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Krížovka:
Správne znenie tajničky z čísla 1/2019
je: Najväčší dar, ktorý môžu dať
rodičia svojim deťom, je nechať ich
vidieť ako sa ľúbia navzájom. 

Zo správnych odpovedí sme vyžrebo-
vali 3 výhercov, ktorí od nás získa-
vajú balíček produktov LADIVAL na
ochranu pred slnečnými lúčmi od
spoločnosti STADA.

Marcela Tužáková, Nitra
Mária Chudovanová, Nitra
Helena Bulková, Nitra

Výhercom srdečne blahoželáme.

krvácanie
v 1. trimestri tehotenstva
6
V tomto období má skúsenosti s rôznou intenzitou krvácania 
v priemere každá štvrtá žena. Ide o najčastejší problém, pre ktorý
tehotné ženy vyhľadajú gynekologickú pohotovosť. ..

možné riziká v súvislosti
s užívaním hormonálnej antikoncepcie
14
V súčasnosti je užívanie hormonálnej antikoncepcie už bežná
záležitosť. Avšak nie vždy ženy premýšľajú aj o tom, či pravidelné uží-
vanie antikoncepcie môže reagovať s inými, možno aj voľno-
predajnými liekmi, s potravinami či liečivými bylinami a čajmi...

protetická sanácia chrupu
v detskom veku
18
Protetická sanácia chrupu patrí do komplexnej stomatologickej
starostlivosti aj v detskom a dorastovom veku. Má svoje špecifiká,
ktorými sa odlišuje od protetiky v dospelosti...

nádorové
ochorenia kože
10
Slnečné lúče majú pozitívny vplyv na psychiku a imunitu.
Nemožno však opomenúť ani ich škodlivé účinky, ktoré môžu
predstavovať riziko pre zdravie pokožky...
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VITAMÍNY
Približne mesiac pred dovolenkou je vhodné obohatiť stravu o väčšie
množstvo vitamínov a antioxidantov, ktoré pokožke pomôžu získať zdravý
bronz. Sú to najmä vitamín A a betakarotén. Betakarotén pomáha dosiahnuť
kvalitnejšie a rýchlejšie opálenie, podieľa sa na ochrane pokožky pred
škodlivými vplyvmi UV žiarenia, ktoré spôsobujú v organizme vznik
nebezpečných voľných radikálov a chorobných zmien v bunkách kože (napr.
rakovina kože), spomaľuje proces starnutia a dodáva pokožke aj správny
farebný nádych. Vitamíny C a E posilňujú ochranné schopnosti kože a zároveň
predlžujú opálenie pokožky.

POSTUPNOSŤ
Slnečným lúčom je potrebné vystavovať sa postupne, najlepšie v kratších 
intervaloch, ktoré môžeme postupne predlžovať. Vyhneme sa tak nielen spále-
niu pokožky, ale aj možnej alergickej reakcii na slnko.
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efektívneho opaľovania

1

2

Ako pripraviť pokožku na leto, aby bola krásna a zdravá?

Počas leta dostáva naša pokožka
poriadne zabrať. Vplyvom slnka,
morskej či chlórovej vody 
v bazéne sa naša pleť namáha 
a vyčerpáva, čím následne vysy-
chá. Súčasne sa zbavuje aj zro-
hovatenej vrstvy pokožky, s čím
odchádza opálenie a koža po-
stupne bledne. Základom dob-
rého opálenia, ktoré vydrží čo
najdlhšie, je dobrá príprava 
a vhodná starostlivosť o pokožku.
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PharmDr. Petra Haár Némethová
lekárnik
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zopár faktov
o opaľovaní
Na získanie potrebného vitamínu D stačí 10 až 15 minút počiatočného
opaľovania bez použitia opaľovacieho krému s ochranným faktorom.

Pri dlhšom opaľovaní pod horúcim letným, ale aj zubatým zimným slnkom
je už ochrana opaľovacími prípravkami nutná aj v prípade, že sa zdržiavate
v tieni alebo nosíte klobúk. Slnečné lúče sa odrážajú od lesklých povrchov ako
voda, piesok či sneh. To znamená, že spáliť sa môžete aj na miestach, ktoré sú
týmito odleskami zachytené.

Opálenie zabezpečuje pigment nazývaný melanín, ktorý dodáva vašej pokožke
farbu. Je tiež prirodzeným telovým UV faktorom, ktorý absorbuje slnečné lúče.
Použitím vysokého ochranného faktora chránite vašu pokožku pred
spálením, ale aj ten najúčinnejší krém prepustí 2-3 % slnečného žiarenia, ktoré
vám zaručia pekné, ale hlavne zdravé opálenie.

Deti do troch rokov veku by sa mali na slniečku pohybovať len minimálne.
Vždy by ste ich mali chrániť vhodným oblečením a pokrývkou hlavy. Rozhodne
by nemali byť vystavené priamym slnečným lúčom počas popoludňajších
hodín. 

Asi od pol roka veku bábätka je vhodné používať špeciálne prípravky na
opaľovanie určené pre deti. Kvalitné prípravky pre citlivú detskú pokožku by
mali byť hypoalergénne a nemali by upchávať póry.

Ochranný krém treba na dieťa natrieť aspoň 30 minút predtým než pôjde
von a dieťa je potrebné znovu natrieť každé 2 hodiny, prípadne aj po kúpaní.

Pri pobyte na slnku sa v našom tele tvorí potrebný vitamín D. Ten má vý-
znamný účinok na hustotu kostí a zdravie chrupu, posilňuje imunitný systém,
stimuluje rast a rozvoj buniek pokožky.

CAMELUS
liečivý pštrosí olej

má neobyčajný regeneračný efekt:

P pri bolestiach kĺbov a chrbtice

P na reumatické bolesti a artritídu

P na popáleniny, jazvy, 
preležaniny a psoriázu 

P na kŕčové žily, podvrtnutia,
mozole, pomliaždeniny

P po spálení na slnku 
a atopický ekzém

P po poštípaní komármi 
a pri svrbivej pokožke

P pri svalovej bolesti 
a stuhnutosti kĺbov

ZINZALA
upokojujúci gél po uštipnutí

hmyzom 20 ml
93 % zloženia prírodného pôvodu

Osviežujúci prírodný gél zložený 
z 12 čistých a prírodných 

esenciálnych olejov, upokojuje 
a zmierňuje nepríjemné reakcie po
bodnutí komármi a iným hmyzom.
Udržuje pokožku mikrobiálne čistú,

upokojuje svrbenie, znižuje
začervenanie a zabraňuje 

opakovanému poštípaniu hmyzom.

ALOE VERA GÉL
s vitamínom F a panthenolom

50 ml / 250 ml
98% čistý gél z Aloe vera, lisovaný 

za studena, certifikovaný IASC

Hydratačný, regeneračný, 
upokojujúci a ochranný gél 

poskytuje intenzívnu starostlivosť 
o pleť a pokožku.

Vhodný pre všetky typy pleti, aj pre
najcitlivejšiu a detskú pokožku.

NAJSKÔR PEELING
K tomu, aby sa pokožka menej šúpala, pomôže jemný celotelový peeling. 
Peeling zbaví pokožku odumretých buniek, vďaka čomu bude pleť vyzerať
zdravšie a opálenie vydrží dlhšie.

HYDRATÁCIA
Vďaka hydratácii pokožka žiari a eliminuje sa aj jej šúpanie. Krémy a mlieka po
opaľovaní udržujú pleť vláčnu, čo pomáha zachovať nielen farbu, ale aj zdravie
pokožky.

VÝŽIVA A REGENERÁCIA
Pre výživu pleti je potrebné používať telové mlieka a produkty s obsahom
prírodných olejov, aloe vera a vitamínu E, a to najmä po sprche. Použiť môžeme
aj špeciálne mlieka so samoopaľovacím efektom, ktoré opálenie zvýraznia, ale
aj prípravky s aloe vera na regeneráciu pokožky či iné špeciálne prípravky po
opaľovaní so zložkami, ktoré pomáhajú udržať bronzovú farbu čo najdlhšie.

SAMOOPAĽOVACIE PRÍPRAVKY
Pre dlhotrvajúci efekt a zvýraznenie opálenia odporúčame využiť aj kvalitné
samoopaľovacie prípravky.

HORÚCA VODA 
Opálenej pleti neprospieva vlhké prostredie a horúca voda. Vyhýbajme sa
preto horúcim kúpeľom a saunám. Pri sprchovaní je vhodné použiť vlažnú
vodu, pretože horúca vyťahuje z buniek vlhkosť a vysúša pokožku, čo spô-
sobuje rýchlejšie blednutie a olupovanie opálenej kože.

CHLÓR
Ak nám záleží na peknom opálení a hydratovanej pokožke, mali by sme sa
vyhnúť bazénom, pretože voda v bazénoch obsahuje chlór. Chlór je agresívny,
koža po ňom zostáva suchá a môžu sa na nej vytvárať šupinky. Ak ale kúpaniu
sa v bazéne neodoláme, je potrebné hneď sa dôkladne osprchovať.

JEDÁLNIČEK
Strava je pre zdravie pokožky veľmi dôležitá. Pre dlhotrvajúce opálenie sa za-
merajme na potraviny bohaté na vitamín E (nachádza sa napr. v orieškoch,
semienkach marhúľ, broskýň, jabĺk či v melóne). Tento vitamín je nevyhnutný
pre zdravo vyzerajúcu pleť. Pomáha aj pri udržaní žiarivej pokožky tým, že ju
zbavuje nezdravých buniek a bojuje s voľnými radikálmi. Karotén telu dodáme
z mrkvy, manga, špenátu či brokolice. Nezabúdajme, že vitamín telo absorbuje
iba v kombinácii s tukom, napr. kvalitným olivovým olejom.

OCHRANA KOŽE
Treba si uvedomiť, že čím rýchlejšie zhnedneme, tým rýchlejšie farbu z po-
kožky stratíme. Ak sa navyše spálime, hnedý odtieň zmizne, pretože pokožka
sa o to rýchlejšie zošúpe. Okrem toho má spálenie aj negatívne dôsledky, ako
napríklad vytvorenie pigmentových škvŕn, vrások, rôznych vyrážok, alergií a v
neposlednom rade spálenie spôsobuje aj rakovinu kože. Používajme preto len
kvalitné krémy s dostatočne vysokými ochrannými faktormi a čas na slnku
obmedzme najmä v prvé dni, kedy si pokožka na ostré slnečné lúče len zvyká.
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Lekárnik radí
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Krvácanie
V tomto období má skúsenosti s rôznou intenzitou krvácania v priemere každá
štvrtá žena – od slabého krvácania a krvavého hlienu, cez krvácanie podobné
menštruačnému, až po silné krvácanie spojené s krvnými zrazeninami. Ide 
o najčastejší problém, pre ktorý tehotné ženy vyhľadajú gynekologickú pohoto-
vosť. Pre tehotnú ženu je tento jav stresujúci, pretože je spojený s vý-
raznými obavami zo straty tehotenstva. Obzvlášť citlivo naň reagujú ženy 
s plánovaným tehotenstvom a tiež ženy, ktoré podstúpili rôzne formy asisto-
vanej reprodukcie, alebo už majú skúsenosti s potratom. 

Hroziaci potrat, mimomaternicové tehotenstvo či potrat v prvých týždňoch gra-
vidity sú najčastejšími diagnózami, ktoré musí lekár u takejto pacientky
starostlivo zvážiť. Okrem spomínaných diagnóz sa slabé krvácanie môže prejaviť
aj na začiatku gravidity, kedy sa oplodnené vajíčko uhniezďuje v maternici; po
pohlavnom styku; po gynekologickom vyšetrení; pri gynekologickom zápale 
a infekcii krčka maternice, ale aj po nadmernej aktivite počas dňa. 

Akékoľvek ukončenie gravidity a vypudenie plodu z tela matky v I. trimestri sa
automaticky označuje ako potrat. Okrem spontánneho (samovoľného) potratu,
existujú aj iné formy, a to zamlčaný potrat, kriminálny potrat, mimomaternicové
tehotenstvo či umelé prerušenie tehotenstva. 

Príčiny potratu bývajú rôzne
K najčastejším dôvodom spontánneho potratu patria defekty a abnormality
samotného plodu. Toto riziko stúpa s vekom rodičky. Ďalšou príčinou straty
tehotenstva sú odchýlky v umiestnení oplodneného vajíčka v maternici
alebo iné patologické stavy, akými sú anatomické poruchy a vrodené vývojové
vady maternice, patologický spermiogram partnera, stavy po operáciách na
maternici (napr. cisársky rez), rôzne interné ochorenia matky (zle kompenzovaná
cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, závažné ochorenia postihujúce kardiovasku-
lárny systém, poruchy imunity, pečene, obličiek, atď.), infekcie a hormonálne
príčiny. V poslednej dobe sa možnosť potratu spája aj s rôznymi poruchami
zrážania krvi u rodičky a imunologickými faktormi. K potratom nemalou mierou
prispievajú aj vonkajšie faktory a škodliviny z okolitého prostredia, medzi ktoré

patrí napríklad fajčenie, konzumácia alkoholu, rôzne cytotoxické látky a niektoré
lieky, ako aj trauma, úrazy a chirurgické operácie počas tehotenstva. Napriek tomu,
že medicínsky výskum neustále napreduje, ešte stále ani z ďaleka nepoznáme
všetky rizikové faktory ovplyvňujúce potratovosť. Často nedokážeme zistiť ani
reálnu príčinu a spomínané rizikové faktory vieme ovplyvniť len do určitej miery.

Čo všetko sa dá zistiť vyšetrením?
Základnú úlohu pri vyšetrovaní pacientky s prvotrimestrálnym krvácaním
zohráva ultrazvukové vyšetrenie. Pomocou ultrazvuku zobrazíme maternicu, jej
okolie a obsah, sledujeme tzv. gestačný vak (priestor, kde sa plod vyvíja) 
a, samozrejme, samotný plod. Podľa prítomnosti akcie srdca vieme posúdiť
jeho (ne)životaschopnosť. V prípade prvých týždňov gravidity, kedy ešte na
sone nie je možné plod jasne vidieť, je nutné detailne preskúmať okolie mater-
nice a oblasť vaječníkov a pátrať po možných známkach mimomaternicového
tehotenstva. Na posúdenie vitality včasnej gravidity a na diferenciálnu diagnos-
tiku lekár využíva aj odber krvi, pri ktorom sa vyšetruje ľudský choriový gonado-
tropín (βHCG). Jeho aktuálna hodnota, resp. porovnanie viacerých hodnôt 
v priebehu niekoľkých dní, spolu s ultrazvukovým a gynekologickým vyšetrením
umožňuje lekárovi sledovať aktuálny stav a vývoj gravidity, jej umiestnenie,
posúdiť príčinu krvácania a v prípade niektorej z foriem potratu zvážiť po
konzultácii s pacientkou ďalší postup.

Medicína je častokrát bezmocná...
Pod diagnózou hroziaceho potratu rozumieme stav, kedy je v maternici vitálne
tehotenstvo, ale žena krváca rôznou intenzitou. Sonograficky môže lekár často
zistiť odlučovanie plodového vajca od steny maternice prejavujúce sa tzv.
hematómom. Neexistuje „tabletka“, ktorá by potratu dokázala zabrániť. Medika-
mentózna liečba, ktorá je lekármi nasadzovaná v I. trimestri, je čisto pod-
porná a má individuálny charakter. Prípravky so syntetickým progeste-
rónom (alebo jeho derivátmi) sa používajú na podporu funkcie žltého
telieska v gravidite. Predpisuje sa aj vitamín C a rôzne multivitamínové
prípravky, hoci vedecké štúdie ich jasný prínos nepreukázali (okrem 
kyseliny listovej, ktorá preukázateľne podporuje zdravý vývoj centrálnej
nervovej sústavy plodu).

Ak sa ku krvácaniu pridajú aj bolesti a žena sa začne otvárať, potratu sa už nedá
zabrániť. Podľa toho, ako sa maternica pri potrácaní „vyčistila“, stanoví lekár ďalší
postup, ktorý môže spočívať v kontrolách bez pridanej liečby alebo v medika-
mentóznej liečbe na podporu sťahovania maternice či v chirurgickej revízii
maternice (pacientkám známa ako kyretáž), prípadne v kombinovanom
prístupe. Pri podozrení na mimomaternicové tehotenstvo je nutné pacientku
starostlivo sledovať, resp. hospitalizovať, a podľa vývoja klinického stavu zvážiť
aj operačné riešenie.

Diagnóza zamlčaný potrat označuje stav, kedy plod v maternici odumrie, ale
navonok nie sú prítomné žiadne klinické prejavy. K zisteniu tejto skutočnosti
môže prísť až na prenatálnej kontrole u gynekológa, čo môže byť niekoľko dní,
ale aj týždňov po udalosti. Podľa diagnózy a klinického stavu môže lekár 
u pacientky s potratom nasadiť aj antibiotickú liečbu, obzvlášť pri stavoch, ktoré
sú spojené so zápalom alebo horúčkou.

Fyziologické tehotenstvo trvá približne 
40 týždňov, teda 280 dní od prvého dňa 
poslednej menštruácie. Orientačne sa 
tehotenstvo delí na tri obdobia, 
tzv. trimestre. Riziko vaginálneho 
krvácania je najvyššie v prvom 
trimestri, ktorý začína oplodnením 
a jeho hornú hranicu predstavuje 
ukončený 12. týždeň.

v 1. trimestri tehotenstva
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MUDr. Teodor Kapusta
gynekológ

Na otázku, či je možné zmierniť riziko potratu, je odpoveď jednoznačná: 
Starajte sa o seba ešte pred otehotnením a dbajte o doliečenie všetkých svojich
ochorení, ktoré by mohli ohroziť donosenie vášho dieťatka.



02/19

08 I www.damipharm.sk I  09

Využite nové služby v lekárenskej ambulancii MEDIFO v oblasti
liekového, nutričného a suplementačného poradenstva.

Náš tím špecializovaných farmaceutov poskytuje v lekárenskej ambulancii
MEDIFO nadštandardnú zdravotnú starostlivosť v oblasti:
n systémového liekového poradenstva vrátane prevencie liekových interakcií
n základného fyzikálneho a biochemického skríningového vyšetrenia
n prípravy personalizovaného stravovacieho režimu

LIEKOVÉ PORADENSTVO
Službu liekového poradenstva poskytujú naši lekárnici ako vysokoškolsky eru-
dovaní zdravotnícki profesionáli s bohatými vedomosťami z oblasti far-
makológie, toxikológie, patológie, patobiochémie a ostatných farmaceu-
tických a medicínskych odvetví. Úlohou našej ambulancie je poskytovanie
rozsiahleho poradenstva o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetikách
vrátane výživového poradenstva.
U pacientov, ktorí chronicky užívajú viacero liekov, poskytujeme dohľad
nad ich správnym dávkovaním a vyhodnocujeme užívanie viacerých liekov
súčasne, čím je možné eliminovať vzájomné interakcie liekov.

NUTRIČNÁ FARMAKOTERAPIA
V prevencii civilizačných ochorení a rovnako aj pri ich liečbe
je strava mimoriadne dôležitá. Zásady správnej výživy a stravovacích
návykov sú pri prevencii rôznych druhov civilizačných chorôb
podobné. Pokiaľ sa rozhodnete riadiť zásadami preventívnej výživy
a podporiť tak svoje dlhodobé vyhliadky na lepšie zdravie
v budúcnosti, nemusíte voliť rôzne opatrenia pre prevenciu
jednotlivých druhov civilizačných ochorení.
V tomto odhodlaní vám radi pomôžeme. Základným pilierom 
výživového poradenstva sú každodenné stravovacie návyky
a štandardy, ktoré sú pripravované vždy individuálne a zohľadňujú
zdravotný stav a preferencie konkrétnej osoby.

SLUŽBY PRE PACIENTOV
pri Lekárni Rázusova

nadštandardné

Uvedomujeme si dôležitosť pre-
vencie a naše miesto lekárnikov,
ako zdravotníkov prvého kon-
taktu, ktorí sú pacientovi najdo-
stupnejší. Práve preto sa cítime
byť spoluzodpovední za primárnu
prevenciu, ktorú v lekárenskej 
ambulancii vykonávame prostred-
níctvom primárneho biochemic-
kého skríningu.

MERANIE TELESNEJ 
KOMPOZÍCIE
Ponúkame vám certifikované me-
rania na vysoko kvalitných labo-
ratórnych prístrojoch, a to:

n meranie krvného tlaku
s možnosťou detekcie 
atriálnej fibrilácie

n meranie celkového 
lipidového panelu

n meranie glukózy 
a glykovaného hemoglobínu
ako nástroja na včasnú 
diagnostiku diabetu

n meranie hladiny CRP
n skríning kolorektálneho 

karcinómu
n detekciu helicobactera 

pylori vysoko citlivými 
testami

n analýzu zloženia tela
prístrojom InBody

Príklady najčastejších
diagnóz:
n potravinové alergie
n celiakia (alergia na lepok)
n cukrovka
n zápalové ochorenia tenkého 

či hrubého čreva
n pálenie záhy
n vysoký krvný tlak
n zvýšený cholesterol v krvi

Jedálniček na mieru
vašej diagnóze
Desať receptov pre každé jedlo
dňa na mieru vašim diagnózam 
a chuťovým preferenciám.

Výhody jedálnička:

n možnosť úpravy telesnej 
hmotnosti

n zohľadnenie diagnóz, alergií, 
intolerancií

n recepty rešpektujú vaše 
obľúbené potraviny

n naše odporúčania vieme 
zosúladiť aj s vašou liečbou 
a užívanými liekmi

NOVÉ
a dostupné

všetkým
Naše služby
sú určené pre ľudí:
n s nadváhou a obezitou
n pre ľudí trpiacich rôznymi 

ochoreniami
n pre každého, kto chce byť 

zdravší
n pre tých, ktorí chcú eliminovať

svoje ochorenia úpravou 
životosprávy

Príďte 

na konzultáciu do 

lekárenskej ambulancie 

MEDIFO pri Lekárni Rázusova

Poliklinika Rázusova, 

Rázusova 16, Nitra

otváracie hodiny:

utorok a štvrtok 

08.00 – 12.00 h

Vedeli ste, že...
potraviny, ktoré konzumujete, majú vplyv nielen na zvládnutie
diagnózy, ale aj na to, ako dobre sa cítite a koľko energie
máte každý deň?
Opýtajte sa na možnosť vytvorenia stravovacieho plánu 
na mieru vašim potrebám.

?
PharmDr. Petra Haár Némethová

lekárnik



Podľa štatistiky Úradu verejného zdravotníctva SR navštevuje 
preventívne prehliadky len 11 % našej populácie. To je veľmi nízke
percento na to, aby bolo možné nádorové ochorenia včas diagnosti-
kovať a liečiť. Pre porovnanie – napr. v Českej republike a Rakúsku
sa preventívnych prehliadok zúčastňuje až  35 % populácie.
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PharmDr. Katarína Vaľková
farmaceut

nádorové ochorenia

Slnko sa spája s letom, oddychom, dovolenkou 
a, samozrejme... opaľovaním. Slnečné žiarenie
podporuje v tele tvorbu vitamínu D, ktorý je
potrebný napríklad pri mineralizácii kostí.
Slnečné lúče majú tiež pozitívny vplyv na psy-
chiku a imunitu. Nemožno však opomenúť ani
ich škodlivé účinky, ktoré môžu predstavovať
riziko pre zdravie pokožky, nielen v podobe star-
nutia kože či pigmentačných účinkov, ale aj vo
forme karcinogénnych účinkov.

kože
Kožné nádorové ochorenia sa môžu vytvárať na zatiaľ
nepoškodených častiach kože (tzv. de novo), ale oveľa
častejšie sa vyskytujú na koži vystavenej nadmernému
slnečnému žiareniu, t. j. na predtým už poškodenej
pokožke. V poslednej dobe patrí k príčinám vzniku
kožných nádorov neúmerné a nesprávne používanie
solárií, ktoré vyvoláva spálenie kože a vznik fototoxic-
kých nežiaducich reakcií. 

Mnohí pacienti nevedia, že pred slnečným žiarením je
potrebné sa chrániť aj počas antibiotickej liečby, pretože
kombináciou niektorých liekov s UV žiarením pokožka
sčervenie. U pacientov po transplantácii orgánov je
nevyhnutné chrániť sa pred UV žiarením doživotne.
Tieto skutočnosti sa v praxi často podceňujú ako zo strany
odborníkov, ktorí by mali pacientom poskytnúť informá-
cie, tak aj zo strany pacienta, následkom čoho môžu
vzniknúť kožné nádorové ochorenia.

V čom spočíva prevencia 
kožných nádorových ochorení:
n pravidelné sledovanie rizikových skupín

– pacientov s výskytom tzv. dysplastických névov 
(väčšinou ide o nezhubné kožné lézie)

n edukácia pacientov lekárnikom – napr. rozhovor 
pacienta s lekárnikom pomôže pochopiť základné 
riziká spojené s nadmerným slnením podľa fototypu 
kože a pomôže vybrať vhodný opaľovací krém, 
správny ochranný faktor aj vhodnú liekovú formu 
(krém, gél, mlieko, sprej, mastný krém)

n neustály odborný dohľad všeobecnými a kožnými 
lekármi

Z najčastejších zhubných nádorov kože sa stretávame 
s malígnym melanómom. Nepravdivý mýtus o tom, že
znamienko, ktoré je menšie ako 10 mm, nemôže byť
malígnym melanómom, je už dávno vyvrátený, pretože 
v praxi sa dermatológovia stretávajú s maligným melanó-
mom menším ako 6 mm. Ten môže prerastať sliznice 
a vnútorné orgány. Preto je veľmi dôležitá primárna pre-
vencia (hneď ako si pacient všimne akúkoľvek zmenu na
pokožke, nové znamienko, jeho zmenenú pigmentáciu,
nepravidelné ohraničenie a pod.).

Strašiak menom
„podnechtový malígny melanóm“
V klinickej praxi sa onkológovia stretávajú aj s atypickým
malígnym melanómom, ktorý sa objavuje pod nechtom.
Podnechtový malígny melanóm, ktorý postihuje nech-
tové lôžko, sa často diagnostikuje neskoro. Tento nádor
môže byť diagnostikovaný ako podnechtové krvácanie
po traume (malé topánky či zakopnutie) alebo plesňové
ochorenia nechtov. Kým sa pacient dostane k onkológovi,
nález môže mať už v kostiach, v centrálnom nervovom
systéme či v pľúcach. A to už často býva, žiaľ, neskoro.

Prevencia, prevencia, prevencia...
Preto je dôležité nepodceňovať výskyt kožných ložísk či
iné zmeny na pokožke a po letnej sezóne, kedy sa môže
nezdravé užívanie slnečných lúčov podieľať na ich vzniku,
navštíviť kožného lekára, ktorý znamienka skontroluje.
Včasná diagnostika nádorov kože, ako aj malígneho
melanómu, je najdôležitejším kritériom pre úspešnú
liečbu pacienta.

má vírusový pôvod. Ide hlavne o pre-
chladnutie, nádchu, bolesť hrdla,
kašeľ a pod. Vedecké výskumy
preukázali, že rakytníkový olej má
okrem antibakteriálnych účinkov aj
antivírusové pôsobenie proti víru-
som chrípky, cytomegalovírusu,
vírusu herpes simplex, adenovírusu
a pod. Výrazne stimuluje slizničnú
imunitu a všeobecne podporuje
bunky imunitného systému v boji
proti mikroorganizmom.

prírodný zázrak

RAKYTNÍKOVÝ OLEJ

n stimuluje regeneráciu poranenej
pokožky a slizníc

n tlmí bolesť pri poranení

n urýchľuje rast vlasov

n chráni bunky kože pred škodli-
vým žiarením (radiačné žiarenie,
UV žiarenie)

n podporuje eradikáciu (ničenie 
choroboplodných organiz-
mov) baktérie helicobacter
pylori

n upravuje metabolizmus tukov 
a cholesterolu

n prispieva k prevencii atero-
sklerózy

n pôsobí proti vírusom a baktériám
n zvyšuje obranyschopnosť orga-

nizmu

Poznáte rakytník rešetliakovitý – ker so striebornými listami a oranžový-
mi plodmi, ktoré obsahujú až 25-krát viac vitamínu C ako citrusové
plody? Rakytník obsahuje viac ako 200 biologicky aktívnych látok a patrí
medzi najcennejšie liečivé rastliny na svete. Najcennejší produkt z rakyt-
níka je olej, ktorý sa získava z plodov a semien.

ÚČINKY RAKYTNÍKOVÉHO OLEJA

Balzam pre kožu a sliznice
Rakytníkový olej obsahuje veľké množstvo nenasýtených mastných kyselín.
Najdôležitejšia z nich je kyselina palmitolejová. V 100% rakytníkovom oleji tvorí
až 40 %, zatiaľ čo ostatné známe prírodné oleje ju takmer vôbec neobsahujú.
Táto vzácna kyselina spolu s vitamínmi E, A, C a celým komplexom vitamínov
B má výrazné regeneračné účinky na pokožku a sliznicu.

V nemocniciach v Rusku a Číne sa rakytníkový olej bežne používa na liečbu
poranenej kože, preležanín, popálenín, omrzlín, rôznych zápalov kože a na
liečbu poškodenej kože po radiačnom žiarení. Protizápalový účinok oleja sa
osvedčil aj pri lokálnom podávaní na afty v ústnej dutine detí či dospelých.
Olej zo semien rakytníka dokáže absorbovať škodlivé ultrafialové žiarenie
a tým chráni pokožku pred nadmerným slnečným žiarením.

Helicobacter pylori a iné baktérie
Rakytníkový olej pôsobí antibakteriálne proti rôznym druhom baktérií. Ničí
zlatého stafylokoka, hemolytického streptokoka a ďalšie mikroorganizmy. 
Mimoriadne obdivuhodný je jeho vplyv na baktériu helicobacter pylori spô-
sobujúcu zápal sliznice žalúdka a tvorbu žalúdočných vredov. Klinické štúdie
preukázali, že podávanie rakytníkového oleja výrazne spomaľuje rast tejto bak-
térie a vedie k celkovému odstráneniu zápalovej reakcie sliznice žalúdka.

Srdce, cievy a vysoký cholesterol
Prírodné flavonoidy, ktoré rakytník obsahuje vo veľkom množstve, účinkujú
predovšetkým na cievny systém. Spevňujú cievnu stenu, čím znižujú priepust-
nosť kapilár, a tak svoje uplatnenie nachádzajú v liečbe vredov predkolenia,
kŕčových žíl, hemoroidov a zabraňujú tvorbe opuchov. Rakytníkové flavo-
noidy priaznivo ovplyvňujú sťahy srdcového svalu a napomáhajú udržiavať
dostatočný prísun krvi pre srdcovú svalovinu. Beta sitosterol obsiahnutý
v rakytníku znižuje hladinu tzv. zlého cholesterolu v krvi a prispieva k pre-
vencii aterosklerózy. Klinické testy preukázali pozitívny účinok rakytníka
pri ochrane kardiovaskulárneho systému pred hypertenziou a ischemickou
chorobou srdca.

Podpora imunitného systému
Z lekárskej praxe vieme, že až 85 % všetkých infekcií horných dýchacích ciest

MUDr. Jana Mrázová
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inzercia

Žiadajte vo Vašej Lekárni!

100% rakytníkový olej
výživový doplnok

vo forme toboliek alebo 
kvapiek na vnútorné 

a aj vonkajšie použitie
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Vaša Lekáreň

Jednorožec
Železničná 4, Dunajská Streda
) 031 552 11 95

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň

Pod Borinou
Hviezdoslavova 1, Nitra
) 037 773 04 08

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.30 h – 16.00 h

Vaša Lekáreň

Rázusova
Rázusova 16, Nitra
) 037 32 44 111

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.30 h – 16.00 h

Vaša Lekáreň

Farská
Farská 10, Nitra
) 037 6522 344

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň

Berberis
Nemešsegská 1, Dunajská Streda
) 031 270 21 68

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň

Viktória
Veľkoblahovská cesta 1002/45
Dunajská Streda
) 031 552 00 99

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.00 h – 18.00 h

Vaša Lekáreň

Zdenka
s rozšíreným
veterinárnym 
sortimentom

Hornočermánska 4, Nitra
) 037 7753 288

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 18.00 h
Sobota: 8.00 h – 12.00 h

Vaša Lekáreň

Dami
Špitálska 13, Nitra
) 037 6545 318, 037 6514 472

Otvorené:
Pondelok – Štvrtok: 6.30 h – 21.30 h
Piatok: 6.30 – 22.30 h
Sobota: 7.00 h – 22.30 h

Staráme sa o Vaše zdravie

TV reklama
Lekárnička Sofia z Vašej Lekárne
pre vás v každom mesiaci vyberá produkty, ktoré môžete v lekárňach
s označením Vaša Lekáreň nakúpiť v akcii.

Sledujte nás a ušetríte. 

V Lekárni DAMI sa počas aprí-
lových dní uskutočnila prezentá-
cia spojená s poradenstvom
o prírodných výživových do-
plnkoch známeho českého
výrobcu Terezia Company.
100% prírodné výživové doplnky 
v kombinácii liečivých húb a lieči-
vých rastlín pre všetky kategórie na
rôzne zdravotné problémy, napr.:
n posilnenie imunity
n diabetes melitus
n osteoporóza
n problémy s tlakom
n problémy s trávením
n onkologické problémy 

(po chemoterapii na eliminá-
ciu nežiaducich účinkov, proti-
nádorové účinky)

Cieľom prezentácie bolo poskytnúť odborné poradenstvo a osvetu
celoročného sortimentu čisto prírodných produktov. Každý nákup bol
obohatený darčekom z ponúkaného sortimentu. Bonusom prezentácie
bolo výhodné dvojbalenie spojené s ochutnávkou detských vitamínov.

Príroda má liek na všetko

VYŠETRENIE
bezplatné

V dnešnej modernej dobe sú ľudia vystavení stresu, znečiste-
nému ovzdušiu, nesprávnym stravovacím návykom, čo negatívne
ovplyvňuje aj vlasovú pokožku. Dôsledkom sú jej rôzne poruchy
od svrbenia, cez lupiny, mastnotu až po vypadávanie vlasov.

Preto lekáreň ZDENKA spolupracuje s odborníkmi, ktorí vám
tieto informácie radi poskytnú priamo v lekárni. Súčasťou sú aj
pravidelné bezplatné vyšetrenia vlasovej pokožky a preventívne po-
radenstvo. Odporúčanú vlasovú kozmetiku si môže každý zákazník
kúpiť v lekárni so zľavou po predložení zákazníckej karty.

PORADENSTVO
odborné

RADÍME VÁM
v Teleráne televízie Markíza
Komunikujeme s vami prostredníctvom sociálnych sietí
Facebook a Instragram, radíme vám aj cez TV kanál.
Prinášame odporúčania ako zvládnuť  sezónne ochorenia,
radíme vám ako ochoreniam predchádzať. 

Sledujete nás? 

Zdravá vlasová pokožka
je základom zdravých vlasov
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Spotreba hormonálnych antikoncepčných prostriedkov je
v liberálnych krajinách západnej Európy aj na Slovensku
pomerne veľká a pohybuje sa v rozmedzí 30-50 denných
dávok na 1 000 obyvateľov, čo zodpovedá 60-100 dávkam
na 1 000 žien.
Ak až 10 % žien užíva antikoncepčné tablety, je zrejmé, že 
časť z nich bude užívať ešte aj ďalšie lieky. 

Otázkou je, či je to vo všetkých prípadoch bezpečné, 
respektíve či nehrozí vznik nejakých problémov 
spojených s užívaním takýchto kombinácií.

Napriek tomu, že užívanie antikoncepčných tabliet súčasne s niektorými
ďalšími liekmi je opradené radom mýtov a povier, niektoré kombinácie sú
skutočne úplne nevhodné a pre nedostatok informácií sa, žiaľ, nikto nad
takými kombináciami nepozastavuje. Predstavíme si preto najčastejšie možné
rizikové kombinácie a aspoň jeden najbežnejší mýtus.

Antikoncepčné tablety sú obvykle tvorené dvoma zložkami, ktoré predstavujú
ženské pohlavné hormóny, estrogén a progestín. Úlohou oboch hormónov je
zabezpečiť, aby nedošlo k uvoľneniu vajíčka z vaječníka, k tzv. ovulácii, 
a súčasne obidva hormóny ovplyvňujú sekréciu krčka maternice. Dôsledkom
tohto spolupôsobenia je zabránenie počatiu. Estrogény i progestíny sú 
v organizme odbúravané na látky, ktoré označujeme ako metabolity, a ktoré sa
následne vylučujú močom alebo žlčou. Toto odbúravanie má „na starosti“
enzým, ktorého činnosť môžu iné lieky potlačiť alebo naopak, zvýšiť.

INHIBÍTORY
Liekom potláčajúcim odbúravanie hormónov hovoríme inhibítory, napr. 
antibiotikum klaritromycín, antimykotikum flukonazol alebo grapefruitová
šťava či čierne korenie.
Ak dôjde k potlačeniu odbúravania hormónov, zvyšujú sa ich hladiny v tele,
čo môže byť spojené s vyšším výskytom nežiaducich účinkov – zadržiavanie
vody a minerálov prejavujúce sa opuchmi a pribúdaním na hmotnosti,
bolesťami hlavy alebo problémami so zvýšenou zrážanlivosťou krvi. Súčasné
užívanie hormonálnej antikoncepcie a inhibítorov ale nikdy nevedie k zlyha-
niu terapie, teda tehotenstvu, avšak u niektorých žien sa môžu objaviť vedľajšie
účinky, ktoré sa predtým neobjavovali. Nežiaduce účinky sú popísané na
príbalovom letáku. Ak sa náhle objavia, je potrebné navštíviť lekára či lekárnika
spolu s kompletným zoznamom užívaných liekov, ten potom môže upraviť
užívanie liekov tak, aby k nežiaducim účinkom nedochádzalo.

INDUKTORY
Lieky urýchľujúce odbúravanie iných látok sa nazývajú induktory. Pri urých-
lení odbúravania sa neobjavujú vo zvýšenej miere vedľajšie účinky, naopak,
prestanú sa objavovať účinky žiaduce, teda v prípade antikoncepcie zabráne-
nie otehotneniu. Medzi induktory patria niektoré lieky na liečbu epilepsie 
a ďalšie choroby, ako sú napríklad fenytoín alebo karbamazepín. Veľkú paletu
induktorov však môžeme nájsť predovšetkým medzi prírodnými látkami, ktoré
sú s obsahom ľubovníka bodkovaného. Rovnako pôsobí aj šalvia červeno-
koreňová (prvok tradičnej čínskej medicíny) alebo čajovec sivokrký, ktorý je
známy predovšetkým ako čaj Rooibos. Mierny indukčný efekt majú 
ženšen, sladké drievko či mäta. Súčasného podávania atikoncepčných
prostriedkov a induktorov je preto potrebné sa vyvarovať.
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hormonálnej antikoncepcie

niektoré kombinácie spolu nesedia...
možné riziká v súvislosti s užívaním

V súčasnosti je užívanie hormonálnej antikon-
cepcie už bežná záležitosť. Mnohé ženy po nej
siahajú, či už zo zdravotných dôvodov, alebo pri
plánovaní rodičovstva. Avšak nie vždy premýš-
ľajú aj o tom, či pravidelné užívanie antikoncep-
cie môže reagovať s inými, možno aj voľnopre-
dajnými liekmi, potravinami či liečivými bylinami
a čajmi.

Bezpečnosť vzájomnej kombinácie užívaných 
liekov si môžete bezplatne overiť 
prostredníctvom internetovej stránky 
www.interakcieliekov.sk

Projekt realizuje
Slovenská lekárnická komora.

Často sa uvádzajú informácie, že žena
užívajúca antikoncepčné tablety sa
nemá spoliehať na ich účinnosť,
pokiaľ je liečená antibiotikami. Ide
pritom o mýtus, ktorý bol v minulosti
opakovane vyvrátený v rade dobre
zdokumentovaných klinických štúdií.
Výrobcovia antikoncepčných tabliet
pritom, žiaľ, stále svorne tvrdia, že
súčasná liečba antibiotikami môže
viesť k zlyhaniu účinku antikoncepcie.
Nie je tomu tak s jedinou výnimkou;
špeciálne antibiotiká používané pri
liečbe tuberkulózy (rifampicín, rifa-
butín) skutočne znižujú hladiny hor-
mónov natoľko, že môžu antikon-
cepčné tablety zlyhať, a môže tak
dôjsť k otehotneniu. Ostatných anti-
biotík a zlyhania perorálnej antikon-
cepcie sa obávať nemusíme.

n
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Zuzana Mayer, podológ
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Hoci nohy a najmä chodidlá využívame každý deň, často sú poslednou vecou, na ktorú si spomenieme. 
Všimneme si ich až vtedy, keď začnú bolieť. Samotné chodidlo je komplikovaný orgán, 
ktorý sa skladá z 26 kostí obalených svalmi v dĺžke približne 5,7 metra; 107 väzov; žíl, tepien a nervov 
v celkovej dĺžke 1,6 km a stoviek tisícov potných žliazok a pórov. 

Už Leonardo da Vinci povedal, že ľudské chodidlo je umelecké dielo a stroj majstrovskej konštrukcie. 
Na to, aby naše telo bolo schopné kráčať, stáť či behať, potrebuje stabilnú základňu 
a tú mu poskytujú práve chodidlá. Akýkoľvek defekt na chodidle, či už otlak, kurie oko, 
pľuzgier, výrastok sa prenáša na celý svalovo-kostrový systém.

chodidlá si kontrolujte
Základom starostlivosti o chodidlá
je denná kontrola ich stavu. 
„Dôraz by som kládla na kontrolu
medziprstového priestoru, kde je
častý výskyt interdigitálneho
mykotického ochorenia. Prejavuje
sa vo forme šupín či  jemne olupu-
júcej sa pokožky. Môže a nemusí
svrbieť.“

1
chodidlá si umývajte

Aj najčistotnejší ľudia občas za-
budnú na to, že si majú umyť aj
chodidlá. Väčšinu dňa pritom
strávia uzamknuté v tesnej obuvi,
vlhku a pote, čo je dokonalé
miesto pre baktérie a plesne.
Ak ich pri sprchovaní nezmyjete,
dovoľujete im voľne sa šíriť, čo
môže spôsobiť nepríjemný zá-
pach, plesňovú infekciu či iné
kožné problémy.

2
chodidlá hydratujte

„Chodidlá je vhodné denne po
sprche či kúpeli ošetriť krémom
alebo masťou určenou na chodidlá.
Naša pokožka trpí hlavne dehyd-
ratáciou, ktorá môže vzniknúť aj 
zo zlých stravovacích návykov,
nedostatočným príjmom tekutín,
nedostatkom vitamínov, nadmer-
ným užívaním liekov, fajčením,
nevhodným výberom krému, masti
či peny, nesprávnou obuvou, korek-
čnými prvkami či ponožkami.“
Najmä v lete nohy vystavujeme
nepriaznivým vplyvom, nadmer-
nému slnečnému žiareniu, piesku
aj horším podmienkam v odhaľu-
júcich sandáloch.

3
Čím škodíme pokožke chodidiel najviac?

Slabá alebo nesprávna starostlivosť o chodidlá sa môže
prejaviť rôznymi spôsobmi – suchou a popraskanou
pokožkou, zápachom, padnutou klenbou, zarastenými
nechtami, mykózami či zápalmi. Snáď každý sa už s nie-
ktorým z týchto problémov stretol. Zaradenie správnej
pedikúry do každodennej rutiny je preto nutnosťou.
Pokožka na chodidlách má hrúbku približne 4 mm, čo zna-
mená, že je oveľa hrubšia ako pokožka na tele. 

Človek denne nachodí v priemere 3500 až 5000 krokov,
stredne aktívny 5000 až 8000 a aktívny 8000 a viac.
Málokedy si uvedomujeme, že chodidlá a starostlivosť 
o ne je dôležitejšia ako make-up či účes, ale i napriek tomu
pedikúru a starostlivosť o chodidlá radíme k najmenej
navštevovanej službe v starostlivosti o ľudské telo. 

Ak ste sa rozhodli zmeniť svoj prístup a začať sa o svoje
nohy starať viac, spomaľte. Nie je jedno, ako to
urobíte. Aj pri domácich ošetreniach sa ľudia
dopúšťajú množstva chýb. Dôvodov, ktorými si
škodíme, je naozaj veľa. Problémom je práve slabá
edukácia. Často si človek škodí pri domácom ošetrení
pokožky použitím nesprávnej pemzy, keď si odstráni
zbytočne veľa pokožky na ploške nohy, na čo
zareaguje samotné telo a vytvorí si určitý nános ešte
rýchlejšie a v silnejšej vrstve.

chodidlá
sú majstrovským dielom

...tak sa o ne starajme!

základné princípy
správnej „domácej“ pedikúry
n pilníkovanie

Nohy si ošetrujte za pomoci papierového šmirgľo-
vého pilníka na nohy, no voľte vždy jemnejší pilník,
aj v prípade, že vaša pokožka na nohách je hrubšia.
Nohy ošetrujte na sucho a tak, aby na nich ostala
ochranná vrstva. Pilníkovanie do „ružova“ je už
prehnané a skôr škodlivé.

n kúpeľ pre nohy
Pokiaľ potrebujú vaše nohy relax, doprajte im
20-minútový kúpeľ s kúpeľovou soľou.

n strihanie nechtov
Nechty na nohách je vhodné strihať do rovného tvaru,
ako to umožňuje tvar nechtového lôžka. V prípade
zarastania nechtov vyhľadajte odborného pedikéra
so zameraním na ošetrenie zarastených nechtov.

n ošetrenie krémom
Záver domáceho ošetrenia ukončite aplikáciou
vhodného krému či masti na nohy. Pri suchej
pokožke s prasklinami odporúčam masť s obsahom
kyseliny močovej (urea).
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Protetická sanácia chrupu patrí do 
komplexnej stomatologickej starostlivosti 
aj v detskom a dorastovom veku. 
Má svoje špecifiká, ktorými sa odlišuje 
od protetiky v dospelosti. Sú to predovšetkým
dočasnosť a premenlivosť.

Protetické náhrady u detí sa delia na:

FIXNÉ NÁHRADY
Medzerníky – pri vynútenej indikácii predčasnej extrakcie mliečneho zuba 
v zadnom úseku chrupu je potrebné zabezpečiť udržanie medzery pre pre-
rezanie trvalého zuba.

Gropperové zariadenie – dokáže nahradiť jeden alebo viac zubov po pred-
časnej strate rezákov.

SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY
Ide o zvláštny typ snímateľnej náhrady – doskové náhrady.  Sú rozšírené na
celé podnebie, teda majú plný rozsah podnebnej, príp. linguálnej (jazykovej)
dosky. Ich súčasťou nie sú žiadne drôtené spony. Spomínaný rozsah doskových
náhrad zabezpečuje tzv. retenciu (udržanie náhrady na svojom mieste tak, 
že sa nebude uvoľňovať, padať). Pre zvýšenú retenciu náhrady je vhodné
odporučiť aj jej podlepenie niektorým z komerčne dostupných lepidiel.
Snímateľné náhrady môžu byť v spolupráci s ortodontistom doplnené o orto-
dontické prvky. 

Hlavné zásady k indikácii zhotovenia zubných náhrad u detí:

ý vek pacienta aspoň 3 roky, prípadne viac – pre potrebu bazálnej spolupráce
pri odtlačkoch, ľahšie zvykanie si na náhradu

ý schopnosť dodržiavať zásady správnej dentálnej hygieny v zostatkovom 
chrupe a špeciálnej starostlivosti o zubnú náhradu

ý schopnosť rodiča chodiť s dieťaťom na pravidelné prehliadky a kontroly pre 
nutnosť výmeny náhrady v dôsledku zmenených pomerov pri raste čeľustí. 
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MDDr. Barbora Džafičová
stomatológ

základné funkcie
detskej zubnej
náhrady:

Detské zubné náhrady majú byť
konštruované tak, aby ich bolo
možné nahradiť/vymeniť, nesmú
brzdiť vývin a rast zubných oblúkov.

rehabilitačná (odhrýzanie 
a rozmeľňovanie potravy)

estetická

napomáha správnej fonácii 
a výslovnosti

napomáha optimálnemu
vývinu zubov a ich prerezaniu

podporuje rast zubných
oblúkov

vytvára podmienky pre
správny vzťah medzi čeľusťou
a sánkou

podporuje rast čeľustných kostí

zabezpečuje miesto pre 
trvalý chrup

vytvára podmienky pre 
protetiku v dospelosti

Medzerník Gropperové zariadenie Snímateľná detská náhrada

Nitrianska zubná ambulancia
STOMAHOL

sa venuje aj stomatologickej
protetike, ktorá sa zaoberá

náhradou chýbajúcich alebo
poškodených zubov.
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V nasledujúcom článku sa dozviete, kedy je vhodné poradiť 
sa s lekárom alebo lekárnikom o dopĺňaní (suplemen-
tácii) vápnika v tele v dôsledku jeho nedostatočného 
vstrebávania, zvýšených strát alebo nadmerných potrieb 
v organizme.

n DETI A ADOLESCENTI
Najvyššia spotreba vápnika v organizme prebieha u detí 
a dospievajúcich, to znamená v období rastu. V tejto dobe
dochádza k rastu a predlžovaniu kostí, čím stúpa aj potreba
prísunu vápnika.
Odporúča sa dlhodobá suplementácia vápnika v dávke 200-
300 mg u detí do 10 rokov, 400-800 mg vo veku 10 až 18 rokov.

n TEHOTNÉ A DOJČIACE ŽENY
Počas tehotenstva a následne v období dojčenia extrémne
narastá spotreba vápnika v ženskom organizme. Vápnik je
spolu so železom tým minerálom, ktorý sa počas gravidity 
a v dobe laktácie stáva v organizme nedostatkovým z dôvodu
zvýšeného dopytu.
Po porade s lekárom sa vápnik obvykle suplementuje v dávke
600-1000 mg denne počas tretieho trimestra tehotenstva
a počas celej doby laktácie.

n ŽENY VO VEKU DO 30 ROKOV
Ženy v strednom veku sú prirodzene náchylnejšie na ochore-
nia ako je osteoporóza, kedy sa kosti stávajú menej odolnými
voči záťaži, čím sa zvyšuje riziko zlomenín. Medzi najzá-
važnejšie zlomeniny v dôsledku osteoporózy patria zlome-
nina krčka stehennej kosti, resp. poškodenia stavcov chrbtice.
Jedinou cestou je dostatočný prísun vápnika vo veku 25 až
30 rokov. Po tomto veku už telo nie je schopné v takej
miere obohacovať kosti o vápnik.
V prípade nedostatočného prísunu vápnika v potrave sa
odporúča denná suplementácia v dávke 600-1000 mg.

n SVALOVÉ KŔČE PRI FYZICKEJ AKTIVITE
Vápnik je nesmierne potrebný pri kontrakcii svalov. V prípade
nedostatku vápnika sa môžu objavovať svalové kŕče, ktoré sa
vyskytnú primárne pri zvýšenej záťaži, čím klesá fyzická
výkonnosť. 

V prípade vykonávania pravidelnej fyzickej aktivity sa
odporúča suplemenátcia vápnika vždy po záťaži v nárazovej
dávke 1000-1500 mg.

n PODPORA HOJENIA ZLOMENÍN
V prípade poškodenia kostí (najčastejšie pri zlomeninách)
vzniká zvýšený dopyt organizmu po vápniku. Ide o dôsledok
procesu zrastania, kedy je spotreba vápnika vyššia ako bežne.
V rámci rekonvalescencie sa odporúča suplementovať váp-
nik počas celej doby v dávke 1000 mg na deň.

n OSTEOPORÓZA
Pri osteoporóze dochádza k postupnému znižovaniu hustoty
kostnej hmoty. Ide o nerovnovážny stav, kedy procesy
odbúravania kostí prevyšujú novotvorbu kostnej hmoty.
Osteoporóza významne postihuje viac ženy ako mužov. 
Liečba patrí do rúk lekára, pričom celkový manažment by mal
(až na malé výnimky) zahŕňať aj dlhodobú suplementáciu
vápnika v dávke 600-1000 až mg denne.

Ako správne užívať vápnik
Pri bežnej suplementácii postačuje jedna dávka vápnika
denne. Vzhľadom na lepšie vstrebávanie sa odporúča
vápnik podávať v podvečerných alebo večerných hodi-
nách. V prípade potreby rýchlejšieho účinku sa prednost-
ne odporúčajú rozpustné liekové formy (napr. šumivé
tablety alebo granuláty). Vápnik je lepšie podávať spolu
s jedlom alebo po jedle.
Káva, alkohol a fajčenie významne obmedzujú vstrebá-
vanie vápnika. K zníženému vstrebávaniu vápnika dochá-
dza aj pri súčasnom podávaní liekov alebo potravín 
a nápojov s vyšším obsahom magnézia, zinku a podobne
(odporúča sa odstup aspoň 2 hodiny). V prípade potreby
je možné podporiť dopĺňanie vápnika aj suplementáciou
vitamínu D, magnézia a zinku.
O správnom dávkovaní vápnika a obmedzeniach pri jeho
použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

vápnik
prvok dôležitý pre zdravie

V tele tvorí vápnik okolo 1,5 % celkovej 
telesnej hmotnosti, pričom je ho viac ako 
99 % uloženého v kostiach a zuboch. 

Vápnik je nevyhnutný pre správnu činnosť 
svalstva (vrátane srdca), správnu činnosť nervov,
za správne zrážanie krvi a mnoho ďalších
dôležitých dejov v tele.

PharmDr. Peter Stanko
lekárnik

protetická sanácia chrupu
detské zubné náhrady
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O ŠTVORNOHÝCH MILÁČIKOV V LETE
Starostlivosť

Mgr. Anna Labatová
lekárnik

Zdenka
s rozšíreným
veterinárnym 
sortimentom

Hornočermánska 4, Nitra
) 037 7753 288

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 18.00 h
Sobota: 8.00 h – 12.00 h

Blížiace sa obdobie letných do-
voleniek sa spája nielen s oča-
kávaním nevšedných zážitkov,
relaxu či možných dobrodruž-
stiev, ale u mnohých z nás aj 
s dilemou – čo s našimi štvorno-
hými miláčikmi? Riešime otázky
typu: Nechať ich doma? Zobrať
ich so sebou? Umiestniť ich
dočasne v niektorom z hotelov
pre psov a mačky?

Či už naše rozhodnutie bude za alebo proti cestovaniu nášho maznáčika, 
v každom prípade bude náš odchod na dovolenku preňho zmenou, ktorú by
sme sa mu mali snažiť pomôcť prekonať čo najľahšie. Odborní špecialisti 
v lekárni s rozšíreným veterinárnym sortimentom upozorňujú na niekoľko 
faktorov, ktoré by sme mali pred odchodom na dovolenku v súvislosti s domá-
cim zvieratkom zvážiť:

n stres z cestovania alebo zo zmeny prostredia
n pitný režim a zdravú stravu
n bezpečnosť pri cestovaní
n ochranu pred vnútornými i vonkajšími parazitmi
n tráviace ťažkosti ako sú hnačka, zvracanie, zápcha

Vďaka dlhoročným skúsenostiam farmaceutov v Lekárni ZDENKA v Nitre
vám náš odborný tím ochotne poradí, ako tieto letné nástrahy pre štvorno-
hých maznáčikov zvládnuť bez väčších problémov. 

Ponúkame široký sortiment liekov a prípravkov na ochranu pred parazitmi,
proti stresu či na tráviace ťažkosti. Pre bezpečnosť a komfort pri cestovaní 
u nás nájdete rôzne príslušenstvo pre zvieratká ako bezpečnostné pásy, 
autodeky, cestovné fľaše, zásobníky a dávkovače na krmivo a vodu a iné.
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Bi-Oil
gél pre suchú pokožku 50 ml

s jedinečným zložením, ktoré obsahuje len 3 % vody

Okrem známeho Bi-Oil oleja 
obsahuje bambucké maslo a ďal-
šie oleje, ktoré udržujú vlhkosť 
v pokožke a zároveň ju hydratujú.
Gél neupcháva póry, zlepšuje
vzhľad jaziev  a strií a je vhodný
aj pre citlivú pokožku.

Compeed 
náplasť na pľuzgiere 5 ks

okamžite uľavuje od bolesti

Náplasť pôsobí ako druhá koža,
čím prispieva k prirodzenému
vyrovnávaniu vlhkosti.
Chráni proti treniu a podporuje
rýchle zahojenie rany.
Zostáva na mieste niekoľko dní.

Blistex Raspberry Lemonade Blast
balzam na pery 4,25 g

Hydratuje, chráni a osviežuje
pery pomocou ovocného
mixu.
Je obohatený antioxidačnými
vitamínmi C, E a hydratač-
nými zložkami, obsahuje
ochranný faktor SPF 15.

Bi-Oil
špeciálny telový olej 60 ml

Pomáha znižovať viditeľnosť
starých aj nových jaziev. Znižuje
vznik strií počas tehotenstva, 
v období rýchleho rastu počas
dospievania a znižuje viditeľnosť
existujúcich strií. Zjednocuje fa-
rebný tón zrelej pokožky s vrás-
kami na tvári aj tele. Obsiahnutý
PurCellin Oil umožňuje rýchle
vstrebávanie oleja.

Projekt finančne 
podporil Nitriansky 
samosprávny kraj

Festival z verejných 
zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia

Súčasťou festivalu budú aj tvorivé divadelné
dielne, ktoré budú viesť profesionálni slovenskí
lektori. 

V rámci festivalu budú viaceré sprievodné 
aktivity ako semináre, workshopy, diskusie,
púte, rozbory súťažných divadiel a duchovný
program. 

Podrobný program bude zverejnený na
www.krediv.sk a vždy aktuálne info aj na 
facebook.com/GorazdovMocenok.

Neváhajte pozvať kamaráta, kamarátku, spolu-
žiaka, spolužiačku, študentov, mladé rodiny,
milovníkov ochotníckeho umenia a priateľov!
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Organizačný výbor festivalu GM´2019

Obec Močenok a spoluorganizátori Občianske združenie KREDIV
a RKFÚ Močenok organizujú

Podujatie sa uskutoční 21. až 28. júla 2019 v Močenku

SÚŤAŽTE A VYHRAJTE!
Pošlite nám riešenie 
krížovky z poslednej 

strany časopisu.
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Vydarené výroky
pacientov v lekárni...
...zozbierané v priebehu rokov 
farmaceutickej praxe:
n „Prosím si pastilky na cmúľanie s EJAKULÁ-

TOVÝM olejom, žene to robí dobre na 
hrdlo.“ (Pacient myslel pastilky s kajeputo-
vým a eukalyptovým olejom.)

n „Prosím si sprej do nosa RIO MARE.“ 
(Pacient myslel morskú vodu v spreji Mar 
Plus. Rio Mare je značka tuniaka v konzerve.)

n „Jeden PERVITÍNOVÝ čaj.“ (Myslel peper-
mintový čaj.)

n „Dajte mi nejaké ANTISRAČKOTIKUM!“

n „Ten nový tehotenský test koľko stojí? Aha. 
A to sa robí ako? Normálne s pomocou 
moču? S mojím močom? Nepotrebujem na 
to partnera?“

n „Prosím si jednu samolepku, ktorá vyrába 
teplo.“ (Pacient chcel liečivú termonáplasť 
s kapsaicínom.)

n „Prosím si cukríky na hrdlo, ktoré robia aj 
VETRY, nech to mám dva v jednom.“ 
(Mal na mysli mentolové.)

n „Potreboval by som tehotenský test pre 
moju SVIŇU. Chcem vedieť, či ten kanec od 
susedov dobre odviedol svoju prácu.“ (Zákaz-
ník test naozaj potreboval pre prasnicu.)

n Starší pán: „Prosím si Valovičove kvapky na 
klimakterické ťažkosti, viete, veľmi sa 
potím a mám všetky príznaky prechodu.“

n „Prečo ma ten Otrivin tak štípe a páli 
v očiach? Vraj sú to nosové kvapky? Vidíte 
a ja som si myslela, že kvapky sa kvapkajú 
hocikam – oči, uši, nos – však je to všetko 
na hlave!“

n „Prosím si masť z tej ŽIHĽAVY, čo sa nesmie 
pestovať.“ (Pani myslela konopný krém.)

„Pán farár, 
vynadal som

svokre...“

na zábavu a relax
doprajte si čas
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„Najskôr 
vymenujte 

hriechy! ...až potom
odvážne činy.“

...a pre bystré hlavičky sudoku s obtiažnosťou **
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Pri predpisovaní lieku alebo pri jeho výdaji
v lekárni si neraz vypočujeme odborné
termíny. Čo je to vlastne indikácia,
kontraindikácia, interakcia či expirácia?
Vedeli by ste, čo tieto odborné pojmy
znamenajú?

Čo znamená pojem... kontraindikácia
ochorenie, na ktoré môžeme použiť liek

ochorenie, na ktoré by sme liek nemali použiť, ale v niektorých prípadoch tak urobiť môžeme

ochorenie, na ktoré nemôžeme použiť liek za žiadnych okolností

1

?

Čo znamená pojem... lieková forma
úprava liečiva do podoby tablety, tobolky, čapíku, sirupu, injekčného roztoku a podobne

spôsob ako užiť liek, napríklad ráno nalačno, po jedle, zapiť veľkým množstvom 
tekutiny, rozpustiť v ústach a istý čas nepiť, nejesť a podobne

schéma, v akej sa liek užíva, napríklad 3x denne, po 12 hodinách a podobne

2

?

Čo znamená pojem... generická substitúcia
nahradenie originálneho alebo generického lieku iným liekom s rovnakým účinkom, 
ale s nižším doplatkom

nahradenie originálneho alebo generického lieku len iným generickým liekom 
s rovnakým účinkom, ale s nižším doplatkom 

nahradenie originálneho alebo generického lieku len iným originálnym liekom 
s rovnakým účinkom, ale s nižším doplatkom 

4

?

Čo znamená pojem... lieková interakcia
lieky, ktoré sa užívajú súčasne, sa môžu ovplyvniť v účinku

len lieky na predpis, ktoré sa užívajú súčasne, sa môžu ovplyvniť v účinku

len voľnopredajné lieky, ktoré sa užívajú súčasne, sa môžu ovplyvniť v účinku

lieky a výživové doplnky, ktoré sa užívajú súčasne, sa môžu ovplyvniť v účinku

potraviny, ktoré zjeme súčasne s liekom, môžu mať vplyv na účinok lieku

5

?

Čo znamená pojem... bakteriálna rezistencia
zvýšená účinnosť antibiotík pri ochoreniach spôsobených baktériami

zvýšená chorobnosť na infekcie spôsobené baktériami

odolnosť baktérií voči antibiotikám

3

?

svoje vedomosti!
OTESTUJTE

SPRÁVNE ODPOVEDE:
1. Kontraindikácia je ochorenie, pri ktorom
by sa liek podávať nemal. Hrozí totiž zhoršenie
zdravotného stavu pacienta. Kontraindikáciou
však nemusí byť nutne len choroba, ale tiež
napríklad tehotenstvo či dojčenie. Kontraindiká-
cie treba rozlišovať na absolútne a relatívne. Pri
tých absolútnych je prísne zakázané podať pa-
cientovi takýto liek, pri relatívnych môže o po-
daní lieku rozhodnúť lekár.

2. Lieková forma je úprava účinnej látky,
teda liečiva, do podoby lieku. V tomto prípade
rozlišujeme široké spektrum liekových foriem,
ako napríklad tablety, tobolky, čapíky, sirupy,
masti, spreje, roztoky a iné.

3. Bakteriálna rezistencia je odolnosť bak-
térií voči antibiotickej liečbe. Táto schopnosť
odolávať antibiotikám sa prehlbuje v dôsledku
nesprávneho či nadmerného užívania antibiotík.
Pacienti sa často dožadujú antibiotík na ochore-
nia, kedy takáto liečba nie je potrebná. Pomerne
častým javom je, že pacienti nedoberú pred-
písané balenie antibiotík, pretože príznaky
ochorenia ustúpia a už sa cítia zdraví. Tým
antibiotiká prestávajú byť v liečbe bakteriálnych
ochorení účinné.

4. Generická substitúcia je náhrada origi-
nálneho alebo generického lieku iným liekom.
Jej cieľom je šetrenie peňazí, preto má náhradný
liek nižší doplatok, avšak účinnosť musí zostať
oproti pôvodnému lieku zachovaná. Originálny
liek je jediný unikátny liek vo svojej skupine.
Liečivo originálneho lieku je nové, teda výrobca
ho vyvinul na základe výskumov, čo sa zväčša
odzrkadľuje aj v cene za liek. Po niekoľkých
rokoch, tzv. uplynutí patentu, môžu aj iní výrob-
covia použiť toto liečivo na výrobu svojich liekov.
Každý takýto liek je už ale označovaný ako gene-
rický a musí pacientovi zaručiť rovnakú účinnosť
ako liek originálny.

5.Lieková interakcia je vzájomné pôsobe-
nie dvoch a viacerých liekov, ktoré sa pri
nevhodne zvolenej kombinácii môžu vzájomne
ovplyvniť v účinku. Môže ísť napríklad o zníže-
nie alebo naopak, o znásobenie účinku nie-
ktorého z liekov, prípadne k vzniku nežiaducich
účinkov, ktoré by pri samotnom užití lieku
nevznikli. Niektoré lieky sa nemôžu kombinovať
vôbec, pri iných stačí len dodržať potrebný
časový odstup. Lieky však nemajú len liekové, ale
aj iné interakcie. Preto si pri každom lieku,
voľnopredajnom aj na predpis, skontrolujte, či
nie sú známe nevhodné kombinácie s výživo-
vými doplnkami alebo niektorými potravinami.



ZASIELAJTE DO 19. 08. 2019
Produkty do krížovky dodala firma                                        .

„ČLOVEK RÁD HOVORÍ...
(dokončenie výroku Antona Pavloviča Čechova v tajničke)

Riešenie krížovky posielajte e-mailom na adresu recepcia@damipharm.sk alebo poštou na adresu Damipharm, s. r. o., recepcia,
Špitálska 13, 949 01 Nitra. Do predmetu mailu alebo ľavého horného rohu obálky uveďte heslo „TAJNIČKA“. Zo správnych
odpovedí vyžrebujeme troch výhercov, ktorí od nás získajú balíček produktov pre starostlivosť o zdravú pokožku od firmy
EURO MD. Informáciu o výhercoch uverejníme v nasledujúcom čísle, ktoré vyjde začiatkom SEPTEMBRA 2019.

SÚŤAŽTE

...a vyhrajte s nami!


