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PETRA ABSOLONOVÁ
A MICHAELA PŘIKRYLOVÁ:

Žádný boj není
předem ztracený

Vaše MOJE LÉKÁRNA:

Jubilejní 10. ročník magazínu Moje lékárna

PŘIPRAVTE SE NA SLUNCE!

129 Kč

159Kč

Moje Lékárna Panthenol
sprej 10% 150 ml

Beta karoten Galmed
12000 IU 100 + 20 tobolek

Kosmetický přípravek.

Doplněk stravy.
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Vážení a milí čtenáři,

Obsah

jarní vydání našeho magazínu Moje lékárna je
zaměřeno na velmi důležitou, často však opomíjenou aktivitu spojenou se zdravím – ano, řeč
je o prevenci. Té se i nad rámec své profese věnují milé zdravotní sestřičky z Masarykova onkologického ústavu v Brně, paní Petra Absolonová a Michaela Přikrylová. Rozhovor s těmito
dámami najdete na stranách 14–15, kde se dozvíte mnoho užitečných informací, které možná
mohou vám nebo vašim blízkým zachránit život.
Článek: Víte, že...? je krátkým, stručným, ale výstižně shrnutým obsahem přednášek sestřiček
z projektu M&P& a taktéž stojí za vaši pozornost.
Dále z odborných článků přinášíme text o zánětech močových cest, zdravém srdci a cévách
nebo o kardiovaskulární rehabilitaci. Nezapomínáme ani na tipy, jak si bezpečně užít pobyt
v jarní přírodě. Pokud se rozhodnete náš magazín přečíst, ať už v přírodě, nebo v pohodlí domova u dobré kávy, přejeme vám příjemné čtení,
které vám přinese mnoho nových informací. Na
další vydání – prázdninový speciál – se můžete
těšit opět v červenci.
Mějte krásné dny plné pozitivní energie!
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Záněty močových cest
Zdravé srdce a cévy jsou základ
pro dlouhý život
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TěhuDay Festival o těhotenství,
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Ach, ty opary a afty!
Kardiovaskulární rehabilitace
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Ondrou z Mojí lékárny
Křížovka
Soutěž
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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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Záněty močových cest
Co jsou to močové cesty a jak se dělí?
Vylučovací systém je tvořen ledvinami a močovými cestami.
Hlavním úkolem je vylučování odpadních látek (exkrece) a udržování přiměřeného
obsahu vody a iontů v organismu (tzv. homeostáza). Močové cesty se dělí na horní
(ledvinná pánvička, kalich a močovod) a dolní (močový měchýř a močová trubice).
•

Bakteriurie – v moči se nachází
zvýšené množství bakterií.

•

Polyurie – pacient je schopen
přijmout zvýšené množství tekutin
(až 10 l denně), což může v důsledku poškodit samotné ledviny.
Nejčastější příčinou je zvýšený
příjem tekutin, zvýšená žíznivost,
vylučování glukózy v moči (prediabetes, diabetes), nedostatek
antidiuretického hormonu anebo
užívání některých léků (diuretika).

•

Zánět močových cest je nepříjemné infekční onemocnění močového měchýře
(cystitida), močové trubice (uretritida)
nebo močových cest. Infekce močových
cest může probíhat v různých intenzitách – od nenápadného zánětu, který
nepřináší větší problémy, až po nebezpečný bakteriální zánět ohrožující ledviny (pyelonefritida).

Jaké jsou nejčastější příznaky
onemocnění močových cest?
•

•

Nykturie – je charakterizována
zvýšeným výdejem moči v noci,
vyskytuje se u některých onemocnění ledvin a srdce.
Oligurie – jedná se o sníženou
produkci moči v celkovém objemu
pod 500 ml za den. Zdravý jedinec
vyprodukuje přibližně 1,5 l moči
denně. Na vině jsou opět často
onemocnění ledvin, srdce anebo se
může nacházet překážka v močovodu.

•

•

Dysurie – tento název charakterizuje různé poruchy močení,
jedná se o bolestivé močení, slabý
proud, přerušované močení. Dysurie může signalizovat překážku v moNejčastějšími původci jsou
čových cestách,
bakterie. Ty jsou schopné
zánět močových
cest, případně
se dostat z konečníku
i zbytnění proaž do močového měchýře,
staty.
kde se bakterie rozmnoží.

Anurie – pacient nevytvoří více než
Proto je nutné se po stolici
•
Polakizurie
50 ml moči za
správně a důsledně utřít.
– nemocný si stěden. Jedná se
žuje na bolest při
o život ohromočení a časté nutkání na močení.
žující stav, kdy je okamžitě nutné
Tyto příznaky ukazují na záněty
navštívit lékaře.
ledvin, močových cest anebo na
samotnou obstrukci v močových
Proteinurie – projevuje se přícestách.
tomností bílkoviny v moči, často
se může vyskytnout u diabetiků,
případně doprovázet onemocnění
ledvin.

•

Hematurie – krev v moči. Tento
problém mohou imitovat i některá antibiotika, chemoterapeutika
a potraviny, které způsobují zbarvení moči.

•

Enuréza – pacienta trápí pomočování. Důvodem je opět nejčastěji
onemocnění močových cest, případně neuróza.
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V pokročilém stadiu zánětu se pak jedná o tyto příznaky: vyšší tělesná teplota, třesavka, výtok z močové trubice,
bolest zad.

Jak můžeme nemoci
předcházet
Nejlepší pomocí je prevence. Člověk
by měl onemocnění předcházet – dostatečná hydratace (2,5–3 l tekutin),
pravidelná hygiena a zdravá strava jsou
základem dobré imunity.
Ženy trpí na infekce mnohem častěji
než muži, a proto se doporučuje nosit
kvalitní bavlněné dámské spodní prádlo. Při delším zadržování moči vzniká
v močovém měchýři ideální prostředí
pro rozvoj choroboplodných zárodků,
a proto se nedoporučuje ji zbytečně zadržovat.
Při nechráněném pohlavním styku se
zvyšuje riziko vzniku močové infekce,
proto je dobré se po styku vymočit.
Nejčastějšími původci jsou bakterie (v 90 % Escherichia coli). Ty jsou
schopné se dostat z konečníku až do
močového měchýře, kde se bakterie
rozmnoží. Proto je nutné se po stolici
správně a důsledně utřít.

S výběrem vhodné léčby se vždy poraďte s lékárníkem nebo farmaceutickou
asistentkou.

Léčba zánětu močových cest
Zánět se diagnostikuje jednoduchým
vyšetřením z moči a z krve. Lékař zjistí osobní anamnézu, při podezření na
zánět často provádí ultrasonografické
vyšetření ledvin a močových cest a pro
potvrzení bakteriální infekce i CRP test.
Lékař pak po posouzení zdravotního
stavu nasadí antibiotika podle citlivosti bakterie. Cílem léčby je vždy trvale
odstranit patogeny
z močových cest
a zabránit rozvoji
V POKROČILÉM STADIU
komplikací (poškoZÁNĚTU SE PAK JEDNÁ
zení funkce ledvin).
O TYTO PŘÍZNAKY:
lin má močopudné
Proto je nutné pavyšší tělesná teplota,
účinky, využívá se
cienta v pokročitřesavka, výtok z močové
jako
diuretikum
lém stadiu močové
trubice, bolest zad.
nebo močové desinfekce (vyšší těinficiens.
lesná teplota, třesavka, výtok z moEnzymy (Wobenzym) – obsahuje určité čové trubice, bolest zad) vždy odeslat
spektrum enzymů, které mají schopnost k lékaři a nepokoušet se o samoléčení.
účelně ovlivňovat imunitu a tlumit zánět. U chronických infekcí se doporučuPharmDr. Ondřej Žák,
je užívat pravidelně a dlouhodobě.
Lékárna SANO Rychvald

Jak si můžeme pomoci sami?
Při prvních projevech je vhodné nasadit
zvýšené dávky vitamínu C, které okyselí moč. Tím zabrání rozvoji bakteriální
infekce, protože kyselé prostředí se pro
bakterie stává nevhodným. Dále se můžou nasadit doplňky stravy s extraktem
z kanadských brusinek (Galmed Cranbe
Akut fit) nebo D-manosa (Blokurima),
případně jejich kombinace. Svým účinkem zabraňují tomu, aby se bakterie
uchytily na stěny močového měchýře.
Dále pomáhají tzv. terpeny (Rowatinex) pro zvýšení sekrece moči, uvolnění
křečí močových cest, zlepšení prokrvení ledvin atd. Zvýšeným příjmem tekutin jsme pak schopni bakterii vyplavit
z močového měchýře.
Vhodné jsou též výtažky z bylin a plodů – máme na mysli břízu, přesličku,
lichořeřišnici, vřes, heřmánek nebo zlatobýl. Většina ze zde zmiňovaných byZdroje: https://euc.cz/clanky-a-novinky/clanky/zanet-mocovych-cest-priciny-priznaky-a-lecba/ | https://www.bylinkyprovsechny.cz/byliny-kere-stromy/stromy/
21-briza-ucinky-na-zdravi-co-leci-pouziti-uzivani | https://www.benu.cz/infekce-mocovych-cest | https://www.drmax.cz/pece-o-zdravi/co-pomuze-pri-infekci-mocovych-cest | https://www.lekarna.cz/clanek/zanet-mocovych-cest-8211-trapeni-mnoha-zen/ | https://cs.wikipedia.org/wiki/Vylu%C4%8Dovac%C3%AD_soustava
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Zdravé srdce a cévy jsou základ
pro dlouhý život
Kardiovaskulární onemocnění jsou stále nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Bohužel se
zdá, že vlivem epidemie COVID-19 úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění po mnoha letech
opět stoupá, a to i přes rozvoj v oblasti diagnostických a léčebných postupů.
Strašák zvaný ateroskleróza
Ateroskleróza je zodpovědná za akutní
infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu dolních
končetin, ale i další onemocnění, například ledvin, očí ad. Ateroskleróza je proces, při kterém se ve stěnách cév usazuje cholesterol. Cévní stěna se následně
vlivem zánětlivé reakce a současně tvorby tzv. aterogenních plátů stává méně
pružnou a zužuje se. Při úplném uzávěru
cévy pak dochází ke zmíněným komplikacím. I samotné zúžení však může přinášet problémy, např. v podobě anginy
pectoris nebo tzv. klaudikace – bolesti
dolních končetin při chůzi.
Rizikových faktorů, které ovlivňují rozvoj aterosklerózy, je celá řada. Mezi ty
hlavní patří nadváha a obezita, jejichž
výskyt je v české populaci dospělých
bohužel také na vzestupu. Obezita nejenže sama o sobě spouští aterosklerózu, ale zároveň je riziková z hlediska
vzniku dalších faktorů ovlivňujících aterosklerózu – vysokého krevního tlaku
(hypertenze), diabetu 2. typu, deprese
nebo dyslipidemie (nízká hladina HDL
cholesterolu v kombinaci se zvýšenou
hladinou LDL nebo celkového cholesterolu, triacylglycerolů).
Dalším významným rizikovým faktorem
je kouření. Tabákový kouř mj. poškozuje
cévy a v souvislosti s kardiovaskulárními onemocněními k tomu stačí i jen
malá dávka, dokonce v podobě pasivního kouření. Výhody zanechání kouření
jsou proto nesporné, a to i přes mírný
nárůst hmotnosti o několik kilogramů.
Pozor ale při výskytu kardiovaskulárních onemocnění v rodině a zvýšeném
obvodu pasu (za rizikový nebo vysoce
rizikový je považován obvod pasu větší
než 80, resp. 88 cm u žen a 94, resp. 102
cm u mužů) – v takovém případě neodkládejte preventivní vyšetření u praktického lékaře, které může pomoci včas

podrobnější informace a konkrétní rady
se obraťte na nutričního terapeuta. Mnoho užitečných informací najdete také na
stránkách www.obesity-news.cz.
Začít ale můžete sami – zapisováním
svého jídelníčku např. v rámci aplikace www.casprozdravi.cz, kde lze současně sledovat i pohybovou aktivitu
díky propojení aplikace s chytrými hodinkami, náramkem nebo telefonem.
Pravidelný pohyb má mnoho pozitiv.
Kromě toho, že zvýšením energetického výdeje pomáhá držet hmotnost pod
odhalit a/nebo včas zahájit snižování kontrolou, příznivě ovlivňuje také karrizika vzniku kardiovaskulárního one- diometabolické parametry, tzn. snižuje
krevní tlak a hladinu tuků v krvi, zlepmocnění.
šuje kompenzaci cukrovky, má antideStrava a pohyb v prevenci
presivní účinky ad. Mimo to ovlivňuje
fyzickou zdatnost, která je nejsilnějším
aterosklerózy
Základní výživová doporučení v preven- prognostickým faktorem u věkové skuci aterosklerózy se týkají tuků, cukrů piny nad 60 let. Prospěšná z hlediska
a vlákniny. Zatímco příjem tzv. nasyce- zvyšování zdatnosti může být i jen chůných mastných kyselin (obsaženy např. ze a postupné navyšování kroků. Ani po
v uzeninách, tučném masu a tučných infarktu nemusíte mít zásadní omezení,
mléčných výrobcích, v máslu, sádlu, ale nastavení intenzity zátěže se řídí jipalmovém, palmo-jádrovém a kokoso- nými pravidly než například výpočtem
vém oleji) bychom měli omezovat, na tepové frekvence. V případě přítomnosti
kardiovaskulárních
dostatečný příjem
onemocnění
se
bychom měli dbát
Rizikových faktorů,
o vhodné pohybou tzv. nenasycekteré ovlivňují rozvoj
ných
mastných
vé aktivitě poraďte
aterosklerózy, je celá řada.
kyselin,
zejména
se svým lékařem.
Mezi ty hlavní patří nadváha
omega-3 (obsaženy
a obezita, jejichž výskyt je
v rybách, vlašských
ořeších, řepkovém
v české populaci dospělých
či lněném oleji).
bohužel také na vzestupu.
Před jednoduchými
cukry přidávanými
do potravin v rámci průmyslové výroby
bychom měli dávat přednost komplexním sacharidům (luštěniny, ovesné či
jiné obilné vločky, žitný nebo celozrnný chléb, brambory, celozrnné těstoviny, rýže apod.), které jsou mj. i zdrojem
vlákniny. Pro dostatečný příjem vlákniny
je potřeba pravidelně konzumovat také
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
zeleninu a ovoce (min. 400 g/den). Pro
Mgr. Bc. Lucie Burdová

Spojte data o stravování a pohybové aktivitě do jedné aplikace
a zaznamenávejte i hodnoty krevního tlaku, glykemie ad.

Malá chvilka denně
pro váš lepší život

Manuál

úspěšného
hubnutí
Martin Matoulek a kol.
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www.casprozdravi.cz • www.oberisk.cz • www.obesity-news.cz
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Jak používat těhotenský
a ovulační test

ŽENSKÉ HORMONY DŮLEŽITÉ PRO
TĚHOTENSKÉ A OVULAČNÍ TESTY

•

Luteinizační hormon (LH) – během prvních 14 dnů ovariálního
cyklu (folikulární fáze) dochází
vlivem folikostimulačního hormonu
k dozrávání folikulu (tzv. Graafův
folikul) a zvyšuje se produkce hormonů estrogenů.
Estrogeny hrají též důležitou roli

v obnově a růstu děložní sliznice.
Ke konci folikulární fáze začíná
hrát svou roli i LH. Pomáhá dozrání
Graafova folikulu a přibližně 14. den
cyklu účinkem LH proběhne ovulace. Graafův folikul praská a vajíčko je uvolněno do břišní dutiny.
Následně se dostane vejcovodem až
do samotné dělohy. Principem ovulačních testů je změna hladiny LH.

•

Choriový gonadotropin (hCG)
– hCG je produkován placentou
v průběhu těhotenství. Po prasknutí Graafova folikulu (v luteální
fázi) se folikulární buňky přetvoří
v tzv. žluté tělísko, které tvoří estrogeny a progesteron. HCG právě
stimuluje tvorbu žlutého tělíska.
Produkovaný hormon progesteron
má vliv na sekreci děložní sliznice,
která je následně schopna přijmout
oplozené vajíčko.

Na principu zvýšené hladiny hCG je založena detekce těhotenských testů.

JAK POUŽÍVAT TĚHOTENSKÉ TESTY

1.

2.

Test těhotenský Comfort 2 ks
Tento test se provádí přímým
vložením proužku do zkumavky
s močí. Využívá metodu imunoenzymatické reakce ke kvalitativnímu
detekování přítomnosti choriového gonatotropinu (hCG) v moči,
kdy vyšší dávky tohoto hormonu
indikují probíhající těhotenství.
Výhodou testu je fakt, že se může
provádět kdykoliv během dne. Citlivost testu je již od 10 mIU/ml.
Test těhotenský Comfort Plus
10 tyčinka 1 ks
Tento test se provádí přímým
vložením tyčinky do proudu moči
anebo do čisté zkumavky s ode-
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3.

4.

branou močí. Využívá stejnou
metodu imunoenzymatické reakce
ke kvalitativnímu detekování
přítomnosti choriového gonatotropinu (hCG) v moči, kdy vyšší dávky
tohoto hormonu indikují probíhající těhotenství. Výhodou testu je
fakt, že se může provádět kdykoliv
během dne.
Oproti prvnímu testu je tento test
citlivější, u hCG je schopen detekovat i jednotky (< 10 mIU/ml).
Clearblue digitální těhotenský
test s ukazatelem týdnů 1 ks
Těhotenský test Clearblue digital
dokáže ukázat i týden těhotenství. Tento test se provádí přímým
vložením tyčinky do proudu moči
anebo do čisté zkumavky s odebranou močí. Na základě naměřené
hodnoty hCG dokáže tento test
odvodit týden těhotenství. Test
vykazuje citlivost 25 mIU/ml hCG.
Test by se neměl provádět ve velmi
suchém prostředí kvůli tvorbě
elektromagnetického výboje
a v blízkosti zdrojů elektromagnetického zařízení (PC, mobilní
telefon, TV).
Clearblue PLUS rychlá detekce
těhotenský test 1 ks
Tento test se provádí přímým
vložením tyčinky do proudu moči
anebo do čisté zkumavky s odebranou močí. Na základě naměřené hodnoty hCG (< 25 mIU/ml)
dokáže tento test napovědět, zda
jste těhotná.

Po dni očekávané menstruace se může testování provádět
v kteroukoliv denní dobu. Pokud
menstruaci teprve očekáváte,
je lepší odebrat první ranní moč
a následně provést test.

Po dni očekávané
menstruace se může
testování provádět
v kteroukoliv denní
dobu. Pokud menstruaci teprve očekáváte, je lepší odebrat první ranní moč a následně provést
test.

JAK POUŽÍVAT OVULAČNÍ TESTY

1.

Ovulační test OVULAR 5 ks
Tento test se provádí ponořením proužku do čisté zkumavky

2.

s močí. Vzorek
projde membránou a v případě,
že je ve vzorku
přítomen LH, se
v oblasti testovací zóny objeví
barevný proužek. Pokud je test negativní, tento proužek se neobjeví.
Kontrolou správně provedeného
testu je barevný proužek v oblasti
kontrolní zóny.
Clearblue digitální ovulační test
10 ks
Nejprve je nutné vyjmout testovací
tyčinku z fóliového obalu, kterou
je následně nutné vložit do držáku
testu. Vložte testovací tyčinku do
držáku testu, dokud nezaklapne
na místo a nezobrazí se symbol
připravenosti k testování. Když
se objeví symbol připravenosti
k testování, ihned proveďte test.
Symbol připravenosti k testování
začne po 20–40 sekundách blikat,
což znamená, že test probíhá. Test
se provádí buď přímo vložením
do proudu moči anebo vložením
tyčinky do čisté zkumavky s močí.
Na displeji se během 3 minut zobrazí výsledek.
PharmDr. Ondřej Žák,
Lékárna SANO Rychvald

Zdroje: https://eshop.mojelekarna.cz/test-tehotensky-comfort-10-2ks-moje-lekarna | https://eshop.mojelekarna.cz/test-teh-comfort-plus-10-tycinka-1ks-moje-lekarna
https://www.drmax.cz/clearblue-digitalni-tehotensky-test-s-ukazatelem-tydnu-1-ks | https://eshop.mojelekarna.cz/clearblue-plus-rychla-detekce-tehotensky-test-1ks
https://eshop.mojelekarna.cz/ovulacni-test-ovular-5ks | https://cz.clearblue.com/sites/default/files/wysiwyg/products/leaflets/2300575_02%20Czech.pdf
https://www.wikiskripta.eu/w/Choriov%C3%BD_gonadotropin
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Osobní údaje a zdravotnictví

Co jsou osobní údaje ve zdravotnictví, komu může lékař sdělit informace o vašem zdravotním stavu či kdo může
nahlížet do vaší zdravotní dokumentace a zda lze tento okruh lidí omezit jsou hlavní otázky článku připraveného ve
spolupráci s poradenským portálem Neztratit se ve stáří. Dále rozebereme otázky, kdy je k péči o zdraví nutný váš
souhlas a za jakých podmínek můžete být hospitalizováni bez vyjádření souhlasu.
Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve zdravotnictví jsou vaše
jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, příp.
číslo občanského průkazu a podobné informace, na základě kterých vás lze identifikovat. Tyto informace musíte lékaři sdělit,
aby vám mohl založit zdravotní dokumentaci. Hlavním osobním údajem je zde rodné
číslo. To je obsažené ve vaší kartě na konkrétním pracovišti, případně v evidenci nazývající se Národní zdravotnický informační systém. Tyto údaje jsou přísně chráněny
proti zneužití. Vedle osobních údajů máte
jako pacienti povinnost sdělit zdravotnickému pracovníku všechny závažné skutečnosti týkající se vašeho zdravotního stavu.

Kdo může do dokumentace nahlížet?

Do zdravotní dokumentace můžete nahlížet vy jako pacient, váš zákonný zástupce
nebo opatrovník a dále osoby výslovně určené pacientem. V případě smrti pacienta
mohou do dokumentace nahlížet osoby
jemu blízké, např. rodiče, potomci či manžel, které újmu na druhém pociťují jako
újmu vlastní. Pacient může určité osoby
také z nahlížení do jeho zdravotní dokumentace vyloučit. Takovým osobám budou
informace poskytnuty pouze v nezbytném
rozsahu a za předpokladu, že je to v zájmu
ochrany jejich zdraví (například z důvodu
dědičné nemoci).
Osoby blízké mají také právo na informace ohledně zdravotního stavu pacienta.
V případě, že budete schopni vyslovit, jakým osobám může lékař sdělit informace
o vašem zdravotním stavu či jakým naopak
toto sdělit nesmí, lékař bude postupovat
dle vašeho přání.

Informovaný souhlas

Do zdravotnického zařízení můžete být
přijati pouze s vaším souhlasem. Je pravděpodobné, že po vás doktor bude chtít
tento „informovaný souhlas“ podepsat,
aby měl důkaz o tom, že jste s konkrét-

ními zdravotními službami opravdu souhlasili. Konkrétní zdravotní službu můžete
samozřejmě také odmítnout, ale pokud by
mohl být tímto odmítnutím ohrožen váš
zdravotní stav, budete muset podepsat tzv.
„revers“, tedy prohlášení o odmítnutí poskytnutí zdravotní služby.
V případě, že pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s určitým zákrokem, je možné, aby
za něj tento souhlas vyslovila jiná osoba. Takovou osobu si můžete předem určit a v případě, že žádnou neurčíte, nebo
taková osoba není dosažitelná, pak může
dát souhlas váš manžel. Pokud ani ten
není k dispozici, pak rodič, a když nelze
sehnat ani rodiče, pak může souhlas učinit
jiná svéprávná osoba blízká, např. sourozenec, dospělý potomek apod.

Dříve vyslovené přání

Souhlas k provedení zdravotního zákroku
můžete vyslovit i do budoucna, tedy předtím, než vůbec zjistíte, že takovou zdravotní službu budete potřebovat. Tímto způsobem např. můžete stanovit, že nechcete
být uměle udržováni při životě. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu
s ověřenými podpisy a platí 5 let.
V určitých případech je možné, aby byla
pacientovi poskytnuta neodkladná péče,
přestože s hospitalizací či s konkrétním
zákrokem souhlas nevyslovil (když jeho
zdravotní stav neumožňuje, aby souhlas
vyjádřil, nebo trpí vážnou duševní poruchou, která by v případě neléčení mohla
vést k vážnému poškození zdraví pacienta).

I lékař může odmítnout poskytnutí
zdravotní služby

Lékař může odmítnout poskytnutí péče
v případě, že se nejedná o neodkladnou
péči, odmítnete prokázání totožnosti,
pokud hrozí překročení kapacity zařízení
nebo když pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytova-

tel uzavřenu smlouvu. Dále může ukončit
péči, když pacient závažným způsobem
omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup, neřídí se vnitřním řádem nebo
přestal poskytovat součinnost nezbytnou
pro další poskytování zdravotních služeb
a jeho chování není způsobeno zdravotním
stavem.

Návštěvy ve zdravotnickém zařízení

Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém
zařízení návštěvy, a to pokud to umožňuje
zdravotní stav pacienta, nebudou ohrožovat ostatní pacienty a proběhnou v souladu s vnitřním řádem daného zařízení. Je
možné, že si konkrétní zdravotní zařízení
stanoví navíc další pravidla.

Kdo a jak může vyřizovat osobní záležitosti v době hospitalizace?

Existuje okruh osob, které mohou vyřizovat vaše záležitosti za vás. Jednou z klasických forem zastoupení je udělení plné
moci. Plná moc musí být písemná a podepsaná, a v určitých případech musí být
podpis i úředně ověřen. Bez plné moci vás
v běžných záležitostech může zastupovat
též váš manžel nebo manželka.

Jak vyřešit přebírání důchodu?

V případě, že existují důvody, pro které
nejste schopni sami přebírat váš důchod,
můžete určit osobu, která se stane tzv.
zvláštním příjemcem dávky důchodového
pojištění. Žádost se podává na obecním
úřadě v místě trvalého bydliště příjemce
důchodu (vás) a žadatelem je osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Tento
zvláštní příjemce je povinen dávku používat ve prospěch oprávněného (vás), tedy
toho, pro koho je dávka původně určena,
a osob, které tento oprávněný vyživuje.
Pro poradenský portál Neztratit se ve stáří
JUDr. David Novotný, advokát
www.neztratitsevestari.cz

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.
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TěhuDay

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
Těhotenství a mateřství patří mezi nejkrásnější období plné očekávání a neopakovatelných
okamžiků v životě ženy. Současně je to doba velkých tělesných, psychických a hormonálních změn
nastávající maminky, která vstupuje do nové životní role.
Jak projekt vznikl?
Tento projekt se mi zrodil v hlavě jako
jedné z vás – ženě a mámě, která má dvě
dcery, ale neměla možnost rodit přirozeným porodem. Ptáte se proč? Bála jsem
se. A když se něčeho bojíte, tak ono se to
mnohdy nakonec stane. Takže nebát se
porodu, být připravená, mít správné informace, rady a již
od počátku těhoTěhuDay je festival s programem
tenství věřit v krászaměřeným na osvětu,
ný a jedinečný zázprostředkování moderních
žitek z narození
poznatků a přístupů z oblasti
nového človíčka.

ších zdravotnických subjektů, které nabídnou všem zájemcům odborné přednášky, konzultace a v neposlední řadě
zajímavé workshopy.

gynekologie, porodnictví a pod-

Pro všechny naporu zdravého životního stylu
stávající maminky
Co je hlavním
nejenom v období těhotenství.
a jejich partnery
cílem festivalu
je určen jedinečný
TěhuDay?
festival TěhuDay s programem zamě- Cílem TěhuDay je přinášet důležité
řeným na osvětu, zprostředkování mo- rady, informace, tipy a novinky v oblasderních poznatků a přístupů z oblasti ti gynekologie a porodnictví budoucím
gynekologie, porodnictví a podporu maminkám a jejich partnerům na aktuzdravého životního stylu nejenom v ob- ální témata, která jim mohou pomoci.
dobí těhotenství.
Zakladatelka a organizátorka projektu Přiblížíte nám program festivalu?
TěhuDay, paní Gabriela Kotová, vzpomí- Celý program podpoří týmy spolupraná na začátky festivalu, přibližuje jeho cujících lékařů, porodních asistentek,
cíle a program, na který se můžou ná- zdravotních sester, dul, fyzioterapeutů,
vštěvníci letos těšit.
lékárníků, nutričních terapeutů a dal-

V půlhodinových intervalech se budou
během celého dne střídat přednášky
a prezentace o předporodních kurzech,
porodu a šestinedělí, výživě v době
těhotenství a při kojení, lékovém poradenství, odběru pupečníkové krve,
psychologické pomoci čerstvým maminkám, ale také nejnovějších metodách v léčbě neplodnosti. Navíc budou
připraveny workshopy, dárečky, vzorečky od partnerů: tradičních kosmetických
a farmaceutických firem.
Společnost Sanovia, a. s. se stala letošním partnerem festivalu TěhuDay. Projekt Moje lékárna s doprovodnou zónou
Moje těhotenství připraví speciální program zaměřený na lékové poradenství,
edukaci, představení produktů privátní
značky a speciální měření nejenom pro
těhotné ženy a maminky. Po celou dobu
konání letošního festivalu TěhuDay
bude probíhat na Facebooku a Instagramu Moje lékárna a TěhuDay diskuzní
fórum POKEC reagující na aktuální témata a dotazy maminek. Připravujeme
také soutěže o atraktivní ceny a mnoho
dalšího.
Aktuální program a termíny festivalu
naleznete na www.tehuday.cz.
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nepřetržitá tísňová péče
po celé České republice
Hlavním posláním všech andělů strážných je pomáhat lidem a ochraňovat je.
Většina lidí věří, že existují, i když je nemohou vidět. My ale jednoho opravdu známe
a rádi bychom vám ho představili.
Anděl Strážný je v tomto případě organizace, jejímž smyslem a hlavním posláním je, aby senioři, nemocní a handicapovaní mohli i přes vysoký věk či
zdravotní komplikace stále žít doma.
Aby nemuseli odcházet do pobytových
zařízení, ale mohli co nejdéle žít ve
známém a komfortním prostředí svých
vlastních domovů. Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče,
jejíž klienti jsou opatřeni monitorovacím zařízením s SOS tlačítkem, které
nosí stále u sebe. Toto tlačítko je napojeno na dispečink organizace, který je
k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně,
365 dní v roce. Klienti jsou tak stále
v bezpečí, doma i venku, s pocitem, že
když se něco stane, tak pomoc přijde
vždy. A to téměř okamžitě a díky GPS
lokátoru, který je součástí zařízení, i na
správné místo.
Pokud vás služba tísňové péče zajímá,
můžete kontaktovat organizaci na bezplatné NONSTOP infolince 800 603 030,
kde vám odborně vyškolené pracovnice
dispečinku nezávazně poskytnou veškeré
informace a předají kontakt na sociální pracovnici v místě vašeho bydliště.
V případě přetrvávajícího zájmu si následně se sociální pracovnicí domluvíte
den a čas, který bude oběma vyhovovat.
Sociální pracovnice přijede přímo k vám
domů, abyste nemuseli nikam cestovat,
a službu vám představí. Vše podrobně
vysvětlí a zařízení nastaví individuálně
na míru tak, abyste byli spokojeni. Při
tomto prvním setkání budou sociální
pracovnicí předány nejen veškeré potřebné informace, ale samozřejmě i monitorovací zařízení dle vašeho výběru.
K dispozici jsou tři druhy, se kterými se
seznámíte během prvního setkání. První
měsíc služby, tzv. adaptační období, je
zdarma. Po měsíci vás sociální pracovnice opětovně navštíví a službu můžete
podle potřeb přenastavit, pozměnit či
zrušit. Pokud jste se službou spokojeni a chcete ji využívat i nadále, zavede

se následně měsíční paušální platba za
využívání služeb Anděla Strážného ve
výši 350–450 Kč za měsíc dle typu zařízení, které využíváte. Na tuto službu
si můžete zažádat o příspěvek na péči,
který měsíční platbu pokryje (s vyřízením může pomoci sociální pracovnice
v místě vašeho bydliště či pracovníci
dispečinku Anděla Strážného). Samotné
zařízení v hodnotě 2 000–9 000 Kč vám
organizace Anděl Strážný poskytne formou zápůjčky zcela zdarma.
Součástí služby Anděla Strážného však
není pouze monitorovací zařízení, které v případě potřeby po stisknutí SOS
tlačítka přivolá pomoc. Součástí může
být také kontrola zdravotního stavu,
připomínání léků či velmi oblíbená tzv.
Povídavá linka. Povídavá linka eliminuje
pocity osamění díky plánovaným a připravovaným hovorům na míru. Na zá-

PANÍ HANA

102 let, Jablonec nad Nisou
Jedné z klientek Anděla Strážného, paní
Haně, je 102 let. Zažila všechny naše prezidenty, s Tomášem Garriguem Masarykem
se dokonce potkala. Za druhé světové války
přišla o část rodiny. V den jejích 22. narozenin ji spolu s rodiči a manželem odvezli
do koncentračního tábora v Terezíně, kde
protrpěla tři roky. Z Terezína se vrátila sama
jen s maminkou, Hanin manžel i tatínek tam
zemřeli. Několik let po válce se znovu vdala
a měla dceru. Dnes jí radost do života vnášejí její vnučky a pravnoučata.
Zařízení tísňové péče Anděla Strážného jí
pomohlo už několikrát. Jednou to bylo právě ve chvíli pádu, kdy monitorovací zařízení
detekovalo pád, spojilo se s dispečinkem
a následovalo okamžité zprostředkování
pomoci. Paní Hana na TIPEC (mobilní monitorovací zařízení tísňové péče) nedá dopustit a službu si chválí: „Kromě toho, že
mám u sebe SOS tlačítko, jsem s děvčaty
na dispečinku stále ve styku. Volají, jak se
mi vede, popovídáme si na Povídavé lince
nebo mi připomínají další důležité věci. Je
to velký vynález. Vůbec jsem netušila, že
něco takového může být. Ta technika ve
všem velmi pokročila.“ Paní Hana má kolem
sebe rodinu, která jí pomáhá, ale díky naší
službě má jistotu bezpečí, a i ve svém věku
může bydlet sama.

kladě této služby si tak můžete popovídat o tom, co vás trápí, co máte rádi
(hádanky, historie apod.) či si s dispečerkami můžete zahrát různé kvízy.
Všechny tyto služby lze v rámci zapůjčení mobilního monitorovacího zařízení
individuálně nastavit tak, aby vám vyhovovaly. Vše se řídí vaším přáním.
Anděl Strážný má celorepublikovou působnost, 11 let zkušeností a pomáhá
stovkám klientů po celé České republice. Díky monitorovacímu zařízení jste
v nepřetržitém hlasovém a elektronickém kontaktu s odborným personálem
dispečinku, který je vždy připraven poskytnout či zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení
zdravotního stavu nebo ohrožení života
(např. při pádu, napadení apod.).
Hlavním cílem organizace je co nejvíce
oddálit odchod do pobytových zařízení,
zachování psychického zdraví a lidské
důstojnosti. Ani vy na to nemusíte být
sami, nebojte se požádat o pomoc, Anděl Strážný ji rád poskytne i vám.
V případě zájmu o více informací
či o zřízení služby kontaktujte tísňovou
péči Anděla Strážného na NONSTOP
bezplatné telefonní lince na čísle
800 603 030 nebo nám napište e-mail
na poptavka@andelstrazny.eu.
Více informací se také dozvíte
na našich webových stránkách
www.andelstrazny.eu.

uleví od bolesti
tlumí zánět
zmenšuje
otok

Působí přímo v místě
bolesti trojím účinkem
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je lék na vnější použití. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné
nežádoucí účinky prosím hlaste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2022 skupina společností GSK nebo poskytovatel
příslušné licence. Datum vypracování materiálu: 03/2022.
PM-CZ-VOLT-21-00072
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Michaela Přikrylová a Petra Absolonová z projektu
M&P&: „Žádný boj není předem ztracený“
Pokud chceme dojít úspěšně a bez nehod do cíle, potřebujeme pro správnou orientaci mapu.
Zdravotní sestry Michaela Přikrylová a Petra Absolonová mají ze své praxe mnoho informací,
zkušeností a znalostí, které mohou pomoci najít správnou cestu k udržení zdraví, a proto založily
projekt M&P&. V rozhovoru se dovíte nejen to, jak se projevují nejčastější nádorová onemocnění
u nás a jak jim lze předcházet, ale také, zda je kolonoskopie strašákem mezi pacienty oprávněně.
Společně jste založily projekt M&P&,
v rámci kterého také pořádáte semináře pro veřejnost. Jaké je poslání tohoho
projektu a o čem na svých přednáškách
hovoříte? V čem se projekt M&P& odlišuje od podobných programů?
M: Cílem projektu je vhodnými nástroji
a prostředky snížit incidenci onkologického onemocnění a zvýšit informovanost,
a to na místě, kde se cítíte relativně bezpečně. Zkrátka a dobře, přijedeme za vámi.
Smysl a důležitost prevence vidíme pro
pacienty v tom, že budou mít zájem přijít, aniž by už trpěli
příznaky vyvíjející se
Cílem projektu je vhodnými nástroji
choroby, a uvědomí
a prostředky snížit incidenci
si, že přijít včas znaonkologického onemocnění
mená zachránit život.
a zvýšit informovanost, a to
P: Na přednáškách
P: Co se týče rina místě, kde se cítíte relativně
hovoříme o příčinách
zikových faktorů,
bezpečně. Zkrátka a dobře,
vzniku onkologického
hovoří se o kouřepřijedeme za vámi.
onemocnění, ochranní, obezitě, výskytu
karcinomu pankreném
mechanismu,
možnostech včasné prevence a diagnosti- atu v rodině, letitém průběhu pankreatitiky. Postupně se tímto způsobem věnujeme dy, věku nad 55 let a konzumaci alkohoorgánům zažívacího traktu, prostatě, prsům lu. Je znám také vztah karcinomu slinivky
a varlatům. Snažíme se vždy používat kon- k diabetu (nově vzniklého a nereagujícího
krétní příklady a anonymizované individu- na léčbu). Takové pacienty by měl diabeální příběhy. Víme, že tato forma je z lid- tolog poslat na gastroenterologické praského hlediska formou zapamatovatelnou coviště. Zhruba v 90 % případů se jedná
a příkladnou.
o sporadický karcinom, tedy „náhodně“
M: Nechceme se pohybovat v zóně, která vzniklý, a asi na zbylých 10 % vychází gefungovala doposud, jako STOP OBEZITA, netický původ. Obrovský podíl má předeNEKOUŘIT apod. Nechceme nikoho strašit, vším stres, je to tak silný rizikový faktor,
ale citlivě je pro zdraví a jeho možnosti že je ho možné stavět na 1. místo před výše
získat. Současná doba s sebou nese stre- uvedené rizikové faktory.
sovou náročnost a my víme, že můžeme se Uvedla bych typické věty našich pacientů
svým tělem, myslí i duší pracovat tak, aby s nádorem slinivky, které mohou znameto nebolelo. Zákazů bylo už příliš a slyší- nat určitý předvoj: „Měla jsem občasné,
me je od dětství – nelez tam, spadneš, dej ale celkem pravidelné bolesti břicha, které
si pozor, nejez tolik, budeš tlustá… Začně- jsem vždy přičítala stresu v práci, trošku
v soukromém životě a podobně – ostatme měnit naše programy.
ně jako mnoho dalších lidí kolem mě,“
Jedním z onemocnění, na které se ve va- nebo „Jídlo jsem odkládal až na poslední
šem preventivním programu zaměřujete, místo – až byl čas, nebo už byl opravdu
je nádor slinivky. Jaké jsou rizikové fak- trochu hlad. Pak jsem si samozřejmě dal,
tory jeho vzniku a jak se může projevit? na co jsem měl chuť, i ve větším množství,

a poté mi pak většinou
bylo těžko.“
Typický pocit pacientů s nádorem slinivky
je „jídlo mi nedělá dobře“. Jsme si vědomi, že to jsou velmi nespecifické příznaky,
podle kterých samozřejmě nemůžeme říci,
že pacient má nádor slinivky, ale chceme
spustit takové červené alarmující světlo, že
to je ta chvíle, kdy se při uvedených obtížích mám svěřit do rukou specialisty.
Jak probíhá diagnostika a jaká je podle
vás nejlepší metoda na vyšetření slinivky?
P: Diagnostika není jednoduchá, a to nejen
kvůli nespecifickým příznakům, ale i uložení samotné slinivky. Pacient s nádorem
slinivky totiž může a nemusí mít zvýšené
nádorové markery v krvi. Pacient s příznaky je často odeslán na ultrazvuk břicha,
vzhledem k uložení slinivky je ale tato metoda většinou nevýtěžná. Dále je odeslán
na gastroskopii (při této metodě slinivku
nevidíme). Zde však při negativním nálezu
diagnostika může končit a pacienta dále
ztrácíme z dohledu.
Existuje ale další endoskopická metoda,
kterou je endosonografie. Endosonografické vyšetření slinivky břišní je metoda,
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která je způsobem zavedení stejná jako
gastroskopie (polknutí hadičky), na konci
přístroje je navíc ultrazvuková sonda, která
umožní slinivku podrobně vyšetřit.
Dalším častým onemocněním, jehož
prevence je velmi důležitá, je rakovina
tlustého střeva a konečníku. Ví se, proč
vzniká ?
M: Kolorektální karcinom vzniká transformací benigních (nezhoubných) polypů
a adenomů přes jejich formy dysplazie.
Jako negativní faktor se na vzniku tohoto typu nádoru podílí vyšší věk, pozitivní
rodinná anamnéza, nevhodná strava, zánětlivé formy jako Crohnova choroba, ulcerózní colitida. Příčinu lze tedy označit
spíše jako multifaktoriální.
Pro screening je využíván nejčastěji test na
okultní krvácení, my však víme, že detekuje spíše levostranné nádory, které jsou
prognosticky příznivější než ty na pravé
straně, že jsou riskantní léze ve střevě,
které známky krvácení nenesou a tímto testem jsou neprokazatelné. Na velikosti polypu navíc nezáleží. I velmi malá
léze může mít maligní potenciál a test na
okultní krvácení nemá šanci ji odhalit. Pokud bychom nesly rozhodovací právo, bylo
by jasně ve prospěch jiné diagnostické
metody: kolonoskopie.
Jaké mohou být příznaky kolorektálního
karcinomu?
M: Jakákoliv změna ve vyprazdňování stolice, střídání zácpy a průjmu. Pocit nedokonalého či nedostatečného vyprázdnění,
nutkavý pocit na stolici bez vyprázdnění,
krev na papíře, krev na stolici. Pokud je
kolorektální karcinom pokročilý, jsou varovnými příznaky únava, ztráta váhy, neprospívání, slabost.
Zvláštní důraz také klademe na pacienty,
u kterých byly objeveny hemorhoidy, byť
to mohou být pacienti v mladém věku.
Před léčbou a řešením hemorhoidů je nutné udělat kolonoskopii. Nejednou se stalo,
že se pacient léčil s hemorhoidy a současně u něho byl zjištěn kolorektální karcinom rekta. Pokud lékař správně provede
vyšetření per-rectum, měl by takovou diagnózu zachytit a v tomto případě indikovat
kolonoskopii.
Je strach mnohých pacientů z kolonoskopie oprávněný?
M: Kolonoskopie s sebou nese mnoho různých myšlenek. Zejména protože velmi zasahuje do intimity každého pacienta. Jsme
tedy vždy maximálně citliví. Pro zajištění

intimity si pacient před kolonoskopií obléká tzv. kolonošortky, aby u vyšetření nebyl
zcela nahý, k dispozici má i jednorázové
prostěradlo na zakrytí. Vyšetření absolvuje na polohovacím lehátku s jednorázovou
podložkou. Vždy si uvědomujeme, že pacient si s sebou přináší několik obav, strachů a otázek: zda bude dobře vyčištěný,
zda ho bude kolonoskopie bolet, strach
ze samotného vyšetření, z úniku obsahu
během vyšetření a také obavy z výsledku.
Sestra je první, kdo se s pacientem setkává, a na ní záleží, zda vhodným slovem
a úsměvem dokáže rozptýlit jeho strach
a obavy. Pro snadnější průběh vyšetření
je možné podat také medikaci, díky které
není třeba kolonoskopii vnímat jako něco
negativního, bolestivého a nepříjemného.
Průběh i výsledek tohoto vyšetření také
zásadně ovlivňuje příprava pacienta.
O tom, že prevence rakoviny prsu je
důležitá a jak provádět samovyšetření,
je povědomí poměrně rozšířené. Jak se
to ale s prevencí a vyšetřením rakoviny
varlat a prostaty? Je o ní už na veřejnosti dostatečně slyšet?
Je důležité zmínit, že nádor varlat se vyskytuje u mužů nejčastěji mezi 20. a 40. rokem
života a ročně je diagnostikováno více než
500 případů. Je potřeba se naučit opatrně
varlata pravidelně samovyšetřovat. Nevšímat si jen bulek, ale také bolestivosti či
změn na kůži, jako jsou nehojící se ranky.
Pokud zaznamenáte změnu ve smyslu patologie, nesmíte návštěvu lékaře odkládat.
Pokud se v rodině, mužské linii, vyskytuje
nádor prostaty, může si od 45 let věku každý muž nechat odebrat z krve tzv. PSA, od
50 let věku pravidelně každý rok. Je to velmi citlivý a spolehlivý krevní marker, který
má dobrou výpovědní hodnotu. Před odběrem je nutné znát pravidla, která odběru předchází: zpravidla to bývá 24 hod bez
pohlavního styku, ejakulace a jízdy na kole.
Varovné příznaky, které by neměly být ignorovány, jsou: nucení na močení, obtížné
a časté močení, buzení ze spánku s nutkavým pocitem na močení, močení v malých
dávkách či slabý proud moči.
Lze tedy nádorovým onemocněním ně-

jak přecházet? Pokud ano, poradíte našim čtenářům, jak na to?
Mnoho nádorů je preventabilních – máme
tedy dostatek nástrojů, jak onkologickým
onemocněním předcházet. Jsou známy rizikové faktory obecně (kouření, alkohol,
genetika, obezita, rodinný výskyt, stres,
nedostatek spánku), z nichž se některým
možno vyhnout, jiné podchytit a postižené adepty včas sledovat s cílem včasného
záchytu.
Je důležité dobře znát své tělo, umět mu
porozumět v rámci pozorování a samovyšetřování. Skutečně stačí pohled či pohmat
na to, abyste bez obav navštívili lékaře.
Máme pro vás také poselství, že žádný boj
není předem ztracený. Rozhoduje typ nádoru, včasný záchyt. Je řada nádorů nižší
malignity, které lze spolehlivě vyřešit.
Nejdůležitější je přijít včas, třeba i za námi,
nebojte se.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
dalších zachráněných životů.

PETRA ABSOLONOVÁ

Petra Absolonová od malička toužila
léčit pacienty a původně chtěla
pečovat o pacienty v LDN. V jejím
prvním zaměstnání ji však nadchla
endoskopie a dnes pracuje na pozici
vrchní sestry gastroenterologického
oddělení. Jak sama říká, pacienti
pro ni nejsou jen čísla, ale jsou pro
ni osobně důležití. Dokonce mají
její osobní číslo a mohou jí kdykoliv zavolat. V rámci své odbornosti
systematizovala péči o pacienty
s PEG, aktivně přednáší na odborných kongresech, publikuje a je
v předsednictví Gastroenterologické
sekce sester.

MICHAELA PŘIKRYLOVÁ

Sen stát se sestřičkou pomohla
Michaele Přikrylové uskutečnit
vlastní tchyně. Michaela nastoupila do Masarykova onkologického
ústavu a nejen díky skvělému přístupu nadřízených pak dostudovala
onkologickou specializaci na NCO
NZO v Brně a obor Andragogika na
Univerzitě J. A. Komenského Praha.
Od roku 2006 pracovala jako sestra
Preventivní ambulance pro samoplátce. V současné době pracuje
jako staniční sestra a koordinátorka
Centra prevence.
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Víte, že…?
„Poznej sám sebe, jen tak můžeš
vidět rozdíl.“
Včasná diagnostika může udržet
a prodloužit vaše zdraví.
Víte, že… pokud máte varovné příznaky (změna ve vyprazdňování stolice,
střídání zácpy a průjmu, pocit nedokonalého či nedostatečného vyprázdnění,
nutkavý pocit na stolici bez vyprázdnění, krev na papíře), měli byste to
řešit se svým praktickým lékařem nebo
gastroenterologem? Obzvlášť pacientům, u kterých byly diagnostikovány
hemorhoidy, je před léčbou a řešením
hemorhoidů nutné udělat kolonoskopii,
a to i když jsou v mladém věku. Nejednou se stalo, že pacientovi byly řešeny
hemorhoidy a současně u něho byl
zjištěn kolorektální karcinom rekta.
Víte, že… kolonoskopie není jen
metodou diagnostickou (odběr histologie, objektivizace nálezu)? Je to také
metoda terapeutická, pomocí které je
možné odstranění drobných i větších
lézí ve střevě, čímž se výrazně snižuje
riziko nádoru. Pacient nemusí podstupovat operaci, která je velkou zátěží
pro organismus.
Víte, že… příprava pacienta zcela
zásadně ovlivňuje výsledek kolonoskopie, a to nejen samotný nález, ale
i prožívání kolonoskopie? Riskantní
léze ve střevě mohou být velmi malé,
plošné. Pokud není pacientovo střevo
bude dostatečně čisté, lze takovou lézi
přehlédnout. Tlusté střevo je nutné
prohlédnout důkladně. Přehlednost
snižují haustry, které vytváří záhyby.
Během kolonoskopie používáme oplach
a odsávání. Odsávací kanál běžného
kolonoskopu má ale v průměru jen
3,7 mm, nelze tedy odsát vše a nestravitelnými zbytky může být tento
odsávací kanál ucpán.
Víte, že… v prevenci nádoru tlustého střeva jsou poměrně účinné foláty
(kyselina listová)? Kyselinu listovou

je nejlepší přijímat ze stravy. Účinná
je rovněž suplementace vitamínem D
a vápníkem.
Víte, že… pokud se v rodině opakují
onkologická onemocnění, je vhodná
konzultace v genetické poradně? Tam
určí, zda jste vhodný adept ke genetickému testování nebo sledování.
Víte, že… pokud je pozitivní rodinná
anamnéza, platí „pravidlo 10 let“? To
znamená, že pokud např. u přímého
příbuzného došlo ke zjištění nádoru
tlustého střeva v jeho 50 letech věku,
měl by jít pacient na kolonoskopii už
ve 40 letech. Pokud však má varovné
příznaky, měl by jít kdykoliv bez ohledu na věk.

Víte, že… pokud se v rodině vyskytuje
nádor prostaty, lze si od 45 let věku nechat odebrat z krve tzv. PSA? Od 50 let
je pak testování pravidelně každý rok.
Víte, že… nádor prsu se neprojevuje
„jen“ bulkou, ale je potřeba všímat si
i změny na kůži, vpáčených míst, nehojících se trhlinek, sekrece a změn na
prsním dvorci?
Víte, že… nádor varlat se vyskytuje
nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života?

Ročně je diagnostikováno více než 500
případů. Proto je vhodné naučit se
opatrně varlata pravidelně samovyšetřovat.
Víte, že… existují rizikové faktory pro
vznik nádorového onemocnění slinivky? Hovoří se o kouření, obezitě,
výskytu karcinomu pankreatu v rodině,
letitém průběhu pankreatitidy, věku
nad 55 let a konzumaci alkoholu. Je
znám také vztah karcinomu slinivky
k diabetu (nově vzniklého a nereagujícího na léčbu). V tento moment
by diabetolog měl poslat pacienta na
gastroenterologické pracoviště. Zhruba
v 90 % případů se jedná o sporadický karcinom, tedy „náhodně“ vzniklý, a asi na zbylých 10 % vychází
genetický původ. Obrovský podíl
má především stres, je to tak silný
rizikový faktor, že je ho možné stavět
na 1. místo před výše uvedené rizikové
faktory.
Víte, že… lze pacientovi nabídnout
endosonografické vyšetření slinivky břišní? Tato metoda je způsobem
zavedení stejná jako gastroskopie
(polknutí hadičky), na konci přístroje je
však ultrazvuková sonda, která umožní
podrobně vyšetřit slinivku. Endosonografie probíhá nalačno, oblast krku je
znecitlivěna injekcí, aby bylo vyšetření
dobře snesitelné. Je vhodné mít doprovod, jelikož po vyšetření nesmíte 24
hodin řídit motorové vozidlo. Vyšetření
doporučujeme pacientům, kteří kouří, trpí chronickým zánětem slinivky,
prodělali akutní zánět slinivky, vyskytlo se u nich v rodině nádorové onemocnění, trpí nadváhou nebo se jedná
o nově zjištěného diabetika s potřebou
léčby inzulínem.
Michaela Přikrylová, Petra Absolonová

KVĚTEN/ČERVEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

BETAKAROTEN GALMED
12 000 IU

MOJE LÉKÁRNA
PANTHENOL SPREJ 10 %

100 + 20 tobolek

150 ml

• betakaroten je provitamin, který je v lidském těle přetvářen na vitamin A, který příspívá
k udržení normálního stavu pokožky, zraku a normální funkci imunitního systému
Doplněk stravy.
(1 tobolka/1,33 Kč)

•
•
•
•

s vysokým objsahem Panthenolu 10 %
ochlazuje a zklidňuje pokožku po slunění
snadno se vstřebává
spolehlivá pomoc a ochrana Vaší pokožky

Kosmetický přípravek.

179

-20 Kč

ENDITRIL

149

159
- Kč -

-20 Kč

- Kč -

ATARALGIN®

®

50 tablet

10 tvrdých tobolek
• rychlá pomoc
při akutním průjmu
• působí již během 30 minut
• 8 hodin trvající účinek
• nezpůsobuje zácpu
Enditril® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje racekadotril.
Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

129

-30 Kč

199

Kombinace 3 účinných
látek: paracetamol,
guaifeneisin, kofein
• tlumí bolest hlavy,
zubů, svalů,
krční páteře a zad
• uvolní svalové napětí

- Kč -

V akci také:
Ataralgin® 20 tablet
79 Kč 96 Kč (-17 Kč)

169

215

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-36 Kč

VOLTAREN EMULGEL 10 MG/G
150 g, gel
Voltaren Emulgel působí přímo v místě bolesti trojím účinkem:
• uleví od bolesti
• tlumí zánět
• zmenšuje otok

319

-70 Kč

249
- Kč -

V akci také:
Voltaren Rapid 25 mg,
20 měkkých tobolek za 119 Kč 154 Kč (-35 Kč),
Voltaren léčivá náplast 140 mg, 5 ks za 299 Kč 379 Kč (-80 Kč)
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. Voltaren Emulgel 10 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu
použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky, je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg léčivá náplast, je léčivý přípravek
k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.

179

MAGNESIUM 400 MG +
B-KOMPLEX + VIT. C GALMED
30 sáčků
•
•
•
•

okamžité doplnění hořčíku
k nasypání do úst, bez nutnosti zapíjet
navíc obsahuje B komplex a vitamin C
výborná chuť s příchutí citrónu a limetky

V akci také:
Magnesium 250 mg, 20 šumivých tablet
za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/3,45 Kč)
Magnesium B-komplex Fast 20 šumivých
tablet za 79 Kč 89 Kč (-10 Kč)
(1 tableta/3,95 Kč)

149

Doplňky stravy.
(1 sáček/4,63 Kč)

-10 Kč

139
- Kč -

- Kč -

ANALERGIN

LIVOSTIN® 0,5 MG/ML
OČNÍ KAPKY, SUSPENSE

30 tablet
• pro zmírnění příznaků
alergické rýmy
a chronické kopřivky

4 ml

Před použitím si pozorně přečtěte
příbalovou informaci. Analergin je léčivý
přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje účinnou látku
cetirizini dihydrochloridum. 10, 30, 50 a 90 tabletové balení
Analergin je volně prodejný léčivý přípravek.

-30 Kč

-35 Kč

- Kč -

V akci také: LIVOSTIN® 0,5 mg/ml,
nosní sprej, suspenze, 10 ml za 169 Kč 208 Kč (-39 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, suspenze LIVOSTIN®
k podání do nosu a oční kapky, suspenze LIVOSTIN®
k očnímu podání obsahují levocabastini hydrochloridum.

EXODERIL 10 MG/ML
KOŽNÍ ROZTOK
• léčí nehtové a kožní plísně
• rychle ulevuje od příznaků
• proniká do hloubky
postižených míst

• příznaky alergické konjunktivitidy
• téměř okamžitá úleva
• cílené působení v místě obtíží

109

®

20 ml

139

294

CANESPOR®
1X DENNĚ

- Kč -

15 g krém

259

-39 Kč

169
- Kč -

203

KONEC SVĚDĚNÍ I PÁLENÍ. KONEC PLÍSNĚ.

V akci také:
EXODERIL® 10 mg/g krém, 15 g
za 109 Kč 129 Kč (-20 Kč)

208

• určený k léčbě plísně kůže
• komfortní aplikace – jen 1x denně

-34 Kč

169
- Kč -

V akci také: Canespor® 1x denně roztok,
15 ml za 169 Kč 203 Kč (-34 Kč)

Čtěte pozorně příbalový leták.
Volně prodejné léčivé přípravky
k vnějšímu použití s účinnou
látkou naftifin hydrochlorid.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Canespor® 1x denně krém a Canespor® 1x denně roztok jsou léčivé přípravky k vnějšímu použití.
Obsahují léčivou látku bifonazol. CH-20220202-40

IBUPROFEN 400 MG

IBOLEX® 200 MG

69

30 tablet

20 potahovaných tablet

119

Účinné algetikum ibuprofenum:
• zmírňuje bolest tlumí
zánět a snižuje teplotu
• při chřipkových a revmatických
onemocněních při migrénách.

- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřímu užití.
Obsahuje ibuprofenum.

• Ibolex. Krystalicky čistý dexibuprofen
• nová generace léku proti bolesti
Pozorně čtěte příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibolex® je volně prodejný léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje dexibuprofenum.

-14 Kč

105

-20 Kč

BRUFEN® 400 MG

IBALGIN® 400 MG

100 tablet

100 tablet

• úleva od bolesti hlavy, migrény, zubů i zad
• pomáhá při podvrtnutí a natažení svalů
• působí protizánětlivě

Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti,
• snižuje horečku,
-30 Kč
• tlumí zánět

V akci také: Brufen® 400 mg, 30 tablet
za 69 Kč 79 Kč (-10 Kč)

177

Brufen 400 mg potahované tablety je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití s léčivou látkou ibuprofen.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

-38 Kč

139
- Kč -

49
- Kč -

169

139
- Kč -

Pro dospělé a dospívající od 12 let.
Růžový Ibalgin® je jen jeden.
Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Ibalgin® 400 je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

NALGESIN® S 275 MG

OLFEN NEO FORTE 20 MG/G GEL

40 tablet

150 g

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů, menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
V akci také: Nalgesin S 275 mg, 20 tablet
za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Lékčivý přípravek k vnitřnímu užití, čtěte
pečlivě příbalový leták. Obsahuje
sodnou sůl naproxenu.

-30 Kč

• ulevuje od intenzivní, náhle
vzniklé bolesti zad, svalů
a kloubů

199

169
- Kč -

V akci také:
-20
Olfen, gel 100 g
za 159 Kč 169 Kč (-10 Kč)

Kč

329

309
- Kč -

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití,
obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.

AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

VIVIDRIN® ECTOIN®

ALLERGODIL® OČNÍ KAPKY
0,5 MG/ML,

10 ml

Na oční a nosní příznaky alergie:
• kapky: svědění očí, slzení
• sprej: ucpaný nos, svědění, kýchání

• účinná ochrana očí proti alergenům
• potlačuje příznaky, předchází alergiím
a tlumí zánětlivé procesy v oku
• bez konzervantů a obavy z nežádoucích účinků
• bez omezení věku a délky užívání

V akci také: Allergodil 1 mg/ml, 10 ml
za 199 Kč 245 Kč (-46 Kč)

V akci také: Vividrin ectoin nosni sprej 20 ml
za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč)

6 ml

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Allergodil, nosní sprej, 1x 10 ml je lék
k nosnímu podání. Allergodil, oční
kapky, je lék k očnímu podání.
Obsahují azelastin-hydrochlorid.

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek ČNO: 0483

245

-46 Kč

199
- Kč -

-50 Kč

OTRIVIN MENTHOL
1 MG/ML

199
- Kč -

ZODAC® 10 MG

10 ml, nosní sprej

100 tablet

Nosní sprej s vůní mentholu:
• pomáhá rychle uvolnit ucpaný nos
• uvolňuje tlak v dutinách
• začíná uvolňovat ucpaný nos do 2 minut
a až na 24 hodin při aplikaci ráno a večer

• léčba sezónní
i celoroční alergie
• ke zmírnění nosních
a očních příznaků
alergické rýmy
a chronické kopřivky

V akci také: Otrivin Rhinostop,
nosní sprej, za 145 Kč 185 Kč (-40 Kč),
Otrivin, nosní sprej za 95 Kč 125 Kč (-30 Kč)

Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje cetirizin.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Otrivin 1 mg/ml a Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní spreje, roztoky,
obsahují xylometazolin. Otrivin Rhinostop 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml
nosní sprej, roztok. Léky k podání do nosu.

219

169

135

-36 Kč

DEXOKET® 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY

99

-50 Kč

- Kč -

- Kč -

COLAFIT
60 kostiček

10 tablet

• čistý krystalický kolagen ve formě měkkých,
snadno polykatelných kostiček
• balení na 2 měsíce užívání
– stačí pouze 1 kostička denně
• bez barviv a přídavných látek

Rychlá a účinná pomoc,
když vás zasáhne bolest*
• svalů a kloubů
• zubů
• hlavy
• při menstruaci

Doplněk stravy.
(1 kostička/5,82 Kč)

*Ke krátkodobé léčbě
mírné až střední intenzity.

-14 Kč

419

-70 Kč

89

V akci také: Dexoket® 25 mg granule
pro perorální roztok, 10 sáčků
za 79 Kč 98 Kč (-19 Kč)
Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejné léky Dexoket® obsahují
dexketoprofen trometamol.
K vnitřnímu užití.

249

349
- Kč -

75
- Kč -

MAGNE B6® 470 MG/5 MG
40 tablet
• obsahuje kombinaci
hořčíku a vitaminu B6,
díky kterému se hořčík
v těle rychleji doplní
• je určen ke zlepšení příznaků
nedostatku
hořčíku, jako např.:
- nervozity, vyčerpanosti,
podráždění
- svalových křečí, mravenčení

CAMILIA®
30 jednodávkových obalů
•
•
•
•

zmírní potíže při růstu zoubků
působí na více příznaků
snadno použitelné jednorázové obaly
homeopatie vhodná pro kojence a batolata

V akci také: Camilia® 10 dávek
za 169 Kč 215 Kč (-46 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Camilia® je homeopatický léčivý přípravek
užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění
potíží spojených s růstem zubů u kojenců
a batolat. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

499

-100 Kč

399
- Kč -

V akci také:
Magne B6® 470mg/5mg 100 tablet
za 219 Kč 269 Kč (-50 Kč)
Čtěte pozorně příbalovou informaci
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Magne B6 je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

129

-20 Kč

109
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

IMODIUM® 2 MG TVRDÉ TOBOLKY

IBEROGAST®

20 tvrdých tobolek
RYCHLÁ A ÚČINNÁ LÉČBA PRŮJMU
• k léčbě akutního a chronického průjmu
• účinkuje do 1 hodiny, při užití jednorázové dávky 4 mg
• vhodné k léčbě akutního průjmu souvisejícího
se syndromem dráždivého střeva

50 ml
Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast.
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!
V akci také:
Iberogast, 20 ml za 179 Kč 225 Kč (-46 Kč),
Iberogast, 100 ml za 519 Kč 604 Kč (-85 Kč)

V akci také: IMODIUM® 2 mg, 8 tvrdých tobolek
za 99 Kč 111 Kč (-12 Kč), IMODIUM® RAPID 2 mg, tablety,
6 tablet dispergovatelných v ústech za 89 Kč 106 Kč (-17 Kč),
IMODIUM® RAPID 2 mg, 12 tablet dispergovatelných
v ústech za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč)

439

359

Čtěte pečlivě příbalovou
informaci. Iberogast je léčivý
- Kč -80 Kč
přípravek k vnitřnímu užití.
Léčivý přípravek je složený
z tekutých extraktů různých částí bylin. L.CZ.MKT.CC.09.2020.2046

185

-26 Kč

159
- Kč -

Před užitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Reklama na léčivý přípravek. Tvrdé tobolky IMODIUM® 2 mg a tablety dispergovatelné v ústech
IMODIUM® RAPID 2 mg obsahují loperamid-hydrochlorid a jsou k perorálnímu podání.

PANGROL® 20000 IU

LINEX® FORTE

20 tablet

28 tobolek

• těžký žaludek a problémy s trávením po jídle?
• 3 trávicí enzymy podporují trávení
a vstřebávání jídla při problémech
s enzymy slinivky břišní

Obsahuje PROBIOTIKA a PREBIOTIKA

144

Pečlivě si pročtěte příbalový leták.
Volně prodejný léčivý přípravek Pangrol® 20 000 IU
obsahuje pancreatinum. K vnitřnímu užití.

-25 Kč

119
- Kč -

• nejen při a po antibiotické léčbě,
při cestování, při změně stravy

259

Doplněk stravy.
Obsahuje bakterie Lactobacillus acidophilus
a Bifidobacterium animalis subsp.lactis.
Není určen k náhradě pestré stravy.
(1 tobolka/8,54 Kč )

-20 Kč

239
- Kč -

MAREGAL NOSNÍ SPREJ GALMED

B-KOMPLEX PREMIUM GALMED

30 ml

100 tablet

Hypertonický nosní sprej s vodou z atlantského oceánu:
• k uvolnění ucpaného nosu a dutin
• ke zlepšení dýchání
• napomáhá regeneraci podrážděných sliznic
• snižuje otok nosní sliznice
• není návykový, může se používat
dlouhodobě

• je vhodný pro všechny sportovce
a příznivce zdravého životního stylu
• obsahuje kompletní spektrum vitamínů B,
mezi nimiž nechybí B3, B7, B9 a B12

Zdravotnický prostředek.

-20 Kč

119

V akci také: B-komplex forte
Galmed 100 + 10 kapslí za 149 Kč
169 Kč (-20 Kč) (1 kapsle/1,35 Kč)

- Kč -

Doplněk stravy.
(1 tableta/1,39 Kč)

99

139
- Kč -

GS MAMAVIT
PREFOLIN® + DHA + EPA

RHINOSTAS
roztok 10 ml
Nosní sprej s okamžitým účinkem
na zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice
• při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí
• při akutní rýmě
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou
látkou xylometazolin hydrochlorid.

95

-16 Kč

79
- Kč -

ACYCLOSTAD 50 MG/G

30 tablet + 30 kapslí
+ dárek kapky GS Vitamin D3
• pro ženy těhotné, kojící a plánující těhotenství
• kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů a minerálů,
včetně 800 µg kyseliny listové v přirozené formě
V akci také:
GS Mamavit 90 tablet za 509 Kč 591 Kč (-82 Kč) (1 tableta/5,66 Kč)
GS Mamavit Prefolin+ DHA + EPA tbl/cps 30 + 30
za 469 Kč 545 Kč (-76 Kč) (1 kapsle/tableta/7,82 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/kapsle/8,32 Kč)

krém 5 g + Lysin NAVÍC*

-93 Kč

FORFIT LACTOFIT

PRYČ S OPARY
• k léčbě infekcí
vyvolaných
virem
Herpes simplex
projevujících se
opary na rtech
a obličeji
Čtěte pečlivě
příbalovou informaci.
Léčivý přípravek
k vnějšímu použití s účinnou
látkou aciclovirum.
Doplněk stravy. *Za 0,01 Kč.

-20 Kč

159

40 + 20 tobolek
• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• 36 miliard a 10 kmenů živých kultur v denní dávce
• zinek, chrom a vitamín C

245

-96 Kč

149
- Kč -

+

V akci také:
ForFit Lactofit 30 + 10 tobolek
za 209 Kč 285 Kč (-76 Kč)

359

(1 tobolka/5,23 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tobolka/5,48 Kč)

-30 Kč

329
- Kč -

592

499
- Kč -

BEPANTHEN® PLUS

CLOTRIMAZOL AL 200 MG

30 g

3 vaginální tablety
+ aplikátor

Desinfikuje plus hojí rány
• na všechna povrchová
poranění s rizikem infekce
• dexpanthenol ránu hojí
• antiseptická složka ránu
zároveň dezinfikuje

• k léčbě kvasinkových
či plísňových infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let

198

V akci také: Bepanthen® Plus 100 g
za 369 Kč 439 Kč (-70 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Bepanthen Plus je volně prodejný léčivý přípravek
k vnějšímu použití. LMR-CH-20210414-42

159

-39 Kč

- Kč -

Čtěte pěčlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek vnitřnímu užití.
Obsahuje diosminum
micronisatum.

V akci také:
Gyntima vaginální čípky
Probiotica za 205 Kč 230 Kč (-25 Kč)
Gyntima vaginální čípky
Hyaluronic za 199 Kč 222 Kč (-23 Kč)

249

Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání. Zdravotnické prostředky.

-30 Kč

219

• rychlá úleva podrážděné pokožky po opalování
• vysoký obsah D-panthenolu, Aloe vera a vitaminů

Doplňky stravy.

- Kč -

FORFIT GERIFIT
PLUS
150 + 50 tablet

(1 tableta/1,90 Kč)

241

205
- Kč -

ENERGIE
A VITALITA

V akci také:
Herbofit bylinný čaj ostropestřec za 39 Kč,
meduňka za 39 Kč, urologický za 45 Kč,
šalvěj za 45 Kč, Heřmánek za 45 Kč

309

Doplněk stravy.

HERBOFIT BYLINNÝ ČAJ

- Kč -

-77 Kč

386

vysoký obsah ženšenu, ginsenosidů,
extrakt zeleného čaje společně
s hořčíkem a dalším vyváženým
množstvím 12 druhů vitaminu
a 8 minerálů

200 + 50 ml

49

- Kč -

- Kč -

PANTHENOL 10 % SWISS PREMIUM
TĚLOVÉ MLÉKO

SPÁNEK
A UVOLNĚNÍ

99

• Těžké nohy? Křečové žíly? Hemoroidy?
Braňte svoje žíly zevnitř!
• zvyšuje napětí žilní stěny
a odolnost cév

• podporují léčbu vaginálních výtoků
• výtažek z Tea tree účinkuje proti
bakteriím a plísním, odstraňuje pálení
a zmírňuje svědění
• vytvářejí živnou půdu pro laktobacily

-36 Kč

-20 Kč

120 potahovaných tablet

10 vaginálních čípků

Kosmetika.

119

DIOZEN® 500 MG

GYNTIMA PROBIOTICA FORTE

V akci také:
Panthenol 10 % Swiss PREMIUM gel
s mentolem 100 + 25 ml
za 139 Kč 167 Kč (-28 Kč)

Volně prodejný léčivý přípravek
k vaginálnímu užití s obsahem
clotrimazolu.
Pečlivě čtěte příbalový leták
a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

49
- Kč -

-76 Kč

455

379
- Kč -

NICORETTE® SPRAY 1 MG/DÁVKA,
ORÁLNÍ SPREJ, ROZTOK
NOVINKA
TRÁVENÍ
A DYCHACÍ
CESTY

39
- Kč -

2x 150 dávek
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA KOUŘENÍ
• účinkuje rychle a potlačí touhu
po cigaretě již po 30 sekundách
(při užití dvou dávek)
• rychlá úleva od chuti na cigaretu
a nutkání kouřit
• umožňuje plynule reagovat na potřebu
doplnění nikotinu v těle
• dovoluje postupné snižování
dodávané dávky nikotinu
• neobsahuje cukr
V akci také:
Nicorette® Spray 1 mg/dávka,
orální sprej, roztok, 13,2 ml
za 429 Kč 520 Kč (-91 Kč),
Nicorette® Spray s příchutí lesního ovoce
1 mg/dávka, orální sprej, roztok, 13,2 ml
za 429 Kč 520 Kč (-91 Kč)
Před použitím si pečlivě přečtěte celou
příbalovou informaci. Reklama na léčivý přípravek.
Orální sprej, roztok Nicorette® Spray 1 mg/dávka
obsahuje nikotin a je k podání do úst.

832

-82 Kč

750
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

MOJE LÉKÁRNA
LACTOBACILKY

PROBIOTIKA
PRO DĚTI

20 + 10 tablet
• cucavé pastilky
pro děti od 3 let
a dospělé
• kombinace 5 probiotických
kmenů s vysokým podílem
aktivních bakterií
(lactobacilů)
Doplněk stravy.
(1 tableta/4,63 Kč)

MOJE LÉKÁRNA
MULTIVITAMÍN
60 + 60 tablet + Multivitamín
20 šumivých tablet NAVÍC*
• jedinečný multivitamín
a multiminerál se 41 složkami

149

V akci také: Moje lékárna Multivitamín
Minerál 60 + 60 tablet za 359 Kč
455 Kč (-96 Kč) (1 tableta/2,99 Kč)

- Kč -

Doplňky stravy.
(1 tableta/2,99 Kč)
*Za 0,01 Kč.

139

-10 Kč

LADIVAL® PRO DĚTI
S ALERGICKOU POKOŽKOU,
OF 50+ GEL NA OCHRANU
PROTI SLUNCI

-126 Kč

• masážní gel na dásně
při prořezávání zubů u dětí
• zklidňuje bolavé dásně
• chladí a přináší úlevu
podrážděné ústní sliznici

-44 Kč

429

• kombinace kanadských brusinek
a vitaminu D
• se zlatobýlem obecným
pro podporu zdraví
močových cest
• akutní péče
Doplněk stravy.
(1 tableta/22,90 Kč)

• snižuje cholesterol1
• přispívá k normální tvorbě kolagenu
pro normální funkci krevních cév2
• nové zdokonalené složení

-70 Kč

449

-100 Kč

SYSTANE™ ULTRA
ZVLHČUJÍCÍ OČNÍ KAPKY
BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK

V akci také: další oční kapky
Systane™ od 259 Kč.

349
- Kč -

299

229
- Kč -

MARŤÁNCI® GUMMY
JARO-LÉTO
50 želatinových tablet
• multivitaminy pro děti s vitaminem
C a D3 pro podporu imunity
• oblíbení želatinoví Marťánci
s ovocnou příchutí borůvka,
jahoda, citron a mandarinka
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,50 Kč)

209

-34 Kč

175
- Kč -

WALMARK OMEGA-3 FORTE
RYBÍ OLEJ
1000 MG
120 + 60 kapslí

Zdravotnické prostředky.

299

-60 Kč

- Kč -

10 tablet

- Kč -

Doplněk stravy.
1
Bylo prokázáno, že rostlinné steroly
snižují hladinu cholesterolu v krvi.
Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem
při vzniku koronárních srdečních chorob.
2
Vitamin C přispívá k normální tvorbě
kolagenu a ke správné funkci krevních cév.
(1 tableta/11,63 Kč)

125

URINAL AKUT®

555

30 tablet

• RYCHLÁ ÚLEVA podražděným,
unaveným, suchým očím
• vhodné také pro použití s kontakními čočkami

169

Kosmetický přípravek.

ARTERIN® CHOLESTEROL

10ml

- Kč -

20 ml, ústní gel

• vhodné pro citlivou pokožku dětí,
náchylnou k alergii na slunce
• unikátní ochranný komplex UVA + UVB + IR-A
• bohatý na lipidy, vyživuje pokožku

Kosmetické přípravky.

359

KAMISTAD® BABY

200 ml

V akci také: Ladival alergická pokožka OF 30,
gel na ochranu proti slunci, 200 ml
za 329 Kč 442 Kč (-113 Kč)

-96 Kč

455

239
- Kč -

• vysoká dávka omega-3 prémiové kvality
pro zdravé srdce, mozek a zrak
• s vitaminem E, který chrání
před oxidativním stresem
Doplněk stravy. Příznivého účinku je dosaženo
při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.
(1 kapsle/1,55 Kč)

329

-50 Kč

279
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 14. 5. DO 30. 6. 2022

ATAXXA® 1250 MG/250 MG ROZTOK
PRO NAKAPÁNÍ NA KŮŽI – SPOTON PRO PSY OD 10 KG DO 25 KG

ALAVIS™ MAXIMA
TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ

1 pipeta

700 g
• prémiový produkt pro klouby
nejen pro sportovce
• nechutná, ale funguje
• užívání na 5 měsíců!
Doplněk stravy. (1 g/1,71 Kč)

-200 Kč

1199
- Kč -

Pouze pro zvířata. Před použitím přípravku si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Vyhrazený veterinární léčivý přípravek s účinnými látkami Permethrinum a Imidaclopridum.

150 ml sprej

LEROS
BYLINKOVÝ DETOX

• repelentní spray proti komárům a klíšťatům
• aplikace na pokožku i oděv
• zvýšený obsah účinných látek,
doba účinnosti 4-6 hodin

Repelenty.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

-34 Kč

119

V akci také:
- Kč Ataxxa 2000 mg/400 mg
-120 Kč
roztok pro nakapání na kůži
– spot-on pro psy nad 25 kg 139 Kč 274 Kč (-135 Kč),
Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on
pro psy od 4 kg do 10 kg 99 Kč 209 Kč (-110 Kč), Ataxxa 200 mg/40 mg
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg 95 Kč 189 Kč (-94 Kč)

REPELENT
PREDATOR FORTE

V akci také: Repelent PREDATOR
JUNIOR spray 150 ml za 179 Kč
219 Kč (-40 Kč)

239

• účinný proti klíšťatům a blechám u psů
• nepoužívat u koček

1399

179

20x 1,5 g

145

• bylinná směs s pampeliškou a kopřivou,
které pomáhají k detoxikaci Vašeho organismu

- Kč -

V akci také: další druhy čajů Leros
za 59 Kč.

-10 Kč

Doplňky stravy.

WARTNER KRYOTERAPIE

69

59
- Kč -

®

BRAUNOL 75 MG/G

50 ml
• rychlé a účinné odstranění bradavic založené
na stejném principu zmrazování, které používají lékaři
• obvykle stačí pouze jedna aplikace
• vhodný pro děti od 4 let

569

V akci také: Wartner® Pero
na odstranění bradavic
za 329 Kč 399 Kč (-70 Kč)

- Kč -

-120 Kč

30 ml
• roztok k dezinfekci, ošetření a antisepsi neporušené nebo
porušené kůže a sliznic u dospělých, dospívajících, dětí
a donošených novorozenců.
• neštípe a nepálí

449

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte
příbalovou informaci. Braunol je lék k vnějšímu
použití, obsahuje jodovaný povidon.
Než začnete přípravek používat,
-28
poraďte se se svým lékařem.

Zdravotnické prostředky.

OCUTEIN BRILLANT
LUTEIN 25 MG DAVINCI
®

117

Kč

89
- Kč -

MAGNESII LACTICI 0,5 G
GALMED

60 tobolek + kapky
• přispívá k udržení kvalitního zraku a vyživuje
unavené oči (vitamin A)
• obsahuje extra velké množství luteinu 25 mg

100 tablet

V akci také: OCUTEIN BRILLANT Lutein 25 DaVinci 90 + 30 tob.
+ dárek za 749 Kč 878 Kč (-129 Kč) (1 tobolka/6,24 Kč)
OCUTEIN SENSITIVE roztok na kontaktní čočky
360 ml za 229 Kč 262 Kč (-33 Kč)
Doplňky stravy. Ocutein Sensitive roztok na kontaktní čočky
je zdravotnický prostředek. (1 tobolka/7,98 Kč)

-81 Kč

3M™
SPOFAPLAST®

560

479
- Kč -

• při zvýšené zátěži, stresu, stavech způsobených
nedostatkem hořčíku, při svalových křečích,
jako prevence, je potřebný pro správnou
funkci srdce a pro metabolismus tuků
V akci také: Magnesii Lactici 0,5 g, 50 tablet
za 65 Kč 79 Kč (-14 Kč) (1 tableta/1,30 Kč)

135

Doplňky stravy. (1 tableta/1,09 Kč)

-26 Kč

109
- Kč -

+ Voděodolné náplasti
NAVÍC*
• První pomoc textilní
náplast, 1 m x 8 cm
• Dětské náplasti, 20 ks
• Voděodolná Tatto, 10 ks
• Péče o nohy, 6 ks
V akci také:
další druhy Spofaplast®
Zdravotnické prostředky.
Čtěte pečlivě návod na použití.
*k vybraným náplastem Spofaplast.
Do vyprodání zásob dárku.
Za 0,01 Kč.

www.mojelekarna.cz

+
45
- Kč -

65
- Kč -

65
- Kč -

65
- Kč -

79
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 14. 5. do 30. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

17 / moje zdraví

Krásné a zdravé opálení

Beta-karoten, který patří do skupiny karotenoidů, funguje v lidském těle jako antioxidant
a jako prekurzor vitaminu A. Antioxidanty obecně jsou důležité v boji proti volným
radikálům, které poškozují tkáně, zhoršují chronická onemocnění a mohou poškodit
DNA buněk, což může vést i k onkologickým onemocněním.

Vitamin A má v organismu celou řadu
rolí, od regenerace sliznic a kůže,
přes podporu hojivých procesů, podporu zraku až po diferenciaci buněk
a podporu imunity.

ší dobu a současném slunění můžeme
dosáhnout krásného bronzového opálení. A to je mnohdy hlavní důvod, proč
jej vyhledáváme. Není divu, že častým
sloganem při propagaci beta-karotenu
v reklamách je právě „krásné a zdravé
opálení“.
Pro dosažení účinku je důležitá správná
dávka. A tady neplatí pravidlo „čím více,
tím lépe“. Při dávkách do zhruba 15 mg
denně nám nic nehrozí. Nicméně jedna studie naznačila, že při dlouhodobě užívaných mnohem vyšších dávkách

Kdy užívat
beta-karoten?

Významnou roli hraje beta-karoten při
ochraně kůže proti poškození nadměrným sluněním. UV záření při dopadu
na kůži může vygenerovat spoustu volných radikálů, které jsou přítomným
beta karotenem likvidovány. A v tom
právě spočívá antioxidační a ochranný efekt beta-karotenu. Betakaroten
však má i další, neméně zajímavý estetický efekt. Při jeho užívání po del-

Doporučuje se začít měsíc
před opalováním,
poté brát beta-karoten
i během opalování a pro
zachování hezkého opálení
jej užívat ještě měsíc poté.
Obvyklé dávkování je jedna
kapsle beta-karotenu
denně. Většina doplňků
stravy obsahuje 6–12 mg
beta-karotenu.

může dojít ke zvýšení rizika rakoviny
plic u kuřáků. Delší podávání vyšších
dávek také může vést ke změně barvy
kůže do oranžova, které ale při odstranění příčiny bez následku odezní.
Přírodním zdrojem beta-karotenu je
převážně zelenina a ovoce, jako např.
mrkev, meruňky, papája, mango, nektarinky, broskve, špenát, brokolice, hrách,
kapusta, řeřicha. Karotenoidy se vyskytují také v živočišných materiálech,
např. dávají zabarvení vaječnému žloutku, máslu nebo masu lososa.
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Ach, ty opary a afty!
Máme před sebou důležitou společenskou událost, prezentaci na schůzce, první rande,
naplánované focení u fotografa nebo přijímací pohovor do nového zaměstnání.
Ale ouha! Najednou nás začne svědit ret, nahoře i dole na ústech, a ještě také kůže níže u brady.
Postupně na těchto místech začínají nabíhat vodnaté puchýřky a zanedlouho máme na tváři
plno nevzhledných a odpudivých boláků... Velmi nekomfortní situace, kterou sice možná každý,
kdo se s námi setká, pochopí, nicméně v každém případě nás dovede pěkně rozhodit.
Proč proboha právě nyní, a ne někdy jindy?

Herpes virus

cítíme brnění, svědění a kdy místo s počínajícím oparem začne otékat. Pomůže
včasná aplikace volně prodejných léků
ve formě krému s účinnou látkou aciclovirum, jako je například Acyclostad,
Herpesin, Zovirax, nebo účinnou látkou
penciclovirum – léčivý přípravek s názvem Vectavir. K dispozici jsou také
náplasti, filmotvorné a hojivé gely. Tyto
produkty mohou zastavit rozvoj infekce,
kdy se na rtech a tváři rozšiřují puchýřky naplněné tekutinou až do kompaktních vřídků, které postupně přecházejí
ve strupy.

Opary na rtech a obličeji, afty v ústech,
ale i genitální vřídky mohou mít společného jmenovatele a příčinu, a to je
herpes simplex virus ( HSV). Po první
infekci se naše tělo viru jen tak lehce nezbaví. Až 90 % dospělé populace
je infikováno HSV, který leží nečinně
v nervové tkáni, dokud není recidiva
spuštěna nejčastěji nachlazením, stresem nebo imunitní dysfunkcí. Existuje
několik druhů HSV
působících různá
Pro léčbu je důležité
onemocnění od již
zachytit prvotní stadium
zmíněných
opaoparu na rtech a obličeji,
rů a aft až po gekdy
cítíme brnění, svědění
nitální bradavice,
a dokonce závažPrůběh a délku
a kdy místo s počínajícím
existence
oparů
nou meningitidu či
oparem začne otékat.
mohou
pozitivně
encefalitidu. HSV
ovlivnit také doje infekční onemocnění a přenáší se slinami, dotykem plňky stravy. Efektní jsou zejména amiči kapénkami ve vzduchu. Podnětem ke nokyselina L-lysin, vitamín C a zinek.
spuštění množení viru může být nejen Lysin doporučují někteří lékaři, je hojně
oslabená imunita, stres, ale i UV záření. používán v léčitelství a využíván i široProto by nás nemělo překvapit, že právě kou veřejností na základě empirických
v květnu a červnu, kdy sluneční záření zkušeností. Na základě studií tkáňových
nabylo intenzity, trpí opary na ústech kultur se předpokládá, že rovnováha lya obličeji řada z nás.
sinu a argininu může ovlivnit expresi,
a tedy množení HSV. Pro reprodukci HSV
jsou nutné proteiny bohaté na arginin,
Jak na opary?
Pro léčbu je důležité zachytit prvotní zatímco lysin brzdí jejich tvorbu. V něstadium oparu na rtech a obličeji, kdy kterých studiích bylo prokázáno zkrácení

doby léčby a zmírnění průběhu onemocnění. Předpokládá se i snížení frekvence
recidivy oparů při dlouhodobém užívání
lysinu, k tomu však bude potřeba ověření v dalších studiích*. I stravou můžeme alespoň teoreticky ovlivnit množení
herpes viru. Potraviny bohaté na arginin
mohou množení viru podporovat (bohatými zdroji jsou např. mořské plody,
dýňová semínka, červené maso, ořechy,
sójové boby, hrášek a vejce), proto bychom je měli při vleklých oparech přechodně omezit.

A co na afty?

Afty jsou bílé až nažloutlé vřídky na
sliznici v ústech nebo na spodní straně jazyka, velikostí většinou do jednoho
centimetru. Bolestivě, pálením a řezáním, znepříjemňují polykání, žvýkání,
mluvení, příjem stravy a tekutin. Jejich
častou příčinou bývá rovněž recidiva
herpes viru. V lékárně vám doporučí
vhodné produkty ve formě roztoků či
gelů s anestetickým účinkem, i bylinných čajů pro zklidnění. Velmi dobré
zkušenosti jsou s léčivými přípravky obsahujícími látku benzydamin, jako jsou
například chutné pastilky Galverde
nebo také Tantum verde ve formě spreje a roztoku. Z doplňků stravy jsou doporučovány železo a vitamíny skupiny
B, zejména kyselina listová a B12. Ve
studiích byl také prokázán příznivý účinek lysinu**.

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6419779/ **Feyza Otan Ozden , Ahmet Yasar Turanli , Gokhan Acikgoz , Cafer Eroglu: Clinical success of lysine in association with serumal
and salivary presence of HSV-1 in patients with recurrent aphthous ulceration. Journal of Experimental and Integrative Medicine 2011; 1(3):191-196

DOPLŇKY STRAVY
vhodné pro péči o rty, kůži
a sliznici dutiny ústní:
Lysin Galmed
20 kapslí

•
•
•

Železo chelát

+ vit. B9 + vit. B12 +vit. C 60 kapslí

L-lysin
Vitamin C
Zinek
Doplněk stravy

Doplněk stravy

•
•
•
•

B-komplex premium 100 tbl.
Doplněk stravy

•
•

Kompletní spektrum všech vitamínů skupiny B
Pivovarské kvasnice jako přirozený zdroj B-vitamínů

Železo
Kyselina listová
Vitamin B12
Vitamin C
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Kardiovaskulární rehabilitace
Kardiovaskulární onemocnění představují choroby srdce a cév. Patří mezi nejčastější příčiny úmrtí
ve vyspělých státech. V České republice podlehne srdečně-cévním chorobám každý druhý člověk.
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění dělíme na neovlivnitelné (věk, pohlaví,
genetika, osobní anamnéza) a ovlivnitelné (fyzická aktivita, životní styl, obezita, kouření).
Kardiovaskulární rehabilitace představuje jednu z možností, jak můžeme onemocnění srdce
a cév ovlivnit. Jedná se o komplexní proces rehabilitační péče, která pomáhá u nemocných se
srdečními chorobami s udržováním jejich optimálního fyzického, psychického, sociálního,
pracovního a emočního stavu. Přístup k jednotlivým pacientům je vždy individuální
a všestranný, jelikož nezahrnuje pouze fyzickou aktivitu, ale součástí péče je
i dodržování zásad sekundární prevence a zdravého životního stylu.
Základem kardiovaskulární rehabilitace
je řízená pohybová aktivita o různé intenzitě zátěže. Stanovení intenzity zátěže má zásadní význam pro správnou
terapii, protože musí být dostatečná, ale
na druhé straně bezpečná, aby pacienta
neodradila od pravidelného cvičení. Názory se v odborné literatuře různí, ale
je pravděpodobné, že zátěž vyšší intenzity přináší pacientům lepší předpokládaný účinek. Intenzita zátěže se může
přibližovat k anaerobnímu prahu (je to
bod zlomu, při kterém dochází k podstatnému zvýšení laktátu – kyseliny
mléčné – v krvi). Při překročení anaerobního prahu při běhu začínají tuhnout
svaly, dochází k zadýchávání a pohyb
je čím dál tím náročnější. Překročení
anaerobního prahu
je v rámci rehabiliPrůběh pohybové aktivity
tace nežádoucí. Pro
rozdělujeme na 4 základní fáze.
posouzení intenziZahřívací fáze, aerobní trénink,
ty zátěže můžeme
silový trénink a fáze relaxační.
použít orientační
Před každou fází je nutné
kratší dobu (10–15
vyšetřovací metomonitorovat krevní tlak
minut) trvající cvidu – mluvit, zpía tepovou frekvenci.
čení během celého
vat, těžce dýchat.
dne. Tento způsob
Pokud je pacient
schopen při zátěži mluvit, je zátěž při- tréninku označujeme jako intermitentměřená. Je-li schopen zpívat, tak je ne- ní. Většina rehabilitačních programů je
dostatečná, je-li dušný, je zátěž příliš organizována 3× týdně po dobu 2–3
velká. Za optimální považujeme fyzic- měsíců. Zahájení rehabilitace by mělo
kou aktivitu 3–5× týdně po dobu mini- následovat co nejdříve (ideálně do 2–3
málně 30 minut, ideálně 60–90 minut. týdnů) od propuštění z nemocnice.
Vždy záleží na intenzitě tréninku a ak- Průběh pohybové aktivity rozdělujeme
tuálním stavu pacienta. Kalorický výdej na 4 základní fáze. Zahřívací fáze, aeby měl postupně dosáhnout minimálně robní trénink, silový trénink a fáze rela1000 kcal/týden. Tyto hodnoty můžeme xační. Před každou fází je nutné monidosáhnout buď intenzivním tréninkem torovat krevní tlak a tepovou frekvenci
po kratší dobu, nebo méně intenzivním a ptát se na subjektivní pocity pacitréninkem po dobu delší. Srovnatelná enta. Zahřívací část je důležitá v rámvarianta zátěže, která může být pacien- ci prevence poškození kardiovaskulárty lépe přijímána, zahrnuje opakované, ního a muskuloskeletárního systému.

Zahajuje se před aerobním tréninkem.
Počáteční zahřátí je zahájeno 10–15minutovou pohybovou aktivitou s menší
zátěží. Během cvičení začínáme ideálně
od menších kloubů směrem ke kloubům
větším, například od prstů na horní končetině po rameno. Zahřívací fáze usnadňuje přechod mezi klidem a pohybovou
aktivitou v plné zátěži.
Zahřívací část zlepšuje prokrvení, zvyšuje tonus kosterního svalstva a mění
metabolické procesy z klidových hodnot k potřebám, které jsou nutné pro
výkon organismu v aerobní pohybové
aktivitě. Jako vhodná fyzická aktivita
v zahřívací fázi se doporučuje dynamická rozcvička, protahovací cvičení, chůze
v pomalejším tempu apod. Aerobní trénink je hlavní část fyzické aktivity kar-
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diovaskulární rehabilitace, zlepšuje sílu
i vytrvalost. Zahrnuje cvičení svalstva
horních a dolních končetin a svalstva
trupu. V rámci aerobní pohybové aktivity se doporučuje trénink na rotopedu,
běžeckém pásu, dále steppery a kombinované trenažéry. Pacient ideálně
po 10–15minutových intervalech střídá
jednotlivé způsoby zatížení. Důležité je
také dodržovat symetrické posilování
svalových skupin, které lépe odráží potřeby pacienta během fyzické aktivity.
Aerobní trénink zlepšuje sílu i vytrvalost. Prvky silového tréninku se zpravidla začleňují po 14 dnech po zahájení
aerobní pohybové aktivity. Silové cviky
se provádějí plynule a pomalu, ideálně
2 cviky za 5 sekund. Při dobré toleranci
zátěže je možné zvýšit intenzitu pohybové aktivity zvýšením zátěže, prodloužením doby cvičení nebo opakováním
základního cyklu fyzické aktivity.
Relaxační fáze je důležitá pro stabilizaci
oběhového systému a návrat krevního
tlaku a tepové frekvence do klidových
hodnot. Zvyšuje žilní návrat a slouží
jako prevence hypotenze. V rámci relaxační fáze dochází i k odvodu přebytečného tepla, k rychlejšímu odstranění
kyseliny mléčné z plazmy a dále se snižuje pozátěžový účinek katecholaminů
v plazmě.
Celková doba pohybové aktivity v rámci
všech 4 fází kardiovaskulární rehabilitace je cca 60–90 minut, trvání cvičení
se vždy určuje dle aktuálního stavu pacienta a jeho možností. Pacientům doporučujeme pohybovou aktivitu i v době,
kdy nenavštěvují řízenou rehabilitaci.

Jako nejbezpečnější pohybová aktivita ta. Například již během hospitalizace
ve vztahu k poškození muskuloskeletár- je pacienta nutno uklidnit a informovat
ního aparátu a výskytu arytmií je chůze. o následných procesech. Zde je potřeba
V dnešní době je pacienty velmi vyhledá- pacienta seznámit s průběhem pohyvaná tzv. severská chůze. Technika chů- bové aktivity, změnou životního stylu
ze se speciálními holemi využívá dyna- a s dalšími prvky sekundární prevence
mickou práci horních končetin a blíží se kardiovaskulárního onemocnění. Soutechnice běhu na lyžích. Udává se, že se- částí rehabilitace je i případná pomoc
verská chůze zvyšuje kalorický výdej až psychologa či dalších specialistů. Pro
o 40 % ve srovnání s běžnou chůzí. Jako dosažení optimálního efektu celkové redalší fyzické zatížení se doporučuje jízda habilitace je nutná spolupráce pacienta,
na rotopedu či kole, ale i plavání, tenis, jeho kladný vztah k pohybové aktivitě
basketbal, volejbal.
a zároveň i spoluKardiovaskulárpráce s rodinnými
Udává se, že severská chůze
příslušníky.
ní rehabilitace má
zvyšuje kalorický výdej
významný vliv i na
Bc. Helena Nejedlá,
až o 40 % ve srovnání s běžnou
psychiku pacienBc. Viktor Siegel
chůzí. Jako další fyzické zatížení

se doporučuje jízda na rotopedu
či kole, ale i plavání, tenis,
basketbal, volejbal.
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Jak si bezpečně užít pobyt
v jarní přírodě
Po tom, co jsme byli několik měsíců raději schovaní v teple domova, se začíná zase
oteplovat a trávíme čím dál více času venku. Pobyt a pohyb v přírodě s naším zdravím
dokáže udělat zázraky. Je však potřeba být opatrný, ať nám ho nezkazí spáleniny od sluníčka,
neodbytný hmyz nebo otravná alergie.

Při opalování myslete na zdraví
Slunce má skvělé účinky na naše fyzické i psychické zdraví. Tělo při pobytu
na slunci produkuje nezbytný vitamín
D a jistě jste si všimli, že se vám také
zlepší nálada. Nic se ale nemá přehánět
– při opalování totiž může dojít nejen
na spálení, ale i předčasné stárnutí kůže
a v nejhorším případě vznik melanomu.
Proto se dostatečně chraňte oblečením,
minimálně děti by na sobě měly neustále mít pokrývku hlavy a mezi 11. a 15.
hodinou se raději sluníčku vyhýbejte
úplně.

Nezapomínejte se pravidelně natírat
přípravky s vysoce účinnými UV filtry
proti UVA i UVB záření. Pro citlivou pokožku, a to i pro tu, která má sklony
ke sluneční alergii, jsou vhodné speciální opalovací gely, jako je Ladival
alergická pokožka gel OF30. Oblíbí
si ho i ti z vás, kteří nemají rádi hutné
a mastné krémy. Dobře se totiž nanáší,
rychle vstřebává a nelepí. Chrání i proti
tzv. Mallorca akné, které se nejčastěji
projevuje jako alergie na obličeji nebo
v dekoltu a vzniká při reakci UV záření
a některých složek v opalovacích krémech. Přípravek je voděodolný a obsa-

huje koenzym Q10 a vitamíny C a E, což binaci mikropigmentů a organických
jsou antioxidanty, které chrání a ošet- filtrů chrání nejen proti UVA a UVB záření, ale dokonce i proti infračervenému
řují pokožku.
Pro citlivou pokožku batolat a dětí, kte- záření (IR/A). Toto opalovací mléko je
rá je náchylná k alergii na slunce, je ur- navíc mimořádně voděodolné, takže se
čený Ladival dětská alergická pokožka o ochranu svých dětí nemusíte obávat
gel s vysokou ochranou OF50. Kromě ani při koupání a sportu. Přípravky Ladival neobsahují
gelu je k ochraně dětí
parfemaci, barvipřed spálením vhodPo opalování z pokožky
va, konzervanty,
né i Ladival dětpřípravky důkladně
tuky ani emulgáská pokožka mléko
opláchněte a natřete se
tory.
OF50. To díky kom-

mlékem nebo gelem po
opalování, který vaši sluncem
podrážděnou pokožku zklidní,
hydratuje a regeneruje.
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Chraňte se před hmyzem
Přicházející teplé večery lákají k pobytu venku – všude je ale i otravný hmyz. A nejen otravný – hmyzí
bodnutí mohou štípat, být oteklá
či způsobit alergickou reakci.
Hmyz, v našem podnebí převážně klíšťata, dokonce může
přenášet vážné nemoci, jako je
lymská borelióza nebo klíšťová encefalitida. Zatímco komáři
jsou aktivní hlavně ráno a večer,
klíšťatům se nevyhnete po celý
den, a to nejen v lese.
Jak se chránit před hmyzem?
Noste oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a používejte repelent. Predator repelenty
jsou testované v extrémních podmínkách lužních lesů, kde byste
se hmyzu jen těžko vyhnuli. Sprej
Predator Forte je vybaven 360°
ventilem, takže ho můžete použít
ve svislé i vodorovné poloze. Díky
zvýšenému obsahu účinných látek
(DEET 24,9 %) účinkuje až po dobu
6 hodin. Navíc ho lze použít jak na
oblečení, tak i na pokožku, což se
bude hodit při opalování u vody,
v letním kině i u večerního táboráku.
Vhodný je pro děti od dvou let, pro
menší děti je vhodnější spíše Predator Junior. Opravdu vysoké množ-

ství účinné látky (DEET
28 %) pak obsahuje také
sprej ComarEX Repelent
Forte. Oba zmíněné repelenty odpozují nejen komáry, ale také
klíšťata, ovády a další
obtížný hmyz.
Pokud při kontrole po procházce zjistíte, že se nějaké
klíště přecejen přisálo, měli
byste ho co nejdříve odstranit.
Čím dříve, tím je menší pravděpodnost toho, že na vás přenese
nákazu. Začali jste přemýšlet,
zda byste ho kroutili po směru
nebo proti směru hodinových
ručiček? Mnohem bezpečnější bude
na tyto zastaralé způsoby rychle zapomenout. Místo toho skvěle
poslouží například Ixoderm Klíšťák, který klíště zneschopní, znehybní a usmrtí. Stačí na něj nanést
jen pár kapek a pět minut počkat.
Pak ho jednoduše vytáhnete pomocí pinzety nebo vatové tyčinky.
Po odstranění místo nezapomeňte
dezinfikovat a sledujte, zda v následujících dnech nedojde k zanícení.
Pokud vás poštípe nějaký hmyz,
například komáři nebo ovádi, po-

může Fenistil gel.
Použít ho však můžete také na mírné povrchové
popáleniny, spálení od sluníčka nebo při kopřivce. Fenistil má díky rychlému vstřebávání
do pokožky téměř okamžitý chladivý účinek, zajistí úlevu od svědění a navíc má i lokální anestetický
účinek. Svědění dokáže zabránit
tak, že po nanesení zablokuje účinky histaminu – látky, která se v těle
uvolňuje při styku s alergenem.

Poperte se s alergií
Nejen na jaře mnoho lidí trpí alergickou
rýmou, tedy neustálým svěděním a štípáním v nose, častým kýcháním, vodnatou rýmou a ucpaným nosem. Způsobit ji mohou například roztoči. Člověk,
který alergickou rýmu nikdy nezažil,
jen těžko pochopí, jak je to nepříjemné.
U sezónní alergické rýmy, známé jako
senná rýma, se mohou projevit i další
příznaky, jako je zarudnutí a svědění
očí, otoky víček, světloplachost a slzení. Někdy se může objevit také bolest
v krku, svědění v ústech a zhoršené polykání. Sennou rýmu mohou způsobovat
různé traviny nebo kvetoucí rostliny.
Nejlepším a vlastně jediným řešením je
vyhýbat se alergenům, které rýmu způ-

sobují. Ne vždy je to ale možné. Naštěstí existují i přípravky, které dokážou
pomoci alespoň s příznaky. Mezi účinné patří Allergodril nosní sprej, který
pomůže se zmírněním příznaků rýmy,
a Allergodril oční kapky, které jsou
určeny k léčbě příznaků alergického zánětu spojivek. Oba přípravky obsahují
účinnou látku azelastin hydrochlorid.

Mějte však na paměti,
že spreje a kapky
na alergickou rýmu byste
neměli užívat dlouhodobě.
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Na slovíčko s létajícím lékárníkem
Ondrou z Mojí lékárny
PharmDr. Ondřej Žák je mladý, empatický lékárník se srdíčkem na pravém místě.
Narodil se ve znamení Vah v roce 1993 a devadesát trojka je také jeho nejoblíbenějším číslem,
které mu vždy přináší štěstí. Věnuje se sportu, turistice a historii.
Nyní studuje kombinované doktorské studium, kde se zabývá zkoumáním historických pramenů a vývoji lékárenství na Ostravsku v období socialismu. Po absolvování Farmaceutické fakulty nastoupil do společnosti Sanovia provozující virtuální řetězec Moje lékárna, kde
vykonává pozici tzv. hoopera neboli létajícího lékárníka. Jeho mateřskou lékárnou je SANO
Rychvald. Současně zastává pozici personálního manažera. Je ostravským patriotem a říká:
„Narodil jsem se v Ostravě, žiju zde a chtěl bych zde žít po celý svůj život“.
Pane doktore, byla profese lékárníka
Vaším vysněným povoláním?
Původně jsem lékárníkem vůbec nechtěl
být. Na gymplu jsem uvažoval o profesi
právníka nebo státního zástupce. Doma
mi to rozmluvili. Doporučili mi ubírat se
jiným směrem, a to více k pomáhajícím
profesím. Společně s rodiči jsme vybrali obor lékárenství. Vůbec toho nelituji. Dovolím si říct, že tato profese je pro
mě nyní posláním. Baví mě komunikovat
s lidmi, poskytovat jim poradenství a farmaceutickou péči na odborné úrovni.

Zaznamenáváte velký zájem o měření
stáří cév?
V naší lékárně v Rychvaldu proběhlo měření již třikrát a opakovaně s velkým zájmem
ze strany klientů. Měli jsme vždy plné termíny. Velkou výhodou je, že když pacient
zjistí přibližné stáří cév, může mu lékárník
doporučit návštěvu specialisty a předepsání léčivého přípravku nebo koupi potravinového doplňku. Pacienti jsou otevřenější
a nechají si doporučit i nefarmakologická
opatření. To znamená, co mají dělat, aby
zlepšili svůj zdravotní stav.

Přeskočíme od studia k praxi. Pracujete
jako létající lékárník ve společnosti Sanovia, která provozuje řetězec Moje lékárna. Je to Vaše první pracovní pozice?
Ano, je to můj první zaměstnavatel. Nelituji toho, že jsem si zvolil Sanovii a nastoupil do Mojí lékárny. Tento řetězec
lékáren mi byl ochoten oproti konkurenci natolik důvěřovat, že mi dal možnost
vykonávat práci létajícího lékárníka. Jsem
moc rád, že jsem dostal tuto příležitost.

Využívají nabídku měření pouze senioři?
Ne. Do naší lékárny chodí široké spektrum klientů – od těch nejmladších po ty
nejstarší. Řekl bych od 18 do 85 let. Takže
zájem o měření je napříč všemi věkovými
skupinami.

Jak vypadá pracovní život létajícího lékárníka?
Létající lékárník je vždy nablízku tam, kde
je ho nejvíce zapotřebí v rámci personálního vykrytí lékáren po celé České republice. Hlavním přínosem práce létajícího
lékárníka je pro mě mnohem rychlejší
a lepší profesní rozvoj. Musím disponovat
pracovními zkušenostmi, které následně uplatním při nástupu do určité nové
lékárny. Důležitá je schopnost rychle se
zorientovat, navázat komunikaci s místními pacienty a rozpoznat jejich problémy.
Většina našich lékáren je rodinného typu
se svými stálými klienty, kteří velmi rádi
přijímají doporučení.

Jak vnímáte svou aktuální pracovní náplň?
Dalo by se říci, že můj náhled na profesi je stále stejný. Práce je poměrně psychicky náročná. Člověk se musí věnovat
pacientům, musí umět naslouchat jejich
problémům, poskytovat jim dispenzační
optimum na odborné úrovni. Je potřeba být klientům nablízku. To platí zvlášť
v naší lékárně v Rychvaldu, kde si zakládáme na rodinném typu lékárny a pracujeme všichni společně jako dobrý tým.
Jaké další aktivity odborného poradenství nabízíte v lékárně SANO v Rychvaldu?
Mezi další aktivity patří měření stáří cév,
případně naše účast v projektu Moje stáří.
Mnoho informací je v našem magazínu,
kde jsou dostupné informace o aktivitách,
poradenství, termíny měření, a především
zajímavé odborné články.

Vrací se pacienti s požadavkem opakovaného kontrolního měření stáří cév?
Určitě. Vnímám pozitivní trend u pacientů,
kteří prošli edukací, upravili své návyky,
stravování, využili farmakologickou léčbu.
Když se ohlédnete zpět a současně se
tak trochu podíváte do budoucnosti, v čem spatřujete největší potenciál
v rozvoji lékárenských služeb?
Za mě se jedná především o rozvoj lékárny
jako informačního střediska, které bude
poskytovat bezpečné a účelné informace
pro široké spektrum pacientů a klientů lékárny.
Vnímáte budoucnost i v podpoře komunikace prostřednictvím diskuzních fór,
blogu a podcastu na sociálních sítích?
Ano, vnímám potřebu rozvoje této formy
online komunikace. Minimálně jednou
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týdně řeším v rámci naší online poradny
problém klientů, který se týká především
správného či nesprávného užívání léků,
zda lék mají užívat. Dotazy jsou také
směřovány ke vhodnosti užívání specifikovaných léčiv a potravinových doplňků.
Myslím si, že komunikace na sociálních
sítích je stěžejní. Také lékárníci by se měli
naučit reagovat na tento trend a komunikovat i na této platformě.

Vrací lidé prošlé léky?
Vrací, snaží se vracet (úsměv). Myslím si,
že jsme pacienty edukovali v pozitivním
slova smyslu. V minulosti se klienti svěřovali, že vyhazují prošlé léky do běžného
komunálního odpadu. Což je samozřejmě
špatně. Léky by se měly vracet do lékárny a injekční stříkačky ošetřujícímu lékaři. Tonometry a elektronické pomůcky do
sběrného dvora.

Předpokládám, že není zcela jednoduché odpovídat na určité dotazy pouze
prostřednictvím mailu.
Není to jednoduché. Je nutné si vždy
nastudovat určité lékové informace
o každém uvedeném léku, případně lékové interakce a znát lékový záznam
pacienta i jeho komorbidity.

Nyní přejdeme z online prostředí do
kamenné lékárny. Jaké jsou nejkurióznější dotazy klientů?
Myslím si, že nejkurióznější dotazy od
klientů jsou na neexistující léky, které
vznikají slovní přesmyčkou.
Počátkem června odstartuje roadshow TěhuDay, jejímž partnerem je také společnost Sanovia.

Můžete zmínit témata, která klienti
často konzultují?
Nejžádanějším tématem bylo „jak se chovat v lékárně a na co má pacient v lékárně nárok“. Dalším častým dotazem bývá
způsob likvidování starého léčiva. Tento
problém řeší i mí klienti v lékárně SANO
Rychvald.

Konzultují maminky často možnosti
užívání léků, potravinových doplňků
v době těhotenství a při kojení?
Do našich lékáren chodí mnoho těhotných i kojících maminek, které se dotazují
na možnosti užívání léků. Nejčastěji se
doptávají na léky proti bolesti v krku nebo

na suchý a produktivní kašel. Vždy se jedná o individuální přístup k pacientce.
Jaký vzkaz byste předal všem studentům, kteří uvažují o volbě profese lékárníka?
Určitě bych všem doporučil, ať jdou do
toho. Farmaceut je pomáhající profese,
která dokáže svým konáním ovlivnit životy druhých lidí. V případě, že se člověk
dostane do rodinné lékárny, tak časem
naváže i osobní vztah s pacienty, kteří mu
důvěřují a přichází za ním řešit své problémy. Tak za mě určitě: „Studenti běžte
do toho!“
Závěrem Vás požádám o Váš recept na
podporu imunity a psychickou pohodu.
Já pravidelně užívám vitamín D, C a selen
se zinkem. Snažím se dodržovat zdravý
životní styl se zdravou, lehkou a pestrou stravou. Doporučuji také pravidelné
procházky, relaxační cvičení a minimálně třikrát týdně jízdu na kole nebo jinou
sportovní aktivitu. Osobně mám velmi
rád turistiku, výšlapy do hor a poznávání nových míst, což mě naplňuje pozitivní
energií a dodává další chuť do práce.

JAK NEJLÉPE POSÍLIT IMUNITU
IMUGAL je prémiový produkt pro podporu imunity koncipovaný v česko-kanadské spolupráci. Obsahuje vědecky
ověřené zdroje vitamínu D a selenu z kvasinek Saccharomyces cerevisiae, jež příslušné formy vitamínu D a selenu
přirozenou cestou vytvářejí, dále chelátovou formu zinku,
vitamín C, betaglukany z hlívy ústřičné a celou řadu vitamínů a minerálů obsažených v kvasinkách. Doporučuje se užívat kontinuálně pod dobu dvou měsíců.
Vědeckým garantem tohoto produktu je
doc.PharmDr.Ing. Tomáš Vontor, CSc.
• vitamín D v unikátním komplexu Lalmin® Vita D s vynikající
biodostupností a stabilitou v čase
• chelátová forma zinku bisglycinát s výbornou
biodostupností
• selen transformovaný kvasinkami Saccharomyces
cerevisiae na jeho přirozenou formu L(+)selenomethionin
v unikátním komplexu Lalmin® Se2000
• beta-glukany získané ze dvou přírodních zdrojů – kvasinek
Saccharomyces cerevisiae a hlívy ústřičné
• nezbytný vitamín C
• vitamíny a stopové prvky
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Křížovka o produkty ALFASILVER
Správné řešení tajenky pošlete nejpozději do 20. 6. 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: Alfasilver sprej na odřeniny, drobná poranění či popáleniny.
Díky svému složení s ionizovaným stříbrem kryje ránu, chrání před infekcí
a pomáhá hojení rány. Děti ho milují, protože: ...
KAŽDÁ ODPOVĚĎ VYHRÁVÁ SLEVU 100 Kč na nákup na e-shopu mojelekarna.cz

Alfasilver je zdravotnický prostředek určený k ošetření ran, odřenin,
popálenin menšího rozsahu, kožních poranění. Pečlivě prostudujte návod
k použití, účinky a způsob použití konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.
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VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA – Křížovka: Milada Homolková, Pelhřimov / Adam Štětka, Nové Město na Moravě / Miluše Krauseová, Břeclav
Soutěž: Zdeňka Novotná, Bystřice pod Hostýnem / Jana Fišerová, Frýdek-Místek / Ludmila Hloušková, Praha 10 / Jaroslav Nekula, Slezská Ostrava / Alena Ondruszová,
Ostrava - Výškovice / Nikola Horáčková, Miletín / Radek Kováčik, Nové Město na Moravě / Marta Kafková, Miletín / Marta Vaverka, Vír / Pavol Gróf, Velehrad
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Soutěž o 3 letní balíčky
Panthenol +
Betakaroten Galmed
SOUTĚŽNÍ
OTÁZKA:
Opary způsobují?
A) Herpes viry
B) Rotaviry

Správné řešení soutěžní otázky pošlete nejpozději do 20. 6. 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.

M Ě ŘE N Í S TÁ ŘÍ C É V
kvalifikované poradenství

moje zdravé

SVŮJ KALENDÁŘNÍ
VĚK ZNÁTE... Po měření obdržíte podrobnou
zprávu a náš odborník
ZNÁTE I VĚK
Vám doporučí opatření
SVÝCH CÉV?
pro zlepšení kvality života.

BEZPLATNÉ MĚŘENÍ STÁŘÍ CÉV PROBÍHÁ

Rezervujte si svůj čas měření na
www.mojelekarna.cz/mereni

