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Milí čtenáři,

Obsah

s přicházejícím jarem jsme si pro vás připravili
svěží a pestré vydání magazínu Moje lékárna.
Tentokrát jsme se zaměřili na domácí mazlíčky. Nejenže si můžete přečíst tři články na téma
veteriny, dozvíte se o neziskové organizaci Pomocné tlapky o.p.s., ale také si můžete zasoutěžit o balíček veterinárních přípravků značky
TraumaPet.
Pokud doma žádného psa ani kočku nemáte, nemusíte být smutní – v magazínu naleznete mnoho dalších zajímavých článků. Za zmínku určitě
stojí článek Jak si správně přivolat pomoc, protože se jedná o situaci, do které se může dostat
opravdu každý, a je dobré mít ty správné informace a být připraven pro případ, že takováto
chvíle nastane. Dále přinášíme novinky ze světa
detoxikace a přiblížíme vám blahodárné účinky
silymarinu a kurkumy. A nezapomněli jsme ani
na seniory: tentokrát se můžete dočíst o procesu
umisťování seniorů do domova důchodců.
Věříme, že si najdete to své, dozvíte se nové informace, zasoutěžíte si a budete netrpělivě vyhlížet další vydání magazínu ve vaší oblíbené
Mojí lékárně.
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Lékárník partnerem veterináře?
Telemedicína: Zaměřeno na pohyb
Nové trendy – cheláty hořčík
a železo ve formě chelátu mají
mnoho výhod!
Jak si správně přivolat pomoc
Příběh Lenky Štochlové
Pomocné tlapky o. p. s.
Účinná detoxikace: Silymarin
a kurkumin
Rehabilitace u pacientů s diabetes
mellitus
Proces umístění klienta do domova
pro seniory
Péče o zdraví domácích mazlíčků
Uplatnění hořčíku v ženském zdraví
Nepečené dezerty
Ptali jsme se v lékárně…
Výherní křížovka o produkty
Galmed
Soutěž o 10 balíčků produktů
TraumaPet
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Přejeme si být svým čtenářům co nejblíže, proto nás neváhejte kontaktovat v případě, že budete mít jakýkoliv nápad
na téma, o kterém byste si rádi přečetli v našem magazínu.

Vydavatel: Sanovia, a.s., Těšínská 1349/296 716 00 Ostrava–Radvanice, IČO 28570481, Mgr. Karel Šlegr, Registrováno pod MK ČR E 20896.
Redakce: Ing. Karolína Houžvová, Grafické úpravy: Kamila Hrubešová, kontakt: magazin@mojelekarna.cz
Tento magazín nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků.
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Lékárník partnerem veterináře?
Že se lékárník stará o přípravu a vydávání léčivých přípravků, to víme.
Víme i to, že se stará o vydávání zdravotnických prostředků, kosmetiky a doplňků stravy.
Mnohé lékárny v dnešní době již nabízejí také veterinární přípravky pro pomoc našim
mazlíčkům. Lékárník tak mnohdy může být rádcem v péči o vaše mazlíčky.
Sortiment veterinárních přípravků v lékárně může být široký, omezený, anebo
individuální, a proto je potřeba komunikovat s vaším lékárníkem. Běžně jsou
v lékárnách k dostání přípravky určené
k péči o uši, oči a srst, na odčervení,
odblešení a další.

Problémy s očima?
K pravidelné péči o domácí zvíře patří
kontrola a správná hygiena očí, které
jsou neustále vystavovány působení
zevního prostředí, jako je vítr, slunce,
prach a nečistoty. Zdraví oka ohrožují
často i infekční původci (viry, bakterie,
houby aj.). I oči zvířat mohou trpět nedostatkem slzného filmu (syndromem
suchého oka). Nejčastějším důvodem,
který se pojí ke zdraví očí a zraku, jsou
ale záněty spojivek (konjunktivitida).
Ty mohou mít infekční nebo neinfekční
původ.
Na zánětlivá onemocnění očí domácích mazlíčků není vhodné bez indikace
a veterinárního dozoru používat lidské
masti a kapky, které mohou obsahovat
antibiotika nebo kortikoidy. Oko je velmi citlivý orgán. Proto se vyplatí používat kvalitní veterinární oční kapky.

Problémy s ušima?
Ať chováte psa nebo kočku u domu,
nebo s vámi sdílí domácnost, číhá na
mazlíčky mnoho nástrah, které ohrožují
jejich zdraví, a to včetně jejich smyslových orgánů. Kontrola a správná hygiena uší by měla být pro chovatele samozřejmostí. Ovšem pozor, čisté a zdravé
ucho zbytečně nečistěte, mohli byste
zvukovod mechanicky podráždit! Na
druhou stranu, i zanedbaná péče o uši
může mít pro zvíře nepříjemné následky. Případný neléčený zánět (otitida)
by mohl vést ke chronickým změnám ve
zvukovodu s rizikem úplného ohluchnutí. Prvním příznakem, že s ušima kočky
nebo psa není něco v pořádku, je potřepávání hlavou, drbání packou na vnějším zvukovodu nebo tření hlavy o pod-

Důležité je také pravidelné
kartáčování srsti, které
pomáhá distribuovat přirozené
kožní oleje po celé její délce
a udržuje ji pěknou, lesklou
a bez chomáčků.

ložku. Ušní boltce mají různé tvary
a držení podle plemena. Nejlepší sluch
mají ta plemena, která mají boltce velké
a vztyčené. Záněty a kvasinkové infekce
pak převážně hrozí mazlíčkům s převislýma ušima. Chlupatější plemena (nebo
s chloupky v uších) trpí například na
časté zapaření, v důsledku čehož dochází k pomnožení kvasinek a bakterií.
Také vytrhávání ušních chloupků může
způsobit poranění a následnou infekci.
Příčin, které vedou k onemocnění zevního zvukovodu, je ale celá řada: cizí
těleso, svrab, roztoči, prachové části aj.
Zánět vnějšího zvukovodu (otitis externa) může být ale i samostatným problémem.

Zapomeňte na tyčinky
I když je díky anatomii ušní bubínek
koček i psů dostatečně chráněn, nepoužívejte vatové tyčinky k čištění hlubších míst, protože byste mohli nečistoty
zasunout dál. Ušní maz, který je přirozenou ochranou, by překážku obalil
a zvukovod zneprůchodnil. Navíc by se
místním podrážděním mohl rozvinout
zánět. Na hlubší místa uší používejte
pouze a jen výplachy a veterinární ušní
kapky.

Problémy se srstí a parazity?
Důležitým aspektem v preventivní péči
o kůži je udržování a péče o srst. Základem této péče je správná výživa.
Kvalitní strava je primárním stavebním
kamenem pro zdravou pokožku a srst.
Je proto důležité věnovat pozornost
správnému složení stravy, která má mít
vyvážený poměr tuků, minerálních látek
(vápníku, fosforu) a dalších živin.
Důležité je také pravidelné kartáčování srsti, které pomáhá distribuovat
přirozené kožní oleje po celé její délce
a udržuje ji pěknou, lesklou a bez chomáčků.
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Co ale dělat v případě, že chodíme
s pejskem do přírody a hrozí mu napadení blechami, klíšťaty a ostatními parazity? Existuje něco, co skloubí
standardní péči o srst s ochranou před
vnějšími parazity? Něco, co nemusí mít „náš domácí miláček“ neustále
kolem krku, nebo něco, co mu musíme kápnout za krk, když mu to minule způsobilo alergickou reakci? Zkuste produkt obsahující koloidní stříbro.
Mezi přípravky, které ničí nepřátelské
patogeny v těle tím, že rozkládají enzymy choroboplodných bakterií, virů
a plísní, patří veterinární řada TraumaPet® Ag, která obsahuje nanočástice
stříbra. Produkty této řady se zaměřují
na péči o oči, uši, poraněnou kůži, srst,
zuby a dutinu ústní.
TraumaPet® ophtal Ag jsou oční kapky,
které zvlhčují a čistí podrážděné oko
a vnitřní stranu víčka. Koloidní stříbro
v kompozici NanoComplex® je rozptýlené v Ringerově roztoku, který má složení podobné slzám. Tato kombinace poskytuje antibakteriální a protizánětlivý
účinek, čistí a jemně hydratuje.

TraumaPet® oto Ag (ušní kapky) je veterinární přípravek obsahující koloidní
stříbro v kompozici NanoComplex®, který napomáhá čištění vnějšího zvukovodu rozpouštěním a uvolňováním ušního mazu. Podporuje hojení zánětlivých
onemocnění vnějšího zvukovodu bakteriálního a kvasinkového původu. U zánětů smíšeného nebo nebakteriálního
původu je účinek přípravku omezen.

Speciálně vyvinutý ochranný sprej TraumaPet® protect spray Ag je veterinární přípravek obsahující koloidní stříbro
v kompozici NanoComplex®. Používá se
pro pravidelnou péči o srst a kůži psů
a koček. Koloidní částice Ag v kompozici NanoComplex® mohou napomoci
při hojení drobných ran po kousnutí
parazity a vytvářejí bariéru proti sekundární vnější nákaze těchto drobných
ran. Dlouholeté výzkumy a konkrétní
aplikace prokázaly účinky stříbra vůči
mikroorganismům, houbám a plísním.
TraumaPet® protect spray Ag současně obsahuje esenciální silice z tymiánu a geraniol, které svými vlastnostmi
napomáhají snížit riziko opětovného
napadení parazity. Tyto složky vhodně
doplňuje arganový olej, který obsahuje
beta-karoten, esenciální mastné kyseliny a vitamíny A a E, proto je vhodným doplňkem pro zlepšení stavu srsti.
Jak vidíte, i v lékárně se dají sehnat veterinární přípravky, které pomohou vašim
milovaným „parťákům“ s nejčastějšími
problémy, se kterými se můžou setkat,
a to problémy s očima, ušima a srstí
společně s ochranou před parazity.
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TELEMEDICÍNA
zaměřeno na pohyb
Digitalizace, moderní komunikační technologie, monitoring/selfmonitoring, data…
Jinými slovy telemedicína. Někdo má „osypky“ už jen z úvodní kombinace slov. Na první pohled
to celé může působit složitě, ale není třeba mít obavy z nároků na naši technickou zdatnost.
Ostatně kdo ještě nikdy neměl v ruce chytrý telefon, nepracoval s aplikací monitorující
pohybovou aktivitu, nenosil na zápěstí chytré hodinky či nějaký fitness náramek?
Myslím, že takových uživatelů příliš nebude ani u starší generace.
Mladší členové rodiny navíc určitě vždy rádi pomohou.
O čem telemedicína je?
Zjednodušeně řečeno o zefektivnění
a zkvalitnění diagnosticko-léčebného
procesu neboli o zlepšení komunikace
mezi lékaři a pacienty či mezi lékaři navzájem pomocí moderních komunikačních a informačních prostředků.
Telemedicína je součástí digitalizace
zdravotnictví, která představuje šanci,
jak udržet stávající kvalitu péče, jež se
posouvá do stále vyššího věku. Cílem
telemedicíny ve vztahu k pacientovi je pak mj. podpora zdraví, prevence
a zdravotní péče. V hlavní roli – data.
Klíčové je mít svá data pod kontrolou,
stále při sobě a kdykoli je moci sdílet
se svým lékařem. Příkladem mohou být
data o hodnotách tlaku krve, které si
měříme domácím tlakoměrem, hladiny
cukru v krvi (glykemie) měřené glukometrem, ale i data o vývoji hmotnosti
nebo třeba počtu kroků, které denně
ujdeme. Prostředkem pro práci s daty
pak jsou moderní komunikační technologie, tedy např. chytrý telefon, s nímž
můžeme tlakoměr, glukometr či chytré
hodinky nebo náramky s krokoměrem
propojit.

Proč se monitorovat?
Odpověď je snadná – děláme to pro
sebe, pro své zdraví. Potřeba zapojit se
do péče o své zdraví v dnešní době, kdy
lékařů a zdravotníků není nazbyt, stále sílí. Tím spíše, že kompenzaci řady
onemocnění, jako jsou obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak ad., máme z velké části ve svých rukou. Monitoring, tj.
zaznamenávání a sledování dat o vývoji
daného onemocnění, je jednou z cest
k jeho lepší kompenzaci. Je totiž známo,
že ten, kdo se monitoruje, je v léčbě
úspěšnější, a to ať už jde o monitoring

glykemie u diabetika, krevního tlaku
u člověka s vysokým krevním tlakem či
hmotnosti nebo počtu kroků u obézního. Věnovat monitoraci (tzv. selfmonitoringu) pravidelně chvilku svého času
a nečekat s měřením do ambulance specialisty jednou za tři měsíce se skutečně
vyplatí.

bohužel není pouze hmotnost, do níž se
nedostatek pohybu promítá. Pohyb totiž zejména ovlivňuje fyzickou zdatnost,
která je z dlouhodobého hlediska pro
náš zdravotní stav a jeho vývoj zásadní. Pohyb má mnoho účinků na lidský
organismus. Kromě zlepšení cukrovky,
vysokého krevního tlaku nebo snížení
cholesterolu má i účinky přirovnávané
k moderním antidepresivům. V neposlední řadě fyzicky zdatný člověk také
lépe odolává stresu a lépe regeneruje.

Jak začít?

Selfmonitoring usnadňuje například aplikace Čas pro zdraví (www.casprozdravi.cz).
Jde o nástavbu k dalším aplikacím, které slouží ke shromažďování dat, ať už
o stravě (Kalorické Tabulky), pohybové
aktivitě (Garmin Connect, Google Fit,
Apple Health ad.), krevním tlaku či glykemii, a které jsou zdarma. Pacienti tak
přehledně na jednom místě shromažďují data, která mohou zpřístupnit lékaři, psychologovi, trenérovi pohybu či
nutričnímu terapeutovi a zároveň s nimi
online komunikovat.

Pohyb jako univerzální lék
Proč všichni stále dokola zdůrazňují roli
pohybu? Protože ho dnes máme málo –
sedavá zaměstnání, pohodlné cestování
MHD či automobily atd. A protože to

Nejsnáze dostupnou a pro naše tělo
nejpřirozenější pohybovou aktivitou,
k níž nepotřebujeme žádného trenéra,
speciální sportoviště, ale pouze vhodnou obuv, je chůze. Hned na začátku
ovšem pozor na nereálné cíle a limity.
Zjistěte nejprve prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu nebo krokoměru chytrých hodinek či fitness náramku
počet kroků, které obvykle denně ujdete
nyní, a zkuste je pozvolna navyšovat,
resp. zařazujte cíleně procházky. Ideálně tak, abyste větší počet kroků ušli
v kuse. Inspirovat se přitom můžete trasami např. na stránkách www.pesistezky.cz.

A musí mě pohyb bavit?
Nemusí. Pokud nemáte prožitky z dětství spojené s radostí z pohybu, v pozdějším věku už je bohužel zřejmě nedoženete. Abyste nepřišli o pozitivní
účinky pohybu, najděte si a věnujte se
takovému, který vám bude vadit nejméně. Pamatujte, že jakýkoli pohyb je
lepší než žádný.
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Mgr. Bc. Lucie Burdová

VÝSTAVA
LIFMAT
2022

MODERNÍ TECHNOLOGIE V MEDICÍNĚ
A ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO STYLU

8. 4. 2022
Cubex centrum, Praha

Oběhni si své zdraví
za jeden den na jednom místě
Zveme vás na druhý den odborné konference, který bude
zaměřený na veřejnost, koncové uživatele a pacienty.
Výstava má za cíl představit:
•

telemedicínu a zdravotní aplikace

•

wearables – nositelnou elektroniku

•

vzdálenou péči

•

nové zdravotní služby

•

zdravotní projekty a portály

•

pacientské organizace

•

zvyšování fyzického a mentálního výkonu

•

výhody zdravotních pojištění

•

gamiﬁkaci zdraví

Více informací a vstupenky na

www.lifmat.cz

Návštěvník obdrží při příchodu papírový „LIFMAT Pass“, dokument podobný cestovnímu pasu.
Z každého navštíveného stanoviště dostane razítko, případně záznam naměřené hodnoty.
S pasem bude automaticky založen elektronický účet „LIFMAT Pass“. Přes www.lifmat.cz
zde účastník získá digitální záznam všech absolvovaných měření s výsledky
a další informace o vystavujících. Cílem je, aby mohl návštěvník
na provedená měření navázat konzultací či terapií.
Cílem není účastníky dlouhodobě monitorovat, jsme
přeci jen pouhá konference. Cílem je ukázat, že vstup
do telemedicíny nemusí být vůbec složitý.
Konference se koná pod záštitou:

Pečujte o svá střeva a imunitu
každý den s Biopronem 9 Immunity!
Doplňujte
ika
t
o
i
b
e
r
p
,
probiotika n D3
a vitami

#

1

NOVINK A k y
od jednič
na trhu*

kých
9 probmioetinců ✽ Prebiotika
k
Vitamin D

+ Vitamin D

pro podporu imunity

9 probiotických kmenů v denní dávce 9 miliard CFU✽ + vitamin D3 + prebiotika

70 % imunitních buněk se nachází ve střevech,
a proto je vhodné o svá střeva pečovat.
Doplněk stravy. Obsahuje vitamin D3, který přispívá k normální funkci imunitního systému.
✽V

denní dávce 9 miliard CFU. CFU: počet živých mikroorganismů tvořících kolonie (Colony Forming Units)
*IQVIA sell-in data MAT 10/2021. Biopron je nejprodávanější značkou živých probiotik v ČR v počtu prodaných kusů i v hodnotě.

Biopron, pro každý den

www.biopron.cz
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NOVÉ TRENDY – CHELÁTY
Hořčík a železo ve formě chelátu
mají mnoho výhod!
Poslední dobou se u odborníků i spotřebitelů zvyšuje obliba chelátové formy hořčíku
a železa – bisglycinátů, a to díky jejich vysoké biodostupnosti a účinnosti.
Co je to vlastně chelát –
bisglycinát?
Zjednodušeně řečeno komplex iontu
hořčíku (Mg 2+) nebo železa (Fe 2+)
se dvěma molekulami tělu vlastními
a běžné aminokyseliny glycinu ve formě
glycinátu. Aminokyselina „obalí“ iont
a vyváží jeho náboj, takže navenek jsou
tyto komplexy elektroneutrální. To přináší celou řadu výhod:
•
železo a hořčík se snadno
vstřebávají a vykazují vysokou
biodostupnost,
•
nesoutěží s jinými ionty o vstup
do těla,
•
přináší mnohem nižší riziko
žaludečních a střevních potíží ve
srovnání s klasickými formami
železa a hořčíku,
•
nejsou deaktivovány některými
složkami stravy – fytáty, oxaláty,
taniny (luštěniny, obiloviny,
červená řepa, mangold, špenát,
rebarbora, černý čaj, kakao),
fosfáty (kola, kebab, tavené sýry,

•

instantní polévky), vlákninou
(jablka, banány, pečivo atd.).
V případě deaktivace se ionty naváží na tyto složky stravy a vyjdou
z těla ven, aniž by se vstřebaly,
v těle se železo a hořčík uvolňují
z chelátů postupně a prokazatelně
se dostanou do tkání, kde je jich
potřeba.

Pokud jde o hořčík, studie* prokázala,
že bisglycinát hořčíku dokázal snížit
frekvenci i intenzitu křečí u těhotných

Magnesium chelát
Galmed
50 + 20 kapslí

Železo chelát
Galmed
60 kapslí

•

•

vysoká vstřebatelnost
a biodostupnost
ověřen i na těhotných
ženách, výborný při
nespavosti
velmi dobře tolerovaná
forma bez nežádoucích
účinků

•

•

•
•

žen o 50 %. Proto může být tato forma
perorálního hořčíku možností léčby pro
ženy, které trpí křečemi nohou způsobenými těhotenstvím (jedná se až o 45
% žen v posledním trimestru). Bisglycinát hořčíku je také velmi oblíben při
nespavosti, protože se efektivně podílí
na uvolnění spánkového hormonu melatoninu. Jinak působí obdobně jako
jiné formy hořčíku.
Železo ve formě chelátu bisglycinátu, ve
světě známé také pod názvem Gentle
Iron, je ve vyspělých zemích velmi populární a ověřené na miliónech spotřebitelů. Je to forma železa velmi dobře
tolerovaná, šetrná k žaludku, nepůsobí zácpu a má výbornou vstřebatelnost
a biodostupnost. Ve studiích** je ověřena na dětech i těhotných ženách a nejenže doplní efektivně železo do těla,
ale také, na rozdíl od některých jiných
forem, dovede zvýšit i zásoby železa
v těle ve formě ferritinu a stačí ho méně
k dosažení stejného efektu.

NOVINKY
NYNÍ
V AKCI!

vysoká vstřebatelnost a biodostupnost
šetrné k žaludku,
nepůsobí zácpu
ověřen na těhotných
i u dětí

Supakatisant C & Phupong V (2012). Oral magnesium for relief in pregnancy-induced leg cramps: a randomised controlled trial. Maternal & Child Nutrition. Volume 11,
Issue, Pages 139–145, **https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24152889/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29366419/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11688081/,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4107593/

*

10 / moje zdraví

Jak si správně přivolat pomoc
První pomoc – pojem, který se zdá být notoricky známý a naprosto triviální.
Co se však pod tímto pojmem opravdu skrývá? První pomoc není jen zástava krvácení,
zavázání podvrtnutého kotníku nebo zvednutí starší ženy, která upadla na ulici. První pomoc zahrnuje
také zavolání odborné pomoci na místo, kde se nachází osoba se zdravotními potížemi.
Účelem první pomoci není vždy zachránit život, nabídnutá pomoc může vest ke zmírnění emocionálního
vypětí, k odvrácení zhoršení zdravotního stavu nebo zabránění vzniku trvalých následků.
Nehledě na skutečnost, že včasné poskytnutí laické první pomoci má nenahraditelné místo
v tzv. záchranném řetězci a v některých případech výrazně zvyšuje šanci na přežití.
Mám povinnost poskytnout první
pomoc?

Ve většině vyspělých států světa včetně
ČR mají všichni občané povinnost první
pomoc poskytnout. Vždy jsou však brány ohledy na vlastní možnosti, dovednosti a bezpečnost. Neposkytnutí první
pomoci je v ČR trestným činem. Osoba,
která neposkytne druhému první pomoc, může být sankciována v krajním
případě odnětím svobody až na dva
roky. Osobám, které mají první pomoc
vyloženě v popisu práce, hrozí v případě
neposkytnutí první pomoci odnětí svobody až na tři roky. Z výše uvedeného
vyplývá, že ne každý může být schopný
ošetřit krvácející ránu, nicméně přivolat
pomoc by měl zvládnout každý.
Zachránce by měl volat na tísňovou linku
vždy, pokud je svědkem události, při které došlo k závažnému poškození zdraví,
dojde-li k náhlému zhoršení zdravotního
stavu, není si jistý závažností zdravotního stavu nebo nastalou situaci není
schopen vyřešit vlastními silami.

musíme pamatovat tamní tísňová čísla.
Operátoři na této lince disponují větší
jazykovou vybaveností a jsou schopni
odbavit volání ve většině světových jazyků. Asi největší předností je možnost
se na tuto linku dovolat bez SIM karty
v mobilním telefonu nebo bez zadání
PIN kódu.
Volat 112 nebo 155?
V České republice existují dvě tísňo- Hlavní předností linky 155 je skutečvé linky, na které lze volat v případě nost, že operátorem je zdravotník a dozdravotních obtíží. Jedná se o linku káže tak volajícímu po telefonu poradit
112 a 155. Kam tedy volat? Obě tísňové s první pomocí u různých klinických stavů, jako je např. zálinky mají své výstava krvácení, pohody i nevýhody.
Hlavní předností linky 155
rod nebo kardioV tomto případě
je skutečnost, že operátorem
pulmonální resusplatí zásada, že co
je zdravotník a dokáže tak
citace.
je výhodou jedné
volajícímu po telefonu poradit
Všichni
operátolinky, to je nevýs první pomocí u různých
ři tísňových linek
hodou druhé a najsou školení v koopak.
klinických stavů, jako je např.
munikaci s osoLinka 112 je mezástava krvácení, porod nebo
bou nacházející se
zinárodní tísňová
kardiopulmonální resuscitace.
v krizové situaci
linka
využívaná
a kladením cílených
ve většině západoevropských států. Výhodou je, že při otázek dokážou volajícího tzv. vytěžit
cestování do těchto destinací si pak ne- a zjistit, co se děje.

Co na tísňové lince říct?

Při volání na tísňovou linku bychom se
měli držet několika zásad. Telefonát by
měl být vždy jasný, stručný a věcný.
S operátorem hovoří vždy pouze jedna
osoba, která pak předává případné instrukce dalším lidem na místě události.
Pokud jsme u osoby se zdravotními obtížemi sami, je dobré si dát telefon na
hlasitý odposlech, abychom měli volné
ruce a dle instrukcí operátora mohli postiženému poskytovat první pomoc.
1. Místo
První věc, která bude operátora
na tísňové lince zajímat, je místo,
kde se postižená osoba nachází. Je
to z jediného praktického důvodu.
Může se stát, že během probíhajícího hovoru dojde k výpadku
spojení a operátor nebude znát
veškeré informace. Pokud však zná
místo, kde se nachází osoba v nesnázích, je schopen na dané místo
vyslat pomoc. Polohu postiženého
je dobré popsat, pokud možno, do
co největších detailů. Tedy přesnou
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2.

3.

adresu, zda se jedná o rodinný
nebo bytový dům, které je to patro, zda je označen zvonek, jestli je
otevřena branka na zahradu, jestli
se na zahradě nachází pes apod.
Ne vždy známe přesnou adresu,
kde se nacházíme. Je proto nutné
využít záchytných bodů v okolí
naší polohy. Těmito body mohou
být např. benzínové stanice, názvy
obchodních center. Věděli jste,
že ve většině krajských měst jsou
číselně označeny sloupy veřejného
osvětlení? Stejně tak jsou označeny vlakové přejezdy, mosty aj.
Zdravotní potíže
Po sdělení polohy bude operátora
zajímat, jaké zdravotní obtíže má
dotyčná osoba, popř. zda se na
místě nenachází více osob potřebujících pomoc. Při popisování
obtíží není nutné zacházet do přílišných detailů. Je dobré být opět
jasný a stručný, např. mamince
se zatočila hlava, upadla a krvácí
z hlavy, nebo babičce se začalo
špatně dýchat, léčí se pro srdeční
arytmii.
Doplňující informace
Jako poslední stěžejní informace
pro operátora je přibližný věk osoby se zdravotními potížemi. Přesný
věk není podstatný. Zásadní je, zda
se jedná o dítě, dospělého nebo
osobu v pokročilém věku.

www.firstaidskills.cz
info@firstaidskills.cz
+420 602 254 519
FAS – First Aid Skills pořádá semináře, kurzy, ale také teambuildingy
zaměřené nejen na poskytování
první pomoci. Vzdělávací zážitkové akce jsou určeny pro širokou
veřejnost, ale také pro firmy nebo
zdravotnická zařízení. Za společností stojí zkušení lektoři záchranáři, kteří jsou profesionály ve
svém oboru s několikaletou praxí.
Zakládáme si na lidském přístupu
a praktickém nácviku s využitím
prvků zážitkového vzdělávání, a to
včetně simulace reálných situací.

Délka hovoru

Někdy lze nabýt pocitu, že hovor na
tísňovou linku trvá příliš dlouho a operátor se vyptává na spoustu nepodstatných otázek, zatímco se nic neděje.
Pravda je ale taková, že během toho, co
operátor vede hovor s volajícím nebo
radí po telefonu, jak poskytnout první

pomoc, na místo už dávno jede posádka
zdravotnické záchranné služby. Nebojte
se tedy toho, že ztrácíte čas. Na tísňové
lince pracují velmi erudovaní lidé, kteří
ví, co dělají.

Co připravit do příjezdu pomoci?

Do příjezdu odborné pomoci máme
zpravidla několik minut čas. Tento časový prostor je vhodné využít k přípravě
osobních dokladů osoby se zdravotními
obtížemi, seznamu chronické medikace,
kterou užívá (pokud nemáte seznam,
připravte krabičky s léky), důležitá je
také zdravotnická dokumentace. Všechny tyto dokumenty bude výjezdová
skupina zdravotnické záchranné služby
po příjezdu vyžadovat.

Závěrem

Poskytnutí první pomoci druhé osobě
by mělo být naprostou samozřejmostí,
nikdy nevíte, kdy pomoc budete potřebovat vy sami. Strach není na místě,
protože jakákoliv pomoc je vždy lepší
než žádná! Kdykoliv si nebudete vědět
rady, nebo si nebudete jistí, na tísňové
lince bude vždy někdo, kdo vám dokáže poradit. Znalosti a dovednosti první
pomoci si je také dobré pravidelně připomínat. Jednou z možností jsou kurzy
první pomoci pro veřejnost, které pořádá společnost FAS. 
Ing. Ondřej Král
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Příběh Lenky Štochlové
Jmenuji se Lenka Štochlová, je mi 42 let a pocházím z Příbrami. Mám dospělou
dceru Lenču a 9 let jsem v invalidním důchodu. Byla jsem zdravotní sestrou
na ortopedickém oddělení. Svou práci jsem milovala a moc mi chybí.
V roce 2012 u mě propukla neurologická nemoc Charcot-Marie-Tooth (CMT).
Mám postiženy horní i dolní končetiPODEJ
ny. Ztratila jsem v nich sílu, cit a poMOBIL
hyblivost. Obtížně se mi chodí. Na
vycházky ven používám chodítko a na
krátké přesuny hůlku. Ruce jsou slabé,
nezvládám jemnou motoriku a nemám
v nich sílu. Tato nemoc je pro mne náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Již
se z toho ale nehroutím a snažím se žít
a myslet pozitivně.
Když jsem onemocLetos v září oslavíme
něla a byla první rok
s Pájou 7 společných let.
zavřená po nemocJe to moje veliká láska,
nicích a doma, hodkterá mi obrátila život
ně jsem přemýšlela
vzhůru nohama
nad
budoucností.
a jsem jí za vše velmi
Jako zdravotní sestra
Pirnerovou. Je to
vděčná.
jsem věděla, jaká je
úžasná žena. Vše
prognóza u mé nemi vysvětlila a zamoci a že určitě tuto složitou cestu ne- čal kolotoč, který je nutný, aby klient
zvládnu sama a budu potřebovat cizí po- mohl získat asistenčního pejska. Dotazmoc. Tehdy byla dcerka ještě malá a žila níky, osobní pohovor s cvičiteli, rozhovor
jsem s ní sama. Jednou se mi zdál sen, s psychologem a fyzioterapeutem. Jeliže mám smetanovou labradorku, která se kož Pomocné tlapky cvičí psy klientům
jmenovala Sára a měla růžový obojek. Ve na míru, potřebují detailní informace.
snu mi byla pořád nablízku a bylo mi s ní Na pejska jsem se těšila tak moc, jako
dobře. Svěřila jsem se blízké přítelkyni, v dětství na Vánoce. Doslova jsem neta pracovala s další kamarádkou, která mohla dospat.
měla velké zkušenosti s pejsky a zna- Po roce a půl od podání žádosti a absolla společnost Pomocné tlapky. Dostala vování všech zmíněných procedur zazvojsem kontakt na Pomocné tlapky a od té nil telefon. Radostí jsem málem dostala
doby jsou součástí mého života.
infarkt. Vzápětí jsem vyrazila na první
Pečlivě jsem si nastudovala jejich strán- setkání s pejskem, kterého mi Pomocné
ky a kontaktovala paní ředitelku Hanu tlapky vybraly. Vidím to jako dnes. Sešli

SUNDEJ
PONOŽKU

jsme se před domem v Plzni, kde měly
Pomocné tlapky „secvičovací“ byt pro
klienty a pejsky. Z auta vystoupili cvičitelé a krásná černá fenka labradorského retrívra Pája. Zamilovala jsem se do
ní hned. Na pár dní jsme se i s dcerkou
nastěhovaly do „tlapkáckého“ bytu, kde
jsme u sebe měly Páju 24 hodin denně.
Poznala jsem všechny členy týmu Pomocných tlapek. Jsou to moc hodní lidé
se srdcem na správném místě. Přátelství,
které mezi námi vzniklo, je opravdové
a pevné. Během našeho pobytu v Plzni trenéři zjišťovali, co mi dělá největší
potíže, aby mi fenka mohla po docvičení co nejlépe pomáhat v běžném životě.
Po našem odjezdu ještě pár týdnů Páju
doučovali několika drobným úkonům. Já
doma začala připravovat zázemí, které
pejsek potřebuje. Zanedlouho jsem jela
opět do Plzně na závěrečné několikadenní secvičování. Pája si mě pamatovala
a vítala mě. Bylo to krásné. Dál jsme vše
procvičovaly, sehrávaly se a trénovaly
s cvičiteli. Ke konci našeho pobytu nás
čekala závěrečná zkouška dovedností
v „secvičovacím“ bytě i při pohybu venku
a v obchodním centru. Vše jsme zvládly. Další den už jsme odjely domů. Jel
s námi i cvičitel Jirka, který se ubytoval
v naší blízkosti a byl nám k dispozici 24
hodin denně. Nacvičili jsme cestu k lékaři, cestování autobusem, správné venčení,
našli vhodnou veterinární péči a mnoho

13 / moje dobré srdce
dalšího. Jirka odjel a Pája je od té doby
Příbramačka. Při sebemenším problému
jsem se mohla v kteroukoliv denní či
noční dobu ozvat a poradit se. To trvá
dodnes. Když potřebuji, vždy mi někdo
z Pomocných tlapek ochotně pomůže,
a toho si nesmírně vážím.
Navíc mi velmi pomohlo, že jsem Páju
do užívání od Pomocných tlapek dostala
zdarma.
Letos v září oslavíme s Pájou 7 společných let. Je to moje veliká láska, která mi
obrátila život vzhůru nohama a jsem jí za
vše velmi vděčná. Je moc hodná, přátelská, krásná, chytrá, šikovná a pracovitá.
Tolik lásky a porozumění v ní je! Navíc
je Pájinka moje veliká psychická opora
a kamarádka. Doprovází mě úplně všude.
Chodíme společně do všech obchodů,
k lékařům i na návštěvy. Každý rok jezdíme na rehabilitační pobyt do Nemoc-

nice Na Pleši, který trvá několik týdnů. vejde se mi nákup do tašky na chodítPája už to tam zná nazpaměť a personál ku, dám jí sáček s rohlíky, který donese
nám umožňuje veškerý komfort. Dopro- domů v tlamě.
vází mě na všechny procedury a má tam Před časem jsem onemocněla onkologicmožnost trávit volný čas v krásné příro- ky. Jako první mě čekala operace a nádě. Všichni ji tam mají rádi a ona to ví. sledovala onkologická léčba, která stáDokáže svou přítomností rozsvítit a po- le pokračuje. Pájinka s námi dojíždí na
každou léčbu a je mi
hladit tolik srdcí…
velkou oporou. ČasHodně mi pomáhá
Cokoliv mi upadne na zem,
canisterapie,
kteto se musím smát,
podá. Třeba i kreditní
rou s Pájou často
jak je v nemocnici
kartu, drobné mince,
děláme. Zahřeje mi
důležitá. Věřím, že
časopis, tužku, botu…
svaly svým kožíšvše dobře zvládneme
Umí otevírat a zavírat dveře
kem a následně je
a budu si Páju užívat
pomocí tkalounu na klice.
masíruje jazykem.
spoustu dalších let.
Dokáže otevřít myčku.
Cokoliv mi upadne
Chtěla bych moc pona zem, podá. Tředěkovat Pomocným
ba i kreditní kartu, drobné mince, časo- tlapkám a také všem podporovatelům,
pis, tužku, botu… Umí otevírat a zavírat kteří přispívají na výcvik psů a díky ktedveře pomocí tkalounu na klice. Dokáže rým Páju mám. Pomohli mi žít mnohem
otevřít myčku. Když jdu z obchodu a ne- lepší život a nesmírně si toho vážím.

Pomocné tlapky o. p. s.
Co pro vás může udělat speciálně
vycvičený pes?
• Podávat předměty,
• otevřít a zavřít dveře, skříňku,
myčku, pračku, atd.,
• pomoct při svlékání oblečení,
• vytáhnout prádlo z pračky,
• rozsvítit a zhasnout světlo,
• přivolat pomoc,
• najít a přinést zvonící mobilní
telefon,
• pomoct při udržování rovnováhy,
• zvednout ruku zpět na ovladač
elektrického vozíku,
• posunout nohy, přikrýt nebo
stáhnout pokrývku,
• upozornit na epileptický záchvat
nebo pokles glykemie při diabetu,
pomoct na začátku (podat lékovku,
sladké pití, telefon) nebo v průběhu záchvatu (otočit klienta na bok,
přivolat pomoc apod.),
• uvolňovat svalstvo, zklidnit a ulevit
od bolesti při canisterapeutickém
polohování a masírování,
• být přítelem a motivací k pohybu
i rehabilitaci,
• podpořit komunikaci dětí i dospělých, přispět k rozvoji sociálních
dovedností u autistů,
• být psychickou oporou u lidí
s duševním onemocněním,
• vodit při zrakovém postižení.

Kterým klientům poskytujeme
na míru vycvičené psy?
• S tělesným znevýhodněním,
• nevidomým,
• s kombinací postižení,
• s ADHD, PAS,
• s diabetem,
• s epilepsií,
• s některými psychickými onemocněními.

Jak nám můžete pomoci?
• Můžete nás podpořit příspěvkem
na účet č. 78-3611440287/0100
• Nákupem v našem obchůdku:
http://eshop.pomocnetlapky.cz/
• Věnujte nám svůj čas a zkušenosti,
nabídněte nám svoji pomoc
• Pomozte nám vychovat štěně, staňte
se adoptivním rodičem na první rok
jeho života

Pokud se chcete na něco zeptat nebo máte zájem o asistenčního psa, kontaktujte
nás. Hana Pirnerová, e-mail: info@pomocnetlapky.cz, tel.: 724 279 599

www. pomocnetlapky.cz
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ÚČINNÁ DETOXIKACE:
silymarin a kurkumin

Naše tělo je úžasným, nenapodobitelným organismem, který funguje jako celek díky buňkám
tvořícím tkáně a orgány. Každým dnem v našem těle proběhnou miliardy biochemických reakcí,
které na jedné straně obnovují a tvoří buňky nové, na straně druhé rozkládají buňky odumřelé či
poškozené. Každým dnem naše tělo přijímá zvenčí tisíce látek, které sníme, vypijeme či vdechneme
a tisíce látek současně vyloučí z těla ven jako nepotřebné, nadbytečné či škodlivé. Pokud škodlivé
látky tělo neodstraňuje tak, jak by mělo, dochází k tvorbě zánětů, překyselení a poškozování buněk,
tkání a orgánů, což může vést k řadě onemocnění, jako je cirhóza jater, rakovina a řada dalších
nemocí. Mohou nám začít selhávat životně důležité detoxikační orgány, jako jsou játra
či ledviny, cítíme se unavení, nesoustředění, nevýkonní. Detoxikaci můžeme chápat jako očistu těla
od škodlivin. Kde se v nás škodliviny berou a jaké jsou vlastně jejich zdroje?
Prvním jejich zdrojem jsou látky, které
přijímáme zvenčí vdechováním a prostřednictvím stravy. Mezi škodlivé látky, které vdechujeme, patří prachové
částice s vázanými těžkými kovy, ozón,
oxidy dusíku, uhlíku, síry, rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky.
Vznikají při spalování fosilních paliv
v domácnostech, průmyslu, v motorech
automobilů. Řidiči motorových vozidel
vdechují nejen kouř z motorů, ale i mikročástečky prachu obsahujícího kancerogenní látky a těžké kovy z opotřebování pneumatik. Vdechovat můžeme také
organické látky, rozpouštědla a další
chemické látky v lakýrnách, chemických laboratořích,
při výrobě organicNejen správná strava, ale
kých látek, plastů,
i dostatek pohybu napomáhá
ale i doma – např.
k tomu, aby se metabolismus
formaldehyd uvolňující se z nábytku
dostal do žádoucích mezí.
a organické těkavé
Pohyb povzbuzuje jak správný
jeme. Zvenčí nás
látky uvolňující se
metabolismus, tak i naše
taktéž ohrožuje raz PVC, vinylových
detoxikační orgány.
dioaktivní a UV zápodlah,
lepidel…
ření zatěžující naše
Strava
přijímaná
zvenčí může obsahovat pesticidy – lát- tělo tvorbou volných radikálů. Také léky
ky používané proti škůdcům v země- bývají většinou chemické látky, které
dělství nebo kancerogenní aflatoxiny, musí být zpracovány a posléze odstraprodukty působení plísní. Průmyslově něny, většinou díky játrům a ledvinám.
zpracované potraviny často obsahují Dalším, neméně významným zdrojem
řadu chemikálií (barviva, konzervanty, přítomnosti škodlivých látek v našem
aromata). I když jsou v zákonem sta- organismu jsou zplodiny metabolisnovených limitech, při nichž jsou samy mu, které vznikají uvnitř našeho těla.
neškodné, bohužel zatím neexistují roz- Například močovina, kyselina močová,
sáhlé a dlouhodobé studie, které by bilirubin a celá řada dalších odpaduváděly jejich spolupůsobení a působe- ních látek. Mezi naše „vnitřní nepřátení v kombinaci s jinými chemickými lát- le“ patří i tzv. volné radikály, agresivkami, jež vědomě či nechtěně konzumu- ní produkty metabolismu s nepárovým

elektronem, které napadají buněčné
membrány a poškozují je. Dochází pak
např. k poškození jater (cirhóza), nervů
(neuropatie), slinivky břišní (diabetes),
cév (ateroskleróza) a zhoršení celé řady
chronických onemocnění. Vznikají samy
o sobě, ale můžeme je významně ovlivnit tím, jaký životní styl vedeme. Čím
více jídla jíme, tím více volných radikálů vzniká. Záleží však také na tom, jaké
jídlo konzumujeme. Např. pokud jíme
tučné maso obsahující nasycené tuky,
zatížíme jimi organismus mnohem více
nežli masem libovým. Při metabolismu
nasycených tuků totiž vzniká mnohem
více volných radikálů nežli u jiných potravin. Volné radikály a vyšší cholesterol bývají příčinou vzniku škodlivých
usazenin ve stěnách cév. Nebo další
příklad – zvýšenou konzumací alkoholu
může dojít k poškození jater v důsledku
působení volných radikálů a následně
k jaterní cirhóze.
Stárnutím organismu výkonnost metabolických reakcí klesá. Tělo mnohdy
nestačí zbytky odumřelých buněk likvidovat, a v důsledku toho je ve zvýšené míře zapojen náš imunitní systém.
Vznikají záněty a kyselé prostředí jako
živná půda pro rakovinu. Nejen správná
strava, ale i dostatek pohybu napomáhá k tomu, aby se metabolismus dostal
do žádoucích mezí. Pohyb povzbuzuje
jak správný metabolismus, tak i naše
detoxikační orgány.
Rovněž každá infekce ohromným způsobem zatíží náš metabolismus, imunitní
systém a detoxikační orgány. Imunitní
systém a metabolismus musí zlikvidovat, rozložit a odstranit z těla zbytky

15 / moje zdraví
miliónů virů či bakterií. Proto je žádoucí
myslet na detoxikaci také po prodělání
infekčních nemocí.
K detoxikaci a harmonizaci metabolismu nám mohou pomoci přírodní látky,
které podporují regeneraci a výkonnost
detoxikačních orgánů (zejména jater,
ledvin a střev), mají antioxidační schopnosti pro likvidaci volných radikálů
a zabraňují vzniku zánětů v těle. V tomto směru vynikají především silymarin
(extrakt ostropestřece mariánského)
a kurkumin (extrakt získaný z kurkumy
dlouhé).
Silymarin jako směs flavolignanů vykazuje hepatoprotektivní účinky prostřednictvím antioxidačních, antifibrotických, protizánětlivých, antitoxinových,
antivirových a protirakovinných mechanismů působení. Dovede účinně chránit játra a podporuje jejich regeneraci.
Výsledkem je stabilizace buněčných
membrán, normální produkce bílkovin,
žluči, tvorba energie, ukládání vitamínů,
stabilizovaný metabolismus tuků, cukrů

a bílkovin, účinné odstraňování toxinů
z krve, protivirové působení, odolnost
vůči poškození alkoholem a dalšími
toxickými látkami, odolnost vůči chronickým jaterním onemocněním a některým druhům rakoviny.
Kurkumin patří mezi flavonoidy a získává se z oddenku kurkumy dlouhé, která
je blízká zázvoru. Je rozpustný v tucích a jeho vstřebávání zvyšuje extrakt
z černého pepře s obsahem piperinu

(až o 2000 %). Koření kurkuma obsahuje pouze 2–3 % kurkuminu a museli
bychom sníst několik polévkových lžic
kurkumy denně, abychom dosáhli podobného efektu, jako jsou dávky čistého
kurkuminu v některých doplňcích stravy. Kurkumin má především antioxidační a protizánětlivé účinky. Stovky studií
dokládající příznivé účinky kurkuminu
dávají velké naděje pro léčbu a prevenci celé řady nemocí a komplikací, jako
jsou některé druhy rakoviny (např. plic,
slinivky břišní, prsu), nemoci srdce a cév
a jejich komplikace – infarkt myokardu
či cévní mozková příhoda, metabolický
syndrom a diabetes, degenerativní onemocnění očí, neurodegenerativní nemoci jako je Alzheimerova, Parkinsonova
nemoc či roztroušená skleróza, artróza
a artritida, lupénka, zánětlivá onemocnění střev a mnohé další. Kurkumin díky
svému antioxidačnímu a protizánětlivému účinku působí příznivě na játra,
ledviny i střeva, a může tak významně
podpořit detoxikaci organismu.

Použitá a doporučená literatura: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5664031/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7522354/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92752/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92752/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3959115/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7782115/

ÚČINNÁ OČISTA TĚLA?

Vsaďte na silymarin a kurkumin!
Ostropestřec
+ curcumint*e
for

•

•

200 mg silymarinu + 50 mg kurkuminu v jedné tobolce
• vstřebávání umocněno extraktem z černého pepře
podpora správné funkce jater, srdce a cév, nervového a imunitního systému, plic, kloubů,
pokožky a pro normální trávení (Curcuma longa)
*

doplněk stravy
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Rehabilitace u pacientů
s diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM), běžně nazývaný jako cukrovka, je chronické metabolické
onemocnění charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tzv. hyperglykemií.
Podle nedostatku inzulinu, hormonu slinivky břišní, který je zodpovědný za snižování
hladiny cukru v krvi, rozlišujeme dva základní druhy: DM I. typu a DM II. typu.
DM I. typu je způsobený absolutním
nedostatkem inzulinu a vzniká většinou
v důsledku autoimunitní destrukce buněk slinivky břišní. Tento typ onemocnění se může vyskytnout kdykoli během života, i když často se projevuje již
v mládí. Mezi nejčastější projevy DM I.
typu patří hyperglykémie, časté močení, zvýšený pocit žízně, svalová slabost,
únava atd. Nemocný v rámci terapie
musí užívat injekčně aplikovaný inzulin.
DM I. typu se vyskytuje u cca 7 % všech
diabetiků. V současné době se tento typ
onemocnění dále dělí na několik dalších subtypů.
DM II. typu se obvykle vyskytuje ve
vyšším věku a vzniká v důsledku relativního nedostatku inzulinu. Mezi hlavní příznaky patří únava, časté močení,
snížená tělesná i duševní výkonnost
apod., většinou méně výrazné než u DM
I. typu. K diagnostice této formy onemocnění často dochází až při výskytu
prvních komplikací. V rámci terapie se
uplatňuje změna životního stylu, např.
zavedení pohybové a sportovní aktivity, dieta. Dalším stupněm v léčbě jsou
tablety (perorální antidiabetika), pokud
ani perorální antidiabetika nesplní svůj
účel, tak je diabetik II. typu převeden na
inzulinovou terapii.

Mezi akutní komplikace DM patří
hyperglykemické
a hypoglykemické
kóma, jedná se
život ohrožující stavy.

V rámci pohybové aktivity
ve volném čase se doporučuje přirozená chůze,
rychlá chůze s dynamickou
prací horních končetin,
plavání, cyklistika
v rovinatém terénu apod.

Chronické komplikace způsobují poškození a ovlivnění funkce dalších tělesných
systémů. Projevují se oční komplikace
(diabetická retinopatie), ledvinné komplikace (diabetická nefropatie), nervové
komplikace (neuropatie), cévní komplikace, kožní komplikace atd. Vlivem poškození cévního a nervového systému
dochází k rozvoji tzv. diabetické nohy,
cévní mozkové příhody, infarktu myokardu apod.

Fyzioterapie u pacientů
s DM I. typu

Fyzická aktivita u pacientů s DM I. typu
je nedílnou součástí komplexní léčby. Slouží k udržení stabilní glykémie,
úpravě dávek inzulinu, zlepšení kardio-

metabolické a psychické kondice. Při
léčbě inzulinem je
nutné kontrolovat
hladinu glykémie
před i po pohybové aktivitě, zejména je-li pohybová aktivita prováděna dlouhodobě, déle než hodinu nebo
s neobvyklou intenzitou. S cvičební jednotkou začínáme nejdřív dvě hodiny po
jídle či dvě hodiny po podání inzulinu.
Inzulin by měl být aplikován do svalu,
který nebude v dané pohybové aktivitě
přetěžován. Pravidelná pohybová aktivita je u pacientů s DM I. typu doporučována alespoň čtyřikrát týdně v délce
cca 40 minut. V rámci pohybové aktivity
ve volném čase se doporučuje přirozená
chůze, rychlá chůze s dynamickou prací horních končetin, plavání, cyklistika
v rovinatém terénu apod. Naopak mezi
nevhodné pohybové činnosti patří extrémní vytrvalostní výkony s trvalým
překročením anaerobního prahu.
Během fyzioterapie využíváme převážně
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aerobní aktivity se zapojením více svalových skupin, které vedou k příznivým
adaptačním změnám v kardiovaskulární
a metabolické oblasti a zvyšují účinky
inzulinu v kosterních
svalech.
S cvičením začínáme nejDále do pohybové
dřív dvě hodiny po jídle
léčby začleňuječi dvě hodiny po podání
me také anaerobní a silové prvky
inzulinu. Inzulin by měl být
v rámci intervaaplikován do svalu, který
lového tréninku,
nebude v dané pohybové
který spočívá ve
aktivitě přetěžován.
střídání
krátké
usilovné aktivity
s pauzami nebo s aktivitou o nízké intenzitě. Zaměřujeme se na kvalitu provádění dané aktivity, udržujeme správnou tepovou frekvenci, monitorujeme
krevní tlak a kontrolujeme dechový
cyklus. Pacienty informujeme o možnostech pravidelné pohybové aktivity Fyzioterapie zahrnuje aerobní cvičení ci rozvoje komplikací DM II. typu, může
a o jejích rizicích v podobě hypo nebo o nízké až střední intenzitě, při kterém dokonce odstranit nutnost zahájení
hyperglykémie.
je více a lépe využíván tuk jako zdroj léčby pomocí inzulinu.
energie. Dochází k vzestupu dodávky Fyzioterapie u nemocných s DM je indikyslíku do pracujících svalů následkem kovaná vždy individuálně po předchozím
Fyzioterapie u pacientů
zvýšeného srdečního výdeje, průtoku vyšetření lékařem, které se zaměřuje na
s DM II. typu
V rámci systematické a trvalé edukace krve a větší svalovou aktivitou. Dle sta- zhodnocení stavu kardiovaskulárního
je zařazení pravidelné pohybové aktivity vu pacienta lze do pohybové aktivity systému a přítomnost pozdních komdo každodenního života těchto nemoc- zařadit i silový trénink, jehož výhoda je plikací diabetu. Přihlíží se k dosavadní
ných stěžejní. Jde o pacienty, u kterých ve významnějším nárůstu svalové hmo- pohybové aktivitě, vztahu nemocného
se navíc velmi často objevuje obezita, ty a s tím i možnost snížené inzulino- k pohybu a k celkové spolupráci pacienvysoký krevní tlak, ischemická choroba vé rezistence a dále zlepšení glukózové ta. Pro dosažení optimálního zdravotního efektu pohybové aktivity je určující
tolerance.
srdeční apod.
intenzita a objem
Pro diabetiky II. typu je doporučená Pravidelná pohybofyzické
činnosti
pohybová aktivita třikrát až čtyřikrát vá aktivita je také
Zaměřujeme se na
a určení její frekprotýdně, nejlépe denně, po dobu 30–60 důležitým
kvalitu provádění dané
vence a trvání.
středkem v prevenminut.

aktivity, udržujeme
správnou tepovou
frekvenci, monitorujeme
krevní tlak a kontrolujeme
dechový cyklus.

Zdroje: Svačinová, H. Pohybová léčba a rehabilitace u diabetiků v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi 2007. Vlček, J., Fialová, D et al. Klinická farmacie
I. 2010. Autoři: Bc. Helena Nejedlá, Bc. Viktor Siegel, Fyziatricko – rehabilitační oddělení, Nemocnice Břeclav..
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Proces umístění klienta do
domova pro seniory
Přinášíme vám rozhovor s Mgr. Klárou Buttovou, vedoucí sociální pracovnicí domova pro seniory Sue Ryder,
která má mimo jiné na starost také evidenci žádostí. Přečtěte si, jak ze zkušeností neziskové organizace
Sue Ryder proces umístění klienta funguje a v čem se může lišit od jiných zařízení.
Dříve, než se začneme bavit o prvním
kontaktu, řekněme si, kdy je vhodné
žádost do domova pro seniory vlastně podat.
Doporučuji situaci řešit s předstihem,
v rámci vyššího věku je vždy jistota již
mít alespoň podanou žádost a jen nečekat, až se stane např. nějaký úraz.
Obecně je čekací doba do domovů pro
seniory spíše delší, tak je na místě být
prozíravý. Jakmile se snižuje soběstačnost seniora, je na čase otázku žádosti
do domova otevřít, aby si s rodinou či
blízkými řekli svoje očekávání a preference.
Můžeme si více přiblížit cílovou skupinu, tedy pro koho jsou služby domova pro seniory vhodné?
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám starším 65
let, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

co vše se děje před
přijetím do domova,
jaký proces žadatele
čeká.

Jak probíhá první kontakt?
Obrátit se na mne mohou žadatelé telefonicky, e-mailem nebo si domluvit
osobní schůzku. Někteří žadatelé či
jejich blízcí si vyhledají informace na
našich webových stránkách a pak zavolají jen o doplnění informací, které jim
nejsou jasné. Ve všech případech kontaktu si společně projdeme celou situaci a zjistíme, zda je domov pro seniory
vhodným řešením situace seniora. Následně představím informace k podání
žádosti, ale i informace o péči v našem
domově, financování služby a o tom,

Co je potřeba vyplnit?
Je potřeba vyplnit Žádost o pobyt, kterou podepíší žadatel a jeho kontaktní
osoba. Součástí žádosti je i aktuální
lékařská zpráva sepsaná ošetřujícím
lékařem. Ideální formou je propouštěcí zpráva z nemocnice, popř. souhrnná
zpráva od praktického lékaře popisující
i kognitivní funkce a projevy člověka.
K žádosti doporučujeme dodat lékařské
zprávy od specialistů (kardiolog, neurolog), aby naši zdravotníci mohli lépe
posoudit rozsah potřebné zdravotní
péče.

Obecně je čekací doba
do domovů pro seniory
spíše delší, tak je na místě
být prozíravý. Jakmile se
snižuje soběstačnost seniora,
je na čase otázku žádosti
do domova otevřít...

Jsme nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich
blízkým při životních změnách, které přináší stáří.
Jdeme s vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří,
pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči
individuálně přizpůsobujeme, provázíme v závěru života.
Poradenský portál je naší odpovědí na časté dotazy týkající
se stáří. Nabízíme vám pohled na stáří z více stran a věříme,
že zde najdete jak aktuální informace, tak rady profesionálů, které vám pomohou při řešení životních situací.

Je možné podat
více žádostí?
Určitě ano, podat
žádosti do více zařízení dokonce doporučujeme. V tom případě lze získanou
lékařskou zprávu nakopírovat a přikládat k jednotlivým žádostem.
Je nutné mít trvalý pobyt v místě domova pro seniory?
Není, do našeho domova si může podat žádost i mimopražský žadatel. Samozřejmě v průběhu pobytu v našem
domově je i možnost přihlásit se k trvalému pobytu zde u nás – přináší to
výhody např. při účasti u voleb přímo
v našem zařízení.
Je nutné mít přiznaný příspěvek na
péči?
Přiznaný příspěvek na péči není podmínkou pro přijetí do naší služby.
Vhodné je, když je už alespoň podána
žádost o příspěvek na péči. Po přijetí
do domova přebírá komunikaci s úřady
sociální pracovník a vyřizuje potřebnou
administrativu.
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Jaká je „čekací doba“?
Evidence žadatelů v našem domově není
vedena systémem pořadníku. Každou
žádost posuzujeme individuálně. V tuto
chvíli se doba k přijetí výrazně snížila,
čekací doba u tzv. akutních žádostí je
řádově v měsících.
Kdo žádosti hodnotí?
Žádosti posuzuje sociální komise domova složená z vedení domova, sociálních a zdravotních pracovníků. Žádost,
kterou obdržíme, posuzujeme z hlediska předem stanovených kritérií, kterými
jsou: sociální situace žadatele, možnost
zajištění péče v přirozeném prostředí
žadatele, zdravotní stav a soběstačnost žadatele. Sociální komise přihlíží
i k aktuální kapacitě domova a k možnosti uspokojení potřeb žadatele.
Co následuje po rozhodnutí o přijetí/
nepřijetí žádosti?
Nejprve sdělujeme žadateli výsledek
sociální komise. V případě přijetí do
evidence prosíme žadatele, případně
jeho kontaktní osobu, o průběžnou aktualizaci žádosti (při změně zdravotního
stavu, přiznání příspěvku na péči, umístění v jiném zařízení apod.). U akutních
žádosti se pak ozýváme ve chvíli, kdy
sociální komise vybere žadatele pro konání sociálního šetření, které je dalším
krokem při posuzování žádosti. Pokud
se jedná o žádost tzv. „do budoucna“,
ozýváme se přibližně 1× ročně v rámci
pravidelné aktualizace.

•

zovanou psychiatrickou péči;
žadatele, který je závislý na alkoholu či jiných návykových látkách.

Co si představit pod sociálním šetřením? Jak probíhá?
Sociální šetření je dalším krokem při posuzování žádosti. Jedná se o aktualizaci
informací ze žádosti, jelikož už můžou
některé oblasti (soběstačnost, zdravotní stav) být jinak. Nejdůležitějším bodem sociálního šetření je však ověření
vůle žadatele, zda skutečně chce do naší
služby nastoupit. Nejčastěji na sociální
šetření jezdíme tři – sociální pracovník,
vedoucí zdravotní sestra a vedoucí přímé péče. Každý z nás posuzuje žadatele
v rámci své odbornosti a můžeme tak
být při rozhodování o nabídnutí lůžka
více objektivní. Jsme rádi, pokud se sociálního šetření účastní kromě žadatele
o službu i někdo z jeho rodiny.

Jak probíhá „stěhování“ klienta do
domova pro seniory?
Na nástup nového klienta se velmi pečlivě připravujeme my i jeho blízcí. Setkáváme se v rámci schůzky zhruba 14 dní
až týden před nástupem. Během schůzky se vzájemně představujeme, žadatel
si prohlédne svůj nový pokoj a seznamuje se se svým budoucím spolubydlícím. V rámci tohoto setkání předáváme
seznam věcí, který by si s sebou měl
žadatel vzít, a domlouváme průběh dne
nástupu. V tento den nejprve podepisujeme potřebné smluvní podklady, následně pomáháme se zařízením pokoje
Jaké jsou nejčastější důvody odmít- a vybalením osobních věcí, postupně se
chodí naši kolegové
nutí žádosti?
novému
klientovi
Do evidence nemůV přímé péči s klientem
představit.
žeme zařadit žadaspolupracují jak pečovatelé,
tele, který:
zdravotní sestry, rehabilitační
•
potřebuje stálou
pracovník, sociální pracovník,
lékařskou péči
pracovníci aktivizace, tak
a jehož zdrai psycholožka, kaplanka nebo
votní stav není
také nutriční terapeutka.
stabilizován;
•
má akutní infekční onemocnění;
•
má akutní onkologické onemocnění;
•
žadatele v paliativní péči;
•
žadatele s tuberkulózou;
•
žadatele, který by narušoval kolektivní soužití;
•
žadatele, jehož forma demence vylučuje pobyt na otevřeném
oddělení;
•
žadatele, který potřebuje speciali-

Co si může vzít s sebou?
Našim novým klientům doporučujeme
vzít s sebou svoje oblíbené předměty, které jim budou připomínat domov
a navodí příjemnou atmosféru – například oblíbený obraz, hrnek, ale i oblíbené povlečení na postel. Podle velikosti
nabídnutého pokoje pak lze domluvit
i vlastní nábytek – oblíbené křeslo, komodu, skříň.
Jak probíhá nastavení péče o seniora
v domově?
Mnoho informací o potřebném rozsahu
péče o našeho nového klienta získáme
již v rámci sociálního šetření a schůzky
před nástupem. Nicméně první týdny
pobytu nového klienta vzájemně ladíme
detaily péče tak, aby u nás byl klient
co nejspokojenější. Ze zkušenosti víme,
že tzv. adaptační proces trvá až 3 měsíce. Na nastavení péče se podílí celý
multidisciplinární tým – v rámci každé
odbornosti nastavujeme nejvhodnější
rozsah péče.
Kdo se na péči o seniora v domově
podílí?
V přímé péči s klientem spolupracují
jak pečovatelé, zdravotní sestry, rehabilitační pracovník, sociální pracovník,
pracovníci aktivizace, tak i psycholožka,
kaplanka nebo také nutriční terapeutka.
Jedná se o tzv. multidisciplinární tým,
v jehož středu je klient a péče o něj
z pohledu mnoha vyjmenovaných profesí.
Rozhovor pro vás připravily sociální
pracovnice Mgr. Klára Buttová
a Mgr. Lenka Josková z poradenského
portálu Neztratit se ve stáří.
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Péče o zdraví domácích mazlíčků
Naši domácí mazlíčci často potřebují kromě zdravé stravy a dostatku pohybu také další péči o zdraví.
Například je pravidelně musíme zbavovat parazitů, ať už těch vnějších, nebo vnitřních.
Mnoho pejsků a kočiček se za svůj život bohužel nevyhne ani zánětu oči nebo uší. Naštěstí jsou
v lékárně k dostání kvalitní veterinární přípravky, které tyto potíže vyřeší. Kromě léčiv ale v lékárně pro
svého psa nebo kočku seženete doplňky stravy pro zdraví kloubů nebo kůže a srsti.
Jak se zbavit klíšťat a blech

Klíšťata jsou problémem od jara do
podzimu, blechy ale mohou vaše domácí mazlíčky pozlobit v jakémkoliv ročním období. Jako by nestačilo, že našim
mazlíčkům doslova pijí krev, svědí je
tělo a přehnaným škrábáním si mohou
poranit kůži, do které se pak může dostat infekce. Tito parazité ale mohou
dokonce přenášet tasemnice a nebezpečné infekce, jako je lymská borelióza.
A nevěřte tomu, že blechy psí na člověka nejdou. Naštěstí existuje hned
několik různých typů přípravků, které
umožní se problémům s ektoparazity
vyhnout: obojky, spot-ony, repelentní
spreje, šampony či postřiky. Mezi ty,
které působí dlouhodobě a preventivně
patří například spot-ony. Účinná látka
je přesně odměřená v pipetě, kterou zvířeti nakapete na kůži za krk a proti parazitům působí několik týdnů. Například
spot-ony značky Fypryst, které seženete pro různě velké psy i kočky, fungují
proti klíšťatům, blechám i všenkám.
Mezi přírodnější varianty patří Fytopipeta značky Pet Health Care, jejíž
účinnou látkou je geraniol, který je
součástí citronelového oleje. Tato látka
má repelentní účinky. Stejnou účinnou
látku obsahuje i Pet Health Care Fyto
obojek.
Novinkou mezi přírodními přípravky
v boji proti ektoparazitům je také TraumaPet protect spray Ag s koloidním
stříbrem, geraniolem, tymiánem a ar-

Přípravky na odčervení
• Dehinel plus Flavour a.u.v. tbl. 1x2

Blechy a klíšťata:
ektoparaziti psa a kočky
• Fypryst Cat spot-on pro kočky
• Fypryst Dogs spot-on pro psy
• PET HEALTH CARE Fyto obojek
FORTE pro psy a kočky
• PET HEALTH CARE Fytopipeta
• TraumaPet® protect spray Ag
spray na kůži a srst

ganovým olejem. Tento sprej pomáhá s ochranou proti parazitům a také
urychluje hojení drobných ran po jejich
kousnutí a předchází opětovnému napadení. Sprej stačí nastříkat jednou za
den před procházkou na suchou srst.

Pravidelné odčervení je základ

Dospělé psy a kočky byste měli preventivně odčervovat pravidelně třikrát
až čtyřikrát za rok. Kočky, které žijí
výhradně v bytě a nechodí vůbec ven,
stačí odčervovat dvakrát za rok. Pokud
nechcete domácí mazlíčky zatěžovat
preventivním odčervováním, lze provést
koprologické vyšetření a léky podat až
v případě, že je to potřeba. V lékárně
seženete odčervovací tablety a také
ochucené pasty, které jsou vhodnější
pro štěňata a koťata. Mezi nejoblíbenější patří tablety Dehinel plus Flavour,
které slouží k prevenci i léčbě infekcí

způsobených škrkavkami, měchovci
i tasemnicemi.

Péče o oči a uši

Uši a oči vašich mazlíčků byste měli
pravidelně kontrolovat. Častěji pak
u psů, kteří mají boltce převislé nebo
hodně chlupaté a na záněty trpí častěji.
Důležité je poznat a začít léčit zánět

Záněty uší a očí
• TraumaPet® oto Ag – ušní kapky
• TraumaPet® ophtal Ag – oční kapky
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Péče o klouby

Péče o kůži a srst

• ALAVIS™ 5 90 tbl
• ALAVIS™ Triple Blend Extra silný
700 g

• TraumaPet® shampoo Ag – šampón
• ALAVIS™ Nutri 200 ml

hned v začátku, v opačném případě
hrozí poškození nebo dokonce ztráta
sluchu nebo zraku. Mezi nejčastější příznaky zánětu uší patří třepání hlavou,
škrábání uší, otírání uší o zem nebo
o stěnu, zarudnutí, výtok a zápach.
Zánět očí často poznáte podle zarudnutí, výtoku nebo zalepení očí.
Při zánětu mohou napomoci i přípravky
s nanočásticemi stříbra, které pomáhají
při bakteriální i kvasinkové infekci. Ušní
kapky TraumaPet® oto Ag pomáhají při
rozpouštění a odstraňování nahromaděného ušního mazu a podporují zotavení a hojení zánětů a infekcí vnějšího
ušního kanálu. Oční kapky TraumaPet®
ophtal Ag oko čistí a zvlhčují a jsou
vhodné pro urychlení zotavení v případě zánětů očí a očních víček.

Pro zdravou kůži a lesklou srst

Kůže je největším orgánem těla a má
mnoho funkcí, proto je důležité věnovat
jí náležitou pozornost a péči. Krásný
a lesklý kožíšek je navíc jedním z důkazů celkového zdraví. Prvořadá je vyvážená strava s obsahem cenných esenciálních mastných kyselin a vitamínů, jako
je biotin, zinek, selen, vitamíny A a B.
Pro lepší kondici a vitalitu a pro kvalitní, lesklou a zdravou srst, kůži a drápky
u psů a koček je vhodné doplnit stravu
o vyvážený poměr omega 3 a 6 mastných kyselin, například 100% přírodním
lososovým olejem. Ten značky ALAVIS™
Nutri je navíc obohacený o další vitamíny a minerály pro ještě lepší účinky.
Mezi další doplňky stravy, které mají
skvělé účinky na kůži a srst, patří mořská řasa kelpa, pivovarské kvasnice
a lněný nebo ostropestřecový olej.
Důležité je i pravidelné vyčesávání, a to
nejen u dlouhosrstých zvířat. Rozčesávání distribuuje přirozený kožní maz
po celé délce chlupu, čímž ho chrání
a vyživuje. Rozčesáváním navíc pokožku prokrvujete a zbavujete srst starých

a odumřelých buněk a chlupů, které by
mohly způsobit zapaření nebo dokonce
zánět, třeba velmi bolestivý a nepříjemný hot spot.
V případě, že dojde k nějakému zánětu
či poranění kůže, je nutné ránu vydezinfikovat.
Léčbu poranění i zánětů lze doplnit použitím speciálně vyvinutého šampónu
TraumaPet® shampoo Ag s koloidním
stříbrem, které pomáhá léčit rány a záněty kůže.

Péče o zuby
• TraumaPet®
stoma Ag
– zubní pasta

TIP:
Mnoho psů a koček v určitých
situacích trpí velkým stresem
a nervozitou. Jsou to nejen
ohňostroje a bouřky, ale pro
některá zvířata také návštěva
veterináře, změna prostředí,
cestování nebo domácí
oslavy, na kterých se sejte
větší množství lidí. Pokud
stresových situací nemůžete
svého mazlíčka ušetřit úplně,
vyzkoušejte čistě přírodní
přípravek ALAVIS™ Calming
Extra Silný. Pomůže je zklidnit,
aniž by měl vliv na osobnost či
aktivitu zvířete.

Péče o klouby a zuby

Každé zvíře má jiné nároky na péči
o klouby. A nejde jen o hmotnost zvíře,
přestože obrovská a těžká psí plemena
klouby samozřejmě zatěžují svou vahou
více, než ta trpasličí. Záleží ale také na
genetických předpokladech a na tom,
jaké množství a jaký typ pohybu zvíře
má. Opět bude mít jiné nároky například bytová kočka, závodní chrt a bernardýn žijící celoročně na zahradě. Na
komplexní kloubní výživu zvířat se specializuje značka Alavis. Kloubní výživa
ALAVIS™ 5 je určena pro psy a kočky,
vyživuje chrupavky a podporuje promazávací vlastnosti kloubní tekutiny.
Obsahuje všechny důležité látky, které
se vyskytují ve zdravých kloubech, a je
obohacená o kyselinu hyaluronovou.
Svým domácím mazlíčkům byste měli
také pravidelně kontrolovat a čistit
zuby. Obzvlášť, pokud máte podezření,
že by mohli mít nemocné dásně. Zdravé
dásně jsou růžové, hladké a lesklé.
Zánět dásní je velmi častý i u mladých
zvířat a mezi první příznaky patří zápach z tlamy, zarudlé, oteklé či krvácející dásně, přehnané slintání, nechuť
k jídlu a apatie. Neléčený zánět může
postupně přejít až do paradontózy. Čistit zuby byste měli psům a kočkám aspoň dvakrát týdně. Léčbu onemocnění
dásní podporuje zubní pasta TraumaPet® stoma Ag s účinnou látkou NanoComplex s koloidním stříbrem, které
působí antibakteriálně a protizánětlivě.
Tato pasta má navíc jemnou chuť masa,
díky které bude čištění zubů pro vaše
mazlíčky mnohem příjemnější.
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UPLATNĚNÍ HOŘČÍKU
V ŽENSKÉM ZDRAVÍ
Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století.
Jedná se převážně o intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů,
které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role,
energetického metabolizmu a reparačních procesů genetické informace.
Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nejvíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy
a životním stylem. Nedostatek hořčíku
je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá
o jeho dostatku či nedostatku v organizmu. Spíše až sama substituce hořčíku
nám může pozitivní odpovědí organizmu
předcházející deficit potvrdit.
Hořčík, mimo dobře známé nejčastější
využití při stresových situacích, kdy se
zvyšuje potřeba magnézia, či při svalových křečích z nedostatku magnézia,
má význam i v oblasti ženského zdraví.
Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta
močí i potřeba v organizmu. Prohloubený nedostatek hořčíku v organizmu
je oproti ostatní populaci patrný také
u dlouhodobých uživatelek kombinované hormonální kontracepce.
Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace
i premenstruačního syndromu, kde se
uplatňuje jeho obecně relaxační mechanizmus na svalovinu (ať již ve stěně
dělohy či ve stěně cév).

Velký význam při suplementaci mag- Při volbě vhodného přípravku k doplnézia má velikost dávky (vhodnější ňování magnézia bychom však neměli
je podávat nižší dávku hořčíku 2–3× zapomínat na omezení, která nevyplýdenně) a forma podávané sloučeniny vají ze samotné substituce hořčíkem,
magnézia v preparátu, neboť biologic- ale z obsahu dalších složek obsažených
ká dostupnost magnézia v jednotlivých v kombinovaných preparátech.
preparátech typu potravinových doplňků či volně prodejných léků se velmi Zejména v ženském lékařství je třeba
různí. Doporučeníhodné jsou organické vyhnout se nadměrným dávkám vitamísloučeniny hořčíku (např. magnézium nu B6 (pyridoxinu), protože ten má svou
maximální dávku
orotát), které zav těhotenství a kojišťují lepší vstřeVhodnou volbou pro
jení. Při dodržení
bávaní hořčíku.
doplňování hořčíku, a to nejen
doporučených dáv ženském lékařství, je pak
vek pro doplňopreparát s organickou
vání hořčíku by se
mohlo stát, že přesloučeninou hořčíku,
kročíme maximální
díky které se magnézium
doporučenou dávlépe vstřebává.
ku pyridoxinu, tedy
vitaminu B6.
Vhodnou volbou pro doplňování hořčíku, a to nejen v ženském lékařství, je
pak preparát s organickou sloučeninou
hořčíku, díky které se magnézium lépe
vstřebává. Vhodnější je podávat nižší
dávku hořčíku 2–3× denně.
MUDr. Oldřich Šottner
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Nepečené dezerty
Existuje mnoho výtečných dezertů, během jejichž přípravy nemusíte stát u rozpálené trouby
ani nepotřebujete mnoho pekařských zkušeností. Jde o nepečené dezerty, které jsou často i zdravější
než pečené, rychle připravené a pochutná si na nich celá rodina nebo návštěva.

Čokoládové
kuličky

Piškotový dort
ze zakysané smetany
s ovocem

Tvarohová roláda
s jahodami

Tento moučník je česká klasika.
Je poměrně lehký, není příliš
sladký a může být pokaždé jiný
podle toho, jaké ovoce máte
zrovna po ruce.

Stejně, jako se k tvarohu hodí banány,
se k němu hodí i čokoláda. Tyhle
kuličky rovněž zvládnete připravit za
pouhých pár minut, ale potěšíte s nimi
snad jakéhokoliv mlsouna.
Suroviny: 200 g jemného tvarohu,
2 PL zakysané smetany, 1 PL medu,
máslové sušenky, mandle a čokoláda
podle potřeby.
Utřete tvaroh s medem a zakysanou
smetanou. K této hmotě postupně
přidávejte na prášek rozmixované
sušenky a utřete hmotu, ze které lze
mokrýma rukama tvarovat kuličky.
Doprostřed každé kuličky během toho
vložte celou mandli. Kuličky dvakrát
obalte v nastrouhané čokoládě a na
pár hodin odložte do chladu.

Tato nepečená roláda je hotová
během 15 minut, k její přípravě stačí
pouhých pár surovin a chutná naprosto
neodolatelně.
Suroviny: 1 kelímek smetany ke
šlehání, 3 kelímky zakysané smetany, 2 balíky dětských piškotů,
moučkový cukr nebo Granko,
čerstvé nebo konzervované ovoce
podle potřeby, čokoláda.
Vyšlehejte šlehačku a smíchejte ji se zakysanou smetanou
a moučkovým cukrem. Na oslazení můžete místo cukru použít
Granko – krém pak bude kakaový. Do dortové formy pečlivě
rozložte vrstvu piškotů, na ně
naskládejte vrstvu ovoce, zalejte
částí připravené smetanové směsi
a toto vrstvení několikrát opakujte. Poslední vrstvu by měl tvořit
krém nebo ovoce, případně dezert
můžete ještě ozdobit roztopenou
nebo nastrouhanou čokoládou.
Dezert uložte na noc ztuhnout
do chladničky.

Suroviny: 200 g BeBe sušenek,
1 banán, 1 PL másla, 2 KL medu,
jahody, moučkový cukr na posypání
V mixéru rozmixujte sušenky na
prášek, který smíchejte s rozmačkaným
banánem. Hmotu naneste na
potravinářskou fólii a mokrýma rukama
vytvarujte tenký obdélník. Rozmixujte
tvaroh s medem a máslem a vzniklou
hmotu rovnoměrně naneste na
obdélník z těsta. Na okraj naskládejte
čerstvé jahody, pomocí potravinářské
fólie srolujte do rolády a nechte
ztuhnout v chladničce.

https://www.nejrecept.cz/recept/tvarohove-cokoladove-kulicky-bez-peceni-r8027
https://www.nejrecept.cz/recept/nepecena-extra-rychla-tvarohova-rolada-s-jahodami-hotova-za-15-minut-r7926. Ilustrační foto.
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Ptali jsme se v lékárně…
Lékárna U Zlatého raka

Tentokrát jsme zavítali do Přelouče, konkrétně do Lékárny U Zlatého raka,
která se pyšní rozsáhlou nabídkou veterinárních přípravků. Na naše zvídavé otázky
odpovídala milá paní doktorka farmacie – Marie Filipová.
Již delší dobu prožíváme nelehkou
dobu koronavirové pandemie. Jak se
Vám ji daří zvládat v lékárně?
Nezakrývám, že pandemická doba pro nás
byla a stále ještě je náročná. Museli jsme
si zvyknout na to, že to jsme my, kdo
tvoří první linii, na koho se lidé obracejí o radu, když je jejich lékař z nějakého
důvodu nedostupný. Pacienty jsme učili
využívat všech možností, které poskytuje
systém eReceptu, tedy i možnosti objednat si své léky předem nebo více využívat
výhody vyzvedávání na občanský průkaz.
Nemálo lidí v době pandemie pochopilo,
že lékárník není „jen ten za pultem“, ale
je to odborník, který je nejen schopen,
ale i ochoten pomoci odbornou radou,
ale i obyčejným lidským přístupem. Museli jsme se naučit komunikovat i s těmi,
kteří měli koronavirus za „chřipečku“,
odmítali očkování kvůli jeho škodlivosti
či dokonce transfuzi krve od očkovaného
jedince. Naše lékárna měla ale to štěstí,
že se jí dosud koronavirus vyhýbal.
Jak se změnilo chování zákazníků ve
srovnání s dobou před pandemií?
Naše lékárna patří velikostí ke středním
a sídlí na menším městě nedaleko krajských Pardubic. Náš sortiment zahrnuje
nejen léky na předpis, volně prodejné
léky a doplňky stravy, ale i zdravotnické
pomůcky – na poukaz i volně prodejné
– a také zdravotní obuv. Kromě lékárny v Přelouči provozujeme také výdejnu
v Rohovládově Bělé. Opakované vyhlašování nouzového stavu, omezení cestování, větší využívání práce z domova,
karanténní opatření, to vše se odrazilo
ve změně chování lidí, kteří vyhledávají zdravotní – tedy i lékárenskou – péči
v místě bydliště nebo jeho blízkém okolí.
I v této nelehké době stoupá v lékárnách poptávka po veterinárních přípravcích; je to dáno i nárůstem počtu
domácích mazlíčků. Platí to i ve Vaší
lékárně?
Nemálo lidí si v době pandemie pořídi-

lo domácího mazlíčka. Jedná se většinou
o méně zkušené chovatele, kteří si dost
často přijdou do naší lékárny nejen pro
nějaký přípravek pro svého mazlíčka, ale
i pro odbornou radu.
Volně prodejné veterinární přípravky znamenají pro lékárníky vhodnou
možnost rozšíření nabídky. Vnímáte to
také tak?
Určitě; ruku v ruce s tím musí jít ale naše
odbornost, abychom mohli dotyčnému
erudovaně poradit.
Máte v rámci vystavení v lékárně samostatnou kategorii veterinárních přípravků?
Ano, můžete se sami přesvědčit.

Mezi předpoklady rozšíření nabídky
o kategorii veterinárních přípravků
patří, že cílová skupina pacientů a zákazníků lékárny má často domácího
mazlíčka a lékárny mají nyní již standardně nabídku vnějších i vnitřních
antiparazitik. Daří se Vám tyto zákazníky oslovit i nabídkou dalších produktů jako např. ušních a očních kapek
a doplňků stravy?
Oční záněty u domácích mazlíčků jsou
jedním z nejčastějších problémů, které
v lékárně řešíme. Mezi zákazníky – chovateli jsou také žádané přípravky s obsahem nanostříbra ve formě ušních kapek.
Majitelé u svých psů a koček (a v našem
kraji i koní) rozhodně nezanedbávají ani
péči o jejich klouby. Chovatelé užitkových zvířat po nás zase žádají zejména
vitamínové doplňky.

O jaké veterinární produkty je ve Vaší
lékárně zájem?
V poslední době narostl zájem o veterinární přípravky s obsahem kanabiodiolu
(CBD) ve formě kapek nebo jako součásti
vícestupňové kloubní výživy. Dost často
se setkáváme také s poptávkou pro pamlscích pro ústní hygienu.
Naše lékárna se také jako jedna z mála
specializuje na magistraliter přípravu veterinárních léčiv. Spolupracujeme se zavedenými veterinárními klinikami v Hradci Králové a Pardubicích, obracejí se na
nás i další veterinární lékaři z blízkého
okolí, ale také jejich klientela z větší
vzdálenosti (Dobruška, Semily, Červený
Kostelec).
Veterinární medicína má svá specifika
např. v terapii bolesti, a tak i samoléčba v této oblasti není jednoduchá.
Vzděláváte se v této oblasti?
Vzdělávání ve veterinární oblasti nemůžeme zanedbávat. Naše profesní komora
pořádá různé vzdělávací akce zaměřené
na veterinární problematiku. Účastníme
se i vzdělávacích akcí pořádaných Komorou veterinárních lékařů. Konkrétní problémy pak máme možnost konzultovat
přímo se specialisty na určitou oblast
veterinární medicíny ze spolupracujících
klinik. Naše konzultace se pak zaměřují
zejména na možnost přípravy veterinárních léčiv nebo využití humánních přípravků ve veterinární praxi.
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Výherní křížovka
o produkty Galmed
Správné řešení tajenky pošlete nejpozději do 20. 4. 2022 na e-mail: soutez@mojelekarna.cz
(do předmětu e-mailu napište „Magazín ML – tajenka“), nebo poštou na adresu
redakce: Czechiapharm Print s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava. Zasláním tajenky
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
Vylosovaní výherci budou zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.
Tajenka: Minerály jako ...
KAŽDÁ ODPOVĚĎ VYHRÁVÁ SLEVU 100 Kč na nákup
na e-shopu mojelekarna.cz
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VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA – Křížovka: Kateřina Buršíková, Věra Blechová, Jiřina Fiantoková. Soutěž: Jana Holubová, Eva Bolebruchová Burešova,
Alexandra Kovářová, Sýkorová Ludmila, Hana Stodolovská, Jiří Kysela, Karel Pišan, Luděk Jaroš, Procházková Petra
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Soutěž o 10 balíčků produktů
značky
od společnosti
SOUTĚŽNÍ
OTÁZKA:
Který olej náleží mezi nejdražší
a nejvíce ceněné suroviny
i ve veterinární kosmetice?
A. Arganový olej, který obsahuje beta-karoten,
esenciální mastné kyseliny a vitamíny A a E,
proto je vhodným doplňkem
pro zlepšení stavu srsti.
B. Slunečnicový olej, díky vysokému
obsahu vitaminu E.
C. Olivový olej bohatý na vitamín E,
beta-karoten a chlorofyl.

Správné řešení soutěžní otázky pošlete nejpozději do 20. 4. 2022 na e-mail: soutez@mojelekarna.cz (do předmětu e-mailu napište
„Magazín ML – soutěž“), nebo poštou na adresu redakce: Czechiapharm Print s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava. Zasláním odpovědi dáváte souhlas se
zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Vylosovaní výherci budou zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.

