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terapeutický vitamín D
s rýchlou v�rebateľnosťou

ideálny na rýchle dosiahnutie a praktické udržanie 
do�atočnej hladiny vitamínu D

do�atočná hladina je dôležitá
pre kľúčové procesy v organizme

3/4 slovenských pacientov trpí 
nedo�atočnou hladinou

DeVit
od 2 týždnov
olejová suspenzia
480 IU (12  μg  vit. D3) 
v jednej dávke

DeVit Forte
od 3 rokov
olejová suspenzia
1500 IU (37,5  μg  vit. D3) 
v jednej dávke

DeVit 2000
od 9 rokov
kapsule
2000 IU (50  μg  vit. D3) 
v jednej dávke

Výživový doplnok                  obsahuje vitamín D3 (cholekalciferol) v prírodnej 
forme, z lanolínu (z vlny oviec) a MCT olej obsahujúci mastné kyseliny
so stredne dlhým reťazcom (prírodný zdroj – kokosový olej). 

prispieva k správnemu fungovaniu

www.devitko.sk
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ed i t o r i á l

Milí čitatelia,
profesionálna starostlivosť a odborné pora-
denstvo patria medzi základné piliere lekární 
Dr.Max. Spolu s inovatívnym prístupom a s ne-
ustále sa rozširujúcou ponukou sa snažíme 
byť k vám, našim zákazníkom, stále bližšie. 
Najaktuálnejším potvrdením našej snahy 
prinášať nadštandardnú starostlivosť a pri-
danú hodnotu je jedinečný koncept BabyClub  
Dr.Max, ktorý sme naplno odštartovali začiat-
kom septembra tohto roka. Ide o odborného 
sprievodcu na ceste starostlivosti o bábätká 
a o deti. V rámci BabyClubu nájdete (najmä 

rodičia) všetko potrebné – odborné poraden-
stvo poskytované priamo v našich lekárňach 
či na webe, novinky a tipy z oblasti pediatrie, 
odporúčané produkty, ako aj akcie na vybra-
né prípravky. A, samozrejme, oveľa viac. Ve-
rím, že BabyClub vám bude v prípade potreby 
dobrým pomocníkom a radcom.

Bez obáv, milí čitatelia, nemyslíme iba na deti 
a  ich rodičov. Tak ako naše lekárne, aj ča-
sopis MAXimum je plný rád. Opäť sa môžete 
tešiť na množstvo zaujímavého čítania, ktoré 
je pre každého. V jesennom čísle, ktoré práve 
držíte v rukách, sme si pripravili opäť niečo ex-
kluzívne. K cenným radám od našich kolegov 
z lekární sme tentoraz pridali novinku. Otvorili 
sme odbornú spoluprácu s fyzioterapeutkou, 
ktorá vám bude v pravidelnej rubrike prinášať 
praktické poradenstvo v oblasti prevencie 
a liečby pohybového ústrojenstva. Som pre-

svedčený, že vám jej rady pomôžu rovnako 
ako v prípade našich odborníkov z lekární.

No a ďalej si dovolím povedať, že už v tra-
dičnej servisnej rubrike sa tentoraz venujeme 
téme vysoko aktuálnej, a tou je očkovanie. 
Viete, ktoré očkovania sú zo zákona povinné 
a ktoré sú, naopak, iba dobrovoľné? Vedeli 
ste, že na niektorých sa dá dokonca ušetriť? 
Na záver už len zhrniem, že v jesennom vyda-
ní nechýba rozhovor so známou osobnosťou, 
ktorou je divadelný a filmový herec Marián 
Miezga. Mimochodom, viete, ktorej hollywo-
odskej hviezde prepožičal svoj hlas? Aj to sa 
dozviete na nasledujúcich stranách.

Želám vám príjemné čítanie a všetko dobré.

Andrej Križan, 
komerčný riaditeľ lekární Dr.Max

i n ze r c i a
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STAROSTLIVOSŤ O BÁBÄTKO JE SPOČIATKU O UČENÍ SA A O PRISPÔSO
BOVANÍ SA JEHO POTREBÁM. SPRÁVNA OPATERA JE ALE NEVYHNUTNÁ 
PRE ZDRAVÝ A SPOKOJNÝ VÝVOJ DIEŤATKA, PRETO JE POTREBNÉ VE

NOVAŤ JEJ NÁLEŽITÚ POZORNOSŤ. TÉM SPOJENÝCH SO STAROSTLIVOSŤOU 
A S VÝCHOVOU DETÍ JE NEKONEČNE VEĽA. NA MNOHÉ Z NICH SA PRE VÁS 
SNAŽIA PRINÁŠAŤ ODPOVEDE AJ NAŠI ODBORNÍCI PROSTREDNÍCTVOM NO
VEJ ONLINE PLATFORMY BABYCLUB DR.MAX.

BabyClub Dr.Max sme ako jedinečný kon-
cept naplno odštartovali v septembri 2020. 
Ide o odborného sprievodcu na ceste ideál-
nej starostlivosti o bábätká a deti. Mamičky, 
rodičia, v BabyClub Dr.Max nájdete naozaj 
veľa potrebných informácií. Vieme, že sta-
rať sa s láskou je cieľom každej mamičky. 
Pretože keď sú spokojné a zdravé deti, je 
spokojná aj ich mamina. Preto dlhodobý 
slogan pre BabyClub Dr.Max, ktorý repre-
zentuje prísľub značky, je práve Staráme sa 
s láskou. V súčasnosti pri BabyClub Dr.Max 
nie je podmienkou členstvo vo vernostnom 
programe. Viac informácií a neustále pribú-
dajúce novinky a tipy nájdete na webe ale-

bo na Instagrame a na Facebooku. Obsah 
webovej stránky je pripravovaný v spolu-
práci s pediatrami, farmaceutmi a odbor-
níkmi v  oblasti starostlivosti o  bábätká 
a o deti. K dispozícii sú články od našich 
kolegov z lekární, odborné a poradenské 
články, rozhovory s odborníkmi na aktuálne 
témy, ako aj akcie na vybrané produkty pre 
bábätká a pre deti.

FYZIOTERAPIA 
PRE MAMIČKY A PRE DETI
Keďže cieľom BabyClub Dr.Max je prinášať 
mamičkám aj oteckom komplexné informá-
cie z rôznych okruhov detského a rodičov-

ského sveta, v septembri sme odštartovali 
aj špeciálny program s názvom Fyzioterapia 
pre mamičky a deti. Ide o unikátny 12-diel-
ny video-seriál s  praktickými ukážkami 
a s množstvom zaujímavých a hodnotných 
rád. Sprievodkyňou a  hlavnou aktérkou 
inštruktážnych videí a poradenstva v tejto 
oblasti je fyzioterapeutka a odborný ga-
rant Erika Bršelová. Videá budú postupne 
pribúdať na našom Youtube kanáli alebo 
priamo na webovej stránke www.drmax.sk 
/babyclub. Tak si ich nenechajte utiecť. Ve-
novať sa budeme témam o deťoch, ale aj 
tým, ktoré pomôžu priamo mamičkám.

ZASPÁVANKA
Okrem hodnotných odborných rád prináša 
BabyClub Dr.Max aj ďalší zaujímavý obsah. 
Historicky prvýkrát sme priniesli aj origi-

nálnu pieseň s videoklipom s názvom 
Zaspávanka, ktorú je možné nájsť na 
našom Youtube kanáli Dr.Max. Oficiálny 
videoklip obsahuje zábery odzrkadľujú-
ce lásku matky k svojmu bábätku, ako 
aj animovanú časť zobrazujúcu príbeh 
piesne.

Veríme, že mamičky s  deťmi nájdu 
v BabyClub-e Dr.Max svojho odborné-
ho poradcu a  ich kroky pri získavaní 
informácií a rád ohľadom starostlivosti 
o bábätká a o deti budú vždy smerovať 
práve k nám.

Autor: 
Mgr. Jana Varsová 
Senior marketingový 
špecialista

nov inky nov inky

www.drmax.sk/babyclub

V BabyClub Dr.Max nájdete naozaj všetko. Odborné poradenstvo, novinky a tipy 
z oblasti pediatrie, odporúčané produkty aj uspávanku. Navštívte nás v lekárňach, 
online na stránke www.drmax.sk/babyclub, na Instagrame a Facebooku.

Staráme sa s láskou
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NOVINKA: LEKÁRNE 
DR.MAX PREDSTAVUJÚ 

BABYCLUB PRE MAMIČKY

ZASPÁVANKA (text piesne)

Spi, moja maličká, a budeme rátať, a budeme počítať,
spi, zavri očičká a budeme rátať, a budeme počítať,
desať zúbkov má môj hrebeň, ten hrebeň ma bude ráno česať,
deväť, aha, letí sníček, počkaj ešte, sníček, ešte neleť,
osem, počkaj, sníček, poď sem, aha, pozri, ja mám nohy bosé,
sedem, na sníčku ťa zveziem, vyletíme spolu na tom sníčku do oblohy,

šesť, na koberci z hviezd nad strechami miest chodia moje bosé nohy,

päť, sníček, s nami leť, poletíme spolu, obletíme celý svet,
štyri, lietaj, sníček milý, lietaj ako divý nad veselým oceánom,
tri, zavri oči, spi, zavri oči, spi, otvoríš ich zajtra ráno,
dva, ja už zaspávam, pozri, ja mám nohy, nohy bosé,
jeden, jeden, jeden, jeden, dobrú noc.
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PROBIOTIKÁ
Užívanie probiotík nie je ohraničené 
a môžu sa užívať dlhodobo. Dôležité je 
len dodržiavať odstup pri užívaní antibio-
tík. Počas cestovania, letných dovoleniek 
a prázdnin je užitočné podávanie probiotík 
deťom vzhľadom na zmenu prostredia a na 
zmenu jedálnička. Štúdie naznačujú, že uží-
vanie probiotík môže pomôcť pri podpore 
imunitného systému a zlepšuje trávenie.
Jednotlivé probiotické kmene sa môžu svo-
jou úlohou líšiť. Jedným kmeňom probiotík 
môžeme predísť cestovateľským hnačkám, 
druhým podporíme imunitu. Dôležité je vy-
brať si, prípadne zvoliť také probiotiká, ktoré 
obsahujú aspoň 3 či 4 rôzne kmene. Pravdou 
je, že mnohé probiotiká dokážu vzájomne 
spolupracovať, a tým zvyšujú svoju účinnosť.

Najvýznamnejšie kmene:
Lactobacillus acidophilus – podporuje 
vstrebávanie živín, pomáha pri hnačke.
Bifidobobacterium longum – prospešný 
pri zachytávaní toxínov, zabraňuje mno-
ženiu sa zlých baktérií, posilňuje imunitu.
Bifidobacterium bifidum – umožňuje 
lepšie využitie živín z potravy.
Lactobacillus rhamnosus – pomocník 
v prevencii cestovateľských hnačiek.
Lactabacillus plantarum – zastavuje 
rast a množenie sa zlých baktérií.
Streptococcus thermophilus – zlepšuje 
trávenie mlieka a mliečnych produktov.
Saccharomyces boulardii – pomáha 
pri hnačkách rôzneho pôvodu, vhodný 
je pri liečbe a aj po liečbe antibiotikami.

Ideálny spôsob podávania vitamínov u detí je 
prirodzenou cestou, teda konzumáciou ze-
leniny a ovocia. Ak aj siahneme po nejakom 
vitamínovom doplnku alebo po probiotiku, je 
lepšie poradiť sa s detským lekárom alebo 
s lekárnikom. Dostatočný príjem vitamínov 
u dieťaťa pozitívne vplýva na telesnú a du-
ševnú kondíciu, posilňuje imunitný systém 
a je výborným zdrojom prírodnej energie.

7MAXimum
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OVOCIE A  ZELENINA PREDSTAVUJÚ VO VÝŽIVE DIEŤAŤA NEZASTU
PITEĽNÉ MIESTO PRE VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNOV, MINERÁLNYCH 
LÁTOK, VLÁKNINY, MASTNÝCH KYSELÍN A FRUKTÓZY, KTORÉ PRIAZ

NIVO OVPLYVŇUJÚ FYZIOLOGICKÉ PROCESY V  ORGANIZME. AK DIEŤA 
KONZUMUJE VŠETKY DRUHY POTRAVÍN, HOVORÍME O PRIMERANEJ STRA
VE, KTORÁ JE VYVÁŽENÁ. PORADÍME VÁM, KEDY JE NUTNÉ PODÁVANIE VI
TAMÍNOVÝCH A VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV.

Každodenný príjem zeleniny a ovocia u detí 
by mal byť rozdelený do piatich dávok, tým 
sa zabezpečí správny vývoj dieťaťa a rozvoj 
imunity. Prvé zaradenie zeleniny do jedál-
nička dieťaťa by malo byť od ukončeného 4. 
mesiaca. Vhodné je podávať varenú zeleni-
nu (mrkva, zemiak). Následne každé 3-4 dni 
ďalšiu zeleninu (špenát, brokolica, cuketa, 
tekvica, sladký zemiak).

Keď dieťa ochutnalo zeleninu, môžeme 
zaradiť do jedálnička ovocie. Najlepšie je 
podávať ovocie, ktoré sa pestuje u nás. Pri 
dostatočnom dennom príjme zeleniny a ovo-
cia nie je potrebné dopĺňať do jedálnička 
vitamínové doplnky. Podávanie vitamínových 
doplnkov (vitamín C, probiotiká, multivitamí-
nové doplnky) je u dieťaťa vhodné v období 
zvýšenej chorobnosti. Nemusí ísť o celoročné 
podávanie.Samozrejme, existuje veľa detí, 

ktoré odmietajú konzumovať zeleninu 
a ovocie. V takomto prípade sa 

deťom odporúča užíva-
nie multivitamíno-

vých doplnkov pre deti. Vzhľadom na to, že 
trh ponúka veľké množstvo týchto doplnkov, 
je dobré poradiť sa s lekárom alebo s lekár-
nikom.

NOVORODENCI  
A DOJČATÁ DO 1 ROKU
Vitamíny v  materskom mlieku väčšinou 
spĺňajú potreby dojčených detí. K zníženiu 
množstva vitamínov v materskom mlieku 
môže dôjsť pri zmene príjmu v strave matky. 
Dojčenému dieťaťu sa musí z preventívne-
ho hľadiska podávať vitamín D (prevencia 
krivice) a vitamín K (normálne zrážanie krvi). 
Vhodné je tiež podávanie probiotík (keď sa 
objavia tráviace ťažkosti) a vitamín C na pod-
poru imunity.

DETI DO 1 ROKU
V tomto období je dôležité podávanie vitamí-
nu C, ktorý je dôležitý pre obranyschopnosť 

proti bakteriálnym a najmä proti vírusovým 
infekciám. Jeho prísun môže byť pra-
videlný. Ostatné vitamíny pre deti sa 

môžu pridať pri zvýšenom výsky-
te infekcií, pri pobyte dieťaťa 
v kolektíve.

ZMIERNENIE  
ALERGIÍ A EKZÉMU

V súčasnej dobe sa pomerne 
často u detí stretávame s aler-

giou alebo s ekzémom. Alergény 

spôsobujú, že niektoré bunky v tele produ-
kujú histamín, výsledkom je nadmerný hlien, 
svrbenie očí či pokožky.

Na zmiernenie prejavov alergie 
sa odporúča užívanie vybraných 
vitamínov a výživových doplnkov: 
Vitamín C – zabraňuje tvorbe histamínu.
Rybí olej je veľmi užitočný na prevenciu 
kožných problémov. 
Vitamín D má vplyv na imunitné funkcie, 
ktoré sa podieľajú na vývoji a na priebe-
hu alergie.
Probiotiká – na podporu imunitného sys-
tému, na zmiernenie príznakov alergie.

Ekzém sa najčastejšie prejavuje ako svrbivá 
červená vyrážka, ktorá môže viesť k suchej, 
šupinatej, alebo dokonca k popraskanej po-
kožke. Príčin pre vznik ekzému je mnoho. 
Napríklad vrodená náchylnosť, porušená 
funkcia pokožky, metabolické poruchy ale-
bo zmeny imunitnej odpovede organizmu 
na rôzne faktory vonkajšieho prostredia.

Pri ekzéme je dobré zamerať sa 
na vitamíny a na minerálne látky, 
ktoré zohrávajú významnú rolu 
pri stavbe tkanív a zabezpečujú 
celistvosť kože:
Vitamín D – podporuje imunitný systém, 
znižuje suchosť kože.
Vitamín C – zlepšuje hydratáciu po-
kožky.
Vitamín A – pomáha udržiavať celistvosť 
pokožky a sliznice.
Zinok spolu s vitamínom C – zvyšuje 
antimikrobiálnu aktivitu a pomáha bojo-
vať proti mikrobiálnym infekciám kože.
Probiotiká – podporujú imunitu cez trá-
viaci systém, zmierňujú príznaky ekzémov.

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
U DETÍ – KEDY A PREČO 

ICH PODÁVAŤ

Autor: 
Mgr. Daniela Tomčíková 
Lekáreň Dr.Max Kežmarok
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a  tým sa zvýši tlak v  krku a  mäkké 
podnebie začne vibrovať. Chrápanie 
sa môže meniť v závislosti od toho, 
do akej miery je obmedzený vzduch 
v nose, v ústach alebo v hrdle. Alergie 

a nádcha môžu chrápanie ešte zhor-
šiť, keďže spôsobujú zápal nosovej 
sliznice a opuch hrdla.Chrápanie môže 
zapríčiniť aj anatómia úst. Týka sa to 
hlavne ľudí so zväčšenými mandľami, 
ktorí už vo všeobecnosti produkujú 
mierne chrčanie či chrápanie. Ďalšou 
preukázateľnou príčinou vzniku chrá-
pania je obezita. Nedostatok pohybu 
a nadmerné kilá sa odrážajú v zložení 
krku, ktorý, ak je v spánku relaxovaný, 
môže stláčať dýchacie cesty, čím vzni-
ká charakteristický zvuk. Tukové tkani-
vo tak tlačí na dýchaciu trubicu a opäť 
obmedzuje priechodnosť vzduchu. Ak 
človek spí na chrbte, dýchacie cesty sú 
najviac utláčané tkanivami krku. Preto 
chrápanie môže byť niekedy preruše-
né len zmenou polohy tela napríklad 
na bok.

Alkohol podporuje relaxáciu svalov. 
A pretože mnoho ľudí chrápe práve 
vtedy, keď sú ochabnuté svaly krku 
a jazyka, je jasné, že alkohol celú situ-
áciu len zhoršuje. Je teda dobré obme-
dziť príjem alkoholu hlavne pred spa-
ním alebo ho úplne vysadiť. Z ďalších 
potravín je to potom mlieko a mliečne 
výrobky, ktoré spôsobujú zvýšenú pro-
dukciu hlienu v organizme a zhoršujú 
tak aj chrápanie. Vytvárajú na slizni-
ciach mukózny povlak, ktorý zhoršuje 
možnosť výdychu. Plný žalúdok me-
chanicky tlačí na bránicu a zhoršuje 
tak dýchacie pohyby.

ZDRAVOTNÉ RIZIKO
Dôsledky chrápania sú postupné obja-
vovanie sa rôznych komplikácií. Často 
ide o únavu, a to hlavne ľudí z okolia 
chrápajúceho jedinca. Ďalšími dôsled-
kami chrápania môže byť problém s vy-
sokým krvným tlakom, vyššie riziko ná-
hlej cievnej mozgovej príhody alebo 
syndróm spánkového apnoe. Spánko-
vé apnoe je bežná porucha, ktorá je 
charakterizovaná opakovaným preru-
šením dýchania v rámci spánku. Najne-
bezpečnejšie sú práve tieto prestávky 
v dýchaní, ktoré trvajú priemerne 10 až 
30 sekúnd, no najdlhšia pauza môže 
mať aj 3 minúty. Počas jednej hodiny 

spánku sa prestávka v dýchaní zopaku-
je aj niekoľkokrát, v ťažších prípadoch 
až 10-krát! Postihnutý človek sa počas 
spánku prebúdza, aby sa nadýchol.

Spánkové apnoe vedie k nedostatku 
kyslíka, a  tým k  poruchám mozgo-
vých a srdcových funkcií, dramaticky 
môže ovplyvňovať energiu, mentálny 
výkon a zdravie z dlhodobého hľadis-
ka. V niektorých prípadoch neliečené 
spánkové apnoe môže mať fatálne 
následky.

Spánkové apnoe vzniká kvôli zúženiu, 
zaneseniu alebo upchatiu horných 
dýchacích ciest, či vďaka nesprávnej 
funkcii dýchacích svalov. Častou kom-
plikáciou je tiež abnormálny tvar sánky, 
čeľuste, podnebia alebo mandlí. Vte-
dy ide o obštrukčný typ spánkového 
apnoe.

Iným prípadom je centrálny typ spán-
kového apnoe. Človek nemá žiadne 
zjavné ťažkosti, nemá nadváhu, počas 
dňa nepociťuje únavu. V tomto prípade 
má spánkové apnoe pôvod v mozgu, 
čo je oveľa náročnejšie na liečbu. Toto 
je však zriedkavá forma choroby, ktorá 
sa vyskytuje najmä u pacientov nad 
65 rokov. Tu používame termín geriat-
rický syndróm spánkového apnoe.

TAJOMSTVO UKRYTÉ
V JEDNODUCHOSTI
Za tri najdôležitejšie faktory, ktoré sa 
podieľajú na chrápaní, možno označiť 
nadváhu, fajčenie a konzumáciu alko-
holu. Je potrebné zhodiť prebytočné 
kilogramy a  pred spánkom nevypiť 
ani kvapku alkoholu. Spolu so zaho-
dením škatuľky cigariet to chce síce 
veľa sebazaprenia, no táto tortúra by 
kvôli vlastnému zdraviu a spokojnosti 
u partnera mala stáť zato.

CHRÁPANIE SA TÝKA VEĽKEJ ČASTI SVETOVEJ POPULÁCIE, AKO MUŽOV, TAK AJ ŽIEN. ŠTATISTIKY HO
VORIA, ŽE PRAVIDELNE CHRÁPE KAŽDÝ ŠTVRTÝ ČLOVEK, NO A KAŽDÝ DRUHÝ VYDÁVA TENTO ZVUK 
PRI SPANÍ PRÍLEŽITOSTNE. TAK ČI ONAK, JE TO NEDUH, KTORÝ MNOHÝM OKREM HORŠIEHO SPÁNKU 

VÝRAZNE OVPLYVŇUJE AJ KVALITU CELKOVÉHO ŽIVOTA. A TO NIE LEN SAMOTNÉHO CHRÁPAJÚCEHO, ALE AJ 
JEHO PARTNERA, KTORÝ CHRÁPANIE ZNÁŠA AKO „POSLUCHÁČ“.

PRE JEDNÉHO NOČNÁ 
MORA, PRE DRUHÉHO 

ZDRAVOTNÉ RIZIKO

Chrápanie je bežný jav, ktorý sa vysky-
tuje spravidla častejšie u mužov ako 
u žien. Je nepríjemným problémom 
pre vedľa spiaceho partnera a môže 
znamenať i vážne ohrozenie zdravia. 
Dochádza k nemu kvôli obmedzenej 
priechodnosti horných dýchacích ciest. 

S narastajúcim vekom sa intenzita chrá-
pania môže zhoršovať. Netreba však 
vešať hlavu, znížiť intenzitu chrápania 
vieme jednoducho, napríklad úpravou 
životného štýlu. V niektorých prípadoch 
je však potrebné vyhľadať lekársku po-
moc, pretože chrápanie môže súvisieť 

s poruchami spánku. Chrápaním trpí až 
30 % celkovej populácie.

KDE SA BERIE
K chrápaniu dochádza pri obmedzenej 
priechodnosti horných dýchacích ciest. 
Vzduch sa vtedy pohybuje rýchlejšie, 

AKO SA ZBAVIŤ 
CHRÁPANIA
Existuje množstvo tipov a rád, ako sa 
zbaviť chrápania. Aj keď niektoré z nich 
nie sú príliš spoľahlivé, môže sa stať, že 
práve tie zaberú.

Spánok na boku
Veľa ľudí prestane chrápať, keď sa otočí 
na bok. Problémom je však neschop-
nosť spať celú noc na boku. Vypomôcť 
si môžeme vankúšmi alebo prichytenou 
loptičkou na chrbte. Je vhodné chodiť 
spávať v tom istom čase a naplánovať 
si aspoň 7-8 hodín spánku. Zdvihnutá 
horná časť postele (tak o 10 cm) alebo 
niekoľko vankúšov pod hlavou tiež môže 
dýchanie v spánku uľahčiť.

Vitamín C
Zápaly horných dýchacích ciest zo-
hrávajú dôležitú úlohu v mechanizme 
chrápania. Počas zápalu môže dôjsť 
k ich upchatiu a ku zhoršeniu dýchania. 
Pomáhame si dýchaním otvorenými ústa-
mi a pri ochabnutí svalov hrdla vzniká 
chrapot. Vitamín C napomáha prevencii 
vzniku zápalov dýchacích ciest, preto-
že podporuje imunitný systém. Medzi 
potraviny bohaté na obsah vitamínu C 
patria mango, jahody, ananás, kaleráb, 
kivi, brokolica a iné.

Bylinková liečba
Proti chrápaniu pomáhajú najrôznejšie 
bylinky. Pomôže mäta, pestrec alebo 
pomajorán. Môžeme si z nich pripraviť 
liečivý nápoj alebo nimi naplniť vankúš.

Účinné sú aj éterické oleje 
Zvlášť mäta, eukalyptus alebo citrón. 
Otvoria dýchacie cesty, a tým zmiernia 
príznaky chrápania. Kvapku oleja môže-
me pridať do zvlhčovača alebo priamo 
nimi pokvapkať vankúš.

Autor: 
Mgr. Patrícia Bettešová, 
Lekáreň Dr.Max Rožňava
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Najčastejším príznakom anémie je 
bledosť kože a slizníc. Medzi klasické 
príznaky anémie patrí únava, chlad, sla-
bosť, znížený výkon a podráždenosť. 
Zvyčajne sa zhoršuje koncentrácia, 
môže sa vyskytnúť nespavosť, hučanie 
v ušiach, rozmazané videnie, závraty, 
bolesti hlavy či mdloby.

Častým prejavom je praskanie kútikov 
úst, čoho následkom bývajú ťažko lieči-
teľné rany. Rovnako aj krehké a ploché 
nechty, vypadávanie vlasov, suchá svr-
bivá pokožka, pocit pálenia na jazyku 
a bolesť pri prehĺtaní sú charakteristické 
príznaky hlavne pre chudokrvnosť z ne-
dostatku železa.

Aj keď sa gastrointestinálne ťažkosti 
nevyskytujú výlučne pri anémii, ich 
prítomnosť môže potvrdiť diagnózu 
v prípade ďalších podozrení. Príklady 
takýchto príznakov sú strata chuti do 
jedla, nevoľnosť, nadúvanie, hnačka 
alebo, naopak, zápcha. V skutočnosti 
je to veľmi prekvapujúce, ale niektorí 
pacienti uvádzajú, že pri anémii majú 
chuť konzumovať ľad alebo dokonca 
hlinu. Všetky vyššie uvedené príznaky 
môžu byť prejavmi mnohých ďalších 
chorôb, preto by sa ťažkosti mali hod-
notiť komplexne a v prípade podozrenia 
je potrebné vyhľadať lekára.

KDE SA BERIE A ČO JU 
SPÔSOBUJE?
Anémia môže byť spôsobená zníženou 
tvorbou červených krviniek, najčastej-
šie je spôsobená poruchou absorpcie 
železa, skráteným prežívaním červenej 
krvinky, stratou krvi či zvýšenou tvorbou 
krvi počas tehotenstva. Anémia sa môže 
vyskytnúť v dôsledku straty krvi, nemusí 
však ísť o rozsiahle krvácanie, ale o malú, 
no nepretržitú, skrytú stratu krvi, ktorú si 
pacient nemusí všimnúť. Krvácanie môže 
pochádzať zo žalúdočného vredu alebo 
z nádorového tkaniva. Zvlášť častou prí-
činou je pravidelné a silné menštruačné 
krvácanie u žien. Z možných príčin zní-
ženej tvorby červených krviniek najbež-
nejšou formou je nedostatok železa, ale 
môže to byť spôsobené aj nedostatkom 
vitamínu B12 a  folátov. Chudokrvnosť 
sa prejavuje u pacientov s ochorením 
obličiek, pečene, s infarktom myokardu, 
s rakovinou a v pooperačnom období.

Veľmi závažná, život ohrozujúca forma, 
sa nazýva aplastická anémia, čo zname-
ná, že kostná dreň ochorie natoľko, že 
nie je schopná tvoriť dostatočné množ-
stvo červených krviniek a ďalších buniek. 
Toto vážne poškodenie kostnej drene 
môžu spôsobiť určité lieky, toxické látky, 
vírusové infekcie, ale až v 70 percentách 
prípadov je príčina nejasná. Zvýšenú 

krvácavosť môžu vyvolať niektoré lieky, 
ako napríklad kyselina acetylsalicylová, 
naproxen alebo ibuprofén, ktoré nesú 
spoločný názov nesteroidné protizápa-
lové lieky.

Diagnostika sa vykonáva laboratórnym 
rozborom krvného obrazu. Laboratórny 
test objasňuje rozsah a príčinu anémie. 
Hladina hemoglobínu vedie k zisteniu 
anémie. Typ anémie sa odvodzuje hod-
notením parametrov červených krviniek. 
Základnými parametrami sú hemoglo-
bín, počet erytrocytov, stredný objem 
erytrocytov, koncentrácia hemoglobínu 
v erytrocytoch a šírka distribúcie erytro-
cytov.

AKO SA SPRÁVNE
STRAVOVAŤ
Jedným z  najlepších zdrojov železa 
je pečeň, ktorá obsahuje aj vitamíny 
A a B, takisto aj červené mäso, najmä 
hovädzie a bravčové, obsahuje veľké 
množstvo železa.

Vajcia okrem bielkovín a mastných ky-
selín obsahujú dostatok železa, ktoré 
poskytuje zhruba 7 až 11 percent dennej 
dávky. Pretože železo sa efektívnejšie 
vstrebáva do nášho tela, keď máme 
dostatok vitamínu C, oplatí sa konzu-
movať vajcia so zeleninou a prípadne 

s ovocím, ktoré sú bohaté na vitamín C. 
Napríklad s mäkkým vajíčkom na raňaj-
ky vypite veľký pohár čerstvo vylisova-
ného pomarančového džúsu.

Nielen tmavozelená listová zelenina, 
ako je špenát, kapusta alebo žerucha, 
môže obsahovať väčšie množstvo 
železa. Polovica šálky špenátu môže 
poskytnúť až 30 percent dennej dávky 
železa, ale aj vitamíny A, C, B9 a E, ako 
aj beta karotén, kyselina listová a vlák-
nina. Špenát je možné konzumovať vo 
forme tradičnej zeleniny, ale je možné 
z  neho pripraviť polievky, cestoviny 
a dokonca ovocné smoothies.

Cvikla má vysoký obsah železa, váp-
nika, draslíka, síry, vlákniny a  veľa 
vitamínov. Červená repa je tiež silný 
antioxidant, pomáha osviežiť naše telo 
a zefektívňuje tak dodávanie správne-
ho množstva kyslíka a živín do buniek. 
Cvikla sa môže konzumovať vo forme 
pitnej šťavy alebo sa môže variť, vyprá-
žať či primiešať do šalátu.

Základnou potrebou pre život je, aby 
nám v organizme kolovala krv v dosta-
točnom množstve a v dobrej kvalite. Krv 
má nezastupiteľnú úlohu a nenapodo-
biteľné zloženie. Dodnes nemožno krv 
vyrobiť žiadnou chemickou cestou a ni-

čím ju napodobniť, 
jedinou možnosťou 
je darcovstvo. Krvné 
transfúzie sú často nevyhnutné na zá-
chranu života pacienta. Vyžadujú sa po 
ťažkých operáciách, po nehodách alebo 
pri liečbe nádorových ochorení a u pa-
cientov s chorobami krvi.

AKO SA PRIPRAVIŤ
NA DAROVANIE KRVI
Najdôležitejšie pred akýmkoľvek odbe-
rom krvi je prijať dostatočné množstvo 
tekutín. Deň pred darovaním krvi platí 
táto zásada dvojnásobne. Je potrebné 
prijať veľké množstvo tekutín, najmä 
vody alebo minerálky, čaju a  ovoc-
ných štiav. Deň pred darovaním krvi 
je potrebné vynechať tučné jedlá, ako 
sú maslo, smotana, syry. Najlepšie je 
konzumovať ovocie, zeleninu, sucháre, 
netukové pečivo a, samozrejme, vyne-
chať alkohol a cigarety. Krv je nenahra-
diteľnou tekutinou, preto je darcovstvo 
krvi krásnym šľachetným činom, ktorý 
môže zachrániť ľudský život.

CHÝBAJÚCE ŽELEZO 
AKO PRÍČINA VÁŽNEHO 

OCHORENIA
CHUDOKRVNOSŤ (ANÉMIA) SA ZVYČAJNE VYVÍJA POMALY A  NEPREJAVUJE SA VÝRAZNE, NO JEJ 

NÁSLEDKY MÔŽU SPÔSOBOVAŤ VÁŽNE ZDRAVOTNÉ ŤAŽKOSTI. AK TRPÍTE TÝMTO OCHORENÍM, 
NETREBA OKAMŽITE SKLÁŇAŤ HLAVU V  BEZNÁDEJI. NEDOSTATOK ŽELEZA DOKÁŽEME NÁŠMU 

ORGANIZMU DOPLNIŤ RÔZNYM SPÔSOBOM. MOŽNO SA BUDETE ČUDOVAŤ, RIEŠENIE PRI ĽAHŠÍCH PREJAVOCH 
JE JEDNODUCHŠIE, AKO BY STE SI MYSLELI.

Autor: 
PharmDr. 
Henrieta Tvarušková
špecialista pre e-learning 
a odborný rozvoj Dr.Max

AK SA ROZHODNETE 
DAROVAŤ KRV, MUSÍTE 
SPLNIŤ MINIMÁLNE TIETO 
ZÁKLADNÉ KRITÉRIÁ:
•  Vek od 18 do 65 rokov a telesnú hmot-

nosť nad 50 kg.
•  Frekvencia darovania pre mužov je 

maximálne každé 3 mesiace a pre 
ženy každé 4 mesiace.

•  Nesmiete byť nosičom vírusu HIV ani 
nesmiete byť po prekonaní žltačky 
typu B a C.

•  Nesmiete trpieť závažnými chronic-
kými ochoreniami.

•  Nesmiete byť užívateľom drog.
•  Nesmiete viesť promiskuitný spôsob 

života.
•  Nesmiete užívať lieky na riedenie krvi.
•  Ak ste žena, nemali by ste darovať 

krv v čase menštruácie.
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V akých televíznych projektoch Vás tento rok 
uvidia diváci a fanúšikovia?
Teším sa, že relácia Záhady tela pokračuje ďa-
lej. Diváci uvidia nové epizódy každú sobotu 
o 20:30 hod. na Jednotke. Je to moja obľú-
bená relácia, pretože sa toho pri natáčaní 
veľa dozviem. Niekoľko dielov už máme 
predtočených a ďalšie budú postupne 
pribúdať. Dostal som ponuku účinkovať 
vo filme. Bude to taká slovensko-ru-
munsko-česká koprodukcia. Pôvod-
ne sa malo natáčať v Rumunsku, 
ale kvôli koronavírusu sa to ob-
medzí na Slovensko a na Českú 
republiku. S točením začíname 
v  decembri. Niektoré scény 
sú naplánované v lete. Film 
bude mať premiéru v  kine 
pred Vianocami na budúci 
rok. Môžem prezradiť, že to 
bude príbeh štyroch manžel-
ských párov, ktoré sa stretnú 
pred sviatkami na chate. 

r o zhovo r

OBĽÚBENÝ DIVADELNÝ A TELEVÍZNY HEREC HRAL POČAS KARIÉRY 
V MNOHÝCH FILMOCH A SERIÁLOCH. NEDÁVNO ABSOLVOVAL PREMIÉ
RU INSCENÁCIE POHĽAD Z MOSTA. JEHO HLAS JE VEREJNOSTI 

ZNÁMY VĎAKA DABOVANIU HERCA BRADA PITTA. SO SVOJOU 
MANŽELKOU SABINOU TVORÍ PÁR UŽ 21 ROKOV A MAJÚ 
SPOLU DVOCH SYNOV. V ROZHOVORE PRE ČASO
PIS MAXIMUM PRIZNAL, ŽE VEĽMI RÁD ŠPORTU
JE A VOĽNÝ ČAS TRÁVI S NAJBLIŽŠÍMI. OKREM 
TOHO RELAXUJE PRI NETRADIČNEJ SPOLO
ČENSKEJ HRE S NÁZVOM PÉTANQUE. 

Dlhé roky sa venujete dabingu, preferu-
jete viac dabovanie filmov alebo seriálov 
a prečo? 
Teším sa, že som sa postupne vypracoval 
a dostal som možnosť dabovať veľkých her-
cov. Za všetkých spomeniem Brada Pitta,  
ktorý sa dabuje naozaj výborne. Keď je film 
dobre natočený, tak to ide super a dabuje 
sa to takpovediac samo. Dabovať seriály je 
časovo náročné, hlavne keď majú veľa častí 
a epizód. Ja na dabovanie seriálov, bohu-
žiaľ, nemám čas. Možno sa to nezdá, ale 
dabovanie je náročná práca. Sedíte v štúdiu 
potme a svieti tam len malé svetielko. Doba 
sa veľmi zrýchlila, niekedy bol na dabovanie 
filmu vyhradený takmer týždeň. Teraz to mu-
síte stihnúť za jeden a pol dňa. 

V akých inscenáciách sa tento rok pred-
stavíte v Divadle Astorka? 
V hre Arthura Millera Pohľad z mosta, v ré-
žii Ondreja Spišáka. Premiéru predstave-

nia sme mali mať 25. marca, ale kvôli 
koronavírusu sa nám v generál-

kovom týždni všetko preru-
šilo. Náhradný termín 

premiéry sme mali 
16. semptembra. 

V novom roku 
začneme 

s k ú š a ť 
pokra-
čova -

nie inscenácie s názvom Jama Deravá 2. 
Je to hra, ktorá vznikla na zákla de člán-
kov, a informuje o kauzách a prešľapoch, 
ktoré sa udiali na Slovensku a vo svete. 
Hra vznikla pred piatimi rokmi a odvtedy 
pribudlo veľa prípadov, ktorých sa môže 
pokračovanie týkať. 

Plánujete uskutočniť 11. ročník charitatív-
nej akcie Vianočný bazár chalaňov? Pre 
tých, ktorí ho nepoznajú, opíšte stručne 
podstatu celého podujatia. 
Vianočný bazár chalaňov plánujeme zreali-
zovať v decembri, tak ako každý rok. Je to 
akcia, ktorú vymysleli herečky Tatiana Vil-
helmová a Aňa Geislerová a režisér Peter 
Serge Butko. Na záver podujatia zorganizo-
vali koncert, z ktorého výťažok išiel na dobrú 
vec. Podujatie, ktoré organizujeme my, sa 
skladá z troch dní. V piatok nám ľudia do 
Národného osvetového centra prinesú rôz-
ne veci, ktoré môžu ešte niekomu poslúžiť 
alebo urobiť radosť. V sobotu a v nedeľu sa 
tie veci predávajú. Celé sa to končí v ponde-
lok koncertom v Majestic Clube, čo je bývalá 
Ymca. Vyzbierané peniaze sa rozdelia na tri 
časti.  Jednu časť si vezme na starosti Lukáš 

Latinák a nájde niekoho, komu ich odovzdá. 
Zvyšné dve časti sumy rozdelíme na rôzne 
projekty ja a Robo Jakab. 

Naznačili ste, že koronavírus Vám narušil 
viaceré plány. Akým spôsobom ste trávili 
tieto mesiace a čomu ste sa venovali?  
S kolegami v divadle sme sa rozlúčili 13. mar-
ca a dúfali sme, že sa o dva týždne stretne-
me. Keďže sme mali pred premiérou a ne-
vedeli sme, kedy sa začne hrať, tak sme si 
všetky texty museli niekoľko mesiacov opa-
kovať. Veľa času som sa venoval deťom. Prvé 
dva týždne som si s nimi opakoval to, čo sa 
naučili v škole. Potom prišlo to ťažšie ob-
dobie, keď som im musel vysvetľovať nové 
učivo tak, aby ho pochopili. Tak ako všetci, 
aj ja som kváskoval, veľa som varil a piekol. 
Bol to pre mňa taký relax. Teším sa, že môj 
kvások mi vydržal a mám ho doteraz. Stačí 
z neho raz týždenne upiecť pagáče alebo lie-
vance. Bolo to také obdobie pozastavenia sa 
nad všetkými vecami. No teraz sa mi zdá, že 
tá doba je ešte trošku rýchlejšia, lebo mám 
pocit, že všetci chcú stihnúť to, čo zmeškali. 

So svojou láskou Sabinou tvoríte pár už 
21 rokov a z toho 12 rokov ste manželmi. 
Skúste nám prezradiť recept na šťastný 
a spokojný partnerský život.
Každé manželstvo prechádza rôznymi ob-
dobiami. Myslím si, že je veľmi dôležité reš-
pektovať toho druhého aj s chybami, ktoré 
má, a očakávať, že partner vás bude reš-
pektovať s chybami, aké máte vy. Dôležité 

Možno sa to 
nezdá, ale 

dabovanie je náročná 
práca. Sedíte v štúdiu 
potme a svieti tam len 
malé svetielko.

MARIÁN MIEZGA:
V MANŽELSTVE 

JE DÔLEŽITÁ 
TOLERANCIA 

A ÚCTA

 Herec s manželkou Sabinou a so synmi Filipom a Borisom. Fo
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NA URÝCHLENIE 
HOJENIA PORANENEJ 
NOSOVEJ SLIZNICE

Nosová roztoková aerodisperzia OLYNTH® PLUS 1 mg/50 mg/ml,  OLYNTH® PLUS 0,5 mg/50 mg/ml obsahuje xylometazolíniumchlorid a dexpantenol a je určená na podanie do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú 
informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom či lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Írsko. Lokálny zástupca: Johnson & Johnson, s. r. o., Karaďžičova 12, 821 08 Bratislava.
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je navzájom si ich nevyčítať. Hlavne treba dať 
deťom ten správny vzor a ukázať im, ako sa 
majú v budúcnosti správať k svojej životnej 
partnerke. Nie každá nezhoda predsa musí 
skončiť hádkou a je dobré, keď si z toho deti 
zoberú do budúcna čo najviac. 

Ako najradšej trávite čas so svojimi synmi 
Borisom a Filipom?
Je úplne úžasné mať deti, lenže človeka 
mrzí, že ten čas tak rýchlo letí. Pri nich si uve-
domíme, že ešte nedávno boli malí a museli 
sme ich prebaľovať. Potom vyrastú a vy sle-
dujete ich nesmelé kroky a to, ako sa nad 
všetkým čudujú a zaujíma ich celý svet. No 
ja už mám doma takých parťákov, starší Filip 
mám 10 rokov a mladší Boris 9 rokov. Už sa 
s nimi môžem rozprávať takmer o hocičom 
a dávam im rôzne rady. Veľmi ma teší, že 
sú športovo založení. Asi to majú po mne, 
lebo ja som v mladosti naozaj rád športoval. 
Hrával som tenis, hokejbal a pretekali sme 
sa na bycikli. Filip hráva futbal za bratislavskú 
mestskú časť Rača. Veľmi ho v tom podpo-
rujem a teším sa z toho. Chodím na jeho 
tréningy a na zápasy. Mladší syn sa venuje 

karate a darí sa mu v tom. Už má žltý opasok 
s oranžovými koncami. V poslednej dobe so 
synmi hrávam pétanque. Tento šport je moja 
srdcovka, už v roku 2004 som s kamarátmi 
založil Pétanque klub PRASK. Na začiatku 
som dosahoval veľké úspechy, lebo v roku 
2004 až 2006 sme hádzali guľami od ve-
čera do rána a venoval som sa tomu veľmi 
intenzívne. Preto som rád, že sa tento šport 
páči aj mojim synom. Toto leto som s nimi 
absolvoval asi osem turnajov. Staršieho Fili-
pa to veľmi chytilo a aj mladší hádže guľami 
výborne. Teším sa, že vďaka synom som sa 
v čase korony mohol vrátiť k môjmu obľúbe-
nému športu, na ktorý už nemám toľko času. 

Plánujú Vaši synovia pokračovať v he-
reckých šľapajach alebo ich lákajú iné 
profesie? 
O tom je ešte skoro hovoriť, pretože majú 
málo rokov a často sa to mení. Mladší chcel 
byť chvíľu inžinierom, potom zase stavbá-
rom. Ja ich budem podporovať vo všetkom, 
čomu sa budú venovať a budem sa snažiť 
maximálne im pomôcť. Rád by som z nich 
mal športovcov, ale netlačím ich do toho, 

lebo to môže mať opačný efekt. Myslím si, 
že v mojich šľapajach určite nepôjdu. He-
rectvo je zvláštna profesia a vôbec nie je 
jednoduché presadiť sa na našom malom 
trhu. Navyše musíte na sebe pracovať celý 
život. Keď sa tomu budú chcieť venovať, tak 
im pomôžem, ako budem vedieť. 

Narodili ste sa v Bratislave, môžete o sebe 
povedať že ste mestský typ, alebo radšej 
vyhľadáte pokoj, samotu a prírodu? 
O mne jednoznačne platí, že sa cítim dobre 
v meste a v kaviarni. Som kaviarenský typ 
a napĺňa ma energiou prechádzať sa po 
meste. V momente, keď prídem do prírody, 
pociťujem obrovský rešpekt a užívam si ten 
pokoj, ktorý poskytuje les. Vtedy si hovorím, 
že som lesný a vychádzkový typ. Proste si 
dokážem vychutnať aj prírodu, ale aj mesto. 

Autor: 
PhDr. Erik Mihalko,  
externý spolupracovník  
časopisu MAXimum

Posilnite prirodzenú obranyschopnosť
Vášho tela pomocou bylinných zmesí, v ktorých
si vychutnáte to najlepšie, čo príroda ponúka.

Bylinné Caje 
pre Vašu
imunitu
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stihnutého človeka. Príčinou môže byť 
jednorazové výrazné preťaženie, kto-
ré nebolo správne vykompenzované. 
Preto je dôležité cielené uvoľnenie 
zaťažovaných svalov po výkone a na-
budenie menej aktívnych oslabených 
svalov pred výkonom počas rozcvičky.

Druhá najčastejšia príčina seknutia 
je stresový faktor, a  teda ofúknutie, 
prechladnutie, kýchnutie, prudký 
pohyb, ale aj po slabšom a po dlho-
dobom preťažovaní. Napríklad dvíha-
nie bábätka z postieľky či zo zeme. 
Spravidla ide o jednoduchú a na prvý 
pohľad nenáročnú činnosť, ktorú v tom-
to prípade rodičia robia v desiatkach 
opakovaní každý deň. No a potom, na 

konci dňa, môžu registro-
vať menšiu či väčšiu 

bolesť, ktorá ich 
však zásadne 

neobmedzuje. 
Avšak potom 
stačí, ak ich 
počas spán-
ku o fúkne 
alebo ak sa 
sval podchladí. 
A tu je podsta-

ta problému. Ten sa 
však neukrýva v za-

chladení svalu, ale v tom, 
že bremeno, v tomto 

prípade dieťatko, 
nebolo zdvíhané 
správne. A  teda 
cez nohy s  na-
rovnaným chrb-
tom, s  vtiahnu-
tým bruchom 
a s dieťaťom čo 
najbližšie k telu, 
ale naj jedno-
duchšie ako sa 
dalo, a  to cez 
vystreté nohy 
z predklonu, „cez 
chrbát“ s  dieťa-
ťom tak, aby vás 
nezašpinilo.
Ale pozor, ne-

treba zabúdať, že nielen pri nespráv-
nom pohybe, ale často aj pri statickej 
záťaži vedia byť svaly preťažované. 
Príkladom je dobre známe nesprávne 
držanie tela v stoji, alebo „choroba mo-
derných ľudí“, a to nesprávne držanie 
tela v sede za počítačom.

PRVÁ POMOC 
PRI AKÚTNOM SEKNUTÍ
V prvom rade je potrebné rozlíšiť, či po 
seknutí máte len bolesti a obmedzený 
rozsah pohybu, alebo k týmto symptó-
mom sa pridružila aj vystreľujúca bo-
lesť do vzdialenejších častí tela. Ak 
pociťujete vystreľujúcu bolesť, určite 
vyhľadajte odbornú pomoc. Vystreľu-
júca bolesť býva signálom poškodenia 
medzistavcových platničiek.

Každý sval začína alebo končí na pev-
nej štruktúre, na kosti. Ako sme spo-
mínali v úvode, seknutie je v zásade 
svalový kŕč. Nuž a kŕče dokážu byť také 
silné, že posunú, ovplyvnia aj stavce 
a následne medzistavcové platničky. 
V prípadoch svalovej dysbalancie ne-
musia byť pritom ani extra silné.

Svalovú dysbalanciu si predstavte ako 
obruč, na ktorú sú pripevnené laná po 
obvode. Niektoré z nich sú oslabené 
a povolené, iné sú napnuté a silné. Ob-
ruč môže byť aj napriek tejto nerovnosti 
stále na svojom mieste. Ak je však roz-
loženie neharmonické a silné, napnuté 
laná ťahajú obruč jedným smerom. A tá 
sa pohne. Takto podobne sú ťahané aj 
stavce, kde svaly si môžete predstaviť 
ako laná. Neriešené vysunuté platnič-
ky môžu byť preto dôvodom chronic-
kých bolestí, dokážu ovplyvniť dokonca 
správne fungovanie vnútorných orgá-
nov. Pre riešenie svalovej dysbalancie 
a jej sprievodných problémov a bolestí 
odporúčame obrátiť sa na odborníkov, 
na lekárov či fyzioterapeutov.

Ak však seknutie, ktoré vás odrazu po-
stihne a nakrátko doslova paralyzuje, 
nie je sprevádzané vystreľujúcou bo-
lesťou, dokážete si pomôcť aj sami. Za-

ujmite polohu, v ktorej sa dokážete čo 
najviac uvoľniť, a na postihnuté miesto 
aplikujte suché teplo. Počas toho, ako 
máte teplý obklad na sebe, sa snažte 
do postihnutej oblasti intenzívnejšie 
a hlbšie dýchať. Cielené dýchanie slú-
ži ako vnútorná masáž, ktorou viete 
uvoľniť skrátený sval. Ak po teple a po 
dýchaní cítite mierne zlepšenie a máte 
dostatočné vedomosti, ako správne 
cvičiť, cvičte. Pozor, nie však do bo-
lesti a do ďalšieho zatuhnutia. Každú 
polohu by ste mali vedieť „predýchať“. 
V prípade, že sa váš stav po aplikácii 
suchého tepla a vnútornej masáže dý-
chaním nezlepšil, vyhľadajte odbornú 
pomoc. Ako prvé môžete skúsiť navští-
viť lekáreň, kde vám odborný personál 
pomôže s výberom vhodného príprav-
ku na uvoľnenie svalov a na odbúranie 
bolesti.

Ak pociťujete bolesť dlhodobo alebo 
ak máte obmedzenú pohyblivosť nie-
koľko dní, vyhľadajte fyzioterapeuta. 
Okrem toho, že vám odstráni bolesť 
a zlepší rozsah pohybu, pomôže s tým 
najdôležitejším, určí príčinu. Pokúsi sa 
ju spolu s vami odstrániť a naučí vás, 
čo robiť, aby ste boli fit a aby seknutie 
bolo už len v spomienkach.

zd rav i e zd rav i e

SEKLO VÁS ALEBO VÁS OFÚKLO?
Seknutie a ofúknutie sú laicky opísané 
príčiny svalového kŕča v oblasti chrbtice. 
Obe situácie idú ruka v ruke s preťažo-
vanými, so skrátenými či s unavenými 
svalmi. V  takomto stave svaly nie sú 
schopné adekvátnej reakcie na pod-
nety. Stresovým vonkajším faktorom pre 
sval býva napríklad chlad, po ktorom 
dochádza k ofúknutiu, alebo aj zaťažu-
júca poloha s následným prudkým pohy-
bom, na ktorý už sval reaguje seknutím. 
Preťažený a unavený sval sa nedokáže 
uvoľniť, ako by bolo potrebné, bude sa 
už len skracovať, pokiaľ vedome neza-
siahnete a nezačnete precvičovať pre-
ťažovanú partiu.

STAČÍ MÁLO A BOLESŤ 
NEMUSÍ PRÍSŤ
Odborník, fyzioterapeut, bez toho, aby 
seknutého človeka videl na vlastné 
oči, za týmto problémom 
dokáže rozo-
znať celý 

rad informácií. Dokáže predpokladať 
svalovú dysbalanciu (chorobné zmeny) 
v postihnutej oblasti. To, čo ju spôso-

bilo, zisťuje už priamo 
od po-

PRÍČINY:
Dlhodobo preťažované svaly vystavené 
vonkajším stresujúcim faktorom

PRVÁ POMOC:
Suché teplo na postihnuté miesto
Dychové cvičenie
Plynulé rozhýbanie bez výraznej bolesti

LIEK:
Náplasť (po konzultácii s lekárom alebo 
s lekárnikom)

SEKLO MA. 
AKO SI POMÔCŤ SÁM 

A OKAMŽITE?
AŽ V MOMENTE, KEĎ NÁS BOLESŤ OBMEDZÍ NATOĽKO, ŽE NEDOKÁŽEME FUNGOVAŤ BEZ POMOCI, ZVYKNEME SI UVE

DOMIŤ, ŽE NAŠE TELO BERIEME AKO SAMOZREJMOSŤ. MYSLÍME SI, A AKOSI PRIRODZENE RÁTAME S TÝM, ŽE ONO 
VŠETKO HRAVO ZVLÁDNE. NO A POTOM PRÍDE SEKNUTIE ALEBO VYSKOČENÁ PLATNIČKA. NA DRUHEJ STRANE JE 

TO SIGNÁL, ŽE NIEČO NIE JE V PORIADKU A TREBA SPOMALIŤ. DOSTÁVAME TIEŽ PRIESTOR A ČAS VENOVAŤ SA VIAC SVOJ
MU TELU A ZAMYSLIEŤ SA NAD TÝM, AKO MU POMÔCŤ.

UPOZORNENIE: V  prípade vystreľujúcej 
bolesti vyhľadať odbornú pomoc a neroz-
hýbavať samovoľne. Pri opakujúcich sa sek-
nutiach sa obráťte na fyzioterapeuta.

Autor: 
Erika Bršelová
fyzioterapeut
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POVINNÉ OČKOVANIA
Baktéria Streptococcus pneumoniae spô-
sobuje meningitídu (zápal mozgových 
blán), sepsu (otravu krvi) alebo bakterié-
miu (prítomnosť baktérií v krvnom riečisku), 
pneumóniu (zápal pľúc) a ušné infekcie. 
Očkovanie proti týmto ochoreniam je po-
vinné, prvá dávka sa podáva už v 3. me-
siaci, potom v 5. a posledná v 11. mesiaci 
života. Dostupné sú dve vakcíny, jedna je 
bez doplatku pacienta, druhá s doplatkom.

Ďalšie povinné očkovanie je proti choro-
bám: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hepatití-
da B, detská obrna a hemofilné invazívne 
ochorenie. Podáva sa v rovnakom čase 
ako prvá uvedená vakcína, teda v 3., v 5. 
a v 11. mesiaci, a obe dostupné vakcíny sú 
plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Od 15. do 18. mesiaca má byť podávaná 
vakcína proti osýpkam, mumpsu a rube-
ole, ktorá je plne hradená zdravotnými 
poisťovňami. Ďalšie preočkovanie touto 
vakcínou je po dosiahnutí štyroch ro-
kov dieťaťa. Po piatych narodeninách 
nasleduje očkovanie proti záškrtu, te-
tanu, čiernemu kašľu a  proti detskej 

obrne. Preočkovanie bude nasledovať 
v 13. roku života.

Posledným zo všeobecne povinných 
očkovaní je očkovanie tetanu a  záškrtu 
po dosiahnutí 30. roku života a potom 
každých 15 rokov.

ODPORÚČANÉ OČKOVANIA
Odporúčané očkovania vám pomô-
žu chrániť sa pred ďalšími závažnými 
ochoreniami. Niektoré sú odporúčané 
len pre ohrozenú skupinu ľudí alebo 
v odôvodnených prípadoch. Sú medzi 
nimi očkovania proti rotavírusom, ktoré 
ohrozujú najmä bábätká, proti chrípke, 
ktorá môže byť nebezpečná pre chro-
nických pacientov alebo pre starších 
ľudí. Očkovanie proti vírusu HPV je 
odporúčané u tínedžerov. Z verejného 
zdravotného poistenia sa hradí iba de-
ťom v 13. roku života.

K dispozícii sú aj očkovanie proti he-
patidíde A a B či kliešťovej encefalitídí-
te, ktoré ochránia pred nebezpečnými 
ochoreniami. Očkovania proti besnote 
a tuberkulóze môžu byť povinné v odô-

vodnených prípadoch, akými sú uhryz-
nutie neznámym zvieraťom alebo pri 
ceste do krajiny s vysokým výskytom 
tuberkulózy. Ani vtedy ich však zdravot-
né poisťovne nehradia.

V tom prípade, že očkovanie nie je za-
radené medzi povinné, nie je hradené 
z verejného zdravotného poistenia. To 
však ešte neznamená, že si vakcínu 
budete musieť zaplatiť sami. Ceny nie-
ktorých z nich sa pohybujú v desiatkach 
eur. Overte si vo svojej zdravotnej po-
isťovni, či na tieto očkovania poskytuje 
príspevky, aby ste ich mohli využiť. Nie 
len preto, že tak budete lepšie chrániť 
seba a svojich blízkych pred nástraha-
mi okolitého sveta, ale ešte aj ušetríte. 
Viac informácií o príspevkoch na očko-
vanie pre poistencov Dôvery nájdete na  
www.dovera.sk.

POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ 
OČKOVANIE: AKO SA 

CHRÁNIŤ A EŠTE UŠETRIŤ?
PLOŠNÉ OČKOVANIE POMOHLO 

ĽUDSTVU VÝZNAMNE OB
MEDZIŤ MNOHÉ CHOROBY 

A OBROVSKÝM PODIELOM ZNÍŽILO 
DETSKÚ ÚMRTNOSŤ. OČKOVANIA 
PROTI NIEKTORÝM CHOROBÁM SÚ 
NA SLOVENSKU POVINNÉ, A TEDA SÚ 
PLNE ALEBO ČIASTOČNE HRADENÉ 
Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POIS
TENIA. MNOHÉ ĎALŠIE SÚ ODBOR
NÍKMI ODPORÚČANÉ, NO MUSÍTE SI 
ICH ZAPLATIŤ SAMI. AJ TU JE VŠAK 
ŠANCA, ŽE VÁM NA NE PRISPEJE 
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA.

Autor: 
Matej Štepiansky
PR špecialista, Zdravotná 
poisťovňa Dôvera

NOVÉ

N O I R

Vyzerajú ako spodná bielizeň,  
chránia ako TENA. www.tenalady.sk

Dokonalá 
diskrétnosť

Trojitá 
ochrana

Mäkké 
pohodliePrvé čierne 

absorpčné nohavičky
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SLOVENSKO JE BOHATÉ NA KULINÁRSKE TRADÍCIE. OSEM SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV UKRÝVA DVADSAŤ
DVA GASTRONOMICKÝCH REGIÓNOV, KTORÉ SVOJIMI JEDLAMI PREZENTUJÚ NAŠE KULTÚRNE DE
DIČSTVO. V  LETNOM VYDANÍ ČASOPISU MAXIMUM SME VÁM PRINIESLI RECEPTY Z  NITRIANSKEHO 

A Z TRNAVSKÉHO KRAJA. TERAZ SME PRE VÁS VYBRALI NAJPESTREJŠIE JEDLÁ ZO ŽILINSKÉHO A Z BANSKO
BYSTRICKÉHO KRAJA. V NICH SA TIEŽ UKRÝVA VIACERO REGIÓNOV, NAPRÍKLAD ŽILINSKOKYSUCKÝ, ORAVSKÝ, 
HOREHRONSKÝ, ZVOLENSKÝ, LIPTOVSKÝ ČI TURČIANSKY.

REGIONÁLNE RECEPTY  
Z BANSKOBYSTRICKÉHO  
A ZO ŽILINSKÉHO KRAJA

Postup:
Z koreňovej zeleniny a z korenín uvaríme silný zeleninový vývar, ktorý neskôr precedíme. Nakrájanú 
cibuľu dáme speniť na maslo. Pridáme do nej očistené a posekané hydinové vnútornosti. Primiešame 
aj umyté drobky a krátko podusíme. Zmes zalejeme vývarom a varíme do mäkka. Po chvíli krídla a krky 
vyberieme, oberieme ich od kostí a mäso vložíme naspäť do hrnca. Vzniknutú omáčku za-
hustíme sladkou smotanou a múkou. Pridáme zopár sušených sliviek, ešte raz preva-
ríme a dochutíme octom. Podávame s parenou knedľou alebo s varenými zemiakmi.

Bočpor – omáčka z hydinových drobkov z Turca
Suroviny: 
0,5 kg hydinových vnútorností 
(pečienky, srdcia, žalúdky)  300 g 
kuracích drobkov (krky, krídla) 
   1,5  litra silného zeleninového 
vývaru  sušené slivky  sladká 
smotana  múka  ocot  soľ

Hríbový paprikáš 
z Brezna
Suroviny:
1,5 kg húb  200 ml smotany na varenie  200 ml mlieka 
 2 polievkové lyžice hladkej múky alebo škrobu  2 polievko-
vé lyžice masla  1 cibuľa  3 polievkové lyžice mletej sladkej 
papriky  1 čajová lyžička soli  1/2 čajovej lyžičky mletého čier-
neho korenia  1/4 čajovej lyžičky mletej rasce
Na pohánkové halušky: 350 g pohánkovej múky  1/2 čajovej 
lyžičky soli  280 až 300 ml vody

Postup:
Vo väčšom hrnci si na rozpálenom masle orestujeme nadrobno 
nasekanú cibuľu. Pridáme na plátky nakrájané huby a chvíľu 
ich restujeme. Následne hrniec stiahneme z  plameňa alebo 
z varnej dosky. K hubám pridáme všetky druhy korenia vráta-
ne soli, zmes dobre premiešame a vrátime naspäť na sporák. 
Huby dusíme prikryté približne 10 minút. Medzičasom si spolu 
zmiešame všetky suroviny na pohánkové halušky. Ak je cesto 
príliš husté, pridáme ešte trocha vody. Keď je riedke, zahustí-
me ho múkou. Z pripraveného cesta si pomocou haluškovača 
vyrobíme halušky, ktoré varíme vo vriacej vode na miernom 
plameni približne 8 minút, kým nevyplávajú na povrch. Po-
tom ich precedíme a zľahka prepláchneme studenou vodou. 
V menšej miske si zmiešame smotanu, mlieko a 2 lyžice ľubo-
voľnej múky, prípadne škrobu. Smotanovú zmes zamiešame 
do húb. Za občasného miešania ich varíme ešte 10 minút. Uva-
rené halušky podávame poliate hubovou zmesou.

Suroviny:
1/2 kg hladkej múky  1 vajce 
 1 prášok do pečiva  hrsť práško-
vého cukru  30 dkg uvarených 
a pretlačených zemiakov  soľ

Postup:
Vypracujeme si hladké, ale nie veľ-
mi tvrdé cesto. Rozvaľkáme ho na 
hrúbku asi 1 centimeter. Približne 
1/3 cesta si uchováme na neskôr, 
aby sme z  neho vytvorili mriežky. 
Zvyšok cesta rozvaľkáme, prelo-
žíme ho na vymastený a múkou 
posypaný plech. Cesto môžeme 
potrieť lekvárom alebo naň 
môžeme navrstviť ľubovoľnú 
plnku podľa chuti, napríklad 
tvarohovú či makovú. Na pln-
ku zo zvyšku cesta urobíme 
mriežky a  koláč dáme piecť 
do rúry na teplotu 180 stupňov 
Celzia. Po približne 40 minútach ho 
vyberieme a môžeme podávať.

Zemiakový mrežovník 
z Oravy
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oddychovka

Autor        
krížovky:             

Juraj      
Mitošinka

skratka     
severozá-    

padu

zložiť      
zbrane       
(voj.)

trváca     
rastlina

nerozpletá      
pletenie

značka 
hliníka

iba, len,             
po česky

dúfame            
v niečo

Pomôcky:                          
fetiš,              
Avari,              

ras       

brieždi sa           
(bás.)

ráňa        
(bás.)

Ivana         
(dom.)

nazlostilo                
sa                          

(expr.)

jemne    
klepeš

zomrú     
(kniž.)

alkoho-        
lický nápoj          

(hovor.)                 
opusti

telefonicky             
sa spojil

Pomôcky:                                 
fiála,           
Atika,    
otona

pravosláv-      
ny kňaz                           

pri stavbe 
vsadila

napínadlá                        
tŕstie,       
trstina             
(kniž.)

pracovník           
vo vinár-              

stve

je nútený                                   
Monika      
(dom.)

európsky    
pohár       

turistický   
autobus

1. časť           
tajničky

skr. štátu       
Arkansas                          
pepsikola   
(hovor.)

na tomto                   
mieste

kvalita                                
laba,       
dlaba

okovy                                 
gotická     
vežička 
(stav.)

ženský            
hlas

osobné       
zámeno                        
100 m2               

modla                          
sláčik

menuje sa
zasipel                             
zotrvaj                      

v spánku

vzorec  
arzenidu   

uránu

vyhynuté     
kočovné      
kmene

2. časť         
tajničky                                   
značka   
astátu

chyť
najedujú                      

sa                            
(expr.)

Anastázia      
(dom.)

staroveká       
grécka        
tkanina

šarha            
(zastar.)

V rámci oddychovky sme pre vás opäť pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď víťaz získa balíček od francúzskej značky 
URIAGE a konkrétne z produktového radu, ktorý je zameraný na starostlivosť o pokožku detí a bábätiek – URIAGE Bébé. Riešenie zašlite 
najneskôr do 1. 12. 2020 e-mailom na: redakciamaximum@drmax.sk alebo na adresu: Limitless Group s. r. o., Dunajská 8, 811 08 
Bratislava. Správna odpoveď z predchádzajúceho (letného) vydania 2020 je: ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU. Úspešným riešiteľom 
krížovky a zároveň výhercom, ktorému zasielame balíček produktov z privátnej značky Dr.Max, sa stal Konrád Blaha z Nových Zámkov. 
Srdečne blahoželáme.

KRÍŽOVKA 

Pre viac tipov, rád, súťaží a detailov zo života Dr.Max sledujte aj na našich sociálnych médiách
  – Lekáreň Dr.Max  – lekaren_drmax  – Lekáreň Dr.Max
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Hyséac

Zjednocujú textúru 
pleti a obnovujú jas

Redukujú 
nedokonalosti 
a pôsobia 
ako prevencia

Zmatňujú pokožku 
a redukujú lesk

Č
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ce
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m

Sé
ru

m

Zl
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ka

1
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3
NOVINKY

Vyvinuté pre mastnú pleť 
s nedokonalosťami 

Zakúpite exkluzívne v lekárňach Dr.Max a na www.drmax.sk

09-2020-Uriage-Inzercia-180x230mm-Final.indd   109-2020-Uriage-Inzercia-180x230mm-Final.indd   1 14/09/2020   10:5314/09/2020   10:53

i n ze r c i a


