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Venujte nám 2% z podielu Vašich daní
Prosím, nezabudnite na nás s podielom z dane z príjmov za rok 2022. Venovať  Váš podiel z 
daní nám môžete tak, že pri predkladaní vyhlásenia o ročnom zúčtovaní dane k 15. februáru 
2023 uvediete, že 2% z daní z príjmu PO a FO za účtovný rok 2022 poskytnete občianskemu 
združeniu Liga zdravia Slovensko. 

Bez vašej pomoci nebudeme môcť pripraviť rekondično-rehabilitačné pobyty, organizovať 
edukáciu a osvetu v prevencii a vydávať pripravované občasníky.   

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Liga zdravia Slovensko, občianske združenie, 
budete potrebovať nasledovné údaje

Názov: Liga zdravia Slovensko, o.z.
Adresa: Ferka Urbánka 3675/1, 91701 Trnava
IČO: 42293219
DIČ: 2023775061
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK5375000000004018046291, kód banky: 7500 (ČSOB, a.s.)

Všetky informácie a potvrdenia nájdete na www.ligazdravia.eu

Tento občasník bol vydaný aj vďaka 2 % z daní.

ČLENSTVO
Členstvo v Lige zdravia Slovensko, o.z. je dobrovoľné.

Podmienky členstva: členom sa môže stať každý plnoletý občan SR, ktorý prejaví o členstvo 
záujem. Členom sa môže stať i právnická osoba, ktorá prejaví o členstvo záujem. Podmienkou  
vzniku  členstva  je  riadne  vyplnená a  podpísaná  písomná  prihláška za člena, v ktorej  
záujemca  prejaví  súhlas  so stanovami  občianskeho  združenia  a  zaviaže  sa  plniť povinnosti 
vyplývajúce z členstva v združení. Členstvo vzniká na základe vyplnenej prihlášky a zaplatením 
členského poplatku. Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý je majetkom LZ SR, o.z.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte emailom na ligazdravia@gmail.com alebo navštívte 
www.ligazdravia.eu, facebook.com/ligazdravia.

Ďakujeme našim sponzorom za poskytnutú podporu a 
všetkým prispievateľom za pomoc pri vydaní občasníka.

Vydavateľ:  Liga zdravia Slovensko, o.z.
Adresa redakcie:  Liga zdravia Slovensko, o.z., Ferka Urbánka 3675/1, Trnava
  Tel. 0903 218 052, ligazdravia@gmail.com, www.ligazdravia.eu
Tlač:   ROTAP tlačiareň, s.r.o. Trnava Grafická úprava: FLITT, s.r.o., Bratislava
Fotografie:  Liga zdravia Slovensko, o.z. a fotografie s povolením autorov

Kopírovanie alebo rozširovanie akejkoľvek časti tohto časopisu sa povoľuje len s výslovným písomným súhlasom 
redakcie.
NEPREŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU. NEPREDAJNÉ.
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Okrem noviniek z prostredia občianskeho združenia Liga zdravia Slovensko, Vám časopis 
prináša množstvo odborných rád, ako sa starať o zdravie, zlepšovať kondíciu a  ako sa  
racionálne stravovať. Časopis je obohatený informáciami z prostredia výživových doplnkov, 
vitamínov, Obľubenými príspevkami sú exkluzívne rozhovory s lekármi a zdravotníckymi  
odborníkmi. 

Naše občianske združenie Liga zdravia  Slovensko patrí medzi aktívne pacientské občianske 
združenia na Slovensku. Organizujeme prednášky s poprednými lekármi z rôznych 
medicínskych oblastí, so zdravotnými pracovníkmi, odborníkmi pre zdravý životný  štýl. 
Niekoľkokrát do roka sa stretávame na  relaxačných, edukačných a rekondičných pobytoch 
s možnosťou absolvovania liečebných procedúr. Pobyty sú zároveň aj možnosťou  stretnutia 
členov združenia, ktorí sú z celého Slovenska a zdieľania si svojich skúsenosti z oblasti zdravia, 
prípadne liečby.

Vytvárame a budeme aj naďalej vytvárať aktivity, ktoré napomôžu zvládnuť mnohé zdravotné 
problémy. Sme radi, že aj vďaka našim aktivitám sa môžu naši členovia plnohodnotne 
realizovať, či viesť aktívnejší život a tým, ktorí sú osamelí alebo v zlej sociálnej situácii môžeme 
aspoň z časti urobiť život lepším. Radosť a úsmev nech nás sprevádzajú a sú liečivom pre 
ďalšie dni.

Poďakovanie patrí našim sponzorom a všetkým, ktorí na nás myslia 2 % z daní. Ak Vás  náš  
časopis zaujal, budeme radi, ak prídete  aj  vy medzi nás. Srdečne je vítaný  každý, komu záleží 
na zdraví, chce sa dozvedieť bližšie  informácie týkajúce sa zdravia. 
V závere Vám chcem zaželať všetko pekné, čo nám život môže priniesť, pokoj v duši, pokoj 
v rodinách, pohodu, priateľov, lásku, ale chcela by som pripomenúť práve nádej, aby sme sa 
nevzdávali v tých ťažších chvíľach.

V Novom roku  Vám želám hlavne veľa zdravia, veľa síl pre zvládnutie svojho ochorenia, 
pohodu, veľa lásky a porozumenia od svojich blízkych, aby rok 2023 bol pre Vás krajší a hlavne 
zdravší ako tie predchádzajúce.

Vilma Houbová - Predsedníčka LZ SR, o.z.

Vážené dámy, vážení páni, 
členovia nášho občianskeho združenia, milí priatelia
Uplynul už celý  rok a sme radi, že sa môžeme s Vami podeliť o 
informácie, ktoré  sa snažíme neúnavne získavať pre Vás, ktoré 
nám všetkým  môžu  pomôcť prekonávať aj tie ťažšie chvíle a aby 
sme do našich životov  dokázali vniesť rovnováhu,vzájomnú  úctu, 
lásku, radosť a zdravie. Náš občasník, ktorý získal dôveru čitateľov, 
ale i odborníkov, sa venuje zdraviu, zdravému životnému štýlu, 
racionálnej výžive a aktívnemu relaxu. 
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NAŠE AKTIVITY
Liečebno-edukačné pobyty Turčianske Teplice - Apríl, júl, august, október 2022

Liga zdravia Slovensko v tomto roku 2022  zrealizovala  4 naplánované 5 dňové pobyty 
v kúpeľoch Turčianske Teplice v liečebnom dome Veľká Fatra, ktoré boli zamerané na 
zlepšenie zdravotného stavu našich členov na základe absolvovania predpísaných procedúr. 
Každý absolvoval 8 procedúr, 2 krát 3 hodinový vstup do SPA – AQUAPARKU. Mali sme k dis-
pozícii aj vstup do plaveckého bazénu priamo v hoteli.

Hlavným liečebným prostriedkom je turčianska minerálna voda, ktorá je svojimi účinkami 
určená pre liečbu ochorení pohybového aparátu, neurologických, gynekologických,  
urologických ochorení a ochorení tráviaceho ústrojenstva . 
Voľný čas sme trávili prechádzkami v prírode cez prekrásny park a večer sme sa mohli 
započúvať do tónov hudby a zatancovať si.

Pobyty sme si spríjemnili edukáciou – fantastickou prednáškou od Mgr.Klaudii Šugrovej, 
MHA,MPH predsedníčky partnerského občianskeho združenia KlauDIA, ktoré poskytuje 
špecializované nutričné poradenstvo v oblasti preventívnej i liečebnej výživy a komplexnú 
profesionálnu edukáciu. Nepretržite realizuje projekty včasnej intervencie: Nutričná aka-
démia, Dia taška, Dia kluby a personalizované poradenstvo.  

p. Klaudia Šugrová našich  členov  poinformovala o aktivitách v občianskom združení KlauDIA 
a nám na našej edukácii predstavila prednáškový blok Nutričnej akadémie so zážitkovými 
edukáciami zo série Život s diabetom i glykemickým monitoringom pomocou inovatívnych 
technológií o ktorých väčšina ľudí ešte netuší. Veľmi pekne ďakujem za monitorovanie 
pomocou putovného Libríka a za dôsledné vyhodnotenie nameraných dát.  V mene našich 
členov veľmi pekne ďakujeme  za fantastickú prednášku.

Súčasťou edukácie bola aj prednáška od MVDr. Vojtecha Stanislavského, ktorý nás                
informoval o Antidekubitárnych nafukovacích podložkách novej generácie a úhradách cez 
poisťovne.

Môžeme povedať, že tieto 5 dňové liečebno-edukačné pobyty nám spestrujú náš 
každodenný život, zlepšujú nám náladu a tiež zmierňujú zdravotné problémy. A opäť sa 
potvrdilo, že medzi priateľmi v dobrej nálade sa zlepšuje fyzické a psychické zdravie. Už teraz 
sa tešíme na ďalšie pobyty,ktoré sa uskutočnia v priebehu tohto roku 2023.Tieto pobyty boli 
uskutočnené aj s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.  

Houbová Vilma
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Liga zdravia Slovensko
Ferka Urbánka 1, Trnava
p. Houbová Vilma
tel.: 0903 218 052

Miesto: Liga zdravia Slovensko, Šrobárova 6, Trnava

Dátum: sobota 11. júna 2022 
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CHOROBY PEČENE A ICH PREVENCIA 
Medzi najčastejšie choroby pečene v našich podmienkach patria: alkoholová choroba pečene 
s jej rôznymi štádiami (alkoholová hepatitída až cirhóza pečene), vírusové zápaly pečene 
(napr. chronická hepatitída B - CHB, chronická hepatitída C - CHC) a nealkoholová tuková 
choroba pečene (NAFLD) so svojou najzávažnejšou formou - nealkoholovou steatohepatitídou 
(NASH), ktorá počas posledných rokov nadobúda predovšetkým kvôli nezdravým stravovacím 
návykom epidemické rozmery. Ostatné choroby pečene (napr. autoimunitné hepatitídy, 
Wilsonova choroba, hemochromatóza, atď.) sú menej časté. Závažnú skupinu chorôb pečene 
tvoria nádory pečene, ktoré vznikajú buď priamo v pečeni alebo v dôsledku metastatického 
šírenia z iného orgánu. 

Každý 7. muž a každá 13. žena v Európe zomiera následkom alkoholu. Podľa údajov WHO 
je predčasná alkoholom podmienená mortalita vo východnej Európe vyššia o 40 % (u žien) 
a o 50% u mužov v porovnaní so západnou Európou. Podľa trendu hepatálnej mortality v 
poslednom polstoročí patrí Slovensko spolu s Uzbekistanom ku krajinám so stabilne vysokou 
(najvyššou) hepatálnou mortalitou v Európe. Vo vekovo-štandardizovanej mortalite na 
choroby pečene podľa WHO mortalitných databáz je Slovensko na 4. mieste v Európe, avšak 
v alkoholom podmienenej hepatálnej mortalite sme už na 2. mieste hneď za Maďarskom 
(Szántová et al., 2021).

Na Slovensku sú najčastejšou príčinou mortality u osôb do 45 rokov choroby pečene 
(Ročenka NCZI 2018; 2019). Súvisí to s mierou konzumácie alkoholu mladými a najmä 
ťažkého epizodického pitia (66% mužov, 28% žien). Infekcia hepatitídou B (HBV) a hepatitídou 
C (HCV) sú podľa WHO hlavnými príčinami akútneho aj chronického poškodenia pečene. 
Ročne spôsobujú okolo 1.4 milióna úmrtí (Urbánek, 2017). Predpokladá sa, že na svete žijú 
2 miliardy ľudí, ktorí prekonali alebo majú v súčasnosti HBV infekciu a z nich je 248 miliónov 
chronických nosičov HBsAg (povrchového antigénu HBV). Celosvetovo je 110 miliónov ľudí 
antiHCV pozitívnych (z nich je aktuálne chronickou hepatitídou C infikovaných 71 miliónov 
ľudí (WHO Guidelines 2017, EASL 2020).

CHB a CHC - krvou prenosné infekčné choroby. Zodpovedajú za väčšinu prípadov 
hepatocelulárneho karcinómu, 5. najčastejšej onkologickej príčiny smrti v celosvetovom 
merítku, cirhózy pečene a portálnej hypertenzie.

V súčasnosti sú však najrizikovejšou skupinou intravenózni (i.v.) užívatelia drog, u ktorých 
sa infekcia ľahko prenáša aj minimálnym množstvom krvi na nedostatočne sterilizovaných 
striekačkách či ihlách. Rizikom však nie je len vnútrožilové podávanie drog, avšak cestou 
prenosu môže byť aj šnupanie drog používaním spoločného nástroja. K parenterálnemu 
prenosu HCV dochádza aj pri niektorých sociálnych, kultúrnych a rituálnych praktikách, ak sa 
pritom nepoužijú dostatočne sterilizované nástroje (napr. prepichovanie uší, nosa, piercing, 
obriezka, tetovanie a pod.). K infekcii dochádza obvykle veľmi rýchlo, v priebehu prvých 6 až 
12 mesiacov sa infikuje 50 až 80% nových i.v. užívateľov drog (Urbanová, Belovičová, 2022).

Nemožno jednoznačne vylúčiť za istých okolností ani iatrogénny prenos (akupunktúra, 
stomatologické ošetrenie, v minulosti intradermálne alergologické testovanie). Ošetrujúci 
personál i pacienti v zdravotníckych zariadeniach patria nesporne medzi rizikové skupiny. 
Percento pozitivity protilátok antiHCV u zdravotníckych pracovníkov je vyššie ako u darcov 
krvi.

HCV sa môže prenášať aj sexuálnym stykom s infikovanou osobou. Výraznejšie rizikovou 
skupinou oproti heterosexuálom sú homosexuáli a takisto aj prostitútky, zvlášť ak sú infikovaní 
aj HIV.
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Odhad prenosu HCV pohlavným stykom je menej ako 5%.  Vírus sa nachádza aj v telesných 
sekrétoch, a preto môže dôjsť k jeho prenosu aj týmto spôsobom.

Vírusom hepatitídy C sa môže nakaziť aj dieťa počas pôrodu, ak je v priamom kontakte s 
infikovanou krvou matky. Riziko takéhoto prenosu sa zvyšuje, ak je matka súčasne infikovaná 
aj HIV, ak užíva i.v. drogy alebo ak je u jej sexuálneho partnera prítomná HCV infekcia (Klener 
2006).

Odborníci zvažujú aj možnosť prenosu infekcie pri úzkom kontakte v rodinách. O tom, že rodinní 
príslušníci pacienta infikovaného HCV sú vystavení väčšiemu riziku infekcie, svedčí podľa 
odborníkov aj častejšia prítomnosť protilátok anti-HCV u týchto osôb v porovnaní s ostatnými. 
K infekcii môže dochádzať napríklad spoločným používaním niektorých kontaminovaných 
predmetov, ako sú zubné kefky, holiace strojčeky, manikúra a pod (Urbanová, Belovičová, 
2022). Vírus hepatitídy C nás tak ohrozuje aj pri zdanlivo nevinných činnostiach, ako sú 
napríklad holenie, manikúra, pedikúra,  piercing alebo tetovanie, ak sa pri týchto činnostiach 
poraníte a prídete do kontaktu s kontaminovaným predmetom. 

Svetová zdravotnícka organizácia prijala preto globálnu stratégiu na elimináciu vírusovej 
hepatitídy ako závažnej verejno-zdravotnej hrozby do roku 2030. Táto stratégia sa týka ako 
hepatitídy B (HBV), tak aj hepatitídy C (HCV). Medzi jej ciele patrí 90% redukcia dôsledkov 
a 65% redukcia úmrtnosti v dôsledku HBV/HCV do roku 2030.

Svetový deň hepatitíd. 63. valné zhromaždenie WHO v máji 2010 rozhodlo o každoročnom 
konaní Svetového dňa hepatitíd 28. júla - podľa dátumu narodenia objaviteľa vírusu hepatitídy 
B, nositeľa Nobelovej ceny prof. Barucha Samuela Blumberga. Je jedným zo štyroch svetových 
dní WHO, ktoré sú venované konkrétnym ochoreniam. Hlavným globálnym organizátorom 
Svetového dňa hepatitíd je Svetová aliancia hepatitíd spolu s WHO a mnohými partnermi. 
Aliancia je dnes prítomná vo viac než 80 krajinách sveta a združuje viac než 230 členských 
organizácií. Na rozličných aktivitách Svetového dňa hepatitíd sa zúčastňuje niekoľko miliónov 
ľudí vo viac než 100 krajinách sveta (AOPP 2016). 

Cieľom Svetového dňa hepatitíd je rozšíriť povedomie ľudí o vírusových hepatitídach, o 
jej druhoch, možnostiach prenosu, ako aj o prevencii a liečbe tohto ochorenia. Poskytuje  
príležitosť zamerať sa na konkrétne aktivity, ako sú posilnenie prevencie vírusových hepatitíd, 
skríningu a kontroly vírusových hepatitíd a s nimi súvisiacich chorôb (RÚVZ 2014). Zároveň 
je príležitosťou na podporu racionálnych opatrení zo strany štátu a zdravotníckych systémov, 
zameraných na zlepšenie dostupnosti modernej liečby a potrebných preventívnych opatrení, 
vrátane očkovania proti hepatitídam A a B (AOPP 2016, Belovičová, 2020). 

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) predstavuje široké spektrum klinicko-
patologických stavov, ktoré sa postupne rozvíjajú od jednoduchej steatózy pečene - 
nahromadenia tuku v hepatocytoch cez steatohepatitídu až do štádia cirhózy pečene 
s jej komplikácimi a zlyhaním. Nealkoholová steatohepatitída (NASH) je častou príčinou 
patologických pečeňových testov u dospelých v rozvinutých krajinách. NASH považujeme za 
orgánový prejav metabolického syndrómu. Štandardom pre potvrdenie diagnózy a prognózy 
choroby doteraz bola pečeňová biopsia. V súčasnosti je však dostupná aj neinvazívna metodika 
- tranzientná elastografia. Liečba je zameraná na redukciu telesnej hmotnosti a liečbu 
pridružených ochorení. V klinických štúdiách sa overuje účinnosť cytoprotektív, antioxidantov, 
antidiabetík, inzulínových senzitizérov a hypolipidemík (Gonciarz, 2017).

Vzhľadom na stále väčšiu preskripciu liekov a ich vzájomné interakcie, stretávame sa častejšie 
aj s liekovým poškodením pečene.
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Liekové poškodenie je zodpovedné asi za 40% hepatitíd u ľudí vo veku nad 50 rokov, asi za 25% 
prípadov fulminantného zlyhania pečene a za určité percento prípadov chronickej hepatitídy 
s vyššou aktivitou choroby. Rozsah poškodenia pečene a vývoj môže byť veľmi rôznorodý: 
od malej prechodnej cytolýzy hepatocytov alebo cholestázy až po akútne zlyhanie pečene . 
Poškodenie pečene môže vyvolať viac ako 1000 liečiv. Osobitne možno vyzdvihnúť analgetiká, 
nesteroidové antiflogistiká, neuroleptiká, celkové anestetiká, hypolipidemiká, antibiotiká, 
niektoré cytostatiká, antimalariká, antiepileptiká, anaboliká, androgény, estrogény. 
Špecifickým liečebným opatrením je vysadenie suspektného kauzálneho liečiva. Špecifická 
liečba (antidotum) poliekovej toxicity u väčšiny liekov neexistuje. Liečba je symptomatická, 
riadi sa klinickým a laboratórnymi parametrami a vývojom choroby. Eliminačná liečba je 
indikovaná v prípade hyperbilirubinémie, encefalopatie, renálnej insuficiencie, pri sepse. 
Používa sa jednak ako forma premostenia k regenerácii natívneho orgánu alebo pomáha 
preklenúť čas k transplantácii pečene. Transplantácia pečene je indikovaná pri zlyhaní 
detoxikačných aj syntetických funkcií pečene.

Príznaky chronických hepatitíd sú pomerne nenápadné, môžu svojím priebehom napodobniť 
chrípku – únavnosť, malátnosť, bolesti v svaloch a kĺboch, nechutenstvo, občas sa vyskytne 
vracanie, zvýšená teplota. 

Dôsledkom dlhodobého pôsobenia vyššie uvedených príčin (alkohol, vírusy, lieky, nesprávne 
stravovanie) či zanedbania včasnej diagnostiky, prípadne liečby, je vznik chronického zápalu 
(chronickej hepatitídy) s možným následným vývojom cirhózy. Obávané komplikácie cirhózy 
sú krvácanie z pažerákových varixov, vznik ascitu (nahromadenie tekutiny v dutine brušnej), 
poruchy mozgovej činnosti (pečeňová encefalopatia). Môžu vyústiť až do stavu zmätenosti, 
straty vedomia - tzv. pečeňovej kómy (Hrušovský, 2015).

Z vyššie stručne uvedených dôvodov je zrejmé, že klásť dôraz na prevenciu chronických 
hepatitíd má zásadný význam ! Za výrazom „len mierne zvýšené pečeňové testy“ sa nezriedka 
môže skrývať zákerná choroba, ktorá pri oneskorenom rozpoznaní či oneskorenej adekvátnej 
liečbe vedie k fatálnym dôsledkom. Samotný pacient by sa mal zaujímať o svoj zdravotný 
stav a v odôvodnených prípadoch o vyšetrenie pečeňových testov aj požiadať. V prípade ich 
neobjasneného zvýšenia žiadať o ďalšie vyšetrenie u hepatológa.

AKO SA OCHRÁNIŤ PRED CHRONICKÝMI CHOROBAMI PEČENE

•Dodržiavať zdravý životný štýl a stravovanie.
• Vyhýbať sa nadmernej konzumácii alkoholu.
• Prevencia (napr. očkovaním proti hepatitíde A a B).
• Normalizovať nadváhu prostredníctvom stravy a fyzickej aktivity (šport).
• Dať si skontrolovať hladinu tukov a cukru v krvi, pri ich zvýšení držať diétu.
• V prípade potreby dlhodobého užívania liekov kvôli inej chorobe informovať sa, či 
nepoškodzujú pečeň.
• U ľudi s nadvahou/obezitou 1x ročne skontrolovať pečeňové testy u svojho obvodného lekára: 
AST (aspartátaminotransferáza), ALT (alanínaminotransferáza), ALP (alkalická fosfatáza), GMT 
(gammaglutamyltransferáza).
• V prípade pretrvávania ich zvýšenia s odstupom 6 mesiacov od prvého odberu a 
neobjasnenosti príčiny ich zvýšenia žiadať o hepatologické vyšetrenie.
        
Prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Zdroj: Belovičová M. 2022. Pečeň a výživa. Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie: 
Bardejov 2022, 88 str. . ISBN 978-80-974237-1-1.
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Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 

V dňoch 24.6. - 25.6.2022 sme sa ako občianske združenie Liga zdravia Slovensko zúčastnili 
podujatia Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu. Nosnou témou podujatia 
bolo “Cievy a metabolický syndróm “

Bola to veľmi vydarená akcia, kde na podujatí odznelo 69 prednášok, prebehol 1 workshop, 
zorganizoval sa ranný nordic walking okolo Vrbického plesa pre účastníkov konferencie.
Veľká vďaka patrí pani Prof.MUDr. Márii Belovičovej,PhD. za možnosť sa zúčastniť uvedenej 
akcie, ktorá nám dala veľa nových informácií.
Tešíme sa na ďalšie akcie
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DIABEZITA  - NEINFEKČNÁ PANDÉMIA TRETIEHO TISÍCROČIA  
Celosvetové štatistiky v priebehu posledných desaťročí evidujú každoročne výrazný 
nárast početnosti novozistených pacientov s ochorením Diabetes mellitus vo všetkých 
vekových kategóriách. Výrazný rozdiel pri posudzovaní prvého a druhého typu diabetu 
spočíva v tom, že pri prvom type diabetu (najčastejšie u detí a mladých dospelých) 
hovoríme o autoimunitne podmienenom ochorení ktorého vzniku žiadnou prevenciou 
nedokážeme zabrániť, pričom rozvoj druhého typu diabetu si postupne vyrábame 
dlhodobo nevhodnou životosprávou. Alarmujúce je, že až v 90% prevláda Diabetes 
mellitus 2. typu, preventabilné civilizačné ochorenie ktoré je vo väčšine prípadov 
spôsobené „necivilizovaným“ spôsobom života a ľahostajným prístupom k vlastnému 
zdraviu. Dlhodobo nevhodné stravovanie, nadmerný príjem „prázdnych kalórií“, 
často konzumácia neúmerne veľkých porcií v kombinácii s pohodlným spôsobom 
života a chronickým nedostatkom pohybu vedie k nadváhe až obezite, čiže chronicky 
nadmernej záťaži celého organizmu spôsobenej chorobným nahromadením tukových 
buniek ktorú orgány nedokážu dlhodobo zvládať a dochádza k ich poškodzovaniu.
Pokiaľ príde takýmto spôsobom k záťaži pankreasu zodpovedajúceho optimálnou 
produkciou životne dôležitého hormónu inzulín za „hospodárenie s energiou“,  vzniká 
celoživotné ochorenie Diabetes mellitus 2. typu. 

DIABEZITA je vlastne závažnou kombináciou obezity/nadhmotnosti a diabetu, 
ktorú ani najúžasnejší lekári bez snahy samotného pacienta zmeniť životosprávu, 
zaužívané nesprávne stravovacie i pohybové návyky nedokážu liečiť žiadnymi liekmi. 
Znepokojúcim faktom je, že diabetes 2. typu ľudovo nazývaný ako „starecká cukrovka“ 
dnes už lekári často diagnostikujú u detí a mladých dospelých. Národné centrum 
zdravotných informácií SR v roku 2020 publikovalo štatistiky s údajmi ktoré potvrdili, 
že v sledovanom období bolo zistených 1347 prípadov diabetu 2.typu/DIABEZITY 
u detí a mladých dospelých vo veku 0 - 39 rokov,  pričom druhý typ diabetu sa v 
minulosti v tejto vekovej kategórii objavoval iba výnimočne.  

Vznikom novej pandémie s infekčnými rizikami danej doby však zostali deti izolované 
v domácnostiach, miesto pohybu sedeli pri počítačoch a aj výučbu v školskom prostredí 
nahradilo on line vzdelávanie nehovoriac o stravovaní ktoré často nezodpovedalo 
požiadavkám racionálneho stravovania ani nutričným potrebám detí vo vývine, čoho 
dôsledok je, že stretávame oveľa viac detí s nadváhou ako kedykoľvek v minulosti 
a pokiaľ sa systémovo nezameriame na cielenú prevenciu môžeme očakávať onedlho 
obrovský zástup pacientov v mladom veku, ktorí sa k celoživotnej diagnóze doslova 
prejedli. Na Slovensku každý rok pribudne viac ako 23 000 novozistených pacientov 
s diabetom!  Vedeli ste že podľa štatistík NCZI patrí nitriansky kraj s počtom takmer 
4 000 pacientov za rok medzi kraje s výrazne najvyšším počtom novodiagnostikovaných 
pacientov a napriek tomu že máme lekárov 
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vyťažených na maximum a vieme že väčšina z pacientov si vyžaduje kvalitnú nutričnú 
edukáciu nemáme v nitrianskom kraji zamestnanú ani jednu špecializovanú nutričnú 
edukačnú sestričku? Špecializované nutričné sestričky zostali v rámci šetriacich 
opatrení v minulosti nadbytočné a dodnes ich činnosť zdravotná politika neakceptuje 
i keď pacienti ich starostlivosť potrebujú. Aj v tejto oblasti KlauDIA supluje systémové 
nedostatky –vzdelávací projekt Nutričná akadémia chodí po školách nepretržite 
a eviduje už takmer 7 000 absolventov. V snahe podporovať ochranu zdravia, 
predchádzať vzniku ochorení a šíriť povedomie o racionálnej životospráve kde 
stravovanie – nutričná starostlivosť predstavuje najprirodzenejší spôsob prevencie 
i liečby realizujeme neustále vzdelávacie podujatia pre deti, mládež i širokú verejnosť. 
Okrem vzdelávacích podujatí organizujeme spoločensko – integračné a športové 
podujatia. 

DIA deň pre deti venujeme už 8 rokov deťom a 4. rok sa aktívne zúčastňujeme 
medzinárodného cyklomaratónu Okolo Slovenska kde ako Diapozitívci informujeme 
okolie v poradenskom stane a spolupatrične odbicyklujeme etapu pre verejnosť 
so symbolickým odkazom, že dokážeme všetko ak máme diabetes pod kontrolou. 
Informácie o plánovaných ale aj uskutočnených podujatiach KlauDIA nájdete na: 
https://www.facebook.com/klaudia.sugrova.1.
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PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DIABETU
Cukrovka je celoživotné a postupujúce  ochorenie. Duševný stav je ovplyvnený  uvedomením 
si situácie, že priebeh ochorenia je  zdĺhavý a  zväčša sa nekončí úplným uzdravením a tým, že 
cukrovka  zanecháva  nezvratné a navyše postupujúce zmeny.   Čakanie na neznáme každého 
človeka napĺňa neistotou a z toho prameniacim strachom.  K múdrosti veku patrí  vyspelosť 
v poznaní.   Každé ochorenie, aj cukrovka, má svoje fázy.  

Pacient  je jedinečná bytosť a prístup k pacientovi  má byť citlivý a vnímavý. Pacient nie je 
len súborom subjektívnych ťažkostí, objektívnych príznakov, narušených funkcií poškodených 
orgánov a zmenených emócií. Pri stanovení cieľov kontroly cukrovky je teda rozhodujúci 
individualizovaný prístup, ktorý sa skladá z jednotlivých častí ako je: zhodnotenie celkového 
klinického stavu chorého, sprievodných ochorení,  určenie individuálnych terapeutických 
cieľov a vhodný výber terapie pri rešpektovaní osobnosti pacienta.

V období, pred zistením ochorenia jedinec pociťuje nezvyčajné pocity, prejavy, zníženú 
výkonnosť. Začína niečo tušiť a dostavuje sa pocit, že niečo nie je v poriadku.  Psychológia 
je ovplyvnená  nutnosťou podrobenia sa lekárskemu ošetreniu, pocitom vyplývajúcich 
z možných  obmedzení v práci, obavou o budúcnosť a uvedomením si svojej ohraničenosti 
bytia – existencie vlastného života.  Cukrovka je všeobecne známe ochorenie, preto všetky 
v podvedomí pôsobí strach z očakávaných komplikácií a smrti. Po oznámení  správy o  ochorení  
je obrannou reakciou popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia a akceptácia. Poznáme  päť 
štádií prežívania ochorenia. Nie všetkými musí pacient prejsť.  Veľkú úlohu zohráva stupeň 
duševnej zrelosti a vyspelosti jedinca.  Popretie zlých správ je vedomé alebo podvedomé 
odmietnutie prijatia nepríjemných faktov a negatívnych informácií.  Mnoho pacientov  zaujme 
stanovisko, že sa lekár určite pomýlil. 

Často trvá na opakovaní vyšetrenia, či konzultácii aj s inými odborníkmi. Keď sú všetky 
námietky vyčerpané a popieranie ďalej nefunguje, nastupuje ďalšia fáza - hnev. Prvý na rane 
je zvyčajne posol zlých správ. Pacient hromží na  lekára a zdravotné sestry a na  každého na 
okolí. Hnev sa  obráti na každého, kto je v dosahu a na koho by sa dala zvaliť vina. Preto, kto 
si číta tieto riadky mi sa mal snažiť byť príjemný, veď Vaši ošetrujúci lekári a sestry sa denne 
stretávajú s desiatkami podobných osudov. Prenášanie hnevu na nich im odoberá energiu, 
oberá ich o silu a ochotu nezištne pomáhať. Potom môžu vyhorieť.  Ak pacient hnev prekoná, 
nasleduje fáza vyjednávania. Pacient sa snaží s lekárom vyjednávať o nepotrebnosti liečby, 
alebo navrhuje neúčinné či experimentálne liečby, o ktorých sa dočítal na internete. Často 
krát hľadá alternatívne spôsoby liečby,  liečbu pomocou iba potravinových doplnkov. Na tieto 
aktivity sa zvyčajne neúčelne minie veľa peňazí. Sú vyššie očakávania od pomocných metód 
ako od overenej liečby, ktorá je založená na medicíne dôkazov.  Po vyjednávaní  prichádza  fáza 
spracovania zlej správy. 

U niektorých ľudí sa prejaví depresiou. Ide o formu prijatia ochorenia so  silným emočným 
prežívaním smútku, ľútosti, strachu a neistoty. Pacient sa sťažuje každému, kto je ochotný 
počúvať, alebo sa naopak stiahne do seba a nekomunikuje s nikým. Piata fáza je smútkom.  
Prijatie ochorenia umožňuje využiť energiu a čas na tvorivé a zmysluplné ciele. Umierajúci 
človek, kým má ešte sily, ešte stále môže usporiadať rodinné záležitosti, „upratať“ svoj život, 
ponavštevovať starých priateľov, alebo odovzdať svoje životné skúsenosti, svoj životný príbeh.
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Niekedy  umierajúci ľudia dosiahnu  štádium akceptácie podstatne skôr ako ich blízki. 
Častokrát príbuzní chorého zostávajú vo fáze hnevu, keď obviňujú lekárov zo zanedbania 
ich povinností alebo aj smrti blízkeho.  Pacienti prechádzajú fázami ochorenia rozličnými 
rýchlosťami. Niektorí zostávajú  v jednotlivých fázach obrannej reakcie roky. Je to pre nich 
pohodlné riešenie. Popieranie  sa pre mnohých stáva zdrojom sebaúcty : „iní zjedia oveľa 
viac ako ja,  veď ja som nič zlé nespravila,  aj moja mama aj stará mama sú také ako ja“.  
Hnev zase „dovoľuje“ zvaľovať vinu na druhých. Nefunkčné vyjednávanie sa tiež dá naťahovať  
donekonečna.  

Poznanie jednotlivých štádií ochorenia nám dáva šancu  skorej duševne vyspieť.  Najvhodnejšie 
je byť v stave aktívnej spolupráci  pri liečbe vlastného ochorenia.  K tomu aj patrí potreba 
nevyčleňovať sa zo spoločnosti, prijatie  nového zaradenia v spoločnosti. V záujme zabráneniu 
rozvoja komplikácií  je potrebné pokojné prijatie podrobenia sa procedúram spojených 
s časovými obmedzeniami. Takisto  aj  poznanie a prijatie práva na úľavy a podporu počas 
ochorenia.  Pocit spoločenského života Vám uľahčí Vaša účasť v spoločenských organizáciách.

MUDr. Jozef Lacka, PhD, MBA  Diabetologická ambulancia, Trnava 
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Viac znalostí, menej starostí,
pre lepšie zvládanie diabetu 
s aplikáciou FreeStyle LibreLink 

Jednoducho vedieť viac

S aplikáciou FreeStyle LibreLink
jednoducho zistíte hladinu glukózy 
jednoduchým priložením svojho smartfónu.
Kedykoľvek, kdekoľvek.

Viac na www.FreeStyleLibre.sk | 0800 189 564

Už čoskoro



ŠPIČKOVÉ
VYBAVENIE
pre Vašu ambulanciu

Exdia TRF Analyzer Plus
· Presné prístrojové meranie protilátok COVID 19 IgG/IgM z kvapky krvi

· Prístrojové vyšetrenie prítomnosti vírusu COVID 19 z výteru z nosa

· Prístrojové vyšetrenie prítomnosti vírusu INFLUENZA A/B z výteru z nosa 

Malý, ľahký, prenosný, kompaktný
spoľahlivý prístroj s veľkým portfóliom testov.

· Jednoduchá obsluha

· Výsledky z plnej krvi bez 
predošlej úpravy vzorky

· Interná tlačiareň

· Pamäť až 10000 výsledkov

· Zabudovaná batéria 
s výdržou až 90 minút

· 7“ farebný dotykový displej

· USB, Ethernet, Wifi 

Ďalšie dostupné testy na prístroj Exdia: 

CRP Troponin I PCT

D-Dimer iFOB  Strep A

NT – proBNP β – hCG
Covid-19 IgG/IgM 
semikvantitatívne

Pripravované testy:

PSA

SOB (D-Dimer, 
Troponin I, NT – proBNP)

a ďalšie…



Axon Lab spol. s r.o.
Lednická 1533, CZ-198 00 Praha 9
Tel.:+420 326 921 318 •info@axonlab.cz

Kontakt pre Slovensko: MVDr. Petra Hudáková
Tel.: +421 905 845 076 • petra.hudakova@axonlab.cz

Ďalšie portfólio 
spoločnosti AxonLab

MicroINR prístroj
· Malý prenosný analyzátor k monitorovaniu 

perorálnej antikoagulačnej terapie 
antagonistami vitamínu K. 

· Výsledok za menej ako 2 minúty.

Urilyzer 100 Pro
· Plne automatický močový analyzátor. 

· Výsledky 11 parametrov moču do 1 minúty.

Spinit
· Jeden prístroj na hematológiu, 

imunoanalýzu a klinickú biochémiu.

· Najpresnejšie meranie glykovaného hemo-
globínu pomocou POCT prístroja na trhu.

· Dostupné testy: CRP, glykovaný
hemoglobín, biely krvný obraz (5 diff.)
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PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE 27.10.2022
Štvrtok 27.10.2022 sme sa opäť stretli na našom prednáškovom popoludní, ktoré bolo v 
nových priestoroch na internáte Trnavskej univerzity. Naše členky aj pár pánov si vypočuli 
veľmi zaujímavé prednášky. Ďakujeme pánovi doktorovi Doc.MUDr. Vladimírovi Bellovi, PhD. 
a vrchnej sestre pani PhDr. Zámečníkovej Erike za veľmi dôležité informácie o tom ako sa 
chrániť a ako postupovať pri prevencii pri karcinóme prsníka a aké sú prípadné možnosti 
liečby tohto ochorenia.
Takisto ďakujeme aj Mgr.Jurajovi Jakubíkovi, PhD. ktorý nám porozprával o aktuálnych 
poznatkoch využitia betaglukánu a aj o tom ako pôsobí pri liečbe onkologických ochorení.

Vilma Houbová
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NAŠE AKTIVITY



 Viac aaakkkoo 333333000000000 zzložiek pre zdravie kĺbov
 Rýchly prrrooottiii bbbbbboooooollleeessti a stuhnutosti
 Jediný vegeeetttaarriiiááááánnnnnssskkkyy zdroj kolagénu
 100% prírodnýýý aaa bbbeeeezzzzzpppppeeeččný

Membrány z vaječných škrupín - 300 mg
Vitamín C (extrakt z plodu Ruže šípovej) - 8 mg

Komplex prírodných proteínov prirodzene sa 
vyskytujúcich v membránach vaječných škrupín. 
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Kolagén 
I, V a X

Chondroitín 
sulfát

a ďalšie 
biomolekuly

Elastín

Kyselina 
hyalurónova

Glukozamín 
sulfát

PRÍRODNÉ       KVALITNÉ      SLOVENSKÉ

MOVE je výživový doplnok a nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy.

PRIRODZENE ZDRAVÉ KĹBY

NOVINKA

mybiomin mybiominwww.mybiomin.sk
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HÁJIŤ PRÁVA PACIENTOV JE NIKDY NEKONČIACI BOJ
Pacient na prvom mieste! Pre niekoho prázdna fráza, pre Asociáciu na ochranu práv pacientov 
(AOPP) jasný cieľ. Aby sa pacienti stali skutočným centrom záujmu a diania, je dôležité, aby 
boli vzdelaní, informovaní a pripravení bojovať za svoje práva. A to je dennodenná práca 
asociácie už 21 rokov.

Zorientovať sa v zložitom systéme, nie je pre laika jednoduché. Ak človek navyše bojuje 
s náročnou chorobou, je pochopiteľné, že sa potrebuje sústrediť v prvom rade na liečbu a na 
boj so systémom mu neostávajú sily. Mnohí pacienti nevedia, na čo majú alebo nemajú nárok. 
A práve tento rozsah práv určuje zákon. Vďaka zanieteným ľuďom v AOPP sa do zákonov 
dostávajú zmeny, ktoré pomáhajú zlepšiť postavenie pacienta na Slovensku. 
Prvá  pacientska platforma na Slovensku zastrešuje takmer 50 pacientskych organizácií, 
ktoré združujú pacientov s rôznymi diagnózami. Vďaka tomuto spájaniu síl majú pacientske 
organizácie a pacienti zastúpenie v pracovných komisiách na pôde ministerstva zdravotníctva, 
rozvíjajú spoluprácu s orgánmi štátnej správy, organizáciami v zdravotníctve a vymieňajú si 
skúsenosti aj na medzinárodnej úrovni.  Dokážu do zákonov dostať presne tie zmeny, ktoré 
pacienti s rôznymi osudmi potrebujú, prípadne zamedziť tým zmenám, ktoré by pacientom 
mohli uškodiť.  

Máte podozrenie, že vám nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť? Zaplatili ste 
lekárovi za úkon, ktorý mal byť podľa vás bezplatný? Ak chcete svoj problém riešiť, no neviete, 
kde a ako si uplatniť svoje práva, obráťte sa na bezplatnú právnu pacientsku poradňu AOPP. 
AOPP vzdeláva

AOPP organizuje vzdelávacie aktivity, konferencie a rozvíja projekty, ktoré rozširujú rozhľad 
pacientov a umožňujú im byť partnermi v rámci rozhodovacích procesov a svojej liečby. 
Vzdelaní pacienti sú pre zdravotníctvo veľkým prínosom, pretože vedia racionálne posúdiť 
svoje potreby a možnosti liečby, v rámci ktorej si vedia uplatniť svoje práva a poznajú aj svoje 
povinnosti. Prispieva to k lepšej prevencii ochorení,  skracovaniu dĺžky liečby a prináša lepšie 
výsledky pre pacientov a zdravotníctvo.

Viac sa dočítate na stránke www.aopp.sk.
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TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Trnavské osvetové stredisko, ktoré je osvetovým zariadením so všeobecným zameraním 
organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-osvetovej činnosti, sprostredkúva 
informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku 
kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o 
životné prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej 
činnosti, organizuje prehliadky ZUČ, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové 
tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha 
prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí, umožňuje ľuďom napĺňať ich 
voľný čas kultúrnymi aktivitami s územnou pôsobnosťou v okrese Trnava, Piešťany, Hlohovec. 
Vykonáva odbornú, poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre 
osvetové zariadenia v kraji, právnické a fyzické osoby. 

Trnavské osvetové stredisko spolupracovalo s občianskym združením Ligou Zdravia Slovensko 
pri zorganizovaní podujatia „Deň prevencie zdravia“ – „V zdravom svete na osvete“. Na 
podujatie boli prizvané firmy a organizácie, ktoré odprezentovali produkty na podporu 
zdravého životného štýlu, imunitný systém a pohybový aparát.  Návštevníci si mali možnosť 
pozrieť praktické ukážky kognitívnych cvičení, cvičenie jogy, nordic walking, čajový rituál 
spojený s čajovou degustáciou. Študenti zo Strednej zdravotníckej školy na svojom stanovisku 
merali krvný tlak a cukor v krvi, predviedli ukážky správnej dentálnej hygieny. V budúcnosti sa 
tešíme na ďalšiu spoluprácu pri organizovaní podobných podujatí.
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KARCINÓM PRSNÍKA
Karcinóm prsníka je najčastešie onkologické ochorenie u žien s 20-30% podielom zo všetkých 
onkologických ochorení v ženskej populácii. V roku 2020 bolo na celom svete diagnostikovaných 
2,3 milióna žien s rakovinou prsníka a 685 000 úmrtína toto ochorenie. Ku koncu roka 2020 
žilo 7,8 milióna žien, ktorým bola za posledných 5 rokov diagnostikovaná rakovina prsníka.V 
roku 2022 je na Slovensku výskyt karcinómu prsníka  u žien približne  4000- 4500.

Rakovina prsníka nie je prenosná ani infekčná choroba. Na rozdiel od niektorých druhov 
rakoviny, ktoré majú príčiny súvisiace s infekciou, ako je infekcia ľudským papilomavírusom 
(HPV) a rakovina krčka maternice, nie sú známe žiadne vírusové alebo bakteriálne infekcie 
spojené s rozvojom rakoviny prsníka.

Približne polovica rakoviny prsníka sa vyvinie u žien, ktoré nemajú žiadny iný identifikovateľný 
rizikový faktor rakoviny prsníka ako pohlavie - ženy. Príčinu vzniku rakoviny prsníka nepoznáme, 
poznáme len rizikové faktory, ktoré môžu zvyšovať výskyt tohto ochorenia. Medzi najväčšie 
rizikové faktory patria:  

• vek (čím je žena staršia má vyššie riziko vzniku), 
• výskyt rakoviny prsníka v rodine,
• potvrdenie genetickej mutácie. 

Určité faktory zvyšujú riziko rakoviny prsníka vrátane obezity, škodlivého užívania alkoholu, 
anamnézy vystavenia žiareniu, reprodukčnej anamnézy (ako je vek začiatku menštruácie, 
vek prechodu, nerodenie,vek pri prvom tehotenstve, nedojčenie, zápal prsníka), fajčenie a 
postmenopauzálna hormonálna terapia.

Voľby správania a súvisiace intervencie, ktoré znižujú riziko rakoviny prsníka, zahŕňajú:

• predĺžené dojčenie;
• pravidelná fyzická aktivita;
• kontrola hmotnosti;
• vyhýbanie sa škodlivému požívaniu alkoholu;
• vyhýbanie sa vystaveniu tabakovému dymu;
• vyhýbanie sa dlhodobému užívaniu hormónov; 
• vyhýbanie sa nadmernému ožiareniu.

Bohužiaľ, aj keby bolo možné kontrolovať všetky potenciálne rizikové faktory, znížilo by 
sa tým riziko vzniku rakoviny prsníka len do 30 %. Je nutné si uvedomiť že vznik rakoviny 
prsníka je multifaktoriálny a žena, ktorá má všetky rizikové faktory nemusí dostať karcinóm 
prsníka a naopak  žena bez jediného rizikového faktora túto rakovinu môže dostať. Pre tento 
záver je preto potrebné aby si ženy vykonávali pravidelné samovyšetrenie prsníkov, chodili 
pravidelne na gynekologické vyšetrenie (s vyšetrením prsníkov) a na pravidelné zobrazovacie 
vyšetrenia. Medzi zobrazovacie metódy do 40 rokov patrí ultrasonografické vyšetrenie 
prsníkov a nad 40 rokov mamografické vyšetrenie raz za dva roky. Ženám s rakovinou prsníka 
v rodinnej anamnéze sa odporúča mamografické vyšetrenie raz ročne nad 40 rokov. Ženám s 
potvrdenými genetickými mutáciami s vysokým rizikom sa odporúča vyšetrenie u gynekológa 
raz za pol roka, mamografické vyšetrenie raz ročne a striedať mamografiu v polročných 
intervaloch s magnetickou rezonanciou prsníkov. Včas odhalená rakovina prsníka má veľmi 
dobrú prognózu. 

Doc.MUDr. Bella Vladimír, PhD.
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AOPP - OCENENIE “MOJ LEKÁR“ A MOJA SESTRA 
6. celoslovenská pacientská konferencia, ktorá sa uskutočnila dňa 25.11.2022 v Bratislave bola 
aj tento rok spojená s udeľovaním ocenení AOPP – Môj LEKÁR a  Moja SESTRA. Pacientské 
organizácie tým vzdávajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, 
obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. 

Liga zdravia Slovensko o.z. nominovalo do kategórie “Môj LEKÁR“ pána doktora Doc. MUDr. 
Vladimíra Bellu, PhD. Zastáva pozíciu primára Mamologického oddelenia v Onkologickom 
ústave sv. Alžbety v Bratislave. Je zároveň členom výboru sekcie pre karcinóm prsníka 
SEKCAMA pri Slovenskej onkologickej spoločnosti, v posledných rokoch sa najmä v rámci 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave venuje aj výskumným projektom v tejto oblasti. Svoju 
odbornosť a ľudský prístup vkladá nielen do vzťahu k svojim pacientkam, ale aj do podpory 
občianskych združení ako sú Liga proti rakovine, Zdravá žena, Liga zdravia Slovensko.

Za svoje nasadenie a celoživotnú prácu dostal ocenenie v kategórii Môj lekár.   
Gratulujeme!

Liga zdravia Slovensko o.z. nominovalo do kategorie „Moja SESTRA“  Máriu Vadovičovú.
Z Internej kliniky na bratislavských Kramároch prestúpila na Neurologické oddelenie Fakultnej 
nemocnice v Trnave, kde pracuje dodnes ako sestra na urgentnom príjme. Aj napriek tomu, že 
by už mohla odpočívať na zaslúženom dôchodku, aj naďalej zostáva verná svojej práci sestry, 
ktorú vykonáva úžasných 49 rokov. Sestra Vadovičová je tiež členkou Ligy zdravia Slovensko. 
Aktívne sa zúčastňuje na všetkých podujatiach ligy ako dobrovoľník – zdravotná sestra a 
ochotne odovzdáva svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti jej členom.

Za svoje nasadenie a celoživotnú prácu dostala ocenenie v kategórii Moja SESTRA.  
Gratulujeme!



Vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním 
v kapsulovej forme s výnimočnou silou 520 mg,  

s extraktom zo šípok a citrusových plodov

POKIAĽ MÁTE NÍZKU HLADINU   
VITAMÍNU C, MÔŽE VÁS TRÁPIŤ:

Oslabený imunitný systém (časté prechlad-
nutia, infekcie)
Únava, nesústredenosť, skľúčenosť
Znížená ochrana buniek pre oxidačným 
stresom (alergické prejavy, zápaly)
Znížené vstrebávanie železa
Znížená tvorba kolagénu (dôležitý pre kožu, 
kĺby, zuby, cievy a krvácajúce ďasná)

OTESTUJTE SA 
na vitamín C!

Unikátne  
testovacie prúžky 
v každom balení.

Informačný servis: inPHARM s. r. o., tel.:+421244630402, 
e-mail: inpharm@inpharm.sk, www.inpharm.sk, www.lipocaskor.sk

Výživový doplnok sa nesmie používať ako 
náhrada rozmanitej stravy a odporúčaná denná 
dávka sa nesmie presiahnuť. Uskladňujte v suchu 
a  mimo dosahu malých detí.

DÁVKOVANIE:
• dospelí 1–2 kapsule 2x denne 

(ráno nalačno a večer), 
• deti od  6 rokov 1 kps. denne.

Lipozomálne vstrebávanie prináša 
niekoľkonásobne vyššiu vstrebateľnosť vitamínu C 
do krvi oproti jeho bežným formám, vrátane 
tých s postupným vstrebávaním.

Výživový doplnok, 520 mg/1 kps
60 kps (31,2 g), 120 kps (62,4 g) 
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Zotavujete sa 
po chorobe?

Máte 
problém

zdvihnúť sa
zo stoličky
alebo vyjsť 

po schodoch?

Cítite sa 
slabý?

ENSURE® PLUS ADVANCE
Unikátna výživa s vysokým obsahom bielkovín, 

vlákniny a vitamínu D.
Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.
Pre diétny režim pacientov s podvýživou alebo s rizikom vzniku podvýživy. 
Dôležité upozornenie: Tento produkt je doplnkový zdroj výživy. Môže sa používať len 
pod lekárskym dohľadom. Nie je určený pre deti, pokiaľ ho neodporučí lekár alebo 
kvalifikovaný zdravotnícky pracovník. Nepoužívať pri galaktosémii. Nepodávať 
parenterálne. Bezgluténový. Materiál je určený pre laickú verejnosť.

SK-ENSPA-2000008
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VLIV NAŠEHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A ŽIVOTOSPRÁVY NA ZDRAVÍ 
A JAK JEJ PŘÍZNIVĚ OVLIVNIT.
Celkový zdravotní stav, fyzické i duševní zdraví je do značné míry ovlivněno naším způsobem 
života, životosprávou a kvalitou přijímané stravy. To vše se významně podílí na délce a kvalitě 
života i na našich myšlenkách, chování a emocích, zvládání stresových zátěží, sebevědomí i 
schopnosti pracovat a také odpočívat. Uspěchaný životní styl, nedostatek pohybu, spánku, 
stres, nepravidelné stravování s nadbytkem cukrů a tuků a zároveň s nízkým příjmem vlákniny, 
zeleniny a ovoce se výrazně podílí na neradostné bilanci nárůstu celé řady onemocnění.
Položme si otázku, jak velkou daň zaplatíme a do jaké míry jsme ochotni a schopni změnit náš 
životní styl a mnohdy letité stravovací návyky?

U většiny z nás není nutné ze dne na den obrátit svůj život vzhůru nohama a zcela si odepřít 
své oblíbené pokrmy a začít běhat, cvičit… Určitě nám však prospěje, když začneme více 
respektovat potřeby našeho organismu. Zařazujme si do svého jídelníčku více prospěšných 
potravin. Dopřejme si pohyb úměrný našemu věku a zdravotnímu stavu.
Nezapomínejme také na důležitost našeho duševního rozpoložení. Žijeme dnes v náročné 
době a přemíra informací a negativních zpráv se nás dotýká mnohdy víc, než si uvědomujeme. 
Dávejme si vzájemně radost a porozumění. 

Naši předkové byli moudří a řada rčení a přísloví nám může být i dnes k užitku. Např. „Veselá 
mysl, půl zdraví.“ „Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem, večeři dej nepříteli.“  A řada 
dalších.

Konzumujme stravu pestrou s dostatečným příjmem ovoce, zeleniny a vlákniny. Jejich 
pravidelná konzumace je součástí prevence celé řady onemocnění. Důležitý je i pravidelný 
pitný režim. Denně bychom měli zkonzumovat 25 – 40 g vlákniny, ovšem většina z nás 
jí v potravě přijímá podstatně méně. To vede ke zpomalení procesu trávení, hromadění 
nedostatečně strávených zbytků potravy ve střevě a k narušení mikrobiální rovnováhy. Nízký 
příjem vlákniny ve stravě západních civilizací se podílí na vzniku obezity, civilizačních nemocí 
např. ischemické choroby srdeční a kolorektálního karcinomu. 

Vláknina příznivě ovlivňuje funkci střev – nerozpustná vláknina zvětšuje objem stolice, 
působí proti zácpě a má příznivý účinek na některá střevní onemocnění např. hemoroidy, 
nebo divertikulární chorobu a je součástí prevence nádorových onemocnění trávicího traktu. 
Rozpustná část vlákniny zpomaluje vyprazdňování žaludku, trávení a vstřebávání živin. Dalším 
příznivým účinkem rozpustné vlákniny je snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu i 
triglyceridů. Ve střevě dochází k vazbě cholesterolu a žlučových kyselin na složky vlákniny a k 
jejich vylučování do stolice.

Z hlediska příznivého působení na naše zdraví lze doporučit k pravidelné konzumaci nutričně
vyvážené Ovesné prebiokaše naší společnosti TOPNATUR, s.r.o. z celozrnného bezlepkového  
naklíčeného ovsa, s vysokým obsahem vlákniny,  bílkovin a ovesných betaglukanů.
Velmi vhodné jsou také naše nutričně vyvážené PROBIO kaše rýžové TOPNATUR s vysokým 
obsahem vlákniny, obsahující 6 probiotických kmenů a velmi dobře vyváženou směs vitamínů 
a minerálů.

Ing. Radovan Vytlačil – farmaceutický manažer TOPNATUR, s.r.o.





Bolesť chrbta sa dá liečiť, nielen potláčať 1

Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila? 
Siahnite po Milgamma N, ktorá v prvom rade lieči príčinu bolesti chrbta, 
nielen bolesť potláča. Pomáha regenerovať poškodené nervy vďaka 
vysokým dávkam vitamínov skupiny B s jedinečným benfotiamínom.

Opakovaná bolesť chrbta?

Milgamma® N kapsuly je liek na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo s lekárnikom.
1. Bolestivé postihnutie koreňov periférnych nervov (postihnutie pri vysunutí medzistavcovej platničky alebo ako výsledok degeneratívneho  
ochorenia chrbtice). Bolestivé natiahnutie svalov (muskuloskeletálna bolesť). 2. Zdroj: prieskum 2muse, november 2020, 535 účastníkov.
Kód: MILGSKPLAG092021

Wörwag Pharma Slovensko s.r.o., 
Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, tel. 02/ 44 88 99 20, info@woerwagpharma.sk, www.woerwagpharma.sk

vysoké dávky vitamínov skupiny B – benfotiamín (B1), B6, B12

benfotiamín sa až 5-krát lepšie vstrebáva v porovnaní s bežnou formou vitamínu B1

aj užívatelia2 potvrdzujú, že… bolesť chrbta sa dá liečiť, nielen potláčať1

Milgamma inz A5 7_2022 vs2.indd   1Milgamma inz A5 7_2022 vs2.indd   1 01/08/2022   13:0001/08/2022   13:00



37občianske združenie

VESELÁ MAMINA
Veselá mamina je projekt, ktorý funguje už 2 roky. Je pokračovaním Strolleringu® Trnava 
– cvičenie s kočíkom. Našou súčasťou už nie sú len maminky po pôrode a s kočíkmi, ale aj 
maminy, oteckovia ktorí majú väčšie detičky a chcú ísť deťom príkladom. Aktuálna hektická 
doba je náročná a veľakrát človek len sedí pri počítači a nemá cez deň čas sa venovať deťom 
a nie to ešte sám sebe. Večernými cvičeniami na čerstvom vzduchu a v prítomnosti detí, ktoré 
sa veľakrát aj zapájajú, podporujeme rozvíjanie rodinných vzťahov. Na to, aby rodina bola 
spolu netreba drahé dovolenky. Stačí sa zobrať na čerstvý vzduch a spolu športovať. Napríklad 
aj s prostredníctvom Veselej maminy. 
Strolleringu® a Veselej mamine sa venujem už takmer 7 rokov, počas ktorých som spoznala 
veľmi veľa mamičiek a získala veľa kamarátok a kamarátov. Každoročne sme mali zvyk chodiť 
na spoločný piknik, bicyklovačku alebo osláviť moje narodeniny. Bohužiaľ doba covidová nám 
tieto možnosti prekazila. Nakoniec sa nám aspoň tento rok podarilo stretnúť sa a osláviť moje 
narodeniny. V jeden krásny večer sa na jednom mieste zišli dievčatá, ktoré so mnou začínali 
úplne na začiatku a vrátili sa aj pri druhom dieťatku a maminy, ktoré začali tesne pred alebo 
počas covidu. Bolo to veľmi pekné stretnutie, ktoré verím, že sa ešte veľa rokov bude opakovať. 
Je to krásny spôsob networkingu a hlavne možnosť aspoň raz za čas vyraziť do mesta len tak.

Už teraz sa teším na spoločné cvičenie a stretnutia

Vaša Veselá mamina Stanka



Do popredia sa stále viac dostáva osobná aktívna sta-
rostlivosť o zdravie. Presvedčila nás o tom (konečne) na-
príklad aj vlaňajšia absencia chrípkovej epidémie. Tým, že 
sme sa chránili pred ochorením Covid-19, teda dôslednej-
šie dbali o osobnú hygienu, vyhýbali sa hromadným kon-
taktom, chránili sa respirátorom a hneď pri prvých prí-
znakoch vírusového ochorenia ostávali v izolácii, doma, 
nedali sme jej šancu. Mali by sme v tomto úsilí pokračo-
vať aj teraz v chladných mesiacoch, keď na nás viac ako 
inokedy útočia vírusy a baktérie. V starostlivosti o zdravie 
nám pomôže aj preventívne zvyšovanie obranyschopnos-
ti organizmu výživovými doplnkami z vysokočistého beta 
glukánu. 

Obranyschopnosť organizmu je dôležitá

Organizmus má na ochranu pred baktériami, vírusmi 
a  infekčnými  chorobami  vybudovaný  imunitný  systém, 
niečo  ako  pohoto-
vých  bodyguardov, 
ktorí nás strážia pred 
vonkajšími  i  vnútor-
nými  nepriateľskými 
útokmi.  Dennoden-
ne je však tento sys-
tém  poškodzovaný 
stresom,  znečiste-
ným  životným  pros-
tredím  i  nezdravým 
životným  štýlom. 
Jeho  obranyschop-
nosť  sa  znižuje  aj 
vyšším  vekom. Osla-
bený  organizmus 
ťažšie  odoláva,  bak-
térie i vírusy ho ľahšie prekonajú.  

Základom ochrany je zdravý životný štýl, vyvážená strava 
bohatá  na  živiny,  dostatok  pohybu,  spánku,  vyhýbanie 
sa stresu a dôkladná hygiena. Významnou súčasťou je aj 
dostatočný pitný  režim,  ktorý  je  dôležitý  aj  pre  odstra-
ňovanie  nečistôt  z  tela.  Vyvážená  zdravá  strava  spolu 
s vhodnými pohybovými aktivitami vytvárajú podmienky 
pre udržanie  zdravia a dobrej  imunity. Ak  je však obra-
nyschopnosť  organizmu  oslabená,  alebo  je  rizikových 
faktorov príliš veľa, môžeme si pomôcť i vhodnými výži-
vovými doplnkami, prírodnými antibiotikami (cibuľa, ces-
nak, zázvor), antioxidantmi a tiež beta glukánom z hlivy 
ustricovej – vo vedeckej, ale už i bežnej verejnosti dobre 
známy imunomodulátor.

Objavme pre seba silu beta glukánu

Pre obranyschopnosť organizmu je optimálne, ak potreb-
né vitamíny a minerálne látky telo získava zo stravy, ale 
ani ich doplnenie z vhodných výživových doplnkov nie je 

na škodu. Imunitné bunky občas, najmä v kritickom zim-
nom období,  treba postrčiť do  ich práce,  teda do účin-
nej ochrany organizmu a boja s nepriateľskými vírusmi. 
V  tom pomáha  známy  imunomodulátor  –  beta  glukán. 
Ide o prírodnú látku, ktorá sa bežne vyskytuje v niekto-
rých potravinách. V prírodnej forme je však beta glukán 
zmiešaný  s  ďalšími  látkami,  vďaka  ktorým ho  imunitné 
bunky nevedia rozpoznať a využiť. Očistením beta gluká-
nu, získaného z hlivy ustricovej, od prirodzene sa vysky-
tujúcich prímesí sa  imunitným bunkám uľahčí  jeho roz-
poznanie receptormi a zvýši sa účinok: vysokočistý beta 
glukán (93 %) aktivuje imunitné bunky, čo vedie k zvýše-
niu ich fagocytickej aktivity (chuti bojovať s nepriateľmi), 
teda chrániť organizmus pred nepriateľskými vplyvmi.

Dôležitou  výhodou  vysokočistého  beta  glukánu  z  hlivy 
ustricovej  je  jeho  bezpečnosť.  Nie  sú  známe  vedľajšie 

účinky,  vznik  závislosti 
a  nedá  sa  ním  ani  pre-
dávkovať.  Beta  glukán 
pomáha  nielen  pri  zní-
žení  rizika  infekčných 
ochorení,  ale  má  veľký 
význam  aj  pri  podpore 
organizmu  počas  ocho-
renia  a  tiež  urýchľuje 
proces  uzdravovania. 
Skúsenosti  potvrdzujú, 
že  aj  v  prípade,  ak  nás 
vírusy  predsa  len  nene-
chajú  na  pokoji,  s  dob-
rou imunitou máme väč-
šiu  šancu  na  miernejší 
priebeh ochorenia. 

Každodenná podpora organizmu

Bezpečnosť vysokočistého beta-1,3-1,6 /D-glukánu z hli-
vy  ustricovej  slovenskej  spoločnosti  Natures  bola  pre-
ukázaná  v  toxikologickej  štúdii,  viacerých  štúdiách  na 
zvieratách, ale aj vo dvoch klinických štúdiách na ľuďoch. 
Výživové doplnky  s  vysokočistým beta glukánom vďaka 
svojmu  zloženiu  prispievajú  k  správnemu  fungovaniu 
imunitného systému a tiež k zníženiu vyčerpania, únavy 
a  náchylnosti  na  ochorenie.  Počas  rizikového  obdobia 
a  počas  chladných mesiacov  je  vhodné  užívať  výživové 
doplnky Beta glucan 120+ ako aj Beta glucan 240+ obo-
hatený o  vitamíny C a D a  v  čase  vysokých nárokov na 
imunitu a počas rekonvalescencie  je k dispozícii aj Beta 
glucan  500+  s  najvyššou  dávkou  vysokočistého  beta 
glukánu na trhu. Pomôcť dokáže aj Baciltrafil s unikátnou 
kombináciou účinných zložiek s vedecky potvrdenými sy-
nergickými účinkami.

Všetky  produkty  sa  dajú  kúpiť  v  lekárňach  a  online  na 
www.natures.sk

Sezónne ochorenia verzus imunita
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15%
na nákup

okuliarových rámov

		

Mozartova 1, Trnava 

0948 677 751

Hľadáte	optiku	vo	Vašej	blízkosti,	kde	Vám	s	ochotou	vždy	a	kedykoľvek	poslúžia	a	splnia	
akékoľvek	Vaše	požiadavky?			Navštívte	Optiku	Klátik	na	Mozartovej	1,		v	Trnave	(	Casalle	
vedľa	pošty	a	rybárskych	potrieb	)	a	dajte	nám	možnosť	presvedčiť	Vás	o	tom,	že	optika	sa	dá	
robiť	aj	inak.			

Ponúkame	Vám:																																																																Viac než len okuliare ... 
-	predaj	a	pomoc	pri	výbere	dioptrických	a	slnečných	okuliarov	
-	vyšetrenie	zrakovej	ostrosti	diplomovaným	optometristom			
-	opravy	všetkých	druhov	okuliarov,	lepenie	aj	letovanie,		
výmenu	náhradných	dielov	
-	objednanie	sa	na	výber	či	vyšetrenie	aj	mimo	pracovnej		
doby	a	cez	víkend	(po	tel.	dohovore)		
-	zábrus	a	výroba	okuliarov	podľa	dohody,	do	1	hodiny	
-	rozvoz	hotových	okuliarov	až	k	Vám	
-	recyklácia	starých	použitých	okuliarov											
						

Pri	predložení	preukazu	Ligy	Zdravia	Slovensko	zľava	na	nákup	okuliarových	
rámov	15	%	+	vyšetrenie	zrakovej	ostrosti	Optometristom	ZDARMA	

	

	

Lekáreň	Prednádražie	poskytuje	členom	Ligy	zdravia	zľavu		
10%	a	nečlenom	7%	na	celý	voľnopredajný	sortiment.	

Adresa	:	Mozartova	3,	917	08	Trnava.	Otvorené	Po-Pia:	7.00-17.00	hod.		
Telefón:	033/5522320.	E-mail:	prednadrazie.lek@stonline.sk			

                    LEKÁREŇ  PREDNÁDRAŽIE 
                              a zdravotnícke pomôcky.  
 
Výdaj	 liekov	 na	 lekársky	 predpis,	 výdaj	 zdravotníckych	 potrieb	 na	
	zdravotný	 poukaz,	 individuálna	 príprava	 liekov,	 predaj	
voľnopredajných	 liekov,	 vitamíny,	 čaje,	 sortiment	 a	 potreby	 pre	
tehotné	a	dojčiace	matky.	
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Anatomicky tvarované nohavičky 
MoliCare® Lady a Men Pants ponúkajú 
spoľahlivú ochranu pri strednej 
a ťažkej inkontinencii a plne 
nahradia spodnú bielizeň

Spoľahlivá ochrana

Ďalšie informácie získate na 
bezplatnej linke 0800 100 150, 
na www.hartmann.sk alebo 
u svojho obchodného zástupcu 
HARTMANN-RICO.

Majú tvar dámskej 
spodnej bielizne, 
sú pod oblečením 
absolútne diskrétne

DISK
R

ÉTN
E A POHODLNÉ ALOE VERA

Zvýšená ochrana na 
prednej strane, kde ju 
muži potrebujú najviac 

Jemný povrch pre 
zdravú pokožku 
s Aloe Vera 

ANATOMICKÝ TVAR

DISK
R

ÉTN
E A POHODLNÉ

Majú sivú farbu, tvar 
pánskej spodnej bielizne 
a sú pod oblečením 
úplne diskrétne 

MoliCare® Premium Men Pants

MoliCare® Premium Lady Pants

A5KV_Inz_MCpants_odb_SK_21168.indd   1A5KV_Inz_MCpants_odb_SK_21168.indd   1 16.09.21   12:5416.09.21   12:54
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účinná podpora organizmu
počas všetkých ročných období

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava. Beta glucan vyrábaný v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a v systéme bezpečnosti 
potravín ISO 22000:2005. *Zhrnutia klinických štúdií dostupné na vyžiadanie.

ßeta glucan 500+ 30 kapsúl

Najsilnejšia dávka beta glucanu na trhu.

• 500 mg beta glucanu
 + vitamín D (200% dennej dávky)

• klinicky potvrdené účinky u 
pacientov s častými infekciami 
horných dýchacích ciest 
a u onkologických pacientov*

Viac informácií na www.natures.sk
Žiadajte vo svojej lekárni!

ßaciltrafil 30 kapsúl

s významným obsahom beta glucanu 
z Hlivy ustricovitej + vysokočistý 
resveratrol, vitamín C, selén a zinok 
pre:

• pre správnu funkciu imunitného systému*

• pre ochranu buniek pred oxidačným 
stresom*

• zdravé vlasy, nechty a kožu

via natura Rejuvenator
Nová rada kozmetických výrobkov s vysokým 
obshom bio-beta glucanu a prírodných 
olejov:

·  ochrana a podpora vitality kože

·  výživa a hydratácia pleti

· zlepšenie pružnosti kože a redukcia vrások

·  s prírodnými antioxidantmi

· vhodné pre zrelú pleť


