOUVU?
v předvánočním čase nejčastěji poskyV případě problémů se můžete obrátit na některou
tované. „Osobně jsem toho názoru, že je
z osobních bezplatných poraden SOS-Asociace.
třeba si položit dvě základní otázky, a to
Jejich seznam i poradenskou dobu najdete na
s kým smlouvu uzavírám a zda pro mě
www.asociace-sos.cz.
nejsou smluvní podmínky příliš nevýTelefonicky můžete požádat o pomoc na číslech
hodné, především co se týče výše úroků
542 210 549 a 542 210 778. Zde vám také poradí
a poplatků,“ podotýká odbornice ze
s návrhem na zahájení mimosoudního řízení
Sdružení obrany spotřebitelů.
u finančního arbitra, které je pro spotřebitele zdarma.
Aby člověk mohl posoudit, zda smlouvu uzavírá se seriózní společností, může
si ji vyhledat v obchodním rejstříku a pří- vy mají jednotné podmínky a fakticky je havý postup. „Tak tomu již dnes není,
padně se na internetu podívat na recen- ovlivňuje pouze podnikatel, avšak pokud jelikož banky se neustále modernize této společnosti. Zkušenosti ostatních je ve smluvních podmínkách pro spotře- zují a v současné době nabízejí i vyspotřebitelů totiž mohou být často vel- bitele stanovena vysoká smluvní poku- řízení půjček do pár minut. Nemůže
mi užitečné. „Rovněž je vhodné si prově- ta či nepřiměřený úrok, je lepší smlouvu se však říct, že všechny nebankovní
řit, zda daná společnost získala licenci od s touto společností vůbec neuzavřít. Zá- půjčky jsou špatné. Pokud je poskyČeské národní banky, neboť tuto licenci sadní je tedy posoudit výši úroků i cel- tuje společnost s licencí od ČNB, ktemusí mít bankovní i nebankovní společ- kové náklady na půjčku, což vyjadřuje rá dodržuje podmínky podle zákona
RPSN,“ vysvětluje expertka.
nosti,“ radí Gerta Mazalová.
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěPokud si potřebujete půjčit peníze, je ru, úvěrová smlouva může mít stejné, ba
Aby si spotřebitel mohl odpovědět i na
druhou otázku, musí si projít konkrétní lepší zajít do banky, jelikož zde nehro- i výhodnější podmínky, než je tomu
smlouvu, kterou mu společnost nabízí. zí, že naletíte podvodníkům. Zákazní- u bankovních půjček. V tomto přípa„Tento krok většina lidí přeskočí, proto- ci, kteří potřebují peníze rychle právě dě by však spotřebitel měl být obeže si myslí, že je to zbytečné a že smluv- na vánoční dárky, však tuto formu pří- zřetnější při výběru konkrétní společní podmínky stejně nemůže běžný člověk liš často nevolí, jelikož mají předsud- nosti,“ uzavírá předsedkyně Sdružení
ovlivnit.
Je pravda,
že formulářové
smlou-9:53ky,
že půjčení
peněz z banky je zdlou- obrany spotřebitelů. •
příloha zdraví
10.11.qxp_Sestava
1 10.11.20
Stránka
1

Půjčky
na vánoční
dárky?

ŠPATNÝ
NÁPAD
PŘED VÁNOCEMI SI LIDÉ
NEJČASTĚJI PŮJČUJÍ NA DÁRKY
PRO RODINU A SVÉ BLÍZKÉ.
UZAVŘÍT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
SE DÁ BĚHEM PĚTI MINUT PO
INTERNETU NEBO TELEFONICKY.
NÁSLEDNÉ SPLÁTKY VÁS ALE
MOHOU ZADLUŽIT NA ROKY. KDYŽ
UŽ SI ALE MERMOMOCÍ MUSÍTE
UŽÍT VÁNOCE NA DLUH, DÁVEJTE
POZOR, OD KOHO A ZA JAKÝCH
PODMÍNEK SI PŮJČUJETE.
Před Vánocemi mnozí lidé shánějí peníze na dárky pod stromeček. „Chtějí mít
Vánoce co nejkrásnější, a proto si často
půjčují bez rozmyslu i větší částky, aniž
by počítali s riziky, která jsou s půjčkami
spojená. Často si ani nedají pozor na to,
s jakou institucí smlouvu o úvěru uzavírají,“ říká Gerta Mazalová, předsedkyně
Sdružení obrany spotřebitelů, které už
řešilo nejednu stížnost na předvánoční
nebankovní půjčky. Půjčovat si peníze
na dárky podle ní není rozhodně dob18

rý nápad: „Lidé si chtějí udělat radost,
přitom ale často riskují. Navíc nyní,
v době koronavirové krize, mohou přijít nečekaně o zaměstnání, nezvládnou
pak splácet a radost z dárků se změní
v úzkost a nejistotu, co bude dál. Dluh se
kvůli nesplácení navýší o různé sankce
a pokuty a nakonec může dojít na nejhorší – na exekuci.“

LICHVÁŘI V POHOTOVOSTI

V adventním čase se aktivizují lichváři s nejrůznějšími nabídkami půjček,
i proto je nakupování vánočních dárků na úvěr velmi rizikové. Úvěrové společnosti lákají spotřebitele na „výhodné
půjčky bez záruky a ihned“ slogany jako
„Dopřejte si bohaté Vánoce!“ a podobně. Touto reklamou svádějí spotřebitele
ke zbytečnému zadlužování, které může
vést do dluhové pasti. Když potřebuji
úvěr, je nutné položit si otázku, kde a jak
si ho zařídit. „Rozhodně nedoporučujeme přijímat nabídky na ulici, v obchodních centrech, přes telefony či reagovat
na inzeráty v tisku. Na rozdíl od hypoték
podobně fungující úvěrové společnosti selhávají v řádném zjišťování solventnosti spotřebitele. Pokud úvěr opravdu
potřebujeme, doporučujeme si ho vzít
u známé a seriózní úvěrové společnos-

1096184-05 INZERCE

ti, ideálně banky, u které máte svůj soukromý účet,“ vysvětluje Gerta Mazalová. „Také si musíme uvědomit, zda jsme
schopni úvěr vůbec splatit. Před podpisem smlouvy je také dobré si spočítat,
kolik si půjčuji a kolik navíc budu vracet,
připočítat musíme RPSN, skryté poplatky a případné smluvní pokuty a připustit
si, že naše pohledávka může být předána někomu jinému. Prostě doporučujeme pozorně číst smlouvy,“ zdůrazňuje
Gerta Mazalová.
Obecný návod, jak se ze smlouvy vyvázat, totiž není. Vždy je potřeba postupovat podle obchodních podmínek dané
společnosti. Pokud však jednání poskytovatele úvěru nebude férové, mohou se
spotřebitelé obrátit na poradny SOS-Asociace, popřípadě podat návrh na zahájení
řízení u finančního arbitra.

+

90 tablet

ZDARMA

SÍLA PRO KLOUBY

GELATINA PLUS maritime
KOLAGEN MARITIME
speciálně upravené bílkovinné látky z mořských
živočichů - hydrolyzát MARITIME.
Jedná se o kolagen nejvyšší kvality. Ten v těle představuje základní stavební látku kloubní chrupavky,
kostí, šlach a vazů.

S KÝM A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

Když už se člověk rozhodne půjčit si
před Vánocemi peníze, měl by si především uvědomit, co je to vlastně spotřebitelský úvěr. Podle zákona se „spotřebitelským úvěrem rozumí odložená
platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo
obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli“.
Spotřebitelským úvěrem se také rozu-

DARUJTE ZDRAVÍ

360 tablet

Doplněk stravy

ZDRAVÍ 55+ | PSYCHOLOGIE
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TABLET
DENNĚ

VÁPNÍK, HOŘČÍK, VITAMIN C
minerální spektrum nezbytných biogenních látek,
které zdravý kloubní aparát potřebuje každý den
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VYROVNAT SE S TÍM, ŽE NÁM BLÍZKÁ OSOBA UMÍRÁ, JE VŽDY VELMI TĚŽKÉ. PRO TYTO
PŘÍPADY FUNGUJÍ V ČESKU HOSPICE, KTERÉ NABÍZEJÍ JAK LŮŽKOVÁ ZAŘÍZENÍ, TAK DOMÁCÍ
POMOC, BĚHEM NÍŽ ODBORNÍCI DOCHÁZEJÍ ZA UMÍRAJÍCÍMI PŘÍMO DOMŮ. MÁME PRO VÁS
RADY A DOPORUČENÍ, KTERÁ MOHOU USNADNIT POSLEDNÍ CHVÍLE ŽIVOTA NEMOCNÉHO.

kušenosti s pomocí zaměstnanců hospice má
paní Hana z Brna, která by bez jejich podpory
jen těžko zvládala péči o svou maminku. „Když
jsem se dozvěděla, že jí zbývá pár týdnů života, bylo jasné, že si ji vezmu domů a budu se
o ni starat. Neexistovala pro mě varianta, že bych ji někam
dala. Měla jsem dostatek síly a v práci mi dali volno, za což
jsem byla velmi vděčná. Myslela jsem si, že to bude jednoduché, ale maminčin stav se rychle horšil a já nevěděla, co
přesně dělat nebo nedělat,“ vypráví Hana.
Na uřadu práce, kde si vyřizovala příspěvek na péči,
jí poradili, ať zkusí oslovit místní hospic. Což udělala
a začala využívat jeho mobilní služby. „Pomohla mi
hlavně jejich telefonická poradna, protože veškerá péče
o maminku byla psychicky velmi náročná. Přes den jsem
se snažila být kvůli ní silná, ale v noci to na mě padalo. Nejen to, že je maminka nevyléčitelně nemocná, ale i stres,
jestli dělám všechno správně,“ svěřuje se.
Nakonec za její maminkou chodil i lékař
z hospice, který jí pomáhal od bolestí, a nakonec i psycholog, který tu byl jak pro ni,
tak pro Hanu: „Byla to opravdu úleva,
někomu se s tím trápením svěřit.“
O maminku se starala celkem sedm
týdnů. „Jsem ráda, že jsme poslední
chvíle mohly strávit spolu. I když to
bylo náročné, byla doma, ve svém,
a to bylo pro nás obě zásadní,“ uzavírá svůj příběh.

trpí nevyléčitelnou nemocí ve vážném nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je mírnit bolest, citlivě řešit duševní i tělesné
obtíže, které se v této době mohou objevit, a poskytovat podporu nejen nemocnému, ale i jeho blízkým. Někdy může mít
podobu i specifické intenzivní péče. „Paliativní péče ideálně
začíná v okamžiku, kdy je pacientovi zjištěno závažné nevyléčitelné a potenciálně život ohrožující onemocnění. Tzn.
i tehdy, je-li snahou lékařů pokusit se i o úplné vyléčení nebo
o významné prodloužení života. Paliativní péče tedy může být
poskytována i řadu let,“ vysvětluje primářka Irena Závadová
z Domácího hospice Cesta domů.
Paliativní péče není vázána na konkrétní místo, zásadní je,
aby lidé na konci života byli v prostředí, kde se cítí dobře – ve
většině případů tedy doma. Pokud člověk rodinu nemá, nebo
z nějakého důvodu není možné, aby doma zůstal, je možné
využít lůžkový hospic, kde se o něj během posledních týdnů
života co nejlépe postarají. Paliativní péči poskytuje tým
lékařů různých specializací, zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, psychologové, duchovní, sociální pracovníci i dobrovolníci.

Na úřadu práce, HOSPIC
Hospic poskytuje péči těžce nemoca umírajícím osobám a jeho hlavkde si vyřizovala ným
ním cílem je co nejvíce zlepšit kvalitu
posledních chvil života. V hospici půpříspěvek na péči, sobí
tým lékařů, zdravotních sester
a ošetřovatelů, k dispozici je tu rovněž
jí poradili, ať zkusí psycholog
nebo duchovní. „Paliativní
péče začíná mnohem dříve v průběoslovit
místní
PALIATIVNÍ PÉČE
hu závažného onemocnění, zatímco ta
hospicová je určena pacientům s předpoJedná se o komplexní péči o člověka, který
hospic.
20

CO POTŘEBUJETE
VĚDĚT?
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

V případě, že se staráte o blízkou
osobu kvůli jejímu zdravotnímu
stavu nebo potřebujete pomoci i vy,
můžete požádat o příspěvek na péči.
Jeho výše se dělí do čtyř skupin
podle schopnosti zvládat základní
životní potřeby. Písemnou žádost
získáte na pobočkách úřadu práce,
kde vám s jejím vyplněním pomohou
sociální pracovníci. Dokument se
dá také stáhnout na webových
stránkách ministerstva práce
a sociálních věcí. Žádost pak podáte
na příslušné pobočce úřadu práce
podle místa trvalého bydliště.
• Stupeň I - 880 Kč (lehká závislost)
• Stupeň II - 4400 Kč
(středně těžká závislost)
• Stupeň III - 8800 Kč (těžká
závislost) - pokud je poskytovatel
pobytové sociální služby dětský
domov nebo speciální lůžkové
zařízení hospicového typu
• Stupeň III - 12 800 Kč
(těžká závislost) - pokud o člověka
pečuje blízká osoba
• Stupeň IV - 13 200 Kč
(úplná závislost) - v případě
pobytových služeb
• Stupeň IV - 19 200 Kč
(úplná závislost) - pokud pečuje
blízká osoba

CO ZAŘÍDIT PŘI ÚMRTÍ?

Po smrti blízkého člověka přichází
čas truchlení, ale zároveň je potřeba
řešit řadu úředních záležitostí. Kromě
zařizování pohřbu a vypořádání
dědictví je potřeba převést smlouvy
například na odběr elektřiny, plynu
a dodávek vody, v případě, že zemřelý
pobíral příspěvek na péči, je potřeba
jeho úmrtí do osmi dnů ohlásit na
úřadu práce. Nezapomeňte také
požádat o nový občanský průkaz
na obecním úřadě, pokud je v něm
potřeba změnit stav. Potřebujete
k tomu občanský průkaz a úmrtní list
(ten obdržíte poštou z matriky). Nový
občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.
V případě, že měl zemřelý uzavřenou
smlouvu s mobilním operátorem na
měsíční paušál, tak tato smlouva
jeho smrtí zaniká. Nemůže se
proto stát, že by po vás operátoři
mohli žádat zaplacení pokuty za
předčasně ukončenou smlouvu.

kládaným dožitím v řádu dnů
či jednotek týdnů,“ vysvětluje základní rozdíl primářka
Závadová.
V Česku existují domácí
nebo lůžkové hospice, případně denní stacionáře.
• Domácí
(nebo také mobilní) hospic
poskytuje péči přímo v místě
bydliště pacienta, kde se o něj
stará rodina či přátelé spolu
s lékaři a dalšími pečovateli,
kteří do domácího prostředí docházejí. Lékař je k dispozici 24 hodin denně 7 dní
v týdnu, proto služby mohou
využívat i ti, kteří by jinak
museli být pod dohledem
lékařů v nemocnici. „Hospicová myšlenka respektuje
lidský život ve všech jeho
fázích až do jeho přirozeného konce,“ doplňuje vedoucí
Domácího hospice sv. Veroniky v Českých Budějovicích
Markéta Nováková.
• Lůžkový hospic
přichází na řadu ve chvíli, kdy
není možná péče v domácím
prostředí. Podle primářky Závadové tvoří 80 procent pacientů v hospicích ti s nádorovými chorobami. Většina
z nich jsou dospělí, ale jsou
zde i dětští pacienti. Hospice
jsou tu nejen pro nemocné,
ale také pro jejich rodiny. Podle Markéty Novákové právě
členům rodiny nejvíce chybí podpora a ujištění, že vše
společnými silami zvládneme. „Proto jsme jim kdykoliv
v průběhu poskytování péče
k dispozici,“ říká. Pomocnou
ruku nabízí hospic rodinám
i v období prožívání smutku
ze ztráty svého nejbližšího.

DLOUHODOBÉ
OŠETŘOVNÉ

Jedná se o finanční příspěvek na pomoc rodinám, které musejí náhle poskytovat
celodenní péči někomu blízkému po hospitalizaci. Nárok
na dlouhodobé ošetřovné
má zaměstnanec nebo OSVČ

a lékař mu písemně potvrdí,
že může nemocnému poskytovat péči. Dlouhodobě
pečovat může manžel/ka,
registrovaný/á
partner/ka,
příbuzný v přímé linii s ošetřovaným, tchyně, tchán, snacha, zeť a další osoby. Podmínkou je stejný trvalý pobyt
s ošetřovaným (nejpozději
v den, kdy začíná o nemocného pečovat).

JAK O OŠETŘOVNÉ
POŽÁDAT?

Ošetřovaná osoba (nebo
pověřená osoba) musí před
propuštěním z nemocnice
požádat svého lékaře o posouzení, zda potřebuje dlouhodobou péči. Nezapomeňte,

že zpětně, tedy po propuštění z hospitalizace, už
není možné o dlouhodobé
ošetřovné žádat. Nemocnice pak odešle žádost na
Českou správu sociálního
zabezpečení a předává ji
i praktickému lékaři. Poté
o dokument musí požádat
i pečující osoba svého zaměstnavatele pomocí tiskopisu „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“ (OSVČ žádá
u OSSZ). Ošetřovné je vypláceno maximálně 90 dn
ů a jeho výše se počítá podobně jako například výše
podpory při nemoci, v tomto případě činí 60 procent
redukovaného denního vyměřovacího základu. •
1102133-02 INZERCE

COVID 19 NENÍ CHŘIPKA.

CHRAŇME SE.
5 chyb, které nejčastěji děláme při ochraně před Covid-19
Ptali jsme se jedné z nejpovolanějších...
Marcela Prayerová je vrchní sestra Fakultní nemocnice v Plzni
a vítězka profesní soutěže BATIST Nej Sestřička 2020. Ve videu vám
vysvětlí, jak nejlépe ochránit vaše zdraví, ukáže nejčastější chyby při
nošení roušek a vysvětlí postup pro správnou hygienu rukou.
Pro ochranu vás a vašich blízkých před koronavirem Covid-19 navštivte
stránky chranmese.batist.cz. Vyberete si zde z videí s odborníky,
grafickými návody, které si můžete jednoduše stáhnout a vytisknout,
nebo podrobnými informacemi, kde se dozvíte vše potřebné.
Chraňte se správně – více na

chranmese.batist.cz

DOMÁCÍ RÁDCE
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poslouchat zase rádio nebo podcasty
v mobilu. Zlepšíte si vzdělání a budete se dobře bavit. Oblékněte se
do společenských šatů a pusťte si
v televizi divadelní představení. Nalaďte si hudbu, kterou máte rádi,
a zatancujte si sami nebo s partnerem.
Možností je hodně, důležité je bavit se.

HLEDEJTE POMOC V SOBĚ

ZAŽEŇTE ČERNÉ MYŠLENKY
Pokoušejí se o vás chmury
a přecházejí v každodenní
stres? Nenechte se zahnat
do kouta a postavte se jim.
V období podzimu a nastupující
zimy, kdy je málo světla
i pohybu, se tohle stává běžně.
Nemusíte se jim ale poddat.

T

ento rok přinesl málokomu tolik
radosti jako před pandemií. Problémy, které vznikají ve společnosti i v rodinách, jsou zdrojem
špatné nálady, úzkostí a stresů. Někdo
se s tímto stavem umí vyrovnat lépe, jiný
hůře. Záleží na nastavení mysli, na zkušenostech, ale třeba i na velikosti zátěže.

CO S NÁMI DĚLÁ STRES?

Stres může být pozitivní, může ve vás
probudit skryté rezervy, to je jeho lepší stránka. Pokud však prožíváte napětí
příliš dlouho, ztrácíte postupně schopnost vypořádat se s problémy a můžete
i onemocnět. Dlouhodobý stres vyvolává
fyzické i psychické problémy. Náhle se
objeví nepříjemné projevy se zažíváním,
bolesti hlavy a kloubů. Můžete přibývat
na váze, být plačtiví, podráždění, hůře
spíte. Se stresem souvisí až 75 procent
nemocí. Zkuste proto snížit na minimum
nejrůznější tlaky, které přináší každodenní život, a naučte se zvládat jen ty, které
jsou nevyhnutelné.

PROVĚTREJTE HLAVU

Nemůžete zabránit všem událostem, které přivolávají strach a černé myšlenky.
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Můžete se naučit, jak s nimi zacházet.
Účinné je tělesné cvičení. Dopřejte si aspoň půlhodinku denně, pětkrát týdně.
Stačit bude průměrně intenzivní pohyb,
třeba ranní rozcvička. Naučte se pět Tibeťanů a časem si na sestavu zvyknete
tak, že se bez ní neobejdete. Budete se
cítit šťastnější, duševně i tělesně silnější.
Zlepší se váš zdravotní stav, výkon srdce,
funkce plic, kůže, očí i ostatních orgánů.
Kdykoliv je to možné, jděte na procházku
do přírody a provětrejte si hlavu. Zkuste
rychlou chůzi, ta z ní spolehlivě vyžene
všechny nepříjemné myšlenky.

SOUSTŘEĎTE SE NA DECH

Každý den uděláte tisíce nádechů, aniž
byste o nich přemýšleli. Dech lze využít
i řízeně k zvládnutí složité situace. Dechová cvičení vás mohou uvést do uvolněného stavu. Vědomě se nadechujete
a aktivně se na své dýchání soustřeďte.
Vědci spojují vdechování nosem se zvýšenou kontrolou emocí a už jen každodenní několikaminutové cvičení s hlubokým a důkladným dýcháním může
pomoci snížit stres a zlepšit celkovou
pohodu. Na dechových cvičeních je založená jóga, poohlédněte se po některé
technice.

ZMĚŇTE SVOJE MYŠLENÍ

Myšlení bolí, říkávaly naše babičky. Je to
pravda, ale změnit myšlení je docela dobrá metoda, jak zahnat chmury. Například
špatný spánek si přivodíte neustálým
rozebíráním nejrůznějších situací v myšlenkách. Vtírají se neodbytně a v nočních
hodinách dokážou pěkně potrápit mozek. Ráno jste jako zbití. Zkuste změnit
pohled na svět i na lidi, kteří jsou kolem

vás a kvůli kterým možná nedokážete
v klidu odpočívat. Nebude to jednoduché,
ale dokážete to. Důležité je, uvědomit si,
že je zbytečné hledat chyby u druhých.
Lepší bude přijmout fakt, že můžete změnit jenom své chování, ne ostatních. Odpouštějte. Sobě i druhým. Pohlížejte na
stresové situace podle zásady „všechno
zlé je pro něco dobré“. Uvidíte, jak se váš
spánek prohloubí a ráno bude hned veselejší.

DRŽTE SE RITUÁLŮ

Pro zvládnutí dlouhodobě nepříznivé situace jsou dobré rituály. Známe je celý život a občas je rádi porušujeme. V období,
jaké prožíváte nyní, kdy často nevyjdete
z bytu, jsou obzvlášť důležité, disciplína
vás může zachránit od úzkostí a pocitů
zbytečnosti. Psycholožka Ivana Hořicová doporučuje: „Ráno vstaňte, běžte se
umýt a oblékněte se stejně jako dříve,
když jste šli do práce.“ Celý den v pyžamu
zní skvěle, ale dopřejte si ho jen jednou za
čas. Pokud v něm setrváte celé týdny, rozloží vaší psychiku na drobné. Bez rituálů
(disciplíny) se z černých myšlenek nevymotáte. Udělejte si vždy dopředu program
na druhý den. Důležité je udržovat kontakty s příbuznými a kamarády. Volejte si
s nimi a povídejte si. Pokud máte v mobilu
aplikaci WhatsApp, utvořte si společnou
skupinu a pište si, volejte nebo se pochlubte fotkami. Když jsou kina a divadla zavřená, uspořádejte si společenskou akci
s rodinou doma. Každá aktivita se počítá
a přitom nemusíte porušit žádná nařízení
vlády. V současné době nabízejí umělci
různé programy, které si můžete pustit
v počítači. Vybírejte si lehčí žánr a komedie, raději než dramata. Naučte se

Někdy jsou příčinou pochybností
a černých scénářů nezvládnuté mezilidské vztahy. Někteří lidé vás ze
všech stresů dokážou vytáhnout
svojí veselou povahou, třeba kamarádka z mládí, ale jsou i takoví, kteří
vás mohou do stresu dostat. Těm se
vyhýbejte, co to jde. Pěstujte intimitu,
pohlazení a polibek dokážou hodně.
Pracujte také na svých komunikačních schopnostech, zamyslete se nad
tím, jestli správně dokážete rozpoznat pocity druhých lidí a oddělovat
je od svých vlastních. Také pomoc
ostatním je dost často tím nejlepším lékem na osamělost a chmurné
myšlenky. Nabídněte proto podporu
někomu ve svém okolí. Poskytněte
ji dobrovolně, bez nároku na to, že
se vám vrátí, radost a dobrý pocit ze
sebe sama také pomáhá. Lékaře vyhledejte tehdy, pokud cítíte fyzické
příznaky stresu, jako jsou bušení srdce, dýchavičnost nebo bolesti hlavy.
Odborný poradce nebo psychoterapeut pomůže a popíše důvod, proč se

s úzkostí nebo stresem nedokážete
vypořádat.

RADOST Z JÍDLA

Při stresu tělo spotřebovává živiny
mnohem rychleji. Proto může docházet ke snížení imunity. Sledujte
pečlivěji jídelníček, jezte čerstvé
potraviny příslušné probíhajícímu
ročnímu období, bohaté na vitaminy A, B, C a E, flavonoidy, vápník,
hořčík, selen a esenciální mastné kyseliny. Jídlu věnujte plnou
pozornost, ne jako vedlejší činnosti při sledování televize. Klid
a vyrovnanost mají kladný vliv na
střeva, přílišný spěch může vést
k jejich onemocnění. Trávení trpí
újmu také tím, že jste při jídle unavení. Krevní oběh je zaměstnán
prokrvováním svalů, srdce a jiných
orgánů. Nejprve je dobré si aspoň
5 minut odpočinout a teprve
potom jít ke stolu. Důležité je
ubrat z množství kofeinu a alkoholu. Sklenička frťana vás v první fázi může postavit na
nohy, ale větší množství se později vymstí
zhrošením stavu. Dopřejte si méně rafinovaných potravin obsahujících
bílou
mouku
a cukr, které snižují
imunitu. •

UVOLŇUJÍCÍ
AROMATERAPIE

Proti stresu vyzkoušejte všechno,
koupele v příjemně teplé vodě,
světlo ze svíček, vůně i uklidňující
éterické oleje k masáži nebo
k inhalaci z rozprašovače či
z kapesníku. Ženám velmi svědčí
aroma z růží a mužům z levandule.
Můžete si masírovat tělo nebo
poprosit někoho blízkého. Připravte
si vlastní masážní olej z osmi kapek
levandulového, z oleje ylang-ylang
a jedné lžíce mandlového oleje.
Směs využijte při masáži bolestivé
šíje a ramen. Pro lepší prokrvení,
hladkou pokožku a veselejší
náladu můžete také tělo nasucho
masírovat kartáčem nebo lufou či
peelingovou rukavicí.

V období, kdy na vás doléhají chmury, pochybnosti, úzkosti a stres, pijte jednou nebo
dvakrát denně šálek čaje z heřmánku, kořene kozlíku, z lipových květů nebo květů
jetele. Kozlíkový výluh se připravuje následovně: Přelijte dvě čajové lžičky drceného
kozlíkového kořene jedním šálkem studené
vody, nechte nejméně 12 hodin vylouhovat,
sceďte a mírně ohřejte. Můžete ho přidat
i k jiné bylinné čajové směsi.
1079735-180 INZERCE
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Zapojte se
s námi do soutěže
o tři pleťové oleje značkyy

EARTH HARBOR NEBULAA

Seznamte se s kosmetickou novinkou
v podobě pleťového oleje značky
Earth Harbor. Novinka Nebula je založena
pouze na surovinách v BIO kvalitě a obsahuje například mořskou levanduli, výtažek
z ženšenu, slunečnice nebo růžových
lístků. Je tak přímo stvořená pro péči
o problematickou a aknózní pleť, který
trpí ucpanými póry, mastí se nebo má
rozšířené póry. Díky svému vyváženému
přírodnímu složená zvládne bojovat proti
černým tečkám, redukovat nadbytečnou
produkci kožního mazu a zmírňovat
stavy akné, pupínků i drobných jizviček.
Zároveň působí na pleť protizánětlivě,
nijak ji nezatěžuje a zlepšuje i celkový
vzhled pokožky. Přípravek zajistí pleti také
účinnou detoxikaci a má na ní i antispetický a antibakteriální účinek, a dokonce
ji zvládne i rozjasnit. Příjemný bonusem
je pak lehká vůně růže. Ideální je aplikace
v několika kapičkách přímo na pleť nebo
přidání několika kapek do jakéhokoli jiného
séra Earth Harbor.

Je pleťový olej značky
Earth Harbor testovaný
na zvířatech?
A) Jen na myších
B) Není testovaný
na zvířatech
Odpovědi zasílejte od 26. do
29. listopadu na e-mailovou
adresu soutez@denik.cz.
Vyhrává 50., 100. a 150.
správná odpověď.
ganská
Earth Harbor je čistě přírodní veganská
kosmetika bez jakýchkoli umělých přísad,
barviv a konzervantů. Kosmetika, která
sází jen na sílu přírody, unikátních bylin
a čistoty oceánů. Veškeré produkty
značky jsou netoxické, ryze přírodního
a rostlinného původu, včetně obalů
s nulovým odpadem, který nezatěžuje
přírodu. Kosmetika ctí koncept čistoty
a udržitelnosti bez používání přísad jako je
ropa, minerální oleje, nanočástice parabeny, vosky a další rozporuplné suroviny.

K dostání v e-shopu dovozce na www.bioaura.cz
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NEBOJTE SE, zeptejte se...
Opravdu dezinfekce škodí?
Všude
v obchodech i na
úřadech je
k dispozici
dezinfekce.
Dokonce
jsem si
jedno malé
balení
koupila
Petr Havlíček, brand
a nosím je
manažer pro divizi
pro jistotu
Dezinfekce,
v kabelce,
HARTMANN-RICO
kdyby bylo
potřeba. Je ale pravda, že dezinfekce pokožce moc neprospívá?
Tvrzení, že dezinfekce pokožce
neprospívá, není pravdivý. Tedy
za předpokladu, že se bavíme

o kvalitních alkoholových dezinfekčních přípravcích na ruce.
Ty kromě účinné látky (alkoholu)
obsahují zvláčňující a pěsticí složky, které kůži naopak prospívají.
Je tedy potřeba vybírat takové
značky, jejichž výrobky mají těchto složek dostatečné množství
a na druhou stranu neobsahují látky pokožce škodící, jako je například peroxid vodíku. Doporučil bych
vám proto si před koupí přípravek,
pokud to lze, vyzkoušet. Na našem
trhu najdete i takové, které denně
a opakovaně používají zdravotníci (např. Sterillium) a nijak jejich
pokožce neškodí. Možná právě
proto, že ruce nejen dezinfikují, ale
mají prokázaný i hydratační účinek.
Více se dozvíte na
Lekarnahartmann.cz. •

Jsou doplňky stravy nutné?
Chtěl bych
se udržet
co nejdéle
fit, ale bojím se, že
ze stravy,
zvláště
teď
v podzimním
a zimním
MUDr. Josef Jonáš
období,
můj organismus příliš živin nenačerpá.
Kupuji si proto nejrůznější vitaminy a další doplňky stravy, což mě
stojí dost peněz. Je to ale nutné?
Není jiná cesta?
Většina lidí nějaké potravinové
doplňky bere. Ať už z důvodu prevence, nebo zkrátka touží nastartovat sebeobranné a regenerační
síly organismu, který je oslabený.
Zisk z těchto prodejů je po celém
světě již rozdělen, a to mezi farmaceutické firmy a výrobce těchto
preparátů. Aby vás pobídli ke koupi,
argumentují tím, že v potravinách
dnes není dostatek všech látek
potřebných ke zdravému fungování
organismu. Problému, který souvisí
s doplňováním živin, vitaminů či
ochranných látek, se věnuji řadu
let. Organismus potřebuje zhruba
80 různých látek k optimální exis24

tenci. Vitaminy, minerály, stopové
prvky, bílkoviny, mastné kyseliny
a mnoho dalších. Všechny se do
těla transportují přes naše střevo,
tedy přes orgán, který, kdybychom
jej rozložili do plochy, je větší
než fotbalové hřiště. Těžko si
proto můžeme představit, že se
potravinovými doplňky trefíme
právě do těch látek, jež opravdu
potřebujeme. Organismus je přitom
chytřejší, řídí si transport podle
svých optimálních potřeb. Tento
však často bývá narušen různými
záněty, dysmikrobií, toxiny... Vlasy
slábnou, kůže ztrácí pružnost,
vazy pevnost, chrupavky chřadnou, objevují se kýly, artrózy,
infekce. Po letech výzkumu
jsme ve firmě Marion vyrobili
sprej s názvem Col, který obnovuje schopnost střev resorbovat všechny nezbytné látky
ze stravy. Odstraníme-li zbytky
zánětlivých reakcí z organismu
preparátem Imunokomplex
a pohladíme-li psychiku preparátem Emotion, vytvoříme
našemu organismu podmínky,
o kterých se mu ani nesnilo.
Bude-li mít k dispozici všechny důležité látky pocházející
z pestré stravy a nebude-li se
užírat úzkostí, odvděčí se nám
harmonickým pocitem bezbolestné existence. •

Nasycené, nebo
nenasycené?

MUDr. Petr Tláskal, CSc.,
předseda Společnosti
pro výživu a vedoucí
lékař oddělení léčebné
výživy Fakultní
nemocnice v Motole

Mám v tom stále zmatek. Nasycené
a nenasycené mastné kyseliny mi znějí
skoro stejně, ale přitom je v nich rozdíl.
Je z hlediska stravy opravdu tak
významný? Jsem sice už v letech, ale
přesto, nebo právě proto, se snažím
dodržovat zdravý životní styl. Můj otec
umřel na infarkt, tomu se chci vyhnout.

Mastné kyseliny jsou základní složkou
rostlinných i živočišných tuků, a ty ve výživě
potřebujeme. Jsou nejen zdrojem
a zásobárnou energie, ale tvoří
i významnou součást membrán našich buněk a tkání či biologicky
účinných látek. Například některé vitaminy (A, D, E, K) jsou rozpustné
pouze v tucích. Pro udržení a podporu našeho zdraví je tak jejich příjem
nezbytný. Většina rostlinných tuků z klimatických oblastí mírného
pásma – z řepky, lnu, slunečnice – obsahuje méně nasycených
mastných kyselin, než je tomu u tuků živočišných. Zvýšený příjem
nasycených mastných kyselin aktivuje aterosklerotické změny
našich cév a zvyšuje tím riziko třeba právě infarktu, proto se
jejich vyššímu příjmu vyhýbáme. Některé mastné kyseliny si však
organismus z jiných zdrojů nedovede sám vytvořit, tyto označujeme
jako esenciální. Jejich zvýšený příjem, zejména omega 6 a především
omega 3, je pro zdraví našich cév a imunitu proto přínosný. Najdete
je například v obohacených rostlinných tucích, které změna výroby
udělala v průběhu času zdravějšími. Na potřebnou míru snížila výskyt
zdraví škodlivých transmastných kyselin. Takto konzumované
rostlinné tuky mají proto významné místo pro použití v našem
jídelníčku, vyvažují tak příjem tuků živočišných. •

Chybějící vápník
Podle lékaře potřebuje moje tělo více
vápníku, doporučuje však ho přijímat raději
ve stravě než v potravinových doplňcích.
Kde mám hledat?
Dosáhnout denní doporučené dávky 1000 mg
vápníku za den nemusí být úplně jednoduché.
Mezi jeho nejbohatší zdroje patří mléko
a mléčné výrobky, konkrétně sýry. Dobrým
tipem je například kefír, který má na každých 100 ml kolem 120 mg
vápníku, stejně jako jogurt. A protože kefíru lze vypít klidně 500 ml,
získáme z něj snadno 600 mg tohoto nezbytného stopového prvku.
Existují ale i další zdroje vápníku, jimž bychom měli pravidelně věnovat
pozornost, jsou jimi například sardinky, luštěniny (tady vedou fazole) nebo
mandle, s nimiž do těla dostaneme navíc i porci vlákniny. Protože jsou ale
výše zmíněné zdroje vápníku poměrně dosti kaloricky bohaté, měli
bychom je prostřídat s listovou zeleninou, s edamame (nezralé sójové
boby) nebo tofu. Publikace Dach, kterou Česká republika využívá ke
stanovení doporučených výživových dávek, uvádí, že i minerální vody
s obsahem vápníku nad 150 mg/litr mohou být jedním z vhodných zdrojů.
Na rozdíl od zeleniny, u níž vstřebání tohoto stopového prvku snižují
šťavelany, vápník z minerálních vod putuje do těla stejně efektivně jako
z mléčných výrobků. Navíc tyto vody, pokud jsou neochucené, neobsahují
žádné kalorie, takže jsou dobrou součástí pravidelného pitného režimu. •
MUDr. Václava Kunová,
Společnost pro výživu
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SPREJEM
PROTI VIRŮM

JAK SI V LÉKÁRNĚ REZERVOVAT
LÉKY NA PŘEDPIS?

Musí pacienti
obcházet
s receptem
lékárny, aby
zjistili, zda je
jejich lék
k dispozici?
A zvlášť teď,
Nina Švédová,
když jsou
lékárnice sítě Dr.Max
zejména senioři
vyzýváni
k tomu, aby zbytečně nevycházeli z domu
a chránili se tak před rizikem nákazy?

S principem rezervace léku v lékárně
taková praxe není nutná, protože když si
zamluvíte lék na konkrétní pobočce,
jdete potom najisto. Tento systém se
u jednotlivých lékáren může v detailech
různit, ale v podstatě pracuje vždy na
velmi podobném principu. Člověk do něj
zadá název léku a adresu lékárny, kde
chce zjistit dostupnost, a pokud je tam
daný lék k dispozici, zamluví si ho a později
vyzvedne. Například naše síť Dr.Max to

• TEXT: IVANA ZÁBRANSKÁ • FOTO: ARCHIV FIREM

pacientům umožňuje buď přes internetové
rozhraní v počítači, anebo prostřednictvím
aplikace na mobilu. Aby všechno proběhlo,
jak má, musejí být splněny jen dvě
podmínky. Tou první je, že byl na lék
vystaven eRecept, a tou druhou, že si
ho pacient vyzvedne v lékárně. Těch má
Dr.Max celkem asi 470 napříč celou Českou
republikou. Zajít si do ní musíte proto, že
zasílání léků na předpis poštou současné
české zákony neumožňují.
U Dr.Max fungovaly ve vybraných
lékárnách rezervace léků už na začátku
koronavirové krize, kompletně ve všech je
možné si léky zamluvit od dubna. Z ohlasů
u pacientů vím, že jsme tak spoustě
z nich vyšli naproti jejich akutní potřebě,
a odpovídají tomu i čísla. V březnu bylo
v síti Dr.Max vytvořeno jen nějakých
315 rezervací, ale v dubnu už zájem skočil
na bezmála dva a půl tisíce. Stejně jako
v jiných oborech urychlila pandemie rozvoj
moderních technologií i ve farmacii, kde
se ještě víc propojila virtuální a tradiční
lékárna. •

Bojíte se virů? Pak sáhněte po osvědčeném ústním spreji
VIROSTOP. Obsahuje čistě přírodní kombinaci účinných
látek s antibakteriálním a antivirotickým účinkem.
Hlavní složkou jsou výtažky z cistu krétského, jehož tisíce
let ceněné vlastnosti posilují citrusové bioflavonoidy,
šalvěj, acerola a echinacea. Sprej vytváří ochranný film
na sliznici nosohltanu a tím fyzicky brání průniku virů
a bakterií do buněk. Maďarští vědci dokonce prokázali
vysokou míru ochrany před koronavirem SARS-CoV-2.*

ELEGANTNÍ DÁREK
S PŘÍBĚHEM

S vonnými svíčkami The Greatest Candle si dopřejete pravou
sváteční atmosféru a zároveň pomůžete naší planetě. Vyrábějí se
totiž patentovanou recyklací rostlinných olejů, čímž se řadí mezi
nejekologičtější na světě. Jejich vůně je skutečně úžasná a lze si
vybrat z deseti druhů – od sladké vánoční vanilky, skořice, květu
darjeelingu po osvěžující exotické mojito. Svíčka navíc hoří až
55 hodin. Koupíte na Astoreo.cz.
Po zadání slevového kódu ZDRAVI získáte slevu 10 % při nákupu
nad 999 Kč. Kód je platný do 31. 12. 2020.

* Studii účinků extraktů cistu krétského proti koronaviru
SARS-CoV-2 in vitro provedl v roce 2020 tým virologa
Dr. Istvána Jankovicse na Complex Medical Centre
– Déli Klinice v Budapešti.

ADVENTNÍ SADA

Zastavte věčný spěch, zahřejte si ruce
nad horkým šálkem lahodného čaje
a užívejte si krásné chvíle adventu.
Díky milému rozkládacímu balení,
24 různým čajům a básničkám na
přebalech může být Adventní sada
od SONNENTORU hezkým dárkem
pro přátele a blízké.
Více na www.sonnentor.cz.

1097902-02 INZERCE

1102133-02 INZERCE

Nejlepší dárky pro zdraví
Měří přesně
Teploměr Depan měří bezkontaktně s vysokou
přesností ve dvou režimech: měření tělesné teploty
a měření teploty předmětů a povrchů, vč. např.
dětského mléka nebo vody ve vaně. Má velký LCD
displej, snadno se ovládá. Více nawww.variopharma.cz.
Nyní se slevou 10 % na benu.cz a drmax.cz.

Pro zdravější zuby
S elektrickým zubním kartáčkem Depan se sonickou
technologií dosáhnete zřetelně čistších zubů. Efektivně
odstraní plak ze zubů, okolí dásní i z mezizubních
prostor, je však šetrný k zubní sklovině. Čtyři provozní
režimy pro ucelenou péči o ústa. Inteligentní systém
časování. Více www.variopharma.cz. Nyní se slevou
10 % na benu.cz a drmax.cz.

Uvolní dýchací cesty
Nosní pístový inhalátor Depan je účinný při léčbě nemocí
horních i dolních cest dýchacích, např. bronchitidě, astmatu,
ale i při Covid-19. Inhalátor mění léčivo v tekuté formě
na jemnou mlhu, má funkci nebulizátoru. Inhalací se
léčivo dostává i do okrajových částí dýchacích cest, kde
je efektivně absorbováno. Více www.variopharma.cz.
Nyní se slevou 10 % na benu.cz a drmax.cz.

• nový superabsorbent pro maximální bezpečnost,
• ODOUR SYSTEM – odstranění nežádoucích
pachů,
• fólie AIR PLUS – umožňuje pokožce dýchat,
• vyrobeno z dlouhovláknité skandinávské buničiny.
ABENA Light – špičkový poměr kvality a množství.
Chtějte pro sebe jen to nejlepší!

Uleví od akutní bolesti
Heltes Univerzální gelový obklad přikládejte při bolestech
zad, břicha, stehen. Větší plocha obkladu, 27 × 19 cm, pokryje
i rozsáhlejší postižené místo. Studený obklad pomáhá při opaření,
zmírňuje otoky, podporuje rekonvalescenci po chirurgických
zákrocích. Teplý mírní svalové křeče, zlepšuje prokrvení,
uklidňuje a uvolňuje. Více www.variopharma.cz.
Nyní se slevou 10 % na benu.cz a drmax.cz.

Výrobky Depan a Heltes zakoupíte v lékárnách
a na lékárenských e-shopech. Všechny výrobky
Depan a Heltes nyní se slevou 10 % na www.benu.cz
a www.drmax.cz.
www.variopharma.cz

20_0290_Variopharma_depan_vanoce_zdravi_192x127.indd 1

Anatomicky tvarované inkontinenční vložky.

…pečujeme o Vás!

Hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Možnost pořízení v lékárnách
nebo na www.abena.cz/e-shop.

www.abena.cz
13/11/20 14:08
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Olomoucký kraj

REPLIKY
KORUNOVAČNÍCH
KLENOTŮ

Olomoucké Vlastivědné muzeum
jede on-line. Na www.vmo.cz lze
vidět mistrovské repliky Českých
korunovačních klenotů. O výrobu se
postaral proslulý český zlatník
a výtvarník Jiří Urban. Jeho ceněná díla
najdeme po celém světě. Navrhoval
a realizoval kříž pro papeže Jana Pavla II.
i šperky pro Její Veličenstvo anglickou
královnu Alžbětu II. Mezi další tvůrce patří
také manželé Blanka a Matúš Cepkovi.
Autorem repliky Svatováclavského meče
je Patrick Barta. •

Pardubický kraj

Zlínský kraj

CHCETE VIDĚT POKOJ
SLUŽEBNÉ?

Zámek Vizovice nyní nabízí virtuální prohlídky, díky
nimž uvidíte reprezentační sál, hraběcí ložnici, pokoj
služebné, hernu a kapli. Pamětihodnost se nachází
uprostřed města Vizovice, asi 15 kilometrů od Zlína.
Zámek nechal na místě bývalého cisterciáckého
kláštera Smilheimu postavit v letech 1750 až
1776 Heřman Hannibal z Blümegenu. Architekt
František Antonín Grimm navrhl dvoupatrovou budovu
se třemi křídly ve tvaru písmene U v tehdy moderním
francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině
18. století byla dokončena zámecká zahrada
– anglický a francouzský park se sochařskou
výzdobou. Ze stejné doby pochází i vybavení
a rozsáhlá sbírka obrazů. V roce 2001 byl zámek
zařazen mezi mezinárodní kulturní památky.
Pokochejte se na:
www.zamek-vizovice.pamatky3d.cz. •

KRÁSY VESMÍRU

Webová výstava, která je společným dílem
Regionálního muzea v Litomyšli a Národního
technického muzea, představuje tradice
astronomického bádání v Pardubickém kraji od
novověku do současnosti. Počíná nejstaršími
výzkumy nebeských jevů, které v kraji prováděli
již v 17. a 18. století litomyšlští piaristé,
a pokračuje přes jednotlivé osobnosti této vědy
až do současnosti, v níž se zaměřuje také na
neprofesionální astronomické iniciativy.
Více na www.rml. •

NÁRODNÍ MUZEUM
PRO DĚTI

Kraj Vysočina

HORÁCKÉ DIVADLO
SLAVÍ VÝROČÍ
Ústecký kraj

BOTANICKÁ ZAHRADA
JDE S DOBOU

Další Tipy deníku najdete
v pátečním vydání Deníku
a na www.tipydeniku.cz
28

DIVADLO POD ROUŠKOU

Národní divadlo moravskoslezské má otevřený
archiv některých svých vystoupení.
Na www.ndm.cz po kliknutí na odkaz Divadlo
pod rouškou je možné zhlédnout videa z aktuálně
proběhlého Protimluv Festu, ale také koncerty,
přehlídky, choreografie nebo talkshow. To vše
v profesionálně sestříhaném a nazvučeném
formátu, který v těchto chvílích přiblíží divadlo
v celém jeho lesku. •

Praha

Pokud jsou papír a pastelky kamarádi vašich
dětí, mrkněte na webové stránky Národního
muzea v Praze. Čekají vás tu omalovánky
inspirované sbírkovými předměty nebo
výstavami. Fantazii ani barevnosti se meze
nekladou. Připravena je také řada kvízů, soutěží,
her, můžete se podívat na nějaké výstavy a vaši
kamarádi Honzík a Fany vám zodpoví několik
zvídavých dotazů prostřednictvím odborníků
z muzea. Více na www.nm.cz.. •

Moravskoslezský kraj

Botanickou zahradu v Teplicích sice nemůžete
navštívit fyzicky, virtuálně to ale lze, a to třeba na
Facebooku, webových stránkách či na YouTube.
Nový YouTube má oblíbená „botanka“ několik
měsíců. Jde o součást nové strategie propagace
botanického areálu, kterou takto nastavil nový
ředitel Petr Šíla. Podle něho je důležité, aby zahrada
měla široký dosah k veřejnosti. „Postupně do něj
vkládáme nově vznikající videa či reportáže z naší
činnosti,“ nechal se slyšet ředitel. •

Původně měl výročí vzniku Horáckého divadla
v Jihlavě oslavit Večírek se strojem času.
Současná epidemická situace plány změnila.
Osm dekád nakonec připomíná výstava, kterou
členové divadla instalovali ve výlohách a oknech
divadla a bude k vidění další dva měsíce. Instalaci
je možné zároveň on-line sledovat na sociálních
sítích Horáckého divadla. •

Středočeský kraj

JAK ŠEL ČAS TŘÍDOU TGM
Příznivci brněnského Moravského zemského muzea si návštěvu nemusejí odpustit ani v čase druhé
vlny koronavirové pandemie. Prostory totiž navštíví on-line, z pohodlí svého domova, aniž by přitom
ohrožovali zdraví své či ostatních. Virtuální muzeum zájemci najdou na webových stránkách, kde
si i vyberou z desítek aktivit. Podívat se mohou třeba na výstavu o tvůrci Ferdy Mravence Ondřeji
Sekorovi, do prostor pavilonu Anthropos nebo se s dětmi pustit do výroby loutky podle videonávodu
či potrápit mozkové buňky při zábavných úkolech a soutěžích.
Více na www.mzm.cz/virtualni-muzeum-mzm. •

Mnoho kulturních institucí se rozhodlo
vzhledem k okolnostem a aktuálnímu
stavu zpřístupnit své výstavy veřejnosti
on-line. Jinak tomu není ani u Muzea
Mladoboleslavska, které pravidelně přidává
na svůj facebookový profil fotografie
ze svých výstav, odkazy na různé další
prohlídky a například i on-line webinář.
Nově můžete zhlédnout také videa na
YouTube kanále. Viz www.facebook.com/
muzeummladoboleslavska/videos. •

Jihočeský kraj

Královéhradecký kraj

KVÍZY, EXKURZE
I PŘEDNÁŠKY NA VIDEU

ZA HUDBOU
DO ARCHIVU!

Jihomoravský kraj

DO MUZEA VIRTUÁLNĚ

Dostupný on-line obsah nabízí také Husitské
muzeum v Táboře. Můžete se podívat na
videoexkurze, videopřednášky či komentované
prohlídky. Poslechnete si zde třeba přednášku
Masaryk a Tábor: Ideál jako program republiky?
Slova se ujal historik a teolog Richard Vlasák.
Těšit se můžete i na videopřednášky Žižkovo
náměstí v proměnách času, kterých se chopily
historičky muzea. Poví vám o proměnách
historického centra Tábora v průběhu staletí.
Zúčastnit se můžete také ornitologického kvízu
nebo zhlédnout videodokument o Bedřichovi ze
Strážnice. Nahlédnout lze i do digitalizovaných
periodik muzea. Více na: www.husitskemuzeum.
cz/category/muzeumonline. •

Dům kultury Koruna v Hořicích stejně jako
na jaře nabízí možnost zhlédnout zajímavá
divadelní představení nebo hudební
koncerty prostřednictvím archivu DK
Koruna. Od svého vzniku archiv narostl
a v současné době obsahuje 14 divadelních
představení a 15 koncertů a je neustále
doplňován. Stačí kliknout na
www.dum-kultury-koruna.cz/archiv. •

Liberecký kraj

SLONÍ KAMENY

Za slony jste v době předcovidové mohli zamířit do zoologické zahrady
v Liberci. Ve zdejším kraji ale můžete jedno malé stádečko spatřit i ve volné
přírodě. Vydejte se na procházku do Lužických hor kousek od Jítravy, kde se
nalézá pískovcový skalní útvar Bílé kameny, který se díky podobě s oblými
sloními těly nazývá též Sloní. Zajímavou výpravu k nim lze podniknout také
z nedalekých Rynoltic. Vesnice se může pyšnit mnoha unikátně
dochovanými podstávkovými domy. Úzká silnice vás zavede do osady
Polesí, z níž vede modrá značka směrem na východ až k vyhlídce zvané
Havran. Po modré pak výlet pokračuje až do obce Černá Louže; severně
od ní leží Horní Sedlo, odkud z rozcestí vede další, červeně značená cesta
směrem na Kozí hřbety a mezi bizarní skalní útvary. Pak vás čeká sestup
k Bílým alias Sloním kamenům. Až si je prohlédnete, z Jítravy míří zelená
trasa zpět do Rynoltic. •

Plzeňský kraj

NAHLÉDNĚTE
DO ZÁKULISÍ ZOO

Zoologická zahrada v Plzni opět
dává prostřednictvím svého kanálu
na YouTube možnost nahlédnout
do svého zákulisí. Nově tak přibyla
například videa s ukázkou výroby
předmětů, kterými si obohacují svůj
pobyt ve výběhu šimpanzi. Dozvíte
se také více o hrabáči kapském. Kanál
plzeňské zoo najdete na
www.youtube.com/user/ZOOPLZEN. •
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INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ,
balzám pro svaly a klouby

I

NE NADARMO SE LIDÉ RÁDI VYHŘÍVAJÍ NA SLUNÍČKU.
V JEHO PAPRSCÍCH JE TOTIŽ INFRAČERVENÉ
ZÁŘENÍ, KTERÉ PŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA NAŠI TĚLESNOU
SCHRÁNKU I NA PSYCHIKU.

nfračervené záření je přirozenou součástí slunečního svitu. Pokud je vydávané umělými zdroji (např. infračervenými
lampami), má široké využití
v medicíně. Obecně působí příznivě hlavně na klouby, svaly
a měkké tkáně vůbec. „Infračervené světlo zvyšuje pružnost kolagenových vláken, zlepšuje vstřebávání otoků, modřin, uvolňuje
svalstvo a svalové spazmy, snižuje zánětlivou reakci organismu, posiluje jeho
obranyschopnost, ulevuje namoženým
svalům a zrychluje jejich regeneraci,“
vypočítává lékařka Jarmila Studničná,
odborný konzultant Zepter Medical.
Léčba infračerveným zářením spadá do takzvané fototerapie, která využívá účinků fotonů na živé tkáně a vlastně
tak navazujte na tradiční léčbu slunečním svitem. Po použití infralampy dochází ke zvýšenému prokrvení kůže
a podkoží, čímž se v daném místě zlep30

šuje přívod živin a naopak odvod zplodin metabolismu. Tento příznivý účinek
se šíří i do hloubky na svaly a klouby. Záření také pomáhá se záněty, zrychluje
tok krve a lymfy a bojuje i s bakteriemi,

které jsou citlivé na zvýšenou teplotu.
Z výše zmíněného vyplývá, že infračervené záření je doporučováno zejména
při chronických bolestivých onemocněních pohybového aparátu, jako je osteoartróza, artritida a podobně. Pomáhá
léčit i zánětlivá kožní onemocnění, bronchitidu a ve stomatologii se zase indikuje po trhání zubů.
Stále populárnější jsou domácí infrasauny, které využívají právě příznivých
účinků infračerveného záření na lidský organismus. Jedná se o kabinu, která díky infrapanelům prohřívá naše tělo.
Proceduru lze absolvovat před sportovní, rehabilitační či regenerační aktivitou,
před kosmetickým ošetřením pleti nebo
před pobytem v chladném prostředí. Vliv
infrasauny na organismus je jednak subjektivní, uvádí se, že zlepšuje psychiku,
a také objektivní, takže i v domácích
podmínkách si podle výrobců můžete vylepšit obranyschopnost organismu,
ulevit namoženým svalům a rychleji se
regenerovat.
Na různých rehabilitačních pracovištích se můžete setkat i se speciální podložkou, která produkuje přírodní dlouhovlnné infračervené záření a navíc je
zdrojem záporných iontů, podobně jako
čistý horský nebo mořský vzduch. Podložka jakoby nahrazuje pobyt v přírodě
a dokáže prohřát tkáně až do hloubky
15 centimetrů. Kontraindikací pro tuto
léčbu může být diabetes nebo paralýza, těhotné a kojící matky, osoby s bypassem či kardiostimulátorem by měly mít
souhlas lékaře. •

Stále populárnější
jsou domácí
infrasauny, které
využívají právě
příznivých účinků
infračerveného
záření na lidský
organismus.
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