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„Bez ohľadu na to, akú chorobu telo vyvolalo, je schopné ju aj zvrátiť!“
Tieto slová vyslovil Dr. Alfred Vogel, 

známy priekopník naturopatickej medi-
cíny z minulého storočia. 

A to je základný princíp funkčnej ale-
bo celostnej medicíny. Cieľom je odha-
lenie základnej príčiny ochorenia a de-
finovanie toho, ako a  prečo ochorenie 
vzniklo. Zvrátenie chorobného stavu sa 
dosahuje kombináciou diétnych odpo-
rúčaní, doplnení krvných a  funkčných 
testov napr. vylúčenie alergií, návrhu 
terapeutických dávok minerálov a  vi-
tamínov, funkčnej stravy, genetických 
analýz, vhodného cvičenia a  techník 
na zníženie stresu. Súčasťou riešenia 
sú poznatky z  molekulárnej biológie, 
biochémie, enviromentálnej medicíny, 
epigenetiky a mikrobiómov. 

V  programoch zdravia, ktoré po-
núka napríklad aj naša klinika funkč-
nej medicíny a  naturopatickej výživy 
NUTRICLINIC, nechýba hĺbková analýza 
zdravotného stavu, jedálnička a  život-
ných návykov. Musia sa vziať do úvahy 
lekárske správy, krvné, laboratórne 
a  iné vyšetrenia, chýbajúce doplníme. 
Nevyhnutnosťou je zistenie rodinnej 
anamnézy, vašich liekov a história lieč-
by a diagnóz.

Čo ak sa napriek všetkej snahe 
v tomto procese nedostavia očakávané 
výsledky v rozumnom čase?

Niekedy je potrebné „kopať hlbšie“ 
v  danom probléme. Ak vás trápi nap-
ríklad autoimunitné ochorenie, IBS, 
ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, 
depresia, chronická únava, SIBO, cuk-
rovka alebo tráviace problémy, v  tom 
prípade by pre vás boli vhodné testy 
črevného mikrobiómu. Tieto testy 

odhalia nerovnováhu v črevnom trakte.
Je vašim problémom nízka imunita, 

chronický zápal ďasien, periodontitída, 
kardiovaskulárne ochorenia, neurode-
generatívne ochorenia, alebo metabo-
lický syndróm. V  takom prípade môže 
byť vhodné laboratórne testy orál-
neho mikrobiómu. 

Trápi vás neplodnosť, bakteriálne 
vaginózy (BV), kvasinkové infekcie, 
chronická bolesť v  panve, vaginálne 
zápaly alebo nedokážete otehotnieť? 
Tu by bolo na mieste laboratórne 
vyšetrenie vaginálneho mikrobi-
ómu. Tento test by mohol odhaliť na-
rušenie zloženia a  funkcií mikrobioty, 
nazývané dysbióza, ktoré je spojené 
s množstvom porúch. 

NUTRICLINIC, ako člen britskej aso-
ciácie nutričnej terapie BANT a asociá-
cie naturopatickych terapeutov ANP 
v Británii, vám vie exkluzívne zabezpe-
čiť všetky spomínané špičkové labora-
tórne testy z Veľkej Británie.

Následne sa nastaví cielená liečba 
na váš problém napríklad persona-
lizovanými probiotikami z  brit-
ského laboratória, ktoré pôsobia na 

črevný, vaginálny alebo orálny mikro-
bióm. 

Teda ak vás trápi nejaký zdravotný 
problém a  hľadáte odstránenie prí-
čin, nie iba symptómov alebo neviete 
zhodiť na váhe, radi vám pomôžeme. 
V  terapeutickom pláne ktorý vám vy-
hotovíme na mieru, vám pomôžeme 
zistiť, prečo ste sa dostali do svojho sta-
vu a naučíme vás akej strave sa vyhýbať 
a akú naopak jesť.  Klienti už po niekoľ-
kých týždňoch cítia výrazne zlepšenie 
nakoľko ide o  personalizovaný plán 
funkčnej medicíny, teda zostrojený je-
dinečne iba vám podľa vášho zdravot-
ného stavu a preto je úspešný. Naučíme 
vás ako si udržať váš zdravotný problém 
alebo váhu trvalo pod kontrolou a cítiť 
sa výrazne zdravšie. A navyše, vy sami 
sa stanete ambasádorom pre svoju 
vlastnú rodinu, pretože sa naučíte zá-
sady funkčnej medicíny a výživy, ktoré 
môžete posunúť ďalej. Tešíme sa na 
Vás.

Štefan Blažo, mCMA, stmBANT, stmNNA
NUTRICLINIC terapeut

Certifikovaný nutričný špecialista

NUTRICLINIC s.r.o. je špecializovaná klinika funkčnej (celostnej) medicíny a výživy, na poliklinike v Piešťanoch. 
Konzultácie prebiehajú osobne aj ONLINE. Ponúkame holistický prístup pomocou nefarmakologickej liečby 
založený na zásadách naturopatickej výživy a  funkčnej medicíny zo štúdia biomedicíny a  výživy v  Londý-
ne. Funkčná medicína je založená na odstraňovaní príčin ochorení a na lekárskych a vedeckých 
štúdiách s  individuálnym prístupom. Samozrejmosťou je úzka spolupráca s  lekármi na poliklinike ale 
i v iných mestách.

Služby, ktoré ponúka naša klinika:

KONZULTÁCIE

    Prvá nezáväzná konzultácia ZDARMA – osobne alebo telefonicky
    Programy zdravia - 3 a viac mesačné programy na váš zdravotný problém  
    Zdravá firma - semináre a workshopy zdravej výživy a lifestyle, individuálne nutričné a lifestyle 

poradenstvo
    Epigenetika  - genetická analýza metódou vedcov molekulárnej biológie: nastavenie výživy 

a životného štýlu alebo chudnutia podľa vašich génov – analýza s protokolom 
    Personalizované protokoly k črevnému, orálnemu a vaginálnemu mikrobiómu

MIKROBIÁLNE TESTY zo špičkových laboratórií Veľkej Británie a personalizované probiotiká

   Črevný mikrobióm (autoimunitné ochorenie, IBS, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, depresia, 
chronická únava, SIBO, cukrovka alebo tráviace problémy)

    Orálny mikrobióm (nízka imunita, chronický zápal ďasien, periodontitída, rakovina ústnej dutiny, 
kardiovaskulárne ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia alebo metabolický syndróm)

    Ženský mikrobióm (neplodnosť, bakteriálna vaginóza, kandidóza, chronická bolesť v panve, lokálne 
zápaly, infekcie, potrat)

Napríklad riešime: Spánok  •  Štítna žľaza •  Menopauza •  Osteoporóza •  Trávenie & IBS • Potravinové 
intolerancie • Histamínová intolerancia HIT• Úprava hmotnosti  •  Hormonálne zdravie •  Autoimunitné 
ochorenia •  Stres a vyhorenie, úzkosti •  Kardiovaskulárne ochorenia •  Alergie, astma, ekzémy & intolerancie •  
Urologické ochorenia • Nedostatok energie a únava •   Imunita (vrátane covidovej imunity dlhý covid syndróm) 
•  Zvýšený cholesterol a cukor, vysoký krvný tlak, cukrovka 2. typu  •  a iné

www.nutriclinic.sk                |                info@nutriclinic.sk               |                0948 678 761
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S vírusom HPV sa stretne
GYNEKOLÓGVROZHOVOREODPOVEDÁNAČASTÉ
OTÁZKYVRÁMCI PREVENCIE RAKOVINY.
Rakovinu krčka maternice do-
kážu doktori zachytiť ešte
v pred-nádorovom štádiu po-
čas preventívnej návštevy gy-
nekológa, na Slovensku však
väčšina žien tieto prehliadky
stále zanedbáva.
Upozorňuje na to Matej Vi-

doman, lekár z gynekologicko-
pôrodníckej kliniky vo Fakult-
nej nemocnici v Trenčíne
s tým, že rakovine krčku ma-
ternice sa dá predísť aj vďaka
očkovaniu proti HPV.

Aký je v súčasnosti trend
gynekologickýchonkolo-
gickýchochorení?

Onkologických ochorení
v gynekológii je viacej, preto-
že sa týkajú viacerých orgá-
nov. Výhodou je, že mnoho
karcinómov v gynekológii je
preventabilných.
Preto sa vždy, keď máme

možnosť, snažíme ženám ho-
voriť, aby chodili na preven-
tívne prehliadky. Niektoré
možno povedia, že veď som
chodila, aj tak som dostala ra-
kovinu.
Nie je to, ale o tom, že keď

chodíte na tie prehliadky, tak
ju nedostanete. Preventívne
prehliadky a skríning nám za-
bezpečia to, že zachytíme tie
ochorenia úplne na začiatku.
V princípe sa rozvinie v kaž-
dom prípade, ale keď to zachy-
tíme v skorom štádiu, tak
s tým vieme veľa spraviť a do-
konca aj tie ženy vyliečiť.
Rakovina,akotaká,neboli až

kým nie je pokročilá. Veľmi
nám pomáha, keď o tých že-
nách vieme od začiatku. Vie-
me ich potom adekvátne liečiť
a pomôcť im. Keď toto neab-
solvujú, dostávajú sa k nám
v štádiu, kedy už máme zvia-
zané ruky a aj ich vyhliadky sú
horšie. Preto na to tlačíme.
Niektorým žiaľ už potom po-
môcť nevieme.
Pri rakovine krčka materni-

ce to dokonca vieme odsledo-
vať ešte skôr, ako sa karcinóm
vyvinie, tam to má ešte väčší
význam. To je to, na čo ženy
chodia pravidelne, na cytoló-
gie a podobne.
Oproti iným krajinám je, ale

to percento žien, ktoré sa na
preventívne prehliadky do-
staví, jeminimálne.

Môžeme tedapovedať, že
v globále ženy zanedbávajú
preventívneprehliadky?

Vurčitomzmysleurčite áno.
Stretávame sa opakovane
s tým, že k nám príde žena,
ktorá má nejaký problém a ro-
ky nebola na prehliadke.
Samozrejme, že aj k týmto

ženám pristupuje rovnako, ale
pri niektorých vieme, že keby
bola sledovaná pravidelne, tak
by sme to odhalili skôr.

Kedyby ženamalaabsolvo-
vaťúplneprvúprehliadkuu
gynekológa?

Názory na toto sa líšia. Nie-
ktorí vravia, že by to malo byť
so začiatkom pohlavného ži-
vota, iní vravia, že 23 rokov je
ten vhodný vek. Ženy by mala
mať svojho gynekológa a nav-
števovať ho.
Skutočne to nie je žiadna

veľká tortúra. Stery sa berú
každý rok, ale podľa predpisov
by stačilo, keby ich zbierame
každé dva-tri roky, lebo to sú

LekárMatej Vidoman. foto:Maroš Buchel
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zmeny, ktoré sa síce vyvíjajú,
ale relatívne pomaly.
Nám to dáva ten čas, ale keď

niekto nepríde k doktorovi de-
sať rokov, tak to už je veľa. Nie-
ktoré karcinómy majú naprí-
klad výhodu v tom, že ich sko-
ro vždy odhalíme v skorom
štádiu, pretože to sa odhalí kr-
vácaním. Ako napríklad karci-
nóm endometria, jeden z naj-
častejších.
Žena, ktorá je už v meno-

pauze, začne krvácať. To pri-
núti ženu prísť, aj keď už ne-
bola u doktora 15 rokov. Majú
to šťastie, že väčšinou je to to
skoré štádium, kde ich vylie-
čime operačne.

Existuje v rámci gynekolo-

gickýchonko-ochorení aj
nejaká formasamovyšetre-
nia, podobneakov prípade
prsníkov?

Samovyšetrenie má význam
pri prsníkoch. Tam sa to aj od-
porúča. Čo sa týka karcinómu
krčka maternice, väčšinou sa
to týka vírusu HPV. Ten je se-
xuálne prenosný.
Dnes už majú aj dvanásťroč-

né dievčatá možnosť vakciná-
cie proti HPV. U nás je to, ale
stále málo rozšírené, čo je ško-
da, lebo do budúcna to dokáže
ženám zabezpečiť ochranu od
tohto vírusu. Toto by mohla
byť aj cesta, ako eradikovať to-
to ochorenie. Celosvetovo sa
to, ale nedarí, lebo nevieme

ženymotivovať k očkovaniu.
V niektorých krajinách, ako

Austrália, sa očkujú aj muži,
pretože oni sú prenášači.
Dá sa povedať, že väčšina

žien príde do kontaktu s HPV.
Štúdie dokázali, že napríklad
mníšky a ženy žijúce v celibá-
te majú v princípe nulový vý-
skyt tohto karcinómu. Vakci-
nácia je cesta, ako tomu zabrá-
niť, ale máme problém s vôľou
žien sa očkovať.
Svojim spôsobom je to totiž

v rukách rodičov. Odporúča sa
to, ale i starším ženám. Od
mája to už uhrádza poisťovňa.
Dovtedy si to pacientky mu-
seli samé uhrádzať. Pre deti je
teda vlastne zadarmo.

Maroš Buchel

väčšina žien na Slovensku

TP22307387
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Počas týždňa diagnostikujú
rakovinu prostaty aj ôsmim mužom
ROZHOVOR SUROLÓGOMROMANOMSOKOLOM.
Trenčiansky urológ Roman
Sokol upozorňuje, že hoci sa
pod vysoký výskyt tohto ocho-
renia v našej krajine podpisuje
aj genetika, veľkú úlohu zo-
hráva aj nezdravý životný štýl,
ktorýmmnohí slovenskí muži
žijú.

Akénajčastejšie problémy
v súčasnosti z urologického
hľadiskanajviac trápiamu-
žova ženy?

Mužov najviac trápi rakovi-
na prostaty. Je to v súčasnosti
druhá najčastejšia rakovina zo
všetkých rakovín vôbec. Je na
prvom až treťom mieste spolu
s rakovinou pľúc a hrubého
čreva alebo konečníka. Ročne
je na celom svete 1,2 milióna
mužov, ktorí majú novo-
diagnostikovanú rakovinu
prostaty.
Vyskytnú sa týždne, kedy

sme mali osem mužov, ktorí
mali pozitívny záchyt. To sú
skoro dvaja muži denne. Dnes
sommal troch mužov, ktorým
som musel povedať, že majú
rakovinu prostaty. V tomto
smere má veľký význam pre-
vencia. Časté sú aj problémy
intímnej sféry.
Čo sa týka detí, tam je prob-

lém najmä s pretiahnutím
predkožky a s nezostúpenými
semenníkmi. V strednom ve-
ku býva problém s erektílnou
disfunkciou, predčasnou eja-
kuláciou alebo problém s ne-

plodnosťou, chronický zápal
prostaty. Starších mužov skôr
trápia onkologické ochorenia,
rakovina prostaty, obličky,
močovéhomechúra.
To sa vyskytuje najmä

v strednej Európe. V Českej
republike je najväčší výskyt
rakoviny obličiek na svete,
Slovensko je na treťom až štvr-
tom mieste. U starších mužov
je to aj benígna prostatická
hyperplazma, to znamená
zväčšenie prostaty, keď muži
chodia veľmi často a frekven-
tovane močiť, môžu mať krv
v moči, až môže dôjsť k zásta-
vemočenia.

Mladšie ženy majú problé-
my hlavne so zápalmi, staršie
ženy s únikom moču a so zá-
palmimočovéhomechúra.
U starších žien to môže byť

aj nádor močového mechúra,
nádorobličky. Stretávamesaaj
s problémami s kameňmi. Je
dôležité, aby ľudia v lete veľmi
veľa pili.
Adekvátny príjem tekutín je

dva a pol až tri litre vody, v le-
te musí byť vyšší. Keď je prí-
jem tekutín vyšší, tak dokáže-
me zabrániť zápalom, lebo
baktérie nemajú šancu sa dl-
hšie držať v tele. Keď veľa pi-
jeme, je moč menej koncen-
trovaný a je nižšia šanca tvor-
by kameňov.

Prečo jenaSlovensku
a v Česku takveľapodob-
nýchonko-prípadov?

Veľkú rolu tam hrá geneti-
ka, ale aj obezita, životný štýl,
fajčenie. Čím zdravšie bude
táto spoločnosť žiť, tak tým
nižšia bude šanca, že niekto
dostane onkologické ochore-
nie.
Sú veci, ktoré vieme ovplyv-

niť, ale sú aj veci, ktoré nevie-
me ovplyvniť. Genetiku
ovplyvniť nevieme. Exogénne
faktory, ako fajčenie, obezita,
pitie alkoholu, celkovo ne-
zdravý životný štýl, to sú veci,
ktoré máme vo svojich ru-
kách.

MarošBuchel

Urológovia Roman Sokol
a Juraj Sokol. foto:Maroš Buchel
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Ponuka masáží: 
- klasická (relaxačná)
- športová (stimulačná)
- medová (detoxikačná)
- reflexná chodidiel
- bankovanie
- mäkké techniky a iné

„Masáž je láskyplný dotyk“
Masáž je láskyplný dotyk 

a  nielen to, ktorý dokáže robiť 
niekedy aj zázraky. 

Navyše je sprevádzaný aj inými 
vecami, napríklad po zdravotnej 
stránke je charakterizovaná ako 
sústava hmatov, ktoré vykonáva 
masér rukami na tele masíro-
vaného určitou intenzitou tlaku 
s  cieľom liečebným, preventív-
nym a zbavujúcim stresu.

Masáže pôsobia priaznivo 
na kožu, svalstvo, väzivo, kosti, 
kĺby, ale aj na cievny, lymfatický, 
nervový, respiračný či tráviaci 
systém.

Účinok masáže sa prejavuje 
zvýšením prekrvenia buniek, 
svalov, kože, nervov, ale aj vnú-
torných orgánov a tým sa zvýši aj 
prísun kyslíka, živín, ochranných 
látok do tela a následne sa potom 
zlepšia aj chemické, fyziologické 
a ďalšie pochody v tele a štartuje 
sa tak aj naša imunita. 

Všetko zo všetkým súvisí a or-
ganizmus je veľmi múdry systém 
v ktorom je všetko navzájom pre-
pojené.

Keď sa napríklad vykonáva 
re� exná masáž chodidla tak cez 
určité body na chodidle sa tak 
aktivujú aj vnútorné orgány, ale 
aj jednotlivé zóny chrbta.

Masážou môžeme rozrušiť 
aj svalové zatvrdliny takzvané 
myogelózy a spazmy, ktoré často 

máva človek bežne, najviac okolo 
lopatiek, ale aj v  iných častiach 
tela najmä v oblasti chrbta a po-
tom môžu spôsobovať stuhnutie 
a bolesť. V dnešnej dobe sa často 
stretávam aj s tým, že ľudia často 
mávajú sedavé zamestnanie, naj-
mä za počítačom, ale aj home 
o�  ce, tiež k  tomu prispel a  po-
tom to má svoje následky, ktoré 
sa ukazujú hlavne na stuhnutej 
krčnej chrbtici a krížoch.

Masáž pôsobí aj na tieto ob-
lasti uvoľňujúco a  liečivo, klienti 
často odchádzajú spokojný, že sa 
im úľavy. 

Pomocou masáže sa pôsobí 
aj na nervové zakončenia v  koži 
a tým pádom, aj zmierňuje bolesť.

Masáž pôsobí navyše aj detoxi-
kačne, lebo odvádza z tela škodli-
vé látky, prebytočnú vodu a toxí-
ny a  urýchľuje, látkovú výmenu, 
či spevňuje pokožku. 

Sú rôzne typy masáži, niektoré 
sú relaxačne (oddychovo-uvoľ-
ňujúco), iné chcú viac nabudiť, 
„nakopnúť“ čiže stimulačne, prí-
padne detoxikačne, ale sú aj iné 
špeciálne masáže.

Podľa typu masáže si môžete 
zvoliť, akú masáž by ste aktuálne 
potrebovali, alebo ak sa neviete 
rozhodnúť, tak Vám rád pora-
dím, aká masáž by bola pre Vás 
momentálne najvhodnejšia.

Teší sa na Vás masér Július.

MASÁŽE J.VMASÁŽE J.V
Adresa: Jilemnického 2, prvé poschodie 

(Budova Alfa, bývalý Slovakotex)
Trenčín

Mail: masazej.v@gmail.cz                                         
Telefón: 0905 941 77015% K U P Ó N

zľava na masáž
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Ženy sa mamografického
ŽENYMAJÚ ČASTO ZMAMOGRAFICKÉHOVYŠETRENIA
STRACH. OBÁVAJÚ SA ŽIARENIA.
Napriek technologickému po-
kroku v oblasti diagnostiky
patrí stále rakovina prsníka
k najčastejším ochoreniam
prsníkov u žien. Ženy po 40-ke
by preto mali absolvovať pre-
ventívne mamografické vy-
šetrenie raz za dva roky.
O diagnostike a prevencii

rakoviny prsníka sme sa roz-
právali s Máriom Bôžikom, rá-
diológom Fakultnej nemocni-
ce Trenčín.

Aký je trend rakovinových
ochorení prsníkov?

Určite neklesá. Rakovina
prsníka stále patrí k najčastej-
ším ochoreniam prsníkov u
žien. Určite je to aj tým, že sa
po rokoch úsilia u nás rozbe-
hol skríning rakoviny prsníka.
Aj naše pracovisko je zaradené
do skríningového programu,
ministerstvo nás zaradilo do
vybraného zoznamu skrínin-
gových pracovísk.
Poisťovne cielene pozývajú

svoje pacientky na mamogra-
fické vyšetrenie u žien po 50-
ke, ktoré dlhšie neabsolvovali
mamografické vyšetrenie ale-
bo ho ešte neabsolvovali vô-
bec.
Naše pracovisko poskytuje

vyšetrenia týmto pacientkam,
ale aj ženám od 40. roku, ktoré
majú podľa legislatívy nárok
na preventívne mamografické
vyšetrenie.

Nepodpísali sa aj tietopre-
ventívnevyšetreniapod

rastúci trendnovýchprípa-
dov?

Určite áno. Myslím si, že to
je aj tým, že ženy zodpoved-
nejšie chodia na tie vyšetre-
nia. Len teraz bola situácia
zložitejšia, báli sa covidovej
infekcie a následne sa odhla-
sovali z vyšetrenia. Mimo
pandémie mám pocit, že ženy
sú viacej motivované jednak
gynekológmi, médiami, alebo
vlastným okolím.
Často ženy povedia, že prišli

na popud známej, ktorá sama
bojuje s ochorením prsníka,
alebo si tiež našli podozrivú
hrčkua chcútoriešiť. Snažiasa
chodiť viacej na preventívne
vyšetrenia.
Samozrejme, napreduje aj

samotná diagnostika, tech-
nický pokrok nastáva aj v tejto
sfére rádiológie. Keď sa nám
podaríodhaliť tumor,ktorýmá
dva milimetre, čo je takmer
nepredstaviteľná veľkosť, tak
aj v tomto prípade sme ho
schopní diagnostikovať a ná-

sledne navrhnúť operačný po-
stup.
Máme pacientky, ktoré

prišli aj s takýmito minimál-
nymi nálezmi v prsníku.

Aké samovyšetrenie odpo-
rúčate ženámv rámci do-
mácej prevencie?

Ja vždy vysvetľujem ženám,
ktoré chodia do našej ambu-
lancie, že najlepšie svoje telo
pozná žena sama. Je vhodné,
aby si raz do mesiaca, najlep-
šie po menštruácii, urobili sa-
movyšetrenie prsníkov, či už
v sprche, alebo na posteli, to
znamená, skontrolovali si
prsníky a podpazušie. Ide o to,
aby si žena skontrolovala, či
tam nemá novú nejakú hrčku,
prípadne inú zmenu alebo za-
tvrdlinku.
Je vhodné si v zrkadle skon-

trolovať prípadné farebné
zmeny na koži, prsníku alebo
bradavkách. Takéto domáce
vyšetrenia odporúčam vyko-
nať raz domesiaca.

RádiológMário Bôžik.
foto:Maroš Buchel
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Stáva sa, že občas tieto zmeny
nahmatá aj samotný partner.
Dôležitá je, samozrejme, aj

pravidelná návšteva gyneko-
lóga, ktorý ženu pošle na ma-
mografické vyšetrenie. U nás
sa pomocou mamografu vy-
šetrujú ženy od 40 rokov. So-
nografia je určená skôr pre
mladšie ženy.
Pre staršie ženy je sonogra-

fia hlavne doplňujúcou metó-
dou kmamografii. Ženy sa
častomamografie boja, myslia
si, že to žiarenie je nebezpeč-
né, ale dnes sú mamografické
prístroje už naozaj tak sofisti-
kované, že to žiarenie počas
vyšetrenia je úplne minimál-
ne. Na porovnanie, počas ces-
ty v lietadle dostanete oveľa

väčšiu dávku ožiarenia ako pri
mamografickomvyšetrení.
V tomto smere je vhodné že-

ny vzdelávať a informovať
o tom, že mamografické vy-
šetrenie naozaj nie je nebez-
pečné a že je dobré ho absol-
vovať. V zásade je vhodné, aby
žena absolvovala mamogra-
fické vyšetrenie každé dva ro-
ky.

Aképrístroje používatepri
mamografickomvyšetrení?

Na našom oddelení dispo-
nujeme moderným mamo-
grafom, ktorý bol zakúpený na
naše pracovisko a poskytuje
možnosť stereotaktickej bio-
psie, čiže odoberanie vzoriek

z prsníka pod kontrolou na
mamografickom prístroji.
Biopsie sa vykonávajú vo väč-
šine prípadov pod sonografic-
kým prístrojom, v menšom
počte pod kontrolou mamo-
grafu.
Taktiež máme možnosť vy-

konávať na našom prístroji
vyšetrenie prsníka pomocou
tomosyntézy. Vďaka nej mô-
žeme prsník takpovediac roz-
kúskovať na viacero obrázkov,
urobiť z neho jednotlivé tenké
rezy.
Nie je to len dvojrozmerná

klasická snímka, prirovnal by
som to k CT vyšetreniu. Vďaka
tomuto môžeme bližšie zistiť,
čo sa v prsníku deje.

MarošBuchel

vyšetrenia báť nemusia

AALLTTEERRNNAATTÍÍVVNNAA  MMEEDDIICCÍÍNNAA  AA
PPRRÍÍRROODDNNÉÉ  TTEERRAAPPIIEE

AALLTTEERRNNAATTÍÍVVNNAA  MMEEDDIICCÍÍNNAA  AA
PPRRÍÍRROODDNNÉÉ  TTEERRAAPPIIEE
AALLTTEERRNNAATTÍÍVVNNAA  MMEEDDIICCÍÍNNAA  AA

PPRRÍÍRROODDNNÉÉ  TTEERRAAPPIIEE

TP22307380
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Za psychickou nepohodou
môže byť aj trávenie
OS ČREVO –MOZOG JE TENKOUHRANICOUMEDZI
FYZICKÝMADUŠEVNÝMZDRAVÍM.
Duševné zdravie je ovplyvne-
né mnohými faktormi, akými
sú genetické predispozície,
sociálno-ekonomické záze-
mie, nepriaznivé skúsenosti
z detstva, chronické zdravot-
né stavy alebo nadmerné uží-
vanie alkoholu či drog.
Ak je človek duševne zdra-

vý, tak je schopný prekonať
bežné napäté situácie, smútok
a životné neúspechy. Ak však
človek pociťuje psychickú ne-
pohodu, napätie z bežného ži-
votamôže prerásť do úzkosti či
depresie, preto svoj duševný
stav netreba podceňovať.
Aj črevná mikrobiota môže

ovplyvniť psychickú pohodu.
Naše telo tvorí komplexný

biologický systém a práve
v tráviacom trakte je oblasť
s bohatým výskytom baktérií.
To pomáha kmodulácii nášho
imunitného systému, chráni
nás pred infekciami či napo-
máhamnohýmmetabolickým
systémomv našom tele.
Pod vplyvom rôznych fakto-
rov môže v našom tráviacom
trakte dochádzať k zmenám
v zložení a počte mikroorga-
nizmov, čiže sa mení črevná
mikrobiota. Tieto zmeny mô-
žu byť spôsobené dlhodobým
užívaním antibiotík, užíva-
ním pro- a prebiotík, dlhodo-
bým stresom, nevyváženou
stravou, nezdravým životným
štýlom, tehotenstvom a spô-
sobom pôrodu (cisársky rez),

neurovývojovými poruchami
či genetickou predispozíciou.
Ak črevná mikrobiota fun-

guje správne, ovplyvňuje
tvorbu látok, ako napr. sero-
tonín, ktorý poznáme aj pod
názvom hormón šťastia. Sero-
tonín môže mať vplyv na po-
zitívnu zmenu nálad, zvláda-
nie stresu, predchádzanie úz-
kostným stavov či zníženie
pravdepodobnosti depresie.
Ak je však mikrobiota čriev

narušená, tak z nej môžu vy-
plývať viaceré psychické
problémy, ako úzkosť, poru-
chy spánku, ľahká depresia či
syndróm vyhorenia. Stav
črevnej mikrobioty ovplyvňu-
je teda aj našu psychiku vrá-
tane nálady.
Existuje obojsmerná komu-

nikácia medzi črevnou mik-
roflórou, tráviacim systémom
amozgom, ktorú nazývame os
črevo –mozog.
Táto komunikácia pozostá-

va z obojsmernej komunikácie
medzi centrálnym a tráviacim
nervovým systémom, čo zais-
ťuje spojenie emocionálnych
a rozumových centier mozgu
s periférnymi funkciami čriev.
Práve preto je možné to, že ak
váš tráviaci trakt nie je stabil-
ný, môže to prispieť k psy-
chickej nerovnováhe.
Môžeme si to všimnúť na-

príklad aj pri rôznych črev-
ných virózach či problémoch
s trávením. Tie z nás dokonale
vysávajú elán aj energiu, keď-
že všetky tráviace ťažkosti
patria medzi nepríjemné
problémy.
Dôležitá je snaha a následné

vyrovnanie potrebnej črevnej
rovnováhy, pretože jej stabili-
ta je dôležitá aj pre naše du-
ševné zdravie. Docieliť to mô-
žete správnou životosprávou –
zdravým životným štýlom
a správnym stravovaním.

SMEženy

ilustračné foto: shutterstock.com
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Vetchozrakosť
(odbornepresbyopia)
Spôsobuje zlé videnie do blíz-
ka – na čítanie a objavuje sa
okolo 45. roku života. Dôvo-
dom je, že starnutím začne
ľudské oko strácať schopnosť
akomodovať, čiže zaostrovať
na blízku vzdialenosť.

Zelený zákal
(odborneglaukóm)
Patrí k častým očným ochore-
niam, ktoré je však veľmi zá-
važné a býva nazývané aj „ ti-
chý zlodej zraku“.
Dôvodom je, že pri zelenom

zákale dochádza k postupnej
degenerácii a odumieraniu
zrakového nervu, avšak pa-
cient žiadne príznaky nepoci-
ťuje.

Sivý zákal
(odbornekatarakta)
Vzniká najčastejšie dôsled-
kom starnutia ľudskej očnej

šošovky a väčšinou postihuje
osoby vo veku 60 až 75 rokov.
Pri sivom zákale dochádza
k zakaleniu ľudskej očnej šo-
šovky, čo bráni prieniku sve-
telných lúčov na sietnicu,
a človek to vníma, ako keby
videl cez hmlu.

Vekompodmienená
makulárnadegenerácia
(VPDM)
Patrí k najzávažnejším ocho-
reniam sietnice a je najčastej-
šou príčinou ťažkej straty zra-
ku až slepoty u starších ľudí.
Pri makulárnej degenerácii
dochádza k postihnutiu tzv.
žltej škvrny (centrálna časť
očnej sietnice).

Diabetická retinopatia
Je závažné ochorenie ciev oč-
nej sietnice dôsledkom zle lie-
čenej cukrovky. Vysoká hladi-
na cukru v krvi spôsobuje
upchatie či poškodenie drob-
ných ciev, ktorými je sietnica
pretkaná.
Dochádza tak k nedostatoč-

nému prekrveniu či opuchu
sietnice, ktoré spôsobuje
zhoršené videnie až po stratu
zraku. (TN)

ilustračné foto:TASR

ilustračné foto:TASR

Očné ochorenia
súvisiace s vekom
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Začína to už u detí
V  detskom veku je dôležitá 

prevencia vyšetrenia zraku z dô-
vodu detských očných chýb, ako 
je škúlenie a  tupozrakosť, ktoré 
je možné úspešne liečiť len do 
veku 7-8 rokov. Postupne s  ve-
kom sa u  školských detí, ale aj 
dospelých, môže prejavovať krát-
kozrakosť, keď človek vidí zle do 
diaľky, nedokáže zaostriť vzdia-
lené predmety a vidí ich rozma-
zane. Krátkozrakosť je možné 
štandardne korigovať okuliarmi 
či kontaktnými šošovkami do 
diaľky. „Stále viac mladých ľudí 
sa však rozhoduje zbaviť sa oku-
liarov a šošoviek nadobro a pod-
stúpi laserové odstránenie diop-
trií,” hovorí MUDr. Ján Sokolík, 
primár Očného centra Sokolík 
v Trenčíne.

Po štyridsiatke začínajú oči 
postupne starnúť
Približne po 40. roku života 

začneme postupne horšie vidieť 
na čítanie. Ľudské oko začne 

strácať schopnosť akomodovať 
(zaostrovať na blízku vzdiale-
nosť). Odborne sa tomuto pro-
cesu hovorí presbyopia, čiže 
vetchozrakosť. Spočiatku tento 
problém rieši oddialenie textu, 
postupne sa však človek bez oku-
liarov nezaobíde. To nás väčši-
nou prvýkrát donúti objednať sa 
na vyšetrenie k očnému lekárovi.

„Pravidelné preventívne pre-
hliadky zraku sú dôležité, a  to 
i  vtedy, ak žiadny problém ne-

pociťujeme,“ hovorí MUDr. Ján 
Sokolík, primár Očného cen-
tra Sokolík v  Trenčíne a  dodá-
va: „Vaše oko totiž môže trápiť 
zvýšený vnútroočný tlak, ktorý 
sami nijako nevnímame. Ne-
liečený vysoký vnútroočný tlak 
môže byť príčinou vzniku zele-
ného zákalu (glaukómu), ktorý 
býva nazývaný i  „tichý zlodej 
zraku“. Pacient totiž pri ňom ne-
cíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti 
a bez povšimnutia tak dochádza 
k vážnemu poškodeniu zrakové-
ho nervu a môže viesť až k stra-
te zraku. Práve kvôli kontrole 
vnútroočného tlaku oční lekári 
zdôrazňujú nutnosť návštevy le-
kára – najneskôr medzi 40. – 45. 
rokom veku života. 

S vekom rastie riziko vážnych 
očných ochorení
Po 50. roku života primár So-

kolík odporúča podstúpiť i  tzv. 
OCT vyšetrenie (sken sietnice), 
ktoré poskytuje podrobné infor-
mácie o stave sietnice vrátane jej 
jednotlivých vrstiev a umožňuje 
lepšie stanoviť správnu diagnó-
zu. Mnoho ochorení sietnice to-
tiž na svojom počiatku prebieha 
skryto, neprejavuje sa žiadnymi 
príznakmi, a  až v  pokročilom 
štádiu sa objavuje zhoršené vide-
nie, ktoré v tú chvíľu už však nie 
je možné úplne napraviť, ale iba 
spomaliť, či zastaviť. Dôležitá je 
včasná diagnostika a  neodklad-
né začatie liečby. Vďaka OCT 
vyšetreniu dnes lekári dokážu 
včas zachytiť veľmi vážne očné 
ochorenia.

 „Príkladom môže byť nap-
ríklad Vekom podmienená ma-
kulárna degenerácia (VPDM), 
ktorá postihuje 15% seniorov,“ 
hovorí primár Sokolík, a  dodá-
va: „Vlhká forma VPDM dokáže 
nevratne zničiť zrak počas nie-
koľkých týždňov alebo mesiacov. 
Preto je dôležitá skorá diagnos-
tika. Riziko slepoty je pri tomto 
ochorení naozaj vysoké a  práve 
čas je pre nás rozhodujúci, aby 
sme mohli pacientovi účinne ap-
likovať biologickú liečbu pomo-
cou tzv. anti-VEGF látok.“

Zdravie očí v kocke

Očné centrum Sokolík, s. r. o.
Jilemnického 532/2 - budova ALFA (bývalý Slovakotex), Trenčín

recepcia@ocnesokolik.sk • www.ocnesokolik.sk

ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

• Centrum pre liečbu sivého zákalu
• Centrum pre liečbu sietnice
• Refrakčné centrum

• Biologická liečba sietnice plne 
 hradená zo zdravotného poistenia

OBJEDNAJTE SA, SME TU PRE VÁS

POISTENCI ZP UNION MAJÚ OCT VYŠETRENIE V HODNOTE 30 EUR ZDARMA!!

VOLAJTE: 
0904 146 537

OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU NIE JE TREBA ODKLADAŤ
Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.
Toto časté ochorenie komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť.
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho
pacient spozná, že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza     
k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, 
a to najčastejšie v dôsledku starnutia. 
Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 
rokov a príznakom je zamlžené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky a 
tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je 
možné odstrániť inak ako operáciou a 
neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by teda operáciu nemal odkladať a mal 
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý 
zákal obmedzuje v bežnom živote.

Ako prebieha operácia sivého 
zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a 
rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je 

potrebné sa obávať. Počas operácie sa 
ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a 
vykonáva sa miestnym znecitlivením 
kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už pacient        
na oko vidí. V Očnom centre Sokolík            
v Trenčíne je operácia sivého zákalu 
hradená všetkými zdravotnými              
poisťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných 
vnútroočných šošoviek?
V  Očnom centre Sokolík ponúkame       
kvalitné vnútroočné šošovky amerického 
výrobcu Lenstec. Pacient má buď               
na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu 
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si 
môže zvoliť multifokálne vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je 
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII

SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ
JASNÝ SVET

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
JE PLNE HRADENÁ VŠETKÝMI
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. 

VOLAJTE:
TEL.: 032/65 56 060
MOBIL: 0904 146 537
WWW.OCNESOKOLIK.SK

OCT VYŠETRENIE ZDARMA
PRE OSOBY STARŠIE AKO
65 ROKOV
Objednajte sa na preventívne vyšetre-
nie do 31.10.2017 a po predložení 
tohto kupónu získajú pacienti
poisťovne Dôvera naviac ZDARMA OCT 
vyšetrenie v hodnote 25 EUR a pacienti 
poisťovní VšZP a Union OCT vyšetrenie 
za zvýhodnenú cenu 10 EUR. OCT 
vyšetrenie nie je NIKDY hradené z 
verejného zdravotného poistenia. 
Pri objednaní uveďte:
„TRENČIANSKE ECHO“.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný 
lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenie 
ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, 
nádorové ochorenie oka alebo opuch na 
sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným 
meraním je možné sledovať i následný vývoj 
ochorenia a účinnosť zavedenej terapie. 

Odkladať preventívne vyšet-
renie by nemali ani diabetici. Tí 

by mali podstúpiť preventívne 
vyšetrenie z  dôvodu tzv. diabe-
tickej retinopatie. „Zákernosť 
tohto ochorenia spočíva predo-
všetkým vo svojej nenápadnosti. 
Spočiatku sa neprejavuje prak-
ticky žiadnymi príznakmi a  až 
v  pokročilom štádiu sa prejaví 
zhoršeným videním, ktoré v  tú 
chvíľu už nie je možné napraviť, 
iba spomaliť“, vysvetľuje pán pri-
már Sokolík. 

Život v hmle po šesťdesiatke
Po šesťdesiatke je dôležité 

očné vyšetrenie i  z  dôvodu prí-
padného zachytenia sivého záka-
lu, ktorý ľuďom zhoršuje videnie, 
a tým i kvalitu života. „Sivý zákal 
nie je možné odstrániť inak, ako 
operáciou“, vysvetľuje MUDr. 

Ján Sokolík a  radí: „Pacient by 
operáciu nemal zbytočne odkla-
dať a mal by ju podstúpiť vo chví-
li, kedy ho sivý zákal obmedzuje 
v  bežnom živote. Dôvodom je 
nielen kvalita života, ale i  to, že 
čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, 
tým je operácia náročnejšia.“ 

Počas operácie sa vymení 
ľudská šošovka za novú multi-
fokálnu alebo trifokálnu vnút-
roočnú šošovku, vďaka ktorej 
už pacient nebude potrebovať 
okuliare na čítanie, ani do diaľ-
ky. Táto operácia je vhodná pre 
osoby vo veku 40-65 rokov. 
V  Očnom centre Sokolík sa 
vykonáva ambulantne, trvá 
približne 15 minút a  je úplne 
bezpečná a bezbolestná.

Vnútroočná operácia 
PRELEX

Očné centrum Sokolík je jed-
ným z dvoch špecializovaných 
(tzv. centrových) pracovísk 
v  Trenčianskom kraji, ktoré 
môže poskytovať biologickú 
liečbu sietnice plne hradenú 
zo zdravotného poistenia. Bio-
logická liečba sietnice spočíva 
v  aplikácii vnútroočných injek-
cií s  anti-VEGF preparátom 
do sklovca. Liečba je cielená, 
maximálne efektívna a jej včas-
ná aplikácia môže zastaviť či 
významne spomaliť postup 
ochorenia.

Biologická liečba sietnice 
(vnútroočná injekcia)

Počas operácie vymení očný 
chirurg zakalenú očnú šošov-
ku za šošovku umelú. Oprácia 
sa vykonáva ambulantne, trvá 
len pätnásť minút a je úplne 
bezbolestná. V Očnom centre 
Sokolík je operácia vrátane 
základnej vnútroočnej šošovky 
plne hradená všetkými zdra-
votnými poisťovňami.

Operácia sivého zákalu

Aj keď lekári dnes už dokážu takmer zázraky, vždy je lepšie prob-
lémy so zrakom nemať. Pre ochranu svojho zraku pritom môžeme 
mnoho urobiť sami. Základom je nepodceňovať prevenciu. Najmä 
v rôznych obdobiach nášho života, kedy sa môžu objavovať rôzne 
očné vady. A pretože sú v oblasti očného lekárstva najohrozenej-
šou skupinou seniori, sú u osôb nad 60 rokov dôležité pravidelné 
preventívne prehliadky zraku, a to aj vtedy, keď žiadny problém 
pacient nepociťuje.
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Začína to už u detí
V  detskom veku je dôležitá 

prevencia vyšetrenia zraku z dô-
vodu detských očných chýb, ako 
je škúlenie a  tupozrakosť, ktoré 
je možné úspešne liečiť len do 
veku 7-8 rokov. Postupne s  ve-
kom sa u  školských detí, ale aj 
dospelých, môže prejavovať krát-
kozrakosť, keď človek vidí zle do 
diaľky, nedokáže zaostriť vzdia-
lené predmety a vidí ich rozma-
zane. Krátkozrakosť je možné 
štandardne korigovať okuliarmi 
či kontaktnými šošovkami do 
diaľky. „Stále viac mladých ľudí 
sa však rozhoduje zbaviť sa oku-
liarov a šošoviek nadobro a pod-
stúpi laserové odstránenie diop-
trií,” hovorí MUDr. Ján Sokolík, 
primár Očného centra Sokolík 
v Trenčíne.

Po štyridsiatke začínajú oči 
postupne starnúť
Približne po 40. roku života 

začneme postupne horšie vidieť 
na čítanie. Ľudské oko začne 

strácať schopnosť akomodovať 
(zaostrovať na blízku vzdiale-
nosť). Odborne sa tomuto pro-
cesu hovorí presbyopia, čiže 
vetchozrakosť. Spočiatku tento 
problém rieši oddialenie textu, 
postupne sa však človek bez oku-
liarov nezaobíde. To nás väčši-
nou prvýkrát donúti objednať sa 
na vyšetrenie k očnému lekárovi.

„Pravidelné preventívne pre-
hliadky zraku sú dôležité, a  to 
i  vtedy, ak žiadny problém ne-

pociťujeme,“ hovorí MUDr. Ján 
Sokolík, primár Očného cen-
tra Sokolík v  Trenčíne a  dodá-
va: „Vaše oko totiž môže trápiť 
zvýšený vnútroočný tlak, ktorý 
sami nijako nevnímame. Ne-
liečený vysoký vnútroočný tlak 
môže byť príčinou vzniku zele-
ného zákalu (glaukómu), ktorý 
býva nazývaný i  „tichý zlodej 
zraku“. Pacient totiž pri ňom ne-
cíti žiadnu bolesť či iné ťažkosti 
a bez povšimnutia tak dochádza 
k vážnemu poškodeniu zrakové-
ho nervu a môže viesť až k stra-
te zraku. Práve kvôli kontrole 
vnútroočného tlaku oční lekári 
zdôrazňujú nutnosť návštevy le-
kára – najneskôr medzi 40. – 45. 
rokom veku života. 

S vekom rastie riziko vážnych 
očných ochorení
Po 50. roku života primár So-

kolík odporúča podstúpiť i  tzv. 
OCT vyšetrenie (sken sietnice), 
ktoré poskytuje podrobné infor-
mácie o stave sietnice vrátane jej 
jednotlivých vrstiev a umožňuje 
lepšie stanoviť správnu diagnó-
zu. Mnoho ochorení sietnice to-
tiž na svojom počiatku prebieha 
skryto, neprejavuje sa žiadnymi 
príznakmi, a  až v  pokročilom 
štádiu sa objavuje zhoršené vide-
nie, ktoré v tú chvíľu už však nie 
je možné úplne napraviť, ale iba 
spomaliť, či zastaviť. Dôležitá je 
včasná diagnostika a  neodklad-
né začatie liečby. Vďaka OCT 
vyšetreniu dnes lekári dokážu 
včas zachytiť veľmi vážne očné 
ochorenia.

 „Príkladom môže byť nap-
ríklad Vekom podmienená ma-
kulárna degenerácia (VPDM), 
ktorá postihuje 15% seniorov,“ 
hovorí primár Sokolík, a  dodá-
va: „Vlhká forma VPDM dokáže 
nevratne zničiť zrak počas nie-
koľkých týždňov alebo mesiacov. 
Preto je dôležitá skorá diagnos-
tika. Riziko slepoty je pri tomto 
ochorení naozaj vysoké a  práve 
čas je pre nás rozhodujúci, aby 
sme mohli pacientovi účinne ap-
likovať biologickú liečbu pomo-
cou tzv. anti-VEGF látok.“

Zdravie očí v kocke

Očné centrum Sokolík, s. r. o.
Jilemnického 532/2 - budova ALFA (bývalý Slovakotex), Trenčín
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• Centrum pre liečbu sivého zákalu
• Centrum pre liečbu sietnice
• Refrakčné centrum

• Biologická liečba sietnice plne 
 hradená zo zdravotného poistenia

OBJEDNAJTE SA, SME TU PRE VÁS

POISTENCI ZP UNION MAJÚ OCT VYŠETRENIE V HODNOTE 30 EUR ZDARMA!!

VOLAJTE: 
0904 146 537

OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU NIE JE TREBA ODKLADAŤ
Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.
Toto časté ochorenie komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť.
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho
pacient spozná, že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza     
k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, 
a to najčastejšie v dôsledku starnutia. 
Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 
rokov a príznakom je zamlžené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky a 
tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je 
možné odstrániť inak ako operáciou a 
neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by teda operáciu nemal odkladať a mal 
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý 
zákal obmedzuje v bežnom živote.

Ako prebieha operácia sivého 
zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a 
rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je 

potrebné sa obávať. Počas operácie sa 
ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a 
vykonáva sa miestnym znecitlivením 
kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už pacient        
na oko vidí. V Očnom centre Sokolík            
v Trenčíne je operácia sivého zákalu 
hradená všetkými zdravotnými              
poisťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných 
vnútroočných šošoviek?
V  Očnom centre Sokolík ponúkame       
kvalitné vnútroočné šošovky amerického 
výrobcu Lenstec. Pacient má buď               
na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu 
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si 
môže zvoliť multifokálne vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je 
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII

SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ
JASNÝ SVET

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
JE PLNE HRADENÁ VŠETKÝMI
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. 

VOLAJTE:
TEL.: 032/65 56 060
MOBIL: 0904 146 537
WWW.OCNESOKOLIK.SK

OCT VYŠETRENIE ZDARMA
PRE OSOBY STARŠIE AKO
65 ROKOV
Objednajte sa na preventívne vyšetre-
nie do 31.10.2017 a po predložení 
tohto kupónu získajú pacienti
poisťovne Dôvera naviac ZDARMA OCT 
vyšetrenie v hodnote 25 EUR a pacienti 
poisťovní VšZP a Union OCT vyšetrenie 
za zvýhodnenú cenu 10 EUR. OCT 
vyšetrenie nie je NIKDY hradené z 
verejného zdravotného poistenia. 
Pri objednaní uveďte:
„TRENČIANSKE ECHO“.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný 
lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenie 
ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, 
nádorové ochorenie oka alebo opuch na 
sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným 
meraním je možné sledovať i následný vývoj 
ochorenia a účinnosť zavedenej terapie. 

Odkladať preventívne vyšet-
renie by nemali ani diabetici. Tí 

by mali podstúpiť preventívne 
vyšetrenie z  dôvodu tzv. diabe-
tickej retinopatie. „Zákernosť 
tohto ochorenia spočíva predo-
všetkým vo svojej nenápadnosti. 
Spočiatku sa neprejavuje prak-
ticky žiadnymi príznakmi a  až 
v  pokročilom štádiu sa prejaví 
zhoršeným videním, ktoré v  tú 
chvíľu už nie je možné napraviť, 
iba spomaliť“, vysvetľuje pán pri-
már Sokolík. 

Život v hmle po šesťdesiatke
Po šesťdesiatke je dôležité 

očné vyšetrenie i  z  dôvodu prí-
padného zachytenia sivého záka-
lu, ktorý ľuďom zhoršuje videnie, 
a tým i kvalitu života. „Sivý zákal 
nie je možné odstrániť inak, ako 
operáciou“, vysvetľuje MUDr. 

Ján Sokolík a  radí: „Pacient by 
operáciu nemal zbytočne odkla-
dať a mal by ju podstúpiť vo chví-
li, kedy ho sivý zákal obmedzuje 
v  bežnom živote. Dôvodom je 
nielen kvalita života, ale i  to, že 
čím viac je sivý zákal tzv. zrelý, 
tým je operácia náročnejšia.“ 

Počas operácie sa vymení 
ľudská šošovka za novú multi-
fokálnu alebo trifokálnu vnút-
roočnú šošovku, vďaka ktorej 
už pacient nebude potrebovať 
okuliare na čítanie, ani do diaľ-
ky. Táto operácia je vhodná pre 
osoby vo veku 40-65 rokov. 
V  Očnom centre Sokolík sa 
vykonáva ambulantne, trvá 
približne 15 minút a  je úplne 
bezpečná a bezbolestná.

Vnútroočná operácia 
PRELEX

Očné centrum Sokolík je jed-
ným z dvoch špecializovaných 
(tzv. centrových) pracovísk 
v  Trenčianskom kraji, ktoré 
môže poskytovať biologickú 
liečbu sietnice plne hradenú 
zo zdravotného poistenia. Bio-
logická liečba sietnice spočíva 
v  aplikácii vnútroočných injek-
cií s  anti-VEGF preparátom 
do sklovca. Liečba je cielená, 
maximálne efektívna a jej včas-
ná aplikácia môže zastaviť či 
významne spomaliť postup 
ochorenia.

Biologická liečba sietnice 
(vnútroočná injekcia)

Počas operácie vymení očný 
chirurg zakalenú očnú šošov-
ku za šošovku umelú. Oprácia 
sa vykonáva ambulantne, trvá 
len pätnásť minút a je úplne 
bezbolestná. V Očnom centre 
Sokolík je operácia vrátane 
základnej vnútroočnej šošovky 
plne hradená všetkými zdra-
votnými poisťovňami.

Operácia sivého zákalu

Aj keď lekári dnes už dokážu takmer zázraky, vždy je lepšie prob-
lémy so zrakom nemať. Pre ochranu svojho zraku pritom môžeme 
mnoho urobiť sami. Základom je nepodceňovať prevenciu. Najmä 
v rôznych obdobiach nášho života, kedy sa môžu objavovať rôzne 
očné vady. A pretože sú v oblasti očného lekárstva najohrozenej-
šou skupinou seniori, sú u osôb nad 60 rokov dôležité pravidelné 
preventívne prehliadky zraku, a to aj vtedy, keď žiadny problém 
pacient nepociťuje.

TP22630105553
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Liečba v kyslíkovej komore
LIEČBA KYSLÍKOMVPRETLAKUMÁVEĽMI POZITÍVNE
ÚČINKY NANAŠE ZDRAVIE.

Podstatou liečby v prostredí
pretlakovej (hyperbarickej)
komory je zvýšenie prísunu
kyslíka chorým alebo poško-
deným tkanivám, do ktorých
už kyslík prostredníctvom
prirodzených nosičov – červe-
ných krviniek – v potrebnom
množstve preniknúť nemôže.
Vystavenie vášho tela mier-

nemu pretlaku pri súčasnom
dýchaní kyslíka zaručí, že kys-
lík sa bude rozpúšťať aj v te-
kutej zložke krvi – v krvnej
plazme, ktorá do chorých ale-
bo poškodených tkanív pre-
nikne.
Princíp liečby kyslíkom

v podmienkach zvýšeného
okolitého tlaku je teda jedno-
duchý – poškodené tkanivá
prijmú oveľa viac kyslíka, čo je
základnou podmienkou pre
zlepšenie vášho zdravotného
stavu.

Liečba kyslíkom v pretlaku
vyvoláva následne vysoko po-
zitívne efekty na vaše zdravie.
Dochádza k zlepšeniu imu-

nity organizmu, k potlačeniu
rastu niektorých baktérií,
k podpore efektu niektorých
antibiotík, k potlačeniu zápa-
lovej reakcie, k masívnemu
vyplaveniu kmeňových bu-
niek, k podpore novotvorby
ciev v nehojacich sa ranách,
k zlepšeniu výživy kože, sva-
lov a vnútorných orgánov,
k zníženiu opuchu, k podpore
hojenia rán.
Liečba sa používa na celom

svete viac ako 50 rokov.
Liečba v komore je bezbo-

lestná, neinvazívna, nekrva-
vá, ambulantná a za prítom-
nosti lekára.

Dôvody liečby:
NEUROLOGICKÉ: prechodné

stavy nedokrvenia mozgu,
cievne syndrómy neprekrve-
nia mozgu a miechy, polyne-
uropatie, amaurosis fugax
(krátkodobé oslepnutie),
ochrnutie tváre – Bellova obr-
na, poškodenia mozgu z ne-
dostatku kyslíka, poškodenia
mozgu, miechy a nervov po
radiačnej terapii, poranenia
mozgu a miechy.

KOŽNÉ: poškodenia kože po
ožarovaní, nehojace sa rany
(ulceronekrotické defekty,
gangréna).

CIEVNE: ateroskleróza te-
pien dolných končatín, neho-
jace sa rany dolných končatín,
Bürgerova choroba fajčiarov,
varixy žíl dolných končatín
bez vredu, s vredom alebo zá-
palom, poúrazové neprekrve-
nie svalov, infekcia, gangréna

Oxygenoterapia v hyperbarickej komore.
foto:www.hbobratislava.sk
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alebo nehojaca sa operačná ra-
na amputovanej končatiny,
preležaniny (dekubitus).

CUKROVKA: v štádiu kom-
plikácií – s poškodením jedné-
ho alebo viacerých nervov
(mononeuropatia, polyneuro-
patia), s poškodením perifér-
nych ciev – angiopatia, neho-
jace sa rany (ulceronekrotické
defekty, gangréna), diabetická
noha.

ÚRAZOVÁ A PLASTICKÁ
CHIRUGIA: poúrazové nepre-
krvenie svalu, komplikácie
zlomeniny – Sudeckov syn-
dróm (komplexný regionálny
syndróm), komplikácie alebo
odvrhnutie transplantované-

ho štepu kože, infekcia alebo
gangréna amputačného kýp-
ťa, zápal kosti a kostnej drene
po zlomenine (osteomyelití-
da), nekróza kosti (osteonek-
róza) rôznej príčiny (úrazová
zlomenina, operácia, po oža-
rovaní – radionekróza, nejas-
nej príčiny), preležaniny (de-
kubitus), omrzliny, popáleni-
ny, poranenia mozgu a mie-
chy.

ORL: zvuková trauma, stra-
ta sluchu vplyvom hluku,
náhla strata sluchu s alebo bez
tinnitu.

NEHOJACE SA RANY: rana
rôznej príčiny (cukrovka,
cievne ochorenia, preležani-

na, popálenina) nezahojená do
4 týždňov podľa európskeho
konsenzu má byť liečená aj
hyperbarickou oxygenáciou.

NÁSLEDKY RÁDIOTERA-
PIE V ONKOLÓGII: radiačné
poškodenie mäkkých tkanív,
kostí, nervových štruktúr, za-
žívacieho traktu.

INÉ: rehabilitácia po operá-
cii, výraznej fyzickej záťaži,
súčasť wellness, anti-aging
terapie (proti starnutiu), pri
chronickej únave, športové
úrazy, Reynaudova choroba,
rezistentné zápalové ochore-
nia čreva – Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída.

(PP)

je bezbolestná

HypOx
0917 319 180
Zlatovská 22, Trenčín
www.hypoxtn.sk

HYPERBARICKÁ KOMORA

Pozitíva hyperbarickej komory

•  Prevencia proti civilizačným 
ochoreniam

•  Má silné antibakteriálne 
a protizápalové účinky

•  Zvyšuje koncentráciu a pamäť

•  Pomáha pri liečbe postcovidového 
syndrómu, následkov diabetes 
a cievnej mozgovej príhody

•  Priaznivo pôsobí na pacientov  
s autizmom

•  Podporuje hojenie rán, spomaľuje 
starnutie

•  Zvyšuje výkon pri všetkých športových 
aktivitách

CENA DO KONCA 

OKTÓBRA: 

20€ za 75 min. 

procedúru

TP22307295
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Šedý zákal liečia novým
typom šošoviek
NOVÝ TYP VNÚTROOČNÝCH ŠOŠOVIEK ZÁSADNE
ZNIŽUJE POTREBU NOSENIAOKULIAROV PO ZÁKROKU.
Novú šošovku zároveň pa-
cientom kompletne prepláca
zdravotná poisťovňa, čo v mi-
nulosti nebolo možné. O no-
vinke na poli oftalmólogie, ale
aj o tom, ako samotná operá-
cia šedého zákalu vyzerá a ako
sa na ňu čo najlepšie pripra-
viť, sme sa rozprávali so Zu-
zanou Šustykevičovou, pri-
márkou očnej kliniky Fakult-
nej nemocnice v Trenčíne.

Priblížtenámnový typ šo-
šoviek, ktorépoužívatepri
operáciáchkataraktyna
vašompracovisku.

Vnútroočná šošovka je
umelá šošovka, ktorá sa im-
plantuje do oka počas operácie
šedého zákalu. Všeobecne
možno povedať, že materiály,
z ktorých sú vyrobené šošov-
ky, používané na našej klini-
ke, spĺňajú najvyššie nároky
na kvalitu. Sú stabilné a bio-
kompatibilné, čiže plne pris-
pôsobené pre ľudské oko.
Nový typ šošovky, ktorý sme

začali používať na našej klini-
ke, poskytne pacientovi určitú
rozšírenú hĺbku videnia, vďa-
ka čomu pacient bude po ope-
rácii šedého zákalu dobre ro-
zoznávať predmety pri pohľa-
de do diaľky a čiastočne aj do
blízka.
Inak povedané, naším cie-

ľom je, aby pacient po operácii
nemusel v bežnom živote po-

užívať okuliare. Parametre šo-
šovky sa vypočítajú na špe-
ciálnomprístroji.
Na blízku vzdialenosť, teda

na čítanie alebo rozoznávanie
jemných detailov, však pa-
cient okuliare potrebuje. Dô-
ležité je aj to, že tento typ šo-
šovky kompletne prepláca
zdravotná poisťovňa. Tieto
„nadštandardné“ alebo „pré-
miové“ trifokálne alebo mul-
tifokálne šošovky vyžadujú
dlhší rozhovor s pacientom,
pretože môžu priniesť so se-
bou určitý nežiaduci efekt vy-
plývajúci z ich špeciálnej
optickej konštrukcie vo forme
rôznych svetelných fenomé-
nov, prípadne zníženej kon-
trastnej citlivosti. Pacient
musí byť na to upozornený
a tiež na to, že takéto šošovky
vyžadujú aj neuroadaptáciu

mozgu. Naozaj nie sú vhodné
pre každého. U nás operujeme
aj pacientov vo vysokomveku,
pacientov, ktorí majú iné
ochorenia oka alebo iné celko-
vé ochorenia, pri ktorých tieto
„nadštandardné“ šošovky nie
sú vhodné.

Komuby ste teda tietono-
vé, nazvime ichneštan-
dardné, šošovkyodporučili,
prípadneneodporučili?

U nás operujeme pacientov
najmä vo vekovej kategórii 70
– 80 rokov, neraz operujeme aj
starších ľudí. Naši pacienti
majú väčšinou aj nejaké iné
ochorenie oka, najčastejšie
sietnice, iné celkové ochore-
nia, prípadne žijú životom,
kedynemajúvysokénárokyna
zrak, pohybujú sa predovšet-
kým vonku.Týmto by som od-
poručila skôr štandardné mo-
nofokálne vnútroočné im-
plantáty. Taktiež ľudia s krát-
kozrakosťou, zvyknutí na ce-
loživotnénosenieokuliarov, sa
ich často aj z estetického hľa-
diska nechcú vzdať.
Tých dôvodov na rozhodnu-

tie implantovať kvalitnú mo-
nofokálnu šošovku je naozaj
viac. Nový typ šošoviek by som
odporučila skôr mladším pa-
cientom alebo pacientom, u
ktorých lekár zhodnotí, že by
boli pre neho prínosom.

(MB)

Zuzana Šustykevičová, pri-
márka očnej kliniky Fakultnej
nemocnice v Trenčíne.

foto:Maroš Buchel
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Braneckého 10, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 910 384 271

E-mail: op� kajezova@gmail.com
Web: h� p://www.op� kajezova.sk

Nezáleží na tom či si vyberiete šošovky jednoohniskové, viacohniskové - mul� fokálne, 
lebo so značkovými šošovkami Carl Zeiss budú vaše oči vykorigované najlepšie.

Pokiaľ máte problém s čítaním predchádzajúceho textu 
sme tu pre Vás a s radosťou a rešpektom 

k Vašim požiadavkám Vám pomôžeme 
ku komfortnejšiemu životu 
s čistým a jasným videním.

TP22307367
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Ochorenia žíl dolných končatín  
(od kŕčových žíl po vred predkolenia) 

 
 

Najmä u starších ľudí bývajú ochorenia žíl dolných končatín pomerne časté. Súhrnne sa označujú 
ako chronická venózna insuficiencia. Pri tomto ochorení pozorujeme na koži v oblasti predkolení 
rôzne zmeny – od kŕčových žíl, cez opuchy a ekzémy, až po vredy predkolenia. Ako však zistíme 
závažnosť takéhoto ochorenia? Ako sa máme liečiť? Kedy by sme už mali vyhľadať lekársku pomoc?  
 
 
Závažnosť ochorenia 
Najmenej závažné sú drobné kŕčové žily (varixy), ktoré označujeme ako metličky. Metličky 
pozorujeme často v oblasti členkov a na stehnách.   
 
So zvyšujúcou sa závažnosťou chronickej venóznej insuficiencie pozorujeme ďalej väčšie kŕčové 
žily (varixy), opuchy, pigmentové a ekzémové zmeny, či stuhnutie kože v oblasti predkolení.  
 
Najťažším stupňom chronickej venóznej insuficiencie je vred predkolenia. Vred predkolenia 
žilového pôvodu patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce vredy na predkolení. 
 
 
Liečba doma alebo návšteva lekára? 
Menej závažné ochorenia nás trápia najmä z estetického hľadiska, ale predstavujú začiatok 
závažnejších ochorení, preto by sa mali liečiť. V liečbe postačuje na začiatok nenáročná a cenovo 
dostupná kompresívna terapia (kompresné pančuchy), či finančne náročnejší moderný ambulantný 
zákrok formou sklerotizácie. Ak však začneme pociťovať nepohodlie, či bolesti vo zvýšenej miere, je 
načase vyhľadať odbornú lekársku pomoc a začať komplexnú liečbu. 
 
 
Kauzálna a symptomatická liečba 
Kauzálna liečba je bandáž predkolení, pretože upravuje príčinu toho, prečo vred vznikol. Na 
vytvorenie bandáže používame krátkoťažné obväzy, vždy dva obväzy na jedno predkolenie. 
Naloženie správnej bandáže je „umenie“, ktoré sa ale dá postupom času naučiť. 
 
Ďalej používame tzv. symptomatickú liečbu, teda takú, ktorá lieči príznaky ale nie príčinu. 
Symptomatickú liečbu môžeme rozdeliť na klasickú a vlhkú terapiu. 
 
Klasická symptomatická terapia predstavuje tradičný spôsob liečby vredu predkolenia žilového 
pôvodu. Využívame rôzne masti, krémy, pasty, tinktúry, ktoré sú pacientovi zarábané v lekárni, a 
pacient si nimi ošetruje okolie vredu a aj samotný vred. Ide o finančne nenáročnú liečbu. 
 
Vlhká symptomatická terapia predstavuje moderný spôsob liečby vredu predkolenia žilového 
pôvodu. Ide o rôzne vankúšiky, peny, náplasti, ktoré si pacient prikladá na vred. 
 
Porovnanie vlhkej liečby oproti klasickej liečbe je v nasledujúcej tabuľke: 
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Výhody vlhkej liečby Nevýhody vlhkej liečby
 menej časté preväzy
 väčšia jednoduchosť pri preväze
 menšia bolestivosť pri preväze
 nepoškodzovanie novovytvoreného tkaniva v 

defekte
 pohlcovanie sekrétu z defektu
 ochrana defektu pred infekciou

 vyššia cena oproti 
klasickej liečbe 

Tabuľka 1 Porovnanie vlhkej liečby oproti klasickej

Zhrnutie
Na záver si musíme uvedomiť, že pri závažnejších ochoreniach chronickej venóznej insuficiencie 
(napr. spomínaný vred predkolenia žilového pôvodu) ide o chronický problém, ktorý si vyžaduje 
veľa trpezlivosti a spolupráce nielen zo strany pacienta, ale aj zo strany lekára. 

Najefektívnejšou liečbou zostáva kombinácia klasickej / vlhkej liečby spoločne so správne 
naloženou krátkoťažnou bandážou.

Obrázok 1 Odporúčaný model liečby vredu predkolenia

Ak máte pochybnosti o svojom ochorení alebo pociťujete bolesti, svrbenie, či pálenie, neváhajte sa 
obrátiť na Vášho ošetrujúceho lekára. Ten Vám určite poradí alebo Vás odporučí na vyšetrenie na 
špecializovanom pracovisku. 

MUDr. Stanislava Bartošová
Kožná lekárka, ktorá už viac ako 12 rokov lieči detí aj dospelých s kožnými 
a pohlavnými ochoreniami. Po dlhoročnom pôsobení na kožnom oddelení 
v NsP Považská Bystrica si otvorila ambulanciu v Dubnici nad Váhom. 

Kožná ambulancia Dubnica    0915 160 789     www.kozna.sk  

klasická 
liečba 

vlhká 
liečba

správne
naložená 

krátkoťažná 
bandáž

Výhody vlhkej liečby Nevýhody vlhkej liečby
 menej časté preväzy
 väčšia jednoduchosť pri preväze
 menšia bolestivosť pri preväze
 nepoškodzovanie novovytvoreného tkaniva v 

defekte
 pohlcovanie sekrétu z defektu
 ochrana defektu pred infekciou

 vyššia cena oproti 
klasickej liečbe 

Tabuľka 1 Porovnanie vlhkej liečby oproti klasickej

Zhrnutie
Na záver si musíme uvedomiť, že pri závažnejších ochoreniach chronickej venóznej insuficiencie 
(napr. spomínaný vred predkolenia žilového pôvodu) ide o chronický problém, ktorý si vyžaduje 
veľa trpezlivosti a spolupráce nielen zo strany pacienta, ale aj zo strany lekára. 

Najefektívnejšou liečbou zostáva kombinácia klasickej / vlhkej liečby spoločne so správne 
naloženou krátkoťažnou bandážou.

Obrázok 1 Odporúčaný model liečby vredu predkolenia

Ak máte pochybnosti o svojom ochorení alebo pociťujete bolesti, svrbenie, či pálenie, neváhajte sa 
obrátiť na Vášho ošetrujúceho lekára. Ten Vám určite poradí alebo Vás odporučí na vyšetrenie na 
špecializovanom pracovisku. 

MUDr. Stanislava Bartošová
Kožná lekárka, ktorá už viac ako 12 rokov lieči detí aj dospelých s kožnými 
a pohlavnými ochoreniami. Po dlhoročnom pôsobení na kožnom oddelení 
v NsP Považská Bystrica si otvorila ambulanciu v Dubnici nad Váhom. 

Kožná ambulancia Dubnica    0915 160 789     www.kozna.sk  

klasická 
liečba 

vlhká 
liečba

správne
naložená 

krátkoťažná 
bandáž

TP22307382
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Starostlivosť o pleť sa mení
POKOŽKA POTREBUJE STAROSTLIVOSŤ AJ V
DOMÁCOMPROSTREDÍ.
Pri práci z domu získavame
dostatok času na rôzne aktivi-
ty a môžeme ho využiť efek-
tívnejšie. Aj v súvislosti so
starostlivosťou o pleť. V tejto
situácii sa však môžu vyskyt-
núť aj dva extrémne scenáre.
V prvom prípade môže ísť

o zanedbávanie potrieb pleti
a tela celkovo. Dostavuje sa
stres z pandemickej situácie,
dôsledkom domácej karanté-
ny je menej pohybu a často aj
horšia kvalita stravy či zlý
spánok. To všetko vplýva na
kvalitu pleti. Druhým extré-
mom je prehnaná starostli-
vosť o pleť, ktorej dôsledkom
môže byť začervenanie, aler-
gická reakcia pokožky, citlivá
pleť, akné alebo suchá pleť.
Napríklad pri častom pílin-

gu pleť zbavíte nielen odum-
retých buniek, ale aj pre po-

kožku prirodzených olejov,
ktoré pôsobia ako ochranná
vrstva. Neprospieva jej ani
časté striedanie krémov alebo
kombinovanie rôznych ne-
kompatibilných prípravkov
a experimentovanie s nimi.
Súvisí so skutočnosťou, že
mnohí z nás trávia veľa času

pred obrazovkami televízií,
počítačov a mobilných telefó-
nov. Počas videokonferencií
máme tendenciu častejšie si
obzerať tvár, podobne ako
v kúpeľni, v ktorej mnohí trá-
via viac času. Alebo sa dôsled-
kom stresu či nudy častejšie
dotýkame tváre a prenášame
na ňu rôzne nečistoty.
Pleť má tendenciu k tvorbe

akné a ak si vyrážky vytláčate
a snažíte sa tieto pleťové ne-
dokonalosti odstrániť ne-
správnym spôsobom, môže sa
to skončiť nepeknými jazvami
alebo podráždením pleti. Ak
ide o občasné akné, radšej pleť
nechajte, aby sa s ním popa-
sovala sama a zamerajte sa
v prvom rade na dostatočný
príjem tekutín, zeleniny, ovo-
cia a celkovo vyváženej stra-
vy. Martina Štérová

ilustračné foto:Adobe Stock

Ako na základné čistenie a starostlivosť o pleť
RÁNO
1. Umytie tváre
Prvým dôležitým krokom
v starostlivosti o pokožku tvá-
re je čistenie. Jemne nanášajte
čistiace mlieko, gél alebo penu
krúživými pohybmi na tvár.
Pleť čistite dve až tri minúty.
Potom ju umyte vlažnou vo-
dou.
2. Naneste sérum na celú tvár
a hydratujte okolie očí
Sérum nanášajte krúživými
pohybmi a využite túto časť na
jemnú masáž tváre. Krém na
okolie očí aplikujte od vonkaj-

šieho kútika a pod oko, no ne-
aplikujte na pohyblivé viečko.
3. Krém na tvár
Naneste obľúbený denný krém
na tvár a jemne ho vmasírujte
do pokožky.
VEČER
1. Jemný píling jedenkrát týž-
denne
Po očistení tváre a krku nanes-
te na oblasť tváre píling, mô-
žete tak urobiť napríklad aj po-
čas sprchovania.
2. Maska na tvár 1-2-krát týž-
denne
Po pílingu naneste hydratačnú

masku na tvár. Vyhľadávajte
typy, ktoré obsahujú čistiace,
protizápalové, vyživujúce lát-
ky. Ílovitý základ je prospešný
pre väčšinu typov pleti.
3. Krém na tvár, sérum a olej
Po maske naneste pleťové sé-
rum, nočný krém a zakončite
výživným olejom. Ten môžete
vmiešať aj do nočného krému.
Zlaté pravidlo znie: prípravky
nanášame pozdĺž masážnych
línií tak, aby pokožka tváre
a krku zostala napnutá a žiari-
vá.
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Ortopéd: Chrbtica trápi
čoraz viacej mladých ľudí
BÁŤ SAOPERÁCIE CHRBTICE JE PRIRODZENÉ.
Mikroskop výrazným spôso-
bom zlepšuje prehľad v ope-
račnom poli, tým je práca
s ním bezpečnejšia pre pa-
cienta a operatér pracuje
s väčším komfortom. O bene-
fitoch mikroskopu sme sa roz-
právali s Karolom Gottscha-
lom, primárom ortopedickej
kliniky vo Fakultnej nemoc-
nici v Trenčíne.

Čomôže človekočakávaťvo
všeobecnosti odoperácie
krčnej chrbtice?Akébudú
prvé chvíle pooperácii?

Predovšetkým je to lepšia
kvalita života ako pred operá-
ciou. To znamená vymiznutie
bolestí, úprava neurologic-
kých funkcií, vymiznutie tŕp-
nutia končatín a prstov
a zlepšenie motorických fun-
kcií.
A v drvivej väčšine tiež pocit

úplného zdravia a návrat do
plnohodnotného života, ako
pred vznikom ochorenia. Veľ-
mi záleží od toho, ako dlho od
začiatku ochorenia sme ope-
račný zákrok previedli a aký
bol patologický predoperačný
nález.
Väčšina pacientov ihneď po

operácii cíti zlepšenie stavu,
ústup neurologických ťažkostí
a zmení sa aj charakter boles-
ti. Pooperačná bolesť je dobre
terapeuticky ovplyvniteľná
a trvá pomerne krátku dobu.
Táto je najčastejšie najväčší

problém u pacientov tesne po
operačnom zákroku.

Mnohokrát sompočul od
známych, ktorímali absol-
vovaťoperáciu chrbtice, že
majú z tohto zákroku
strach, obávali sa, žepri po-
dobnomzákroku imhrozí
nejaké riziko. Je tento strach
opodstatnený?

To vyplýva z obyčajného
ľudského strachu. Je to pocho-
piteľné, kto už len sa teší na
operáciu chrbtice, kto by z to-
ho nemal strach?
Veľa fám vzniká aj tak, že nie-
kto má zlú skúsenosť a tú šíri
ďalej. Ja sám som po dvoch
operáciách chrbtice a vždy sa
mi ten stav zlepšil.
Operačné výkony vždy roz-

vážne indikujeme a vždy
chceme operáciou dosiahnuť
zlepšenie kvality života. Ak by
to tak nemalo byť, operačný

výkon by bol zbytočný. Rov-
nako treba zvažovať riziko,
s ktorým je operačný zákrok
vždy spojený, verzus benefit,
ktorý pacientovi prinesie.
Samozrejme, každý operač-

ný zákrok je spojený s určitým
rizikom a občas môže dôjsť ku
komplikáciám a výsledok nie
je úplne v súlade s očakáva-
ním pacienta, ale ani operaté-
ra.
Na každom pracovisku na

svete, ktoré sa zaoberá chirur-
gickou liečbou nielen chrbti-
ce, je určitá miera komplikácií
a neúspechov, avšak vždy zá-
leží,v akejmiere.Takžebysom
to zjednodušil, báť sa je priro-
dzené, nie je dobré strachu
podliehať. Dôveroval by som
lekárom.

Rastie aj početmladých ľu-
dí, ktorí potrebujúoperáciu
krčnej chrbtice?

Jednoznačne áno. Je to spô-
sobené naším vyšším vše-
obecným poznaním, zlepšo-
vaním diagnostických metód,
novými operačnými postupmi
a terapeutickými metódami,
ale tiež vyššími požiadavkami
pacientov na kvalitu života.
Ochorenia chrbtice sú jedny

z najčastejších ochorení, ktoré
vedú k práceneschopnosti,
a ukazuje sa, že práve rozvoj
chirurgickej liečby týchto
ochorení je tá správna cesta
v efektivite liečby. (MB)

Primár Karol Gottschal.
foto:Maroš Buchel
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vo Vašom regióne

Na Merných miestach PROTETIKA Vám poradíme pri výbere zdravotníckej pomôcky, zoberieme 
Vám miery a vyrobíme ju priamo na mieste. Individuálne zdravotnícke pomôcky sú vyrábané na 
základe lekárskeho predpisu.

Navštívte PROTETIKU v OD Družba v Trenčíne a vyberte si z produktov na lekársky predpis alebo 
voľný predaj:
»  Kvalitnú detskú a dámsku obuv, rehabilitačné sandále s anatomickou stielkou, ortopedické vložky
»  Bandáže, ortézy, anatomické vankúše, chodítka, invalidné vozíky a ďalšie pomôcky pre domácu 

starostlivosť o pacientov

PROTETIKA Merné miesta – 9x v Trenčianskom kraji

w w w . p r o t e t i k a . s k

Individuálne zdravotnícke pomôcky a obuv na mieru

Výdajňa PROTETIKA Zdravotnícke pomôcky a obuv v Trenčíne

Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Dubnica nad Váhom

TP22308175
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Lekárnička varuje, ktoré kombinácie
liekov môžu byť nebezpečné
PARALEN, ALEBO IBUPROFENMÔŽU VURČITÝCH
KOMBINÁCIÁCH SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZDRAVOTNÉ ŤAŽKOSTI.
Mnohé bežne dostupné lieky
ako paralen, alebo ibuprofen
môžu v určitých kombiná-
ciách spôsobiť vážne zdravot-
né ťažkosti. Upozornila na to
lekárnička Valéria Nosková
s tým, že rovnako nebezpečné
môžu byť aj rôzne byliny a vý-
živové doplnky v spojení
s konkrétnymi liečivami.
Pozor by si podľa nej mali dať
najmä ľudia, ktorí užívajú lie-
ky na astmu, vysoký krvný
tlak, alebo nejaké autoimu-
nitné a onkologické ochore-
nie. V rozhovore priblížila,
akým kombináciám liekov by
sa ľudia mali vyvarovať, aké
riziká ľuďom v opačnom prí-
pade hrozia, ale i to, či je kon-
zumácia exspirovaných liekov
nebezpečná.

Novývýskumukázal, že
niektoré lieky, ktorémajú
ľudia bežnedoma, akona-
príklad ibuprofen, je zaur-
čitýchokolností nebezpečné
kombinovať s inými liekmi.
Je topravda?

Sú známe nevhodné kombi-
nácie niektorých liekov. Ibup-
rofen patrí k liekom, ktoré
v určitých kombináciách sku-
točne nie sú vhodné, naprí-
klad pre pacientov, ktorí majú
nábeh na žalúdočné vredy,
alebo poškodenú zrážanlivosť
krvi. Nie je napríklad vhodný
v kombinácii s liekmi na as-

tmu.
Ibuprofen v kombinácii

s antireumatikami, alebo
liekmi na vysoký krvný tlak
môžu ovplyvniť metaboliz-
mus. Človek môže po týchto
kombináciách krvácať, prípa-
de sa mu zvýši krvný tlak. Ho-
voríme, ale o prípadoch, kedy
by si pacient dával vysoké
dávky tohto lieku, 2000-2400
miligramov. Ibuprofen
ovplyvňuje metabolizmus lie-
kov, ktoré odvodňujú pacien-
tov, ako sú diuretiká. V tejto
kombinácii totiž ovplyvňuje
metabolizmus draslíka. Ibup-
rofen je napríklad kontra-
indikovaný u tehotných žien.
V prvoma treťomtrimestrinie
je doporučený, v treťom do-
koncamôže vyvolať potrat.
Warfarín často berú pacien-

ti na zrážanie krvi, ani s týmsa

nesmie kombinovať, pretože
môže zvýšiť riziko krvácania.
Nevhodný je aj pri autoimu-
nitných ochoreniach, neod-
poručila by som ho ani pri
ochoreniach, ako reumatoid-
ná artritída, alebo psoriáza.
Taktiež v kombinácií s nie-

ktorými antibiotikami môže
spôsobiť kŕče. Umalých detí sa
často ibuprofen kombinuje
s paralenom, keď je nezvlád-
nuteľná horúčka nad 39 stup-
ňov. Po štyroch hodinách sa
dosiahne lepší efekt.

Aké inébežnedostupné lie-
kymôžupredstavovaťpo-
dobné riziká?

Závisí to od toho, čo majú
pacienti doma. Bežným lie-
kom je napríklad paralen.
Je to liek, ktorý má účinky

proti horúčke, tiež sa dá rôzne
kombinovať, ale v organizme
sa mení na protilátku, ktorá
nie je vhodná napríklad pri
ochorení obličiek.
Väčšinou, ale paralen pou-

žívajú ľudia v tých dávkach,
ako sú nastavené tie dávkova-
cie schémy, aby sa ten vedľajší
účinok neprejavil. Digoxinum
je veľmi dôležitý liek pri liečbe
srdca, ten ovplyvňuje meta-
bolizmus v kombinácii s liek-
mi na epilepsiu. Nebezpečné
sú, ale aj rôzne dezinformácie,
ktoré ohľadne účinkov liekov
kolujú po internete. (MB)

ilustračné foto:Archív SME
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Párky môžu ovplyvniť
fungovanie mozgu
ŠTÚDIE ICH SPOJILI AJ SO SRDCOVO-CIEVNYMI OCHORENIAMI.
Hoci je zrejmé, že strava zlo-
žená z rožkov, klobás, párkov
či zmrzliny, nebude mať nič
spoločné so zdravým život-
ným štýlom, vedci prišli s ďal-
ším objavom, ktorý ukazuje,
prečo by ste sa nad svojím je-
dálnym lístkommali zamýšľať
viac.
Výskum, ktorý prezentovali

začiatkom augusta na Medzi-
národnej konferencii Alzhei-
merovej asociácie v San Die-
gu, načrtol, že ultraspracova-
né potraviny, akými sú ins-
tantné rezance, sladené nápo-
je či mrazené jedlá, môžu vý-
razne ovplyvniť fungovanie
mozgu.
A ako sa očakávalo, nie po-

zitívne.

Jedloovplyvňuje aj
myslenie
„Nie je žiadnym tajomstvom,
že fyzické a mentálne kogni-
tívne zdravie sú navzájom úz-
ko spojené. Preto nie je prek-
vapujúce, že najnovší výskum
naznačuje aj oslabenie moz-
gu,“ komentuje pre portál Me-
dical Xpress výsledky nového
výskumu Rafael Perez-
Escamilla, profesor verejného
zdravia na Yalovej univerzite.
„Len 100 kalórií spracova-

ných potravín môže ovplyvniť
vaše fyzické zdravie. V pre-
počte hovoríme o dvoch su-
šienkach,“ dodáva.
Už v minulosti vedecké štú-

die ukázali, že konzumácia ul-

traspracovaných potravín je
spojená s rôznymi zdravotný-
mi problémami ako obezita,
cukrovka druhého typu,
srdcovo-cievne ochorenia ale-
bo rakovina.
„A teraz si začíname uvedo-

movať, že ovplyvňujú aj my-
seľ,“ hovorí Perez-Escamilla.
Podľa vedcov je dôvodom to,

že môžu v tele spôsobiť zápal,
ktorý ovplyvní neuroprenáša-
če v mozgu.

Rýchlejší pokles
poznávacích schopností
Vedciprezentovalivýsledkyna
Medzinárodnej konferencii
Alzheimerovej asociácie.
Výskumprebiehal v Brazílii,

odborníci v ňom skúmali stra-
vovanie a kognitívne schop-
nosti (poznávacie schopnosti,
pozn. red.) približne 10-tisíc

ľudí v strednom a vyššom ve-
ku.
Kognitívne schopnosti za-

hŕňajú celý rad funkcií, naprí-
klad pamäť, pozornosť, mys-
lenie, plánovanie, organizo-
vanie, úsudok, schopnosť rie-
šiť problémy, porozumieť
a používať reč či vyjadrovať sa.
Zistenia ukázali, že účastní-

ci, ktorí prijímali denne 20
a viac percent kalórií z ultras-
pracovaných výrobkov, mali
oveľa rýchlejší pokles kogni-
tívnej výkonnosti už v priebe-
hu šiestich až desiatich rokov,
než tí, ktorí ich jedlimenej.
„Je to rozsiahla štúdia a dô-

kazy sú veľmi konzistentné
s tým, čo sa v priebehu času
pozorovalo u ultraspracova-
nýchpotravín,“ povedal Perez-
Escamilla, ktorý sa na štúdii
nezúčastnil.
Nedávna štúdia, tiež zistila,

že s každým 10-percentným
zvýšením denného príjmu
týchto potravín mali ľudia
v Spojenom kráľovstve o 25
percent vyššie riziko vzniku
demencie. Odborníci zdôraz-
ňujú, že tento problém sa ne-
týka len starších ľudí. Rodičia
by mali zvážiť, či budú deťom
v akomkoľvek veku podávať
ultraspracované potraviny.
Môžu si totiž vyvinúť chuť

na tieto produkty, takže ich
budú uprednostňovať aj v bu-
dúcnosti, čo môže mať dosah
na ich zdravie.

DenisaKoleničová

ilustračné foto:Adobe Stock
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+421948648642

info@freshsnack.sk

www.freshsnack.sk

Ku
koláčiku
káva

zadarmo

DOKONALÝ
C A T E R I N G

OONNNNNAAALÝÝÝ
RRR I N GGG

CHLEBÍČKY, KANAPKY,
OVOCNÉ KYTICE, MISY

Každá príležitosť si zaslúži oslavu. Produkty od nás
Vám prinášajú vyladené chute zo surovín od
lokálnych dodávateľov a navyše vyrábané ručne.

FRESH SNACK

VYUŽITE NÁŠ E-SHOP

P l a t í n a n a š e j
p r e d a j n i S t a n ičn á 2 0

( o p r o t i s t a r e j
p l a v á r n i )
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ZĽAVOVÝ
KUPÓN
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