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Téma čísla OCHRANA ORGÁNOV
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Čistejší vzduch Úspora paliva

Plynulá jazda Ticho

www.toyota.sk

Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na vozidlá Toyota Prius s Hybrid Synergy Drive. Toyota Prius 1,5 l VVT-i: kombinovaná spotreba 4,3 l/100 km; emisie CO2 104 g/km. 

Radi by sme touto cestou poďakovali
spoločnosti IKEA, že si vybrala ohľaduplný
prístup k životnému prostrediu a používa
hybridné vozidlá Toyota Prius. 

Aký dôvod si vyberiete vy?
Toyota Prius s pohonom Hybrid Synergy Drive vám ich ponúka hneď
niekoľko. Napríklad čistejší vzduch, pretože Prius vďaka najnižším
emisiám CO2 vo svojej triede vyprodukuje ročne až o 1 tonu CO2
menej. Alebo hospodárnosť dosiahnutú kombinovanou spotrebou iba
4,3 l/100 km a dojazdom 1 046 km. Ďalším dôvodom je, samozrejme,
bezpečnosť. Prius už v základnej výbave ponúka 8 airbagov a stabi-
lizačný systém VSC. Tým pravým dôvodom môže byť aj tichá 
a plynulá jazda. Keď nadobudnete pocit, že to už nemôže byť lepšie,
prekvapí vás citlivé, plynulé a tiché zrýchlenie vďaka hybridnému
pohonu Hybrid Synergy Drive. Prius zrýchľuje z 0 na 100 km/h iba 
za 10,9 s. Vyberiete si Hybrid Synergy Drive pre seba, pre životné
prostredie alebo pre oboje? Hybrid Synergy Drive. Ktorý dôvod
bude ten váš?
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Jeden z posledných septembrových dní má taký zvučný prívlastok – Svetový deň srdca. Keď som sa 
v mysli pristavila pri tejto informácii, spomenula som si, že tento deň životne dôležitému orgánu 
– srdcu, zasvätila Svetová federácia srdca, ktorá ho usporadúva prostredníctvom svojich organizácií 
vo viac ako sto krajinách sveta. Úctyhodné číslo, úctyhodný počet obyvateľov a nepochybne aj 
úctyhodný počet pacientov, trpiacich na kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú, bohužiaľ, stále 
obrovským zdravotným problémom a daňou, sčasti aj geneticky podmienenou, za nezdravý spôsob 
života. Odborníci odhadujú, že do roku 2025 bude mať skoro každý tretí človek vo veku nad 25 rokov 
vysoký tlak krvi, ktorý je jedným z najrizikovejších faktorov ochorení srdca a mŕtvice a v rebríčku 
úmrtí zabijakom, tróniacim na najvyššej priečke. A je to veru perfídny „spoločník“, pretože 
neexistujú žiadne zjavné symptómy, ktoré by signalizovali, že nie je v norme. Jediným spôsobom, 
ako si preveriť hodnoty krvného tlaku, pokiaľ sami tlakomer nevlastníte, je navštíviť čas od času 
lekára a nechať si tlak odmerať. Jednoducho, treba si osvojiť heslo, ktoré bolo aj heslom tohoročného 
Svetového dňa srdca – „Poznaj svoje riziko!“

Pravdepodobne nehovorím nič nové, ale veď viete, ako to chodí. Mnoho právd všetci ovládame, 
chodíme dennodenne okolo nich, ale pozornosť zbystríme často až vtedy, keď je neskoro. Sme 
nepoučiteľní? Ak by sme o tom v našej redakcii boli presvedčení, zrejme by sme to celé zabalili 
a prestali vydávať tento časopis. To, že v tomto úsilí vytrvávame, je vyjadrením našej viery vo vaše 
aj naše zmúdrenie, aj keď, ako sa spomína v jednom článku, bohužiaľ, neraz zmúdrieme, keď nám 
to už na nič nie je. Budeme sa veľmi tešiť, ak včasných zmúdrení bude čo najviac a aj my prispejeme 
svojou troškou do mlyna. 

Nedá mi nespomenúť opäť ošúchanú, ale overenú pravdu – obrovský význam prevencie. Veď 
predchádzať ochoreniam je rozhodne ľahšie, príjemnejšie a nakoniec aj lacnejšie ako neraz 
nepríjemná, zdĺhavá liečba, ktorá často vyžaduje veľkú mieru sebazaprenia, disciplíny, od-
riekania... 
Veríme, že spolu s nami objavíte, aké skvelé je napríklad prestať fajčiť, začať viac dbať na to, čo si 
naložíte na tanier či nájsť si konečne čas trebárs na golf. Verili by ste, že aj pri tomto športe môžete 
prepotiť tričko a hrávajú ho aj páni a dámy v pokročilom veku hoci po ťažkom zlyhaní srdca 
s implantovanou mechanickou podporou?

K ďalším “večným”, ale platným pravdám patrí aj tá o význame pozitívnych emócií, ktoré, ako sa 
dozviete v jednom z rozhovorov, „môžu cez kortikoviscerálne vzťahy pozitívne ovplyvniť aj 
činnosť vnútorných orgánov, samozrejme, aj srdca. Takže emocionálna vyrovnanosť a láska 
pôsobia úžasne kardioprotektívne“.
Azda vás toto číslo Cardio magazínu zahreje pri srdci, príliš vám nezdvihne krvný tlak a naštartuje 
vás na uskutočnenie nových predsavzatí urobiť niečo pre svoje zdravie. A nám srdce poskočí od 
radosti, ak sa to aspoň sčasti podarí.
Vaše zdravie je totiž našou srdcovou záležitosťou!

Editoriál

Miriam Vojteková, šéfredaktorka
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Chorí od narodenia
V Česku sa s ochorením srdca narodí ročne takmer 600 detí, pričom s ním žije takmer 10 000 
detí do veku 18 rokov a necelých 30 000 dospelých. Situácia na Slovensku nie je veľmi odlišná. 
Najčastejším ochorením je vrodená srdcová chyba (najmä defekty medzikomorovej a medzi-
predsieňovej prepážky), ktorá buď časom zanikne, prípadne je chirurgicky odstránená. Je 
však dosť prípadov, keď sa odstrániť nedá vôbec alebo nie úplne. Niektoré chyby srdca sa dajú 
zistiť už počas tehotenstva, iné sa môžu objaviť krátko po pôrode a môžu ohroziť život dieťaťa. 
Preto je nevyhnutné diagnostikovať a liečiť ich hneď v prvých dňoch po narodení. Ďalšia časť 
detí začína mať problémy v prvých mesiacoch života a je ich potrebné riešiť chirurgicky počas 
prvého roka. S niektorými druhmi chýb srdca deti v podstate bez problémov žijú, avšak treba 
ich liečiť. Napriek mnohým výskumom je však vznik vrodených srdcových chýb stále zahalený 
tajomstvom. 

Írski výskumníci sa snažia vyvinúť nový spôsob,  
ako bojovať s ochoreniami srdca, a to cez ústa. Zdá 
sa vám, že to nemá žiadnu súvislosť? Opak je 
pravda. Tí, ktorí nedodržiavajú pravidelnú zubnú 
hygienu a trpia krvácaním ďasien, majú v ústnej 
dutine viac ako 700 typov ústnych baktérií. Keď sa 
dostanú do krvného riečiska, môžu sa zhlukovať  
a spôsobiť krvné zrazeniny, ktoré môžu čiastočne 
blokovať cievy. V súčasnosti sa snažia nájsť nové 
lieky, ktoré zabránia tomuto stavu. Objavili pro-
teíny, ktoré zodpovedajú za viazanie a udržiavanie 
baktérií na krvných doštičkách. I keď neexistujú 
definitívne štúdie, ktoré by ukázali, čo je príčinou 
vzťahu medzi parodontálnou chorobou a ocho-
reniami srdca. Množstvo štúdií dokazuje silnú sú-
vislosť medzi infekciami v ústach a ochoreniami 
srdca či cukrovkou. Správna a pravidelná ústna hy-
giena teda patrí i k preventívnym opatreniam proti 
týmto a ďalším ochoreniam.

K srdcu  

cez ústa

Pistácie ničia cholesterol
Dobrota, ktorá je energicky veľmi bohatá a tre-
ba ju jesť opatrne, pomáha znížiť hladinu zlého 
cholesterolu. Pravidelnou konzumáciou pistácií 
v miernom množstve – tak, aby sme si ustrážili 
optimálny kalorický príjem - môže dôjsť k zní-
ženiu obsahu LDL cholesterolu v krvi. Po mesia-
ci konzumácie jednej porcie denne sa jeho hla-
dina v krvi počas štúdie pacientom znížila až  
o deväť percent, o dvanásť percent pri konzu-
movaní dvoch porcií denne. Veľkým pozitívom 
je, že pritom nedochádza k poklesu hladiny 
dobrého HDL cholesterolu. 

Rybí tuk alebo prípravky, ktoré obsahujú omega-3 
mastné kyseliny, znižujú počet úmrtí a hospitali-
zácií ľudí so zlyhaním srdca. Talianski odborníci 
urobili štúdiu na viac ako 7000 ľuďoch s diagnózou 
srdcového zlyhania – postupnou stratou schop-
nosti srdca čerpať krv. Polovici pacientov dali den-
ne užívať tablety s obsahom omega-3 mastných 
kyselín, polovica dostávala len falošné tablety bez 
obsahu tejto látky. Počet úmrtí v druhej skupine 
bol o niečo vyšší ako v prvej. Na základe tejto štúdie 
nasledovala ďalšia, výsledky hovoria, že najlepší 
vplyv omega-3 mastných kyselín sa ukáže po šty-
roch rokoch užívania, čo môže byť, žiaľ, v mnohých 
prípadoch neskoro. Preto je dôležité považovať tie-
to látky za možnú a dobrú prevenciu, nie všeliek. 

Rybí tuk 
Proti zlyhaniu

Text: Sabína Zavarská (zdroj health.com a iné)

Správy

To, že vitamín B12 je všeobecne prospešný zdraviu je známe už desaťročia. 
Pomáha pri obnove nervových buniek a tvorbe DNA. Anglickí odborníci  
však na základe svojej štúdie priniesli novinku: nedostatok vitamínu B12 
urýchľuje zmenšovanie mozgu v staršom veku. Odkryli tajomstvo pôsobenia 
vitamínov skupiny B na mozog a vďaka tomuto objavu bude možné ubúdanie 
mozgovej hmoty, spojené so starnutím, spomaliť. Starší ľudia si však môžu 
pomôcť sami konzumáciou vyváženej stravy bohatej na hydinou, ryby  
a mliečne výrobky.

Bez B12 menší mozog?

SÚŤAŽ
Aká forma koenzýmu 
Q10 je pre organizmus vhodnejšia?

Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo e-mailom: 
redakcia@cardiomagazin.sk Za správnu odpoveď traja z vás získajú 
balíček doplnkov výživy od spoločnosti VITAR, ktorý bude obsahovať 
Revital Koenzým Q10 (�0mg) + vitamín E + selén a ešte jeden 
produkt od spoločnosti Vitar.

Nezabudnite pripísať heslo KOENZÝM Q 10

Kmeňové bunky  
– nádej pre mozog
Vedci z amerického Národného inštitútu zdravia sú na stope toho, ako znížiť 
škody spôsobené prerušením dodávky krvi do mozgu, napríklad po infarkte 
a zástave srdca. Pozitívne výsledky priniesli ľudské kmeňové bunky, ktoré 
získali z kostnej drene a vpichli do tela myší. Napriek tomu, že zatiaľ skúmali 
túto možnosť len u myší, veria, že v jeden deň pomôžu ľuďom, ktorí prekonali 
zástavu srdca alebo mozgovú porážku. Spočiatku síce predpokladali, že 
implantované kmeňové bunky budú podnetom k vývoju nových mozgových 
buniek, ale nestalo sa tak. Dokážu však, laicky povedané, ovládať – zapínať 
a vypínať rôzne gény, zápalové procesy a imunitný systém, aby minimalizovali 
škodlivé vplyvy príhody na mozog.
Vedúci autor štúdie Dr. Darwin Prockop sa podľa magazínu Health vyjadril: 
„To je po prvýkrát, čo nastala interakcia medzi dvoma typmi buniek. Stala sa 
veľká vec a mimoriadne prekvapivá. Kmeňové bunky spôsobili špecifickú 
zmenu v zápalových reakciách a imunitných procesoch, čím ovplyvnili 
uzdravovanie mozgu.“ Počas tohto výskumu vedci vstrekovali ľudské 
kmeňové bunky do mozgu dospelých myší deň po obmedzenom toku krvi, 
keď bol mozog dočasne blokovaný. Zásobovanie mozgu krvou bolo 
prerušené na 15 minút, čo však už spôsobí masívne poškodenie mozgu. Je 
to podobné ako v prípade zástavy srdca. Ukázalo sa, že i keď ľudské bunky 
zmizli v priebehu týždňa, napriek tomu vyvinuli veľmi dramatické účinky na 
mozog. Mozgové reakcie myší sa výrazne zlepšili. Ďalšia analýza potvrdila, 
že ľudské a myšie bunky spolupracovali a niektoré zápalové a iné škodlivé 
procesy boli do veľkej miery potlačené. „Takto by mohla vyzerať liečba 
pacientov po srdcovej zástave,“ tvrdí Prokop. Na takúto možnosť si však 
budeme musieť ešte počkať, pretože bude nasledovať celý rad ďalších 
výskumov. 

Bio koenzým Q10
Koenzým Q10 objavili relatívne nedávno, v roku 1957. Nachádza sa v každej 
bunke ľudského tela a je nevyhnutný pre energetický metabolizmus, udržuje 
a podporuje zdravie srdca, prispieva k udržaniu stabilného krvného tlaku  
a prispieva k ochrane organizmu pred pôsobením škodlivých voľných 
radikálov, ktoré sú hlavnou príčinou starnutia. Koenzým Q10 si organizmus 
dokáže vytvárať sám, jeho množstvo však vplyvom starnutia, stresu, 
nesprávnej výživy a rôznych prekonaných ochorení klesá. Najmä po 35- roku 
je potrebné koenzým Q10 pravidelne dopĺňať nielen formou stravy 
(vnútornosti, niektoré druhy rýb, špenát, vajcia, zemiaky), ale aj doplnkov 
výživy. Odporúčajú sa však prípravky s prírodným koenzýmom Q10. Revital 
Koenzým Q10 (60mg) + vitamín E + selén od spoločnosti Vitar, obsahuje 
bioaktívnu formu koenzýmu Q10. Jej výhodou je vynikajúca vstrebateľ- 
nosť, bezpečnosť a účinnosť. Do-
plnok výživy je obohatený o vita-
mín E a selén, ktoré pôsobia  
účinnejším synergickým efektom 
najmä na zdravie srdca a pečene.

V budúcnosti sa bude cukrovka s najväčšou pravdepodobnosťou liečiť trans-
plantáciou. Po transplantácii slinivky brušnej sa v Inštitúte klinickej a expe-
rimentálnej medicíny v Prahe stala realitou už aj transplantácia Langer-
hansových ostrovčekov. A práve tá sa javí ako ideálne riešenie problému 
cukrovky. U pacientov s diabetom prvého typu je častá súčasná transplantácia 
ľadviny a pankreasu, ktorá prináša pozitívne zmeny v živote chorého – nie je 
potrebná dialýza a odpadáva pichanie inzulínu, diéta či ohrozenie hypo-
glykémiou. Čoraz častejšie sú však i samotné transplantácie slinivky. Program 
transplantácie Langerhansových ostrovčekov v spomínanom inštitúte naš-
tartovali v roku 2005 a predstavuje najlepšie riešenie do budúcnosti cu-
krovkárov. Tieto ostrovčeky sú časťou slinivky brušnej a obsahujú B-bunky, 
ktoré produkujú inzulín. Sú asi 0,2 – 0,3 mm veľké a zdravý človek ich má 
približne milión. 

Budúcnosť bez cukrovky?

Prehupli sme sa do obdobia, keď majú „zelenú“ všetky vírusové ochorenia, ktoré môžu byť 
zvlášť nebezpečné pre ľudí so závažnejšími zdravotnými problémami. Vhodnou prevenciou je 
strava bohatá na vitamíny, cvičenie, otužovanie a bezstresový spôsob života. Súčasťou 
prevencie môže byť aj užívanie homeopatík, napríklad homeopatický liek Oscillococcinum 
stimuluje vlastné imunitné a regulačné systémy organizmu. Jeho výhodou je účinok proti 
všetkým, nielen chrípkovým vírusom. Môže sa užiť preventívne i liečebne. Výhodou tohto lieku 
je, že je vhodný pre všetkých, vrátane malých detí a tehotných žien. Pred užitím lieku si 
pozorne prečítajte príbalovú informáciu, prípadne sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. 
Ak ochorenie do troch dní neustúpi, samozrejme, navštívte lekára.

Všetky vírusy budú porazené!

?
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hrudnou kosťou, ale niekedy to tak 
nemusí byť: pri spodnom infarkte sa 
prenášajú jeho prejavy do bolesti 
žalúdka a do tráviacich ťažkostí. 
Pacient má vtedy nutkanie na 
zvracanie...

 Počul som, že jestvuje cholera 
pankreasu. Čo ju spôsobuje?
Cholera pankreasu? S tým som sa vo 
svojej praxi nestretol. Možno sa tým 
myslí to, že niekedy môžu byť hnač-
kovité ochorenia pri poškodení pan-
kreasu, a to je na základe nedostatku 
tých enzýmov, ktoré pankreas vylu-
čuje, teda na strávenie bielkovín, cuk-
rov a tukov... Ale v takomto zmysle 
som sa tým nestretol. Lebo cholera je 
infekčné ochorenie, ktoré nemá s pan-
kreasom nič spoločné.

 S ochranou voči chorobám zaží-
vacieho traktu úzko súvisí hygiena. 
Do akej miery? 
Dodržiavanie hygienických zásad je 
dôležité najmä v krajinách, kde je 
nižší hygienický štandard. V Európe  
a v Severnej Amerike sme zvyknu- 
tí piť vodu hoci aj z vodovodného  
kohútika, ale neskúšajte to robiť  
v Afrike, Ázii alebo v Južnej Amerike. 
Nechcem však zabiehať iba do ďalekých destinácií, aj u nás sú prípady 
zníženeho hygienického štandardu, spomeňte si len na výskyt hepatitídy 
typu A, ktorá sa ľudovo nazýva aj choroba špinavých rúk. Najprioritnejšou 
zásadou tu musí byť umývanie rúk po každom použití toalety. Žiaľ, táto 
hygienická návykovosť nie je u každého zrejmá. Svedčí to o nedostatkoch 
vo výchove: nestačí, ak budete deťom vravieť, čo majú robiť, oni musia 
vidieť, že vy sám to tak robíte.

 Ktoré ochorenie  je závažnejšie, ak sa nelieči: hepatitída A alebo B? 
Ľudia si to niekedy mýlia...
Tu je odpoveď absolútne jednoznačná: Hepatitída A je síce tiež infekčné 
ochorenie, ide o vírusový zápal pečene, ale nenecháva následky. Hepatitída 
B je oveľa nebezpečnejšia, pretože sa môže zvrhnúť aj na rakovinu pečene. 
Našťastie, dnes jestvuje už trojité očkovanie proti A-čku a B-éčku, a to 
dokonca v jednej vakcíne. Po jej aplikácii ste voči hepatitíde typu A chrá-
nený desať rokov a podľa najnovších medicínskych zistení vás vakcína voči 
hepatitíde typu B chráni na celý život. Malé deti sú dnes proti B-éčku 
automaticky povinne očkované a výdavky hradí štát.

 Hepatitída typu B je zrejme postrachom drogovo závislých a pro-
miskuitných ľudí rôznej sexuálnej orientácie. Jestvujú štúdie, ktoré 
evidujú výskyt tejto choroby napríklad u prostitútok, ktoré stoja na 
dobre známych bratislavských uliciach a nasadajú ku klientom do áut?

Vieme, že tie ženy sú v mnohých 
prípadoch závislé na drogách, na ktoré 
si zarábajú prostitúciou. Pokiaľ viem, 
neziskové organizácie, známi „street 
workeri“ im vymieňajú jednorazové ihly, 
aby sa eliminoval prenos nákazlivých 
chorôb na ďalších drogovo závislých.  
Z medicínskeho hľadiska by však bolo 
oveľa lepšie, keby sa tie dievčatá sús-
tredili v nejakom verejnom dome a boli 
by lekársky kontrolované. 

 Ktorá časť zažívacieho traktu býva 
najčastejšie postihnutá rakovinovým 
ochorením?
Momentálne najväčšiu osvetu robíme  
v rámci prevencie rakoviny hrubého 
čreva, pretože tá sa vyskytuje najčas-
tejšie. Žiaľ, práve tá figuruje vo vý-
chodnom bloku na popredných miestach 
svetového rebríčka u mužov aj u žien. 
Lenže je tu aj nádej: včasnou diag-
nostikou sa dá rakovina hrubého čreva 
vyliečiť! Najstrašnejšie je však to, že 
pacient sa bojí podstúpiť preventívne 
opatrenia. Muži trpia v tomto smere viac 
než ženy, ale postupne sa to vyrovnáva. 
Žiaľ, toto ochorenie postihuje čoraz viac 
mladšie vekové ročníky.

 Aké sú príznaky tohto ochorenia?
Najčastejšie sa udáva krv v stolici, hlieny a kŕčovité bolesti. Ochorenie  
v pokročilejšom štádiu môže sprevádzať nápadné chudnutie, nedostatok 
železa v krvi alebo nedajbože metastázy v pečeni. Príznaky môžu byť, ale 
aj nemusia. Čím ďalej od konečníka sa rakovinou postihnuté miesto 
nachádza, tým je menej príznakov. Keď máte napríklad rakovinu v slepom 
čreve, alebo v colonascendens – vo vzostupnej časti hrubého čreva, sú 
menšie prejavy, ako keď ju máte v konečníku. A veľa závisí aj od veľkosti 
nádoru. 

 Môžu hemoroidy, čiže vydutiny žíl v konečníku, kamuflovať 
príznaky rakoviny hrubého čreva?
Aj kamuflujú. Veľká časť národa trpí na hemoroidy a ak pacient spozoruje 
krv v stolici, zvykne si povedať: to mám krv z hemoroidov, pričom sa 
neomyľne spolieha na vlastnú diagnostiku. A pritom hemoroidy môžu 
prekrývať u pacienta život ohrozujúce ochorenie.

 Strach potenciálnych pacientov vyplýva z preventívneho invazív-
neho vyšetrenia..., myslím na kolonoskopiu.
Áno a pritom kolonoskopia je najpresnejšie vyšetrenie aj kvôli tomu, že 
viditeľným okom vyšetrujeme sliznicu hrubého čreva a môžeme vziať 
materiál na histológiu. Ak ide len o polypy, ktoré by sa mohli zvrhnúť, 
môžeme ich kompletne odstrániť. Jednoduchším vyšetrením je rek-
toskopia, ktorá zasahuje iba 20 centimetrov do hĺbky hrubého čreva, ale 

 Bežná situácia: príde k vám pacient a udáva celkovú slabosť, 
početné vodnaté hnačky a svalovú únavu. Je presvedčený, že ako 
gastroenterológ mu najlepšie pomôžete. Čo okrem subjektívnych 
pocitov pacienta potrebujete, aby ste určili správnu diagnózu?
V prvom rade musím poznať podrobnú anamnézu. Lebo keď vám pacient, 
okrem toho, čo ho trápi, povie aj kedy, kde a ako sa jeho bolesti začali, 
prezradí vám 80 až 90 percent správnej diagnózy. Takže v prvom rade 
počúvam pacienta: možno niekedy postačí iba zmienka, že sa vrátil zo 
zahraničnej dovolenky a dostal cestovateľskú hnačku. 

 Viete vylúčiť, že tu nejde napríklad o srdcový infarkt?
Ja som internista – gastroenterológ a v rámci nočných služieb sme mali 
veľa kardiálnych pacientov, takže viem, že musím myslieť oveľa 
komplexnejšie. Napríklad pri ťažkostiach žalúdka môže ísť o spodný 
srdcový infarkt, pričom vôbec nemusí ísť o ochorenie tráviaceho traktu.

 Sú teda známe ochorenia zažívacieho traktu, ktorých prejavy sa 
spájajú s prejavmi  ochorenia srdca alebo ciev?
Prirodzene! Ak máte napríklad hnačku a ste dehydrovaný, zníži sa vám 
tlak a môžete kolabovať a to sa už priamo týka nedostatočného prekrvenia 
mozgu, nehovoriac o tom, že pri dehydratácii môže nastať zníženie 
prekrvenia aj iných dôležitých orgánov. Lekár by mal preto vnímať 
pacienta nielen z hľadiska svojej špecializácie: koleno, hlava, lakeť, 
pečeň, ale mal by ho mať „v merku“ komplexne – aj telo, aj dušu.  Mal by 
sledovať už jeho chôdzu pri príchode, jeho mimiku, pretože tým, že bol 
dehydrovaný, môže mať vplyvom zníženého tlaku pokles kútika oka  
a mohol dostať aj cievnu príhodu.

 Prečo pri infarkte bývajú ťažkosti ako je zvracanie či hnačka?
Hnačka nie je taká typická, záleží totiž od toho, kde sa infarkt nachádza, 
z ktorej strany nastalo poškodenie srdca. Príznaky infarktu sa popisujú 
ako vystreľovanie bolesti do ľavého ramena, pálivé bolesti a tlak za 

Text: Juraj Mravec (autor je reportérom STV) / Foto: Viktor Szemző, Jena Šimková

V katakombách 
tráviaceho traktu Má rád pacientov, 

ktorí sa veľa pýtajú  
a radi o svojej chorobe 

komunikujú. Roky 
klinickej praxe ho  

v ambulancii naučili 
spozornieť už pri 

zaklopaní. Skúmavo sa 
sústredí na výraz 
prichádzajúceho 
pacienta, na jeho 
mimiku, chôdzu  

a tón hlasu. Vie totiž, 
že predovšetkým  

v detailoch sa ukrýva 
recept na určenie 

správnej diagnózy. 
MUDr. Miloš Bubán, 

internista – gastroente-
rológ, primár špeciálnej 
zdravotnej starostlivosti 

Železničná NaP 
Bratislava.

Rozhovor
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Text: Sabína Zavarská

Poznáte príznaky
srdcových 

problémov?
V liečbe srdcových 
ochorení nastalo výrazné 
zlepšenie oproti tomu,  
aká bola situácia pred 
niekoľkými desaťročiami, 
stále sú však na prvom 
mieste v rebríčku príčin 
smrti. Na Slovensku je 
ochorenie srdca a ciev 
príčinou úmrtia už u 54 % 
ľudí. Svoje srdce môžete 
chrániť aj tým, že včas 
rozpoznáte varovné 
signály...

Odborníci vidia hlavný dôvod v tom, že väčšina laikov nepozná príznaky srdcových ochorení, 
a tak v prípade, že niektorý z nich pocítia, čakajú kým odznie. Napríklad bolesť alebo tlak  
v hrudníku, spojený s nemožnosťou „polapiť“ dych je čas na privolanie lekárskej 

starostlivosti. Môže poukazovať na srdcový záchvat alebo blížiacu sa zástavu srdca. Prieskumy  
v Amerike ukázali, že až 330 000 Američanov každoročne umiera na srdcové problémy a ochorenia 
skôr, ako sa dostanú do nemocnice. Ide najmä o zástavu srdca a infarkt.
Zástava srdca je obyčajne spôsobená už existujúcou chorobou srdca alebo srdcovým infarktom, 
avšak môže byť spôsobená aj elektrickým prúdom, utopením, zlyhaním dýchania a udusením. 
Niekedy príčina nebýva odhalená. Srdce spravidla prestane biť po určitom čase nepravidelného 
srdcového rytmu. Pri srdcovom infarkte sa srdce snaží pokračovať v činnosti a vzniknutý problém 
krvného obehu a poškodenia srdcového svalu poraziť. 

TRi NAJDôlEŽiTEJšiE PRíZNAKy OCHORENiA SRDCA:
- zvieravá/pálivá bolesť na hrudníku, ktorá môže vyžarovať do
 ľavej ruky, krku alebo žalúdka
- dýchavica (pri fyzickej námahe a nočná záchvatovitá)
- záchvatovité poruchy vedomia – odpadávanie

V prípade, že sú pre vás tieto pocity nové a trvajú viac ako pár minút, 
vyhľadajte lekára. Najmä ženy často odďaľujú potrebu lekárskej 
starostlivosti s podceňovaním príznakov a odôvodnením, že budú 
hlúpo vyzerať, ak tam s takýmto problémom pôjdu. V žiadnom  
prípade si však nerobte obavy z toho, čo si o vás kto bude myslieť, 
prvoradé je vaše zdravie a život. Najnovšie analýzy úmrtnosti na 
infarkt myokardu na Slovensku ukazujú, že jedným z najdôležitejších 
faktorov, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť úmrtia je dlhý čas od 
objavenia prvých príznakov (najčastejšie bolesť na hrudníku) do 
privolania odbornej pomoci. 

Text: Gabriel HocmanPomáha chrániť 
naše srdce? 

- Bolesť na hrudi alebo tlak a pocit zvierania
- Dýchavičnosť, pocit dusenia
- Extrémna únava
- Bolesť, ktorá vyžaruje do ľavej ruky
- Bolesť v hornej časti brucha 
- Nevoľnosť a zvracanie
- Oblievanie potom
- Závrate

Príznaky,
ktoré by ste nemali prehliadať6

Doplňovanie stravy aminokyselinou l-karnitínom môže chrániť pred ischemickou 
chorobou srdca a infarktom, ale aj pred nedokrvenosťou končatín pri nedostatočnej 
činnosti cievnej sústavy a pred cukrovkou. Karnitín dosahuje tento účinok prav-

depodobne urýchleným odbúravaním tukov v stenách ciev, ale aj v celom organizme. Pri 
tomto procese vzniká aj základný zdroj energie organizmov, ATP (adenozíntrifosfát), ktorý 
vlastne umožňuje aj sťah srdcového svalu. Táto látka napomáha aj vylučovaniu škodlivých 
splodín z tkaniva, ktoré sa v ňom vytvárajú pri ischemickej chorobe. Preto karnitín pomáha 
nielen predchádzať chorobám srdca a ciev, ale ak je už organizmus touto chorobou 
poznačený, urýchľuje a podporuje jeho návrat k zdraviu. Navyše zlepšením tvorby energie  
z tukov poskytuje srdcovému svalu aj dostatok energie na obnovenie svojej pôvodnej činnosti. 
Aj u detí, trpiacich rozšírením srdca, ktoré dostávali denne 50 mg karnitínu na jeden kilogram 
hmotnosti tela nastalo zlepšenie funkcie srdca v porovnaní so skupinou rovnako postihnutých 
detí, ktoré karnitín nedostávali.
Treba poznamenať, že pri podávaní prirodzenej aminokyseliny l-karnitínu sa nezistili nijaké 
nežiaduce vedľajšie účinky tejto látky. 

tým, že najvyšší počet nádorov je v jeho ľavej časti, a pod slezinou je jeho 
ohnutie, mala by sa urobiť aspoň sigmoideoskopia – prieskum tejto 
podslezinovej oblasti v hĺbke asi 60 – 70 cm. 

 Je známe, že MUDr. Rudolf Hrčka z gastroenterologickej kliniky  
v Petržalke ako prvý na Slovensku naštartoval program preventívnych 
prehliadok zameraných na diagnostiku karcinómu hrubého čreva. 
Robíte aj vy tieto preventívne vyšetrenia?
Pravdaže, v našej nemocnici robíme v rámci programu prevencie ročne 
približne 400 kolonoskopických vyšetrení. Rudko Hrčka je príjemný 
človek, stretávame sa na odborných sympóziách a kongresoch, ale ko-
munikujem aj s prednostom prof. Vavrečkom, ktorý mal kedysi výučbu 
gastroenterológie na Slovensku na starosti. 

 Pred časom mal zdravotné problémy s hrubým črevom aj expre-
zident Rudolf Schuster. Zaujímalo vás po medicínskej stránke jeho 
ochorenie?
Samozrejme. Pre mňa je v tejto súvislosti zaujímavý fakt, že nie odborníci 
z Innsbrucku, ale náš špičkový anestéziológ doc. Májek na Kramároch 
zachránil exprezidentov život správnym nastavením pomerov nádychov  
a výdychov. Viete, ak je takýto prominentný pacient, k chybám prichádza 
aj preto, že jeho lekár chce byť s pacientom v konsenze a necháva preto 
niektoré rozhodnutia na ňom. Nie vždy sa to opláca. 

 Kdesi som zachytil, že išlo o divertikulózne ochorenie. Čo sa skrýva 
za tým označením? 
Ide o slepé vychlípeniny na hrubom čreve. U pacientov po šesťdesiatke sa 
s tým stretávame pri kolonoskopii prakticky bežne. Pacient by sa mal 
starať o mäkšiu stolicu, o príjem stravy s nadbytkom vlákniny a dostatočný 
príjem tekutín. Divertikuly sa občas zvyknú zapáliť, vzniká divertikuli-
tída, čo už je takmer čosi ako akútne brucho. Hrozí zápal (absces) alebo 
perforácia (prederavenie čreva) a smrteľná komplikácia vo forme peri-
tonitídy (vyliatie sa obsahu čreva do brušnej dutiny).

 ide o genetický alebo o imunitný charakter ochorenia? 
Imunitný nie. Predpokladá sa, že skôr ide o vplyv tlakov zvnútra aj kvôli 
nesprávnej životospráve. Divertikuly sa popisujú ako trakčné alebo 
pulzné, vychádza sa z toho, že ochorenie sa vyskytuje pri starších ľuďoch 
preto, lebo sa im oslabila stena hrubého čreva. Pacienti majú málo 
pohybu a stagnuje im stolica. Exprezident hral tenis v horúcom prostredí 
a neprijal dostatočné množstvo tekutín.

 Jestvuje diagnóza z oblasti gastroeneterológie, pred ktorou máte 
najväčší rešpekt?
Mám rešpekt pred všetkými diagnózami. Každý druhý - tretí pacient má 
funkčné ochorenie tráviaceho traktu, ktoré ho nemusí priamo ohroziť na 
živote, ale kazí mu kvalitu života. Čo je však najhoršie: čaká ho 
komplikovaná liečba práve preto, že tieto problémy sú individuálne. 
Situácia sa zhoršuje v okamihu, keď je pacient stresovaný. Rešpekt sa 
snažím odháňať prístupom k pacientovi. Vysvetlím mu jeho chorobu, 
poviem jej prognózu, to je rovnako dôležité ako správna diagnostika  
a liečba. Snažím sa, aby pacient odchádzal odomňa s úsmevom, alebo 
aspoň sa nádejou...

 Z medicínskej praxe určite poznáte ten typ pacientov, ktorí o svojom 
zdravotnom probléme vedia „všetko“ a nerozpakujú sa radiť, čo má 
lekár podniknúť. Stretávate sa s takýmito pacientmi aj vy?
Samozrejme...  Jeden typ pacienta je rád, že ho vyliečite, iní sú spokojní, až 
keď odchádzajú s taškou plnou liekov a sú aj takí, ktorí vás berú vážne iba 
vtedy, ak ich „otvoríte“. Sú pacienti odborne veľmi dobre pripravení a pod-
kutí cez internet, kladú fundované otázky. Hrozí však nebezpečenstvo, že tí 
pacienti, ktorí nemajú medicínske vzdelanie, neovládajú súvislosti. 
Prečítajú si niečo o svojom ochorení, ale neobsiahnu diferenciálnu diag-
nostiku, čo je prirodzené. Je to podobné ako so mnou: pracujem s počí-
tačom, ale neovládam jeho programovanie. Mám však rád pacientov, ktorí 
sa veľa pýtajú a komunikujú, spolupráca je vtedy oveľa lepšia. Neprekáža 
mi ani to, ak sa pacient poradí s inými lekármi, ja by som urobil to isté, mňa 
to neuráža a ani sa za to nehanbím. Pacient má na to nárok.  

[ „Neprekáža mi,  
ak sa pacient 
poradí s inými 
lekármi, ja by som 
urobil to isté,  
mňa to neuráža  
a ani sa za to 
nehanbím.  
Pacient  
má na to  
nárok.“ ] 
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V brušnom úseku aorty sa toto ochorenie 
nazýva aneuryzma abdominálnej aorty 
(AAA). Aneuryzma či výduť znamená 

rozšírenie aorty o viac ako 50 % pôvodnej šírky, 
v dôsledku oslabenia cievnej steny. Riziko vý-
dutí spočíva v ich tendencii prasknúť, čo vedie  
k následnému vykrvácaniu pacienta, prípadne 
ukladaniu zrazenín (trombov) na cievnu stenu, 
s tendenciou uvoľňovania, odlietavania a uzat-
várania ciev periférie (embolizácia).

Aké sú príčiny a prejavy 

Príčiny ochorení aorty bývajú rôzne, najčastejšie 
však ide o degeneráciu aorty vekom, ateroskle-
rózu, zápal alebo ťažké úrazy, najčastejšie  
v dôsledku autonehôd. Istú úlohu zohrávajú aj 
genetické a hemodynamické vplyvy. 
Najnebezpečnejšou vlastnosťou AAA je, že dlho 
rastie a zväčšuje sa bez akýchkoľvek príznakov. 
Ak sa nejaké príznaky objavia, tak najčastejšie 
majú útlakový charakter (tlaková bolesť v bru-
chu, zhoršenie funkcií utláčaného orgánu – teda 
najčastejšie čriev). Pri tlaku na brušnú výduť 
môže byť prítomná zreteľná pulzujúca rezis-

tencia v bruchu. Nepriamo môže byť príznakom 
aj nedokrvenie dolných končatín, ako dôsle-
dok embolizácie trombov z výdute do periférie. 
AAA sa často zistí náhodne pri sonografickom 
vyšetrení, CT alebo MR brucha. Ultrazvukové vy-
šetrenie však zostáva najjednoduchšou a naj-
rýchlejšou diagnostickou metódou, s mimoriad-
ne vysokou záchytnosťou AAA (obr.1). 

Možnosti liečby

Prvé historické zmienky o liečbe AAA pochádzajú 
z 2. storočia z antického Ríma, kde sa grécky 
felčiar Antyllus pokúšal operovať AAA podvia-
zaním aorty a následným odstránením trombov 
z výdute. Menej je známe, že ochorením na AAA 
trpel napríklad aj Albert Einstein a žil ešte  
5 rokov po operácii výdute dnes už prekonanou 
chirurgickou technikou z roku 1949.
Spôsob liečby jednotlivých ochorení aorty vyp-

lýva z ich charakteru a lokali-
zácie. Výdute aorty sú prístup-
né aj chirurgickému riešeniu  
a aj výsledky týchto operácií  
u inak zdravých pacientov sú  
v rukách skúsených operatérov 
uspokojivé. Problémom však 
je, že AAA predstavuje ocho-
renie zvlášť staršej populácie  
a výskyt pridružených ochorení 
je v tejto skupine pacientov po-
merne vysoký. 
Obrovské technologické a ve-
decké poznatky vo svete našli  
v posledných dekádach uplat-

Text: MUDr. Ivan Vulev

nenie aj v liečbe AAA. Do popredia sa dostáva 
intervenčná rádiológia a s ňou miniinvazívna 
endovaskulárna liečba, teda liečba pod kon-
trolou virtuálneho obrazu a bez nutnosti veľkých 
chirurgických zásahov do tela. Práve pre rizi-
kových pacientov s AAA sa od roku 1991 začína 
dostávať čoraz viac do popredia endovaskulárna 
liečba s minimálnym porušením integrity tela  
a bez nutnosti celkovej anestézy. Princíp endo-
vaskulárnej liečby spočíva vo vyradení výdute  
z cirkulácie pomocou stentgraftov (stentov  
s tkaninou na povrchu). Na základe podrobnej 
diagnostickej prípravy (sonografia, CT, prípadne 
aj angiografia a MR) u pacienta – kandidáta na 
endovaskulárnu liečbu aorty (EVAR – Endovas-
cular Aortic Repair) sa najčastejšie cez vyprepa-
rovanú stehennú tepnu postupne pod röntgeno-
vou kontrolou zavádza a fixuje v plánovanej 
pozícii stentgraft, ktorý spôsobí uzavretie 
(trombotizáciu) z obehu vyradenej časti výdute 
(obr. 2). Aj keď táto metóda ešte zďaleka nie je 
široko a ľahko dostupná ani vo svete a jej dlho-
dobé výsledky sú ohraničené na jednu až dve 
dekády, dnes už vieme, že v správnej indikácii 
predstavuje často jedinú šancu a možnosť liečby 
pre takto chorých pacientov. 

Alarmujúce fakty

AAA sa vo vyspelej populácii vyskytuje u 4 – 7 % 
pacientov medzi 65 - 80 rokom života! Päť-
násobne častejšie postihuje AAA mužov v porov-
naní so ženami. Ruptúra AAA sa vyskytuje až  
v 1 – 3 % mužskej populácie nad 65 rokov a má 
hrôzostrašnú mortalitu 70 – 95 %. Najvýznam-
nejšie rizikové faktory výskytu sú fajčenie, 
vysoký vek, pozitívna rodinná anamnéza, koro-
nárna choroba srdca, vysoká hladina choleste-
rolu, periférne artériové ochorenie a hyperten-
zia. Prasknutie AAA je v  poradí desiatou príčinou 
úmrtia mužov, trinástou v úmrtiach žien a cel-
kovo treťou príčinou náhlych úmrtí po šesťde-
siatom roku života. Veriac štatistickým údajom  
z USA a prepočtom na počet obyvateľov, kaž-

doročne u nás umiera minimálne okolo 300 
pacientov na ruptúru AAA! 

Endovaskulárna liečba 
výdute aorty
Zakladateľ intervenčnej rádiológie, Američan 
Charles Dotter, (1964) svojím objavom per-
kutánnej revaskularizácie zásadne zmenil diag-
nostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, 
jeho výnimočnosť potvrdzuje aj fakt, že už v roku 
1969 úspešne stabilizoval aneuryzmatickú aor-
tálnu výduť u zvieraťa implantáciou endopro-
tézy. Objavil tak doteraz najmenej invazívny  
a zároveň najvzrušujúcejší koncept radikálnej 
liečby aneuryziem. Po úplnom vyradení aneuryz-
matickej dilatácie z obehu pomocou kovovej 
výstuže (stent) pokrytej tkaninou (graft), do-
chádza k trombotizácii vaku, pričom neolumen  
v stentgrafte umožňuje prietok krvi k cieľovým 
štruktúram.  
Dokonalé utesnenenie AAA stentgraftom a nás-
ledná trombóza s postupným zmenšovaním pô-
vodného vaku predstavujú konečný cieľ EVAR. 
EVAR je dnes metóda voľby v liečbe AAA vy-
sokorizikových pacientov, ktorí nie sú vhodní na 
rozsiahlejší chirurgický výkon. EVAR predstavuje 
moderný, mimoriadne komplexný endovasku-
lárny výkon, s niekoľkými úplne novými špecifi-
kami: absolútne odzrkadľuje trend doby – multi-
disciplinárny prístup vysokošpecializovaných 
odborníkov so spoločným cieľom v záujme 
pacienta. Okrem mimoriadnych nárokov na kva-
litu a presnosť vo vyhotovení implantátu – stent-
graftu (obr. 3), kladie vysoké nároky na doko-
nalé zvládnutie intervenčných rádiologických  
a katetrizačných techník súvisiacich s výkonom 
a zároveň sa kľúčovou stáva schopnosť a úroveň 
využitia najmodernejších zobrazovacích modalít 
v celom procese liečby.

Skúsenosti u nás

Na Slovensku sa endovaskulárnou liečbou ocho-
rení aorty zaoberá Oddelenie diagnostickej  
a intervenčnej rádiológie (ODIR) v spolupráci  
s chirugickými odbormi v NÚSCH, a. s. v Bratislave 
(viac ako 150 pacientov, obr. 4 a, b), pričom 

pacienti s výduťou brušnej aorty sú hospita-
lizovaní na Klinike cievnej chirurgie a pacienti  
s výduťou hrudníkovej aorty na Klinike srdcovej 
chirurgie. 

Dnes už veľké skúsenosti s EVAR a dostupnosť 
najmodernejších technológií umožňujú lekárom 
- endovaskulárnym špecialistom v NÚSCH a. s. 
liečiť aj anatomicky najkomplikovanejšie sce-
náre pacientov s AAA. Pritom výsledky u nás 
potvrdzujú fakt, že metóda endovaskulárnej 
liečby je pre pacientov s výduťou brušnej aorty  
a zároveň s iným pridruženým ochorením mi-
moriadnym prínosom a veľkou nádejou do 
budúcnosti. 

Viac info na: www.nusch.sk, www.angio.sk 
Autor je primár Oddelenia diagnostickej  
a intervenčnej rádiológie (ODIR), Národný ústav 
srdcových a cievnych chorôb, NÚSCH a. s.  
v Bratislave.

Obr. 1: Pohľad na výduť brušnej aorty pri časovo 
nenáročnom ultrazvukovom vyšetrení.

Obr. 3 brušný stentgraft

Obr. 2: Princíp EVAR

Obr. 4a: AAA (vľavo) úspešne endovasku- 
lárne korigovaná bifurkačným stentgraftom  
s úplným vyradením vaku pôvodnej AAA  
z cirkulácie (vpravo).

Obr. 4b: CT nález pred (vľavo) a po (vpravo) 
endovaskulárnej liečbe výdute brušnej aorty 
(EVAR).

Časovaná 
nálož  

v bruchu

Najväčšou 
a najviac namá-
hanou cievou 
(tepnou) v tele 
človeka je aorta  
– srdcovnica. 
Aneuryzma alebo 
výduť predstavuje 
najnebezpečnejšie  
a zároveň 
najčastejšie 
ochorenie aorty, 
ktoré človek môže 
počas života 
získať. 

Slovník  pojmov
abdominálna aorta  – brušná aorta
trombus  – krvná zrazenina
trombotizácia  – tvorenie krvných zrazenín (v cieve)
embolizácia  – upchatie cievy uvoľnenou krvnou  
      zrazeninou
stent – kovový implantát zavádzaný do ciev  
      tak, aby udržal  a zabezpečil ich  
      dlhodobú  priechodnosť (najčastej- 
      šie  z ocele, nitinolu a pod.)
graft  – tkanina
stentgraft  – stent pokrytý tkaninou, úpletom  
     (najčastejšie nitinolový stent s PTFE  
      – t.j. Goretexová tkanina)
bifurkácia  – vidlicovité rozdvojenie tepny
neolumen  – nový (obnovený) lumen
MR  – v zmysle magnetickej rezonancie
angiografia  – röntgenové vyšetrenie ciev pomocou  
      vstreknutej kontrastnej látky
sonografia  – vyšetrenie ultrazvukom
perkutánny  – prechádzajúci kožou, cez kožu (nechi- 
      rurgický výkon bez prístupu do tela  
      cez rez do kože, ale iba s prístupom  
      cez vpich!)
revaskularizácia  – znovu utvorenie (pôvodného) lume- 
      nu uzatvorenej cievy

Táto dvojstrana vznikla v spolupráci Medtronic Czechia
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vraj každoročne umiera na následky fajčenie 
viac ako 20 000 ľudí.

Prestať fajčiť? 
Niet nič ľahšie!
Mnohé zásadné zmeny – či už ide o nedostatok 
pohybu, stravovanie alebo zbavenie sa škodlivej 
závislosti predpokladajú v prvom rade zmenu v 
myslení. Je nezmyslom očakávať, že zhltnete 
čarovnú pilulku alebo si nalepíte všemocnú ná-
plasť a z hodiny na hodinu schudnete či pres-
tanete fajčiť. V prvom rade musí nastať zmena v 
hlave. Akákoľvek kúra či prípravok vám bude 
nanič, ak nie ste o potrebe skoncovať s niko-
tinizmom vnútorne presvedčení. Nehovoriac  
o nesmierne nebezpečných a škodlivých účinkoch 
tzv. pasívneho fajčenia, porovnateľných s účin-
kami priameho inhalovania škodlivín. Veď nie sú 
zriedkavosťou rodiny, kde rodičia cez kúdoly 
cigaretového dymu ledva dovidia na deti, hrajúce 
sa na druhom konci miestnosti... Pritom inha-
lovanie tabakového dymu zvyšuje riziko karci-
nómu pľúc až o 20 %!

Úhľadná porcia jedu 

Aj dizajn cigaretových škatuliek podlieha 
módnym trendom – nie je predsa jedno, čo 
vyložíte na barový pult spolu s kľúčmi od auta. 
Jednoducho honba za ziskom nepozná hra-
nice, o tých morálnych nehovoriac, a tak sa za 
účelom získania verných „zákazníkov“ mo-
hutne inovuje aj v oblasti dizajnu obalov “klin-
čekov do rakvy”. Aby ste jednoducho mohli 
byť trendy aj s bozkom smrti na perách. 
Cigaretový dym je síce tichý, ale o to nebez-
pečnejší zabijak, obsahuje viac ako 4 000 
chemických zlúčenín a vyše 60 rakovi-
notvorných látok. Nikotín je psychotropná 
látka, ktorá pôsobí na receptory v našom 
mozgu veľmi rýchlo – 7 až 10 sekúnd po 
vdýchnutí a ľudské pľúca zachytia až 96 % 
vdýchnutých toxínov. Pritom rakovina nie je 
zďaleka jediným závažným ochorením, ktoré 
prenasleduje fajčiarov. Časté sú problémy  
s astmou, chronická obštrukčná choroba pľúc, 
rakovina úst, hltana, pažeráka, obličiek, 
močového mechúra, pankreasu či krčka 
maternice. Ohrozené sú aj deti fajčiacich 
matiek, ktoré majú často nízku pôrodnú 
hmotnosť, ohrozujú ich aj rôzne alergie či 
astma. Ak by sme porovnali úmrtnosť na 
rakovinu žien a mužov v Európe, v Maďarsku  
a u nás doma umiera na toto zákerné ochorenie 
najviac mužov a najmenej sú vraj ohrození 
Škandinávci. V úmrtnosti na rakovinu vedú 
maďarské ženy a u nás doma v tragickom 
rebríčku úmrtí na ochorenia vedie jednoznačne 
rakovina, pričom veľmi častou príčinou vzniku 
nádorov je práve fajčenie.

Želáte si pilulku 
či hypnózu?
Je viacero spôsobov, ako si pomôcť pri odvykaní 
od fajčenia, odlišujeme dva zásadné prístupy – 
nefarmakologickú liečbu, kam patria rôzne 
psychoterapeutické postupy (psychoterapia, 
akupunktúra, hypnóza), niektoré štúdie ako 
najúspešnejšie uvádzajú pravidelné konzultácie 
u odborníka a liečbu nikotínovými náhradami.  
K tým patria napríklad špeciálne náplasti či 
žuvačky. Ešte nedávno ste na našom trhu našli aj 
špeciálne cigarety zo zmesi liečivých bylín – pod-
beľu, marinky vonnej, mäty piepornej a jahody 
lesnej, samozrejme, bez obsahu nikotínu. Dru-
hou možnosťou je farmakologická liečba, ktorá 
musí, samozrejme, prebiehať pod dohľadom 
lekára a trvá zhruba 7 až 9 týždňov. Lieky, ktoré 
sa pritom využívajú, neobsahujú nikotín, ale 
pôsobia na centrálnu nervovú sústavu a potlá-
čajú nielen chuť na cigaretu, ale aj abstinenčné 
príznaky.

Život bez tabaku

K nefarmakologickým spôsobom odvykania od 
fajčenia patrí aj metóda, ktorú na Slovensku 
začalo aplikovať Prvé odúčacie centrum fajčenia 
na Hanulovej ulici v Bratislave. Vedúca Centra, 
Darina Kupermanová, pomáha svojim klientom 
už niekoľko rokov a hrdí sa vysokým percentom 
úspešnosti, pričom úzko spolupracuje aj s lekár-
mi, ktorí k nej posielajú napríklad pacientov  
s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pre ktorých 
je neraz priam otázkou života a smrti, aby s touto 
závislosťou skoncovali. Zaujímavá a úspešná me-
tóda je výsledkom viac než desaťročného výs-
kumu špičkových odborníkov, pričom využíva aj 
poznatky akupunktúrnych a akupresúrnych me-
tód východných kultúr.

Zaostrené na ucho

„Pôsobením slabým elektrickým prúdom série 
konkrétnych bodov, nachádzajúcich sa v ušných 
lalokoch, stimulujeme nervové zakončenia vnú-
torných orgánov, ako aj cievneho či lymfatického 
systému. Tým sa narúšajú aj nánosy toxických 
usadenín v organizme, ktoré spôsobilo dlhodobé 
fajčenie, a tak sa telo fajčiara po takejto pro-
cedúre môže po krátkej dobe očistiť. Samozrejme, 

nesmierne dôležitý je pitný režim, nahromadené 
toxíny treba z tela odplaviť,“ vysvetľuje Darina 
Kupermanová. Preto po absolvovaní procedúry 
dostanete do ruky fľašku s minerálkou a poučenie 
o striktnom dodržiavaní pitného režimu. Aj 
vďaka tomu sa organizmus fajčiara dokáže rýchlo 
spa-mätať. „Táto procedúra nie je vhodná pre 
pacientov s voperovaným kardiostimulátorom,  
s by-passom, epileptických pacientov, či tých, 
ktorí majú problémy s dotykovou alergiou na 
kov. Prekážkou určite nie je tehotenstvo, poin-
farktové stavy či onkologické ochorenia, proce-
dúru môžu pokojne absolvovať aj cukrovkári.  
V poslednom čase je populárna medzi manžel- 
skými pármi, ktoré sa rozhodli mať dieťa a nie je 
im ľahostajné tak vlastné zdravie, ako zdravie 
ich dieťatka,“ uviedla Darina Kupermanová. 

Múdrosť je v hlave, nie 
v rokoch!
Výhodou tohto spôsobu odúčania je, že vás 
nebudú týrať abstinenčné príznaky. V cene sú 
zahrnuté štyri procedúry – dve absolvujete 
povinne a dve podľa potreby. „Okrem procedúry 
na odúčanie od fajčenia poskytuje Centrum aj 
program na znižovanie hmotnosti či protial-
koholický program, ktorý v poslednom čase 
absolvuje aj čoraz viac žien. Na otázku, v čom sa 
jednotlivé programy odlišujú, Darina Kuperma-
nová odpovedala: „Všetky programy, či už ide  
o odúčanie od fajčenia, znižovanie hmotnosti 
alebo protialkoholický program, fungujú na rov-
nakom princípe, pri každom je však stimulovaný 
iný súbor bodov.“ 
Iste ste sa stretli s obľúbenou frázou fajčiarov, že 
človek aj tak musí na niečo umrieť. Nuž na to 
možno povedať len toľko, že umrieť sa dá aj na 
starobu, nielen na chorobu. Ja osobne som si po 
rokoch fajčenia vybrala radšej tú starobu. 
Choroby som odstrčila, starobe som nebojácne 
vykročila v ústrety a darí sa mi to už šiesty rok. 
Ako sa vraví, obvykle zmúdrieme, keď nám to už 
na nič nie je. Skúste jednoducho zmúdrieť skôr. 
Neoľutujete. 

Bližšie informácie získate na čísle 
0�03 25� 2��.

SÚŤAŽ
Vymenujte aspoň dva programy, ktoré ponúka Prvé odúčacie cen-
trum fajčenia. 
Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo e-mailom: redakcia@cardiomagazin.sk 
Za správnu odpoveď traja z vás získajú možnosť absolvovať niektorý z programov Prvého 
odúčacieho centra. 

Nezabudnite pripísať heslo FAJČENiE

Zbohom
tabaku

O tabakovej náruživosti slávnych koluje 
viacero zábavných historiek, k najznámejším 

určite patrí tá, keď americký spisovateľ 
Mark Twain na čiesi snahy skoncovať  

s tabakovou závislosťou lakonicky 
poznamenal: „Prestať fajčiť? Niet nič ľahšie! 

Mne sa to podarilo už niekoľko tisíckrát!“

Do Európy vraj tabak priniesol Krištof 
Kolumbus z Ameriky, kde bol súčasťou 
nielen dennej potreby, ale aj rôznych 

rituálov. Z niektorých zdrojov sa dozvedáme, že 
tabak nebol neznámy dokonca v starovekom 
Egypte. Aj keď fajčenie tabaku má dlhú históriu, 
až najmodernejšia doba prišla s výraznou zmenou 
v postoji k tomuto zlozvyku, správnejšie zá-
vislosti. Vedecké štúdie a výskumy odhalili  
a potvrdili nesmerne škody, ktoré táto „záľuba“  
a svojho času aj súčasť spoločenského bontónu 
pácha na ľudskom zdraví. Relatívne nedávno bolo 
holdovanie tabaku spoločnosťou nielen tolero-
vané, neodmysliteľná cigareta, fajka či aspoň 
ohorok prilepený v kútiku patrili k imidžu mno-
hých filmových hrdinov, rozprávkových nevyní-
majúc. Iste si pamätáte neohroziteľných wester-
nových supermužov alebo agentov, preháňajú- 
cich sa v drahých oblekoch na najdrahších autách 
či levov salónov, fajčiacich do roztrhania pľúc. 
Dá-my nezaostávali, i keď v jemnejšej a výsostne 
elegantnej podobe – dlhá špička v ešte dlhších 
prstoch, ladné pohyby, zvodne našpúlené pery 
vyfukujúce pásiky beláskavého dymu... Fajčenie 
bolo jednoducho súčasťou mužnosti a sexepílu.

Zákaz ako dobrá cesta

S rozrastajúcimi sa poznatkami a šírením osvety 
začali sa čoraz ostrejšie ataky na zdravý rozum, 
ako aj paľba ostrými do radov fajčiarov. Niet div, 
že sa mnohí cítia diskriminovaní, keď sa odrazu 
zužujú možnosti, kde všade sa možno oddávať 
tabakovej vášni či pritvrdzujú nároky zamest-
návateľov pri výbere zamestnancov... Na druhej 
strane, takáto forma boja sa ukazuje ako účinná. 
Napríklad po zákaze fajčenia na verejnosti vo 
Veľkej Británii v júli minulého roka sa svojho 
zlozvyku vzdalo viac ako 400 000 fajčiarov. 

Výsledok prieskumu britských vedcov ukázal, že 
po nadobudnutí účinnosti zákona v priebehu 
deviatich mesiacov klesol počet fajčiarov o 5,5 %, 
čo je rekordné číslo. “Nikdy som neočakával taký 
dramatický účinok,” uviedol profesor Robert 
West z výskumného centra zdravia University 
College London. Britské štatistiky ďalej uvádzajú, 
že v období pred platnosťou zákona klesol počet 
fajčiarov o 1,6 %, po zákaze to bolo o 5,5 %. Táto 
štúdia bola prvou podrobnou štúdiou o možných 
účinkoch zákazu fajčenia bez vplyvu ďalších 
protifajčiarskych opatrení, ako sú napríklad vyš-
šie dane.

Žiaden zlozvyk. 
Závislosť!
Dnes to majú fajčiari stále ťažšie, fajčenie sa 
stáva v čoraz väčšej miere spoločenským hen-
dikepom a výsadou najmä chudobných a ne-
vzdelaných, až 80 % fajčiarov vraj žije v kra-

jinách s nízkym a stredným stupňom eko- 
nomického rozvoja. Podľa prieskumov Sveto- 
vej zdravotníckej organizácie (WHO) fajčí 
každý tretí dospelý človek na svete, čo je 
zhruba 1,1 miliardy ľudí. Ani súčasná medicína 
nezaobchádza s fajčením v rukavičkách. Žiaden 
zlozvyk – dymiacim spoluobčanom, či sa im to 
páči alebo nie, nekompromisne prislúcha diag-
nóza – nikotinizmus, ktorá nesie medicínske 
označenie F 17. Netreba zdôrazňovať, ako ne-
priaznivo nielen nikotín, ale aj tisíce iných 
škodlivín, nachádzajúcich sa v cigaretách, pô-
sobia na mnohé telesné orgány, ovplyvňujú ich 
funkcie a spôsobujú tie najzávažnejšie ocho-
renia. Odborníci varujú: fajčenie je závislos-
ťou heroínového typu a upozorňujú, že prestať 
fajčiť je väčší problém, ako napríklad prestať 
piť alkohol. Napriek tomu sa rady fajčiarov 
nestenčujú; ako uvádza spomínaná WHO, 
predpokladom je, že do roku 2025 vzrastie 
počet fajčiarov až na 1,6 miliardy. Na Slovensku 

Prečo niekto skoncuje s fajčením ľahšie ako iný? Silu závislosti vraj výrazne ovplyvňujú dva 
faktory. Jedným je dedičná dispozícia, nikotín sa totiž v mozgu viaže na istú bielkovinu. 
Gén pre túto bielkovinu môžeme zdediť v troch rôznych formách, pričom jedna z nich nás 
pred závislosťou môže dokonca chrániť. Významne však stupeň závislosti ovplyvňuje aj vek, 
čím skôr človek začne s fajčením, tým viac mu hrozí silná závislosť. Oba faktory spolu súvisia, 
fajčiar, ktorý má dedičné vlohy a navyše začal fajčiť v nízkom veku, vystavuje sa až päťná-
sobne vyššiemu riziku, že sa u neho vyvinie ťažká závislosť na nikotíne.

Text: Miriam Vojteková

Súvisí fajčenie s vekom?6
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to z prastarej stresovej reakcie útok – útek, keď 
organizmus spálil stres práve týmto spôsobom).
Spôsob vyrovnávania sa so záťažovými situáciami 
sa odvíja od spôsobu života a od typu osobnosti. 
Osvojte si akúkoľvek relaxačnú aktivitu, ktorá 
vám vyhovuje. Hľadajte aj ďalšie spôsoby 
relaxácie – cieľom je dosiahnutie pohody  
a uvoľnenia. Stres sa prakticky zo života nedá 
odstrániť, možno ho však ovládať, a tak zrušiť 
jeho negatívne vplyvy. Zamyslite sa nad 
životnými prioritami, snažte sa plánovať čas  
a zaraďte do svojho života pravidelný aktívny 
odpočinok vo forme cvičenia alebo fyzickej 
práce. Nedovoľte, aby vás vaše okolie obralo  
o čas na aktívny odpočinok a pravidelné zdravé 
stravovanie.    

Odmeňte sa  
– jedzte zdravo
Zachovať si zdravie a byť dlhodobo v dobrej 
psychickej a fyzickej kondícii a pohode je ne-
mysliteľné bez vyváženej, pestrej a hodnotnej 
stravy, primeranej modernému životnému štý-
lu. Za chyby vo výžive sa draho platí vo forme 
obezity, cukrovky a aterosklerózy, ktorá je 
príčinou väčšina chronických ochorení srdca  
a ciev. Nikdy nie je neskoro na zmenu jedálneho 
lístka a stravovacích návykov. Váš organizmus 
sa vám odmení. 
Doprajte si raňajky každý deň. Mali by obsahovať 
obiloviny a ovocie, a mliečne výrobky. Jedzte 
veľa zeleniny a nezabudnite na dva až tri kusy 
čerstvého ovocia denne. Ovocie a zelenina obsa-
hujú nielen cenné vitamíny, minerály a vlákninu, 
ale aj nenahraditeľné antioxidanty, ktoré priamo 
ochraňujú cievy a zabraňujú predčasnému star-
nutiu. Vo vašom jedálničku by sa mali pravidelne 
objavovať strukoviny (hrach, fazuľa, sója, šošo-
vica, cícer), ktoré sú bohatým zdrojom bielkovín 
a vlákniny a neobsahujú nezdravé tuky. Upred-
nostnite hydinu a ryby pred inými druhmi mäsa. 

Údeniny sú pre zdravé stravovanie neprijateľné, 
obsahujú veľa tuku a soli, snažte sa ich vynechať. 
Pri nákupe mlieka a mliečnych výrobkov vyberajte 
tie s nižším obsahom tuku. Tuk je na druhej 
strane pre život a zdravie nevyhnutný. Obsahuje 
vitamíny rozpustné v tukoch (A, D, E a K), 
esenciálne mastné kyseliny a je bohatým zdrojom 
energie. Jeho potrebu by ste mali v maximálnej 
miere uhrádzať tukmi rastlinného pôvodu, teda 
olejmi. Ukazuje sa, že najvhodnejší z nich je 
olivový. Živočíšne tuky nemajú takú výživovú 
hodnotu a podporujú vznik aterosklerózy. 

Začnite sa hýbať

Ukazuje sa, že pohyb a fyzická aktivita sú pre 
zdravie kardiovaskulárneho aparátu mimoriadne 
významné. Fyzická námaha má veľa priaznivých 
účinkov na metabolizmus tukov a sacharidov, má 
tiež relaxačný efekt. Pri cvičení dochádza k uvoľ-
ňovaniu rôznych hormónov spôsobujúcich psy-
chické uvoľnenie a pocit pohody, vyberte si typ 
pohybovej aktivity, ktorá vám najlepšie vyhovuje 
a nájdite jej pravidelné miesto vo vašom živote. 
Bezpečnou a všetkým dostupnou je chôdza. 
Tridsať minút svižnej chôdze denne je dobrou 
investíciou pre zdravie.

Dostaňte tlak krvi  
pod kontrolu
Zvýšený krvný tlak (artériová hypertenzia) je 
„tichý zabijak“, pretože sa prakticky neprejavuje 
žiadnymi symptómami, čo znamená, že človek, 
trpiaci na vysoký krvný tlak, nemusí mať aj dlhé 
roky žiadne ťažkosti. Prvým príznakom môže byť 
až mozgová mŕtvica, zlyhanie srdca či infarkt. 
Diagnóza vysokého krvného tlaku je pomerne 
jednoduchá. Základom liečby je nesolená diéta  
a redukcia telesnej hmotnosti v prípade nadvá-
hy. K dispozícii je široké spektrum účinných a še-
trných liekov. Podstatnou skutočnosťou, ktorú si 
v liečbe vysokého krvného tlaku treba uvedomiť 
je, že sa nedá vyliečiť, ale „len“ kontrolovať. 
Lieky treba užívať sústavne, Vhodné je obstarať 
si tlakomer a kontrolovať si pravidelne krvný tlak 
doma. Hodnoty by určite nemali byť vyššie ako 
140/90 mmHg v prípade ak tlak krvi meria lekár. 
Pri meraní v domácich podmienkach by nemali 
vystupovať nad  130/85 mmHg.  V prípade vyš-
ších, alebo veľmi nízkych hodnôt krvného tlaku 
pri liečbe, navštívte lekára.
Za optimálnu hodnota tlaku sa dnes považuje 
120/80 mmHg.

Poznajte svoj cholesterol

Cholesterol je tuková látka, ktorá je pre náš 
organizmus veľmi dôležitá. Telo si ho vytvára 
samo, druhým zdrojom je jeho príjem potravou. 
Ak ho telu dodávame nadbytok, hromadí sa aj  
v stenách ciev, zužuje ich a ohrozuje upchatím. 
Cholesterol rozlišujeme na tzv. dobrý – HDL a zlý 
– LDL. Zlý cholesterol napomáha zužovaniu 
priesvitu ciev, dobrý sa, naopak, snaží zbaviť 
cievne steny toho zlého. Preto neodkladajte 
návštevu u svojho lekára a požiadajte ho o vyšet-
renie hladiny cholesterolu v krvi. V prípade, že 
bude zvýšený, na prvom mieste sú diétne a reži-
mové opatrenia. 

Desatoro 
prevencie 
ochorení 

srdca 
a ciev

          Žiť zdravo 
          je moderné

Zdravý životný štýl sa stáva čoraz 
populárnejším. Idolom už nie je fajčiaci 
kovboj z cigaretových reklám, ale úspešný, 
uvoľnený, vyšportovaný a najmä nefajčiaci 
manažér. Jeho tajomstvom je kód zdravého 
života a úspechu: 0 – 30 – 5 – 140 – 90
Fajčenie = 0
Fyzické cvičenie denne = 30 a viac 
(minút)
Hladina celkového cholesterolu  
v krvi = 5 a menej (mmol/l)
Krvný tlak menej ako 140/90 (mmHg)*

* Platí vtedy, ak sa tlak krvi meria v ambulancii lekára. Pri me-
raní doma sa za optimálne hodnoty TK považujú 120/80 mmHg.

1. Zdravie je len jedno.

2. Myslite na to, ako sa 

stravujete.

3. Jedzte zdravo a pravidelne.

4. Nefajčite.

5. Ak ste obézni, schudnite.

6. Fyzická námaha prospieva.

7. Myslite pozitívne.

8. Strážte svoj krvný tlak.

9. Poznajte svoj cholesterol.

10. Poraďte sa s lekárom.

6
Text: MUDr. Eva Gonçalvesová

Stojíte 
o svoj 
život? Prežiť dlhý 

život v zdraví 
je prianím azda 
všetkých ľudí. 
V rôznych 
anketách 
absolútna väčšina 
opýtaných kladie 
zdravie na prvé 
miesto v rebríčku 
hodnôt. A mnohí 
si určite kladú  
aj otázku, čo 
môžu pre svoje 
zdravie urobiť.

Najčastejšou príčinou smrti a chorobnosti 
u nás sú už niekoľko desaťročí ochorenia 
srdca a ciev. Podobná situácia je aj  

v iných vyspelých krajinách. Pokrok v lekárskej 
vede nezvratne odhalil niekoľko významných  
a ovplyvniteľných rizikových faktorov vzniku  
a rozvoja týchto ochorení. Sú to predovšetkým 
fajčenie, nedostatok telesného pohybu, nez-
dravé stravovacie návyky, obezita, stres, zvýšený 
krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi  
a cukrovka. Pri pozornom čítaní tohto „zoznamu“ 
si uvedomíme, že spomínané rizikové faktory  
nie sú prítomné izolovane, ale sú previazané. 
Väčšina z nich je spojená s tzv. moderným ži-
votným štýlom, ktorému sa, či už dobrovoľne 
alebo nasilu podriadila väčšina z nás. Ukazuje 
sa, že zdravie srdca a ciev máme vo vlastných 

rukách viac, ako sa kedykoľvek predtým pred-
pokladalo. Na to, aby sme dokázali ovplyvniť svoj 
osud, sú potrebné tri za sebou idúce kroky: 
vedieť – konať – vydržať.
Tak si dajte pauzu, zamyslite sa nad svojím ži-
votným štýlom a...

Vyžeňte tabak  
zo svojho života
Eliminácia fajčenia vedie bez akýchkoľvek po-
chybností k posilneniu zdravia. Fajčenie, aj pa-
sívne, je škodlivé a nebezpečné – ohrozuje nielen 
upchávaním ciev a jeho následkami, ale aj ra-
kovinou a inými chorobami pľúc. Prestať fajčiť 
nie je jednoduché, ale dokázalo to už veľa ľudí.  
V súčasnosti existujú odborné poradne a špe-

cialisti, ktorí vám pomôžu tento problém 
zvládnuť. Prvým krokom je pevné rozhodnutie  
a odhodlanie.

Dajte zbohom stresu

Súčasný rýchly spôsob života, množstvo povin-
ností, zodpovedností a ambícií kladie na organiz-
mus mimoriadne nároky. Stresová záťaž je veľmi 
náročná pre organizmus a jeho adaptačné 
schopnosti. Organizmus sa môže vyčerpať, klesá 
jeho výkonnosť, obranyschopnosť. Problém nas-
táva, keď nemáme čas na znovuobnovenie síl, 
rovnováhy.
Za najvhodnejší spôsob odbúravania stresu 
považujeme akúkoľvek fyzickú aktivitu, ktorá 
pôsobí radosť – je príjemná a dostupná (vyplýva 



Liek proti zápalom, opuchom 
a poruchám imunity

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, ČR
P.O.Box 19, 971 01 Prievidza 5 www.mucos.sk
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Posilňuje oslabenú imunitu, 
urýchľuje liečbu zápalov.

Je na čase
podporiť imunitu

pomoc 
pre Vás

K Wobenzymu 800 tbl.

ZDARMA

Prevenzym
pre podporu 

obranyschopnosti 
organizmu.

Ponuka platí do 31.12.2008.

Hojenie rany je zložitý proces
To, čo pacienta po operácii trápi najviac, je opuch, zápal a bolesť. Rýchlosť hojenia do značnej miery záleží od rozsahu samotnej rany 
– dlhšie bude trvať zahojenie výmeny bedrového kĺbu ako napr. rany po vytrhnutí zubu u lekára. Samotný proces hojenia je ale rovnaký – 
prebieha v niekoľkých fázach a jeho súčasťou je zápal, ktorý patrí k základným nástrojom našej imunity.

Prečo sa niekomu rany hoja dlhšie?
Medzi najčastejšie príčiny poruchy hojenia rany patrí zhoršené prekrvenie tkanív a to i v tých najjemnejších vlásočniciach – poruchy tzv. mikrocirku-
lácie. To spôsobuje nedostatočné zásobenie tkanív živinami a kyslíkom, ale tiež zhoršené odplavovanie odpadových produktov zápalu. K poruchám 
mikrocirkulácie prispievajú cievne choroby (ateroskleróza, chronická žilová nedostatočnosť), ale tiež nedostatočná funkcia lymfatického systému. 
Rany sa všeboecne horšie hoja s pribúdajúcim vekom. Obvzlášť intenzívne trápi tento problém chorých na cukrovku, nevyhýba sa ale ani mladším 
ľuďom v produktívnom veku.

Enzýmy pomáhajú pri hojení rán
V procese hojenia rán patrí nezastupiteľné miesto proteolytickým enzýmom (enzýmom štiepiacim bielkoviny), ktoré má každý z nás vo svojom tele. 
Usmerňujú priebeh zápalu tak, aby prebehol čo najúčelnejšie a najrýchlejšie. V niektorých stresových situáciách, ku ktorým patria operačné zákroky, 
tieto telu vlastné enzýmy už nestačia. Preto je vhodné ich podporiť dodaním enzýmov zvonka prostredníctvom liekov systémovej enzý-
moterapie. Najznámejším z nich je Wobenzym, ktorý si ľudia vo svete kupujú už viac ako štyridsať rokov. 

Wobenzym – účinná pomoc po operáciách
Podporná liečba Wobenzymom urýchľuje vstrebávanie opuchov, krvných výronov a podliatin 
a zmierňuje bolesť. Skracuje čas hojenia, posilňuje oslabenú imunitu a obmedzuje výskyt po-
operačných komplikácií, napr. s hnisaním rany. Vďaka pôsobeniu Wobenzymu dochádza 
iba k tvorbe malej jazvy. Ak sa pri liečení pooperačnej rany podávajú antibiotiká, en-
zýmy vo Wobenzyme podporujú prienik antibiotík do tkanív a tým zvyšujú účinok 
liečby. Najlepší účinok dosiahneme, ak začneme užívať Wobenzym čo najskôr po 
operácii, samozrejme po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

 

 

Urýchľuje hojenie,
skracuje čas liečby.
Viac na  www.wobenzym.sk 

Wobenzym® 
môže pomôcť 
i Vám

ČAKÁ VÁS OPERÁCIA?

Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. Starostlivo čítajte príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, P.O. BOX 19, 971 01 Prievidza 5

www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175

inzercia
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som, nejako sa necíti vo svojej koži. Potom sa 
rozhodne: Sadne do auta a šoféruje do ne-
mocnice. Cestou upokojuje vystrašenú man-
želku: Nemaj strach, natočím si aspoň EKG, 
nech zaženiem tú čiernu moru. 
Ponáhľajú sa chodbami koronárnej jednotky... 
známe tváre... lekári... sestry... neóny odrá-
žajúce sa na podlahe... Po EKG mu to dôjde: 
diagnostikuje si akútny infarkt myokardu. Tak 
predsa jeho obavy neboli zbytočné! Okamžite 
si nechá odobrať krv na analýzu kardiomar-
kerov a nasadí si trombolýzu, sestry medzitým 
ohlásia službukonajúce lekára. 

Asi v dvadsiatej minúte od „napichnutia“ 
trombolýzy, niekedy počas rozhovoru s man-
želkou sediacou pri posteli a personálom, 
spozoruje na kontrolnom monitore šialenú 
informáciu: začína mu fibrilovať srdečná 
komora! A je to tu! Toľkokrát sa s týmto javom 
stretol počas klinickej praxe a teraz je od-
súdený vyskúšať si to sám. Vedel, že v nes-

početných prípadoch, keď pacientom „spus-
tili“ trombolytickú liečbu, hrozila fibrilácia. 
Chvenie. Spôsobovalo ho vyplavovanie splo-
dín po rozbitom trombocite a tie vyvolávali 
elektrickú instabilitu srdca. Stratí sa tak jeho 
koordinovaný pohyb riadený prevodovým sys-
témom a dochádza k chaotickému chveniu 
komôr, ktoré má za následok nedostatočné 
nasávanie a vypudzovanie krvi...  Stihne ešte 
oznámiť sestričke: „ Pripravte sa, že ma 
budete defibrilovať...“ A odrazu tma. Marián 
Karvaj sa ocitne v predsieňach smrti. Jeho 
vystrašená manželka sleduje rýchlu reakciu 
zdravotnej sestry: vidí ako manželovi pritlačí 
na hruď elektródy defibrilátora a pustí do 
nich elektrický výboj. Tristo voltov. Prásk... 
Kontrola kriviek na monitore elektrokardio-
gramu. Prásk... Riaditeľovi nemocnice sa vra-
cia vedomie a napätie konečne povolí. Ešte 
v ten večer pacienta transportujú do brati-
slavského Národného ústavu srdcovociev-
nych chorôb. Nasleduje séria vyšetrení, koro-
nografia a napokon nasadenie dvoch standov 

v oblasti ľavej koronárnej artérie. Dokonalý 
happy end: Z nemocnice sa vráti do Nových 
Zámkov deň pred Štedrým večerom. „Rodine 
som pripadal ako živý darček...“ 

PS: „Od infarktu už šiesty rok zá-
sadným spôsobom mením svoj 
životný štýl. Dôsledne dbám na 

to, aby som v potrave neprijímal nasýtené 
mastné kyseliny, vylúčil som cukry, postačia 
mi tie, ktoré sa nachádzajú v prirodzenej 
forme v ovocí a zelenine, ktorých sa snažím 
denne prijať vyše 600 gramov. Neodmietam 
koncentrovanú čokoládu s vyššou ako 60-per-
centnou hodnotou kakaa, 3 – 4 krát do týžd-
ňa konzumujem ryby, ľan a antioxidanty vo 
všetkých možných podobách. Od infarktu som 
nepil čiernu kávu, iba zelený a biely čaj a 6 
mesiacov do roka konzumujem šťavy, ktoré si 
sám vyrábam z tmavého ovocia: modré hroz-
no, čerešne, višne, ríbezle. Pravidelne denne 
bicyklujem.“ 

J edenásty december 2002. Vianoce na 
krku a pred ním ešte toľko povinností! 
Kolotoč, zúfalý kolotoč! Riaditeľ nemoc-

nice s poliklinikou má pod palcom tisíc tristo 
zamestnancov a ešte aj pracuje ako kardiológ 
na koronárnej jednotke I. internej kliniky... 
Ak si k tomu priráta pacientov na nemocnič-
ných lôžkach, počty operačných sál, tridsaťdva 
oddelení, techniku a zmluvy s poisťovňami, aj 
tak zostáva ešte veľa vecí, na ktoré zabudol. 
Trvalý stres pre manažéra s dvanásťročnou 
praxou na najvyššej stoličke novozámockého 
špitálu aj bez všetkých tých spoločenských 
povinností, banketov, recepcií. Koncom roka 

sa na neho zasa rúti lavína. A teraz ten čudný 
pocit. Čo to má znamenať?
V zastavenej sekunde plnej nedobrých pred-
túch mu napadlo, či ho nejde zradiť srdce. 
Nikdy predtým však nič podobné nezažil. Je 
pravda, že sa liečil na vysoký krvný tlak a vre-
dovú chorobu dvanástnika, ale srdce mu nikdy 
neposielalo varovné signály. Hm... vlastne 
ani teraz nie, veď príznaky infarktu pozná ako 
otčenáš. Žeby teda vycítil jeho príchod 
intuitívne? Ale dá sa to? Je možné vytušiť 
blízkosť smrteľne nebezpečných okamihov aj 
niekoľko minút vopred? Akoby smrť mala svoj 
plán a on ho akýmsi zvláštnym inštinktom 

odhalil... Aby kardiológ uveril takýmto úva-
hám, ktoré sa roja v okamihoch zintenzív-
neného strachu, musel by byť jasnovidec 
alebo blázon. Chýbala istota, dôkaz, čosi čier-
ne na bielom... Jediným záchytným bodom 
bola iba nejasná predtucha a rokmi vycvičená 
schopnosť kardiológa odhadnúť všetky dos-
tupné možnosti správania sa organizmu v ri-
zikovom režime. Riaditeľ nemocnice nevedel 
zrejme nikdy správne spracovať stres. Všetko, 
čo ho mohlo zasiahnuť, ho aj zasiahlo, pri-
veľmi si udalosti pripúšťal k telu. A potom... 
mal málo pohybu a na riaditeľskej stoličke 
priberal. Len prečo si toto všetko človek 
uvedomuje až vo chvíľach, keď je už zvyčajne 
neskoro dupnúť na brzdu? Čo sa to vlastne 
s ním deje?

Jedenásteho decembra 2002 sa vráti z po-
ľovačky a schytí telefón: ospravedlní sa kole-
gom, nebude môcť zájsť na spoločenský večer 
pred zajtrajším neurochirurgickým kongre-

Deje sa niečo? Chytil ktosi pod krk hodiny, alebo sa 
čas zastavil sám od seba? Štyridsaťsedem ročný 

Marián Karvaj v prvej chvíli nevie, čo sa stalo, iba 
kdesi hlboko vo svojom vnútri cíti, že niečo tu 

„nesedí“, že čosi nie je tak, ako má byť... Prsty ľavej 
ruky mu nemeravejú, na hrudi necíti pálenie. Žiadne 

tlaky za hrudnou kosťou, ani náznak nevoľnosti, či 
bolesti. A predsa to už nie je tak ako predtým.

Pravdivý príbeh
Text: Juraj Mravec (autor je reportérom STV) / Foto: Juraj Mravec ml.

O chvílu upadnem do bezvedomia...
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  Je použitie robota limitované?
Vždy je to otázka priestoru, veľkosti operačnej rany. Limity sú. 
Avšak zdokonaľovaním techník aj výmenou skúseností a infor-
mácií sa hranice posúvajú. Robotická chirurgia zaznamenáva 
obrovský rozmach, zdokonaľuje sa aj samotný robot. Posledná 
oblasť, v ktorej si robotická chirurgia hľadá miesto je ORL  
– oblasť hlavy, krku a úst, ktorá je malá na to, aby sa tam pohy-
bovali veľké inštrumenty.

  Čo dporcovia da Vinciho najviac spochybňujú?
Hmatový vnem je nahradený optickým – to je celá podstata 
dilem a pochybností, a aj argumentov nedôverčivých pochy- 
bovačov, ktorí týmto z rôznych dôvodov argumentujú a nie sú 
ochotní prijímať argumenty z druhej strany, sú konzervatívni, 
stará škola a sú takí, ktorí to jednoducho nechcú. Nechcú, 
pretože táto metóda mnohým „nevonia“.

   Narážate na to, že sa tak zvyšujú nároky na vedomosti aj 
zručnosti?
Áno, sú ľudia, ktorí radi zotrvávajú pri tom, čo sa naučili a v čom 
sú dobrí. Táto metóda je kardinálne odlišná od klasickej tka-
nivovej chirurgie, tak sú skeptickí a nechcú... A keď majú moc  
a funkcie, môžu tento rozvoj brzdiť. Všetko nové si však vždy 
ťažko razí cestu.

  Znie ako sci-fi, že s robotom da Vinci môže chirurg trebárs 
v New yorku operovať pacienta kdesi v Európe...
Samozrejme, limitujúci je dátový prenos, aby sa čo najviac skrátil 
čas prenosu informácií z jednej krajiny do druhej. Pokiaľ viem, aj 
tento čas sa už skracuje a pracuje sa na tom, aby od zadania 
operatéra po pohyb ramena uplynul čo najkratší čas. Limity sú 
technologické a aj ľudské. Technologické otázky riešia inžinieri  
v spojení s kybernetikmi a lekármi na vývojovom pracovisku, 
lekári sa môžu zdokonaľovať tréningom či už na privátnych 
počítačoch alebo priamo v tréningovom centre. 

  V jednom rozhovore spomínate psy ako faktor, ktorý 
znižuje riziko infarktu myokardu až o 10 percent. 
Z emocionálneho hľadiska už len komunikácia s týmto zvieratkom 
človeka upokojuje. Pes je často najbližšia živá bytosť, zviera, 
ktoré, na rozdiel od ľudí, nie je zákerné a lásku vie človeku vrátiť. 
Pozitívne emócie môžu cez kortikoviscerálne vzťahy pozitívne 
ovplyvniť aj činnosť vnútorných orgánov, samozrejme, aj srdca. 
Takže emocionálna vyrovnanosť a láska pôsobia úžasne kardio-
protektívne. Navyše, so psíkom treba chodiť von, k prevencii 
kardiovaskulárnych chorôb patrí aj dostatok aeróbneho pohybu 
na vzduchu, v prírode. 

  Keď sme pri pohybe, spomeňme váš obľúbený golf. istá 
herečka raz poznamenala: „Golf nie je šport, golf je aktivita“. 
V akej miere môže ovplyvniť kardiovaskulárne ochorenia?
Vo svete je golf po futbale druhým najmasovejším športom, hoci 
u nás má stále sčasti nálepku snobského športu. Našťastie, čím 
viac golfových ihrísk na Slovensku vzniká, čím viac je trénerov, 
čím viac ľudia cestujú, tým viac sa negatívny imidž postupne 
vytráca. Vždy sa budem prihovárať za to, aby golf hralo čo najviac 
ľudí, aby tí, čo môžu, pomohli budovať aj mládežnícku základňu. 
Existuje už aj golfové gymnázium, patronát nad ním má pani 
Silvia Gašparovičová. 

  Váš vzťah ku golfu je, zdá sa, viac ako pozitívny, čím vás 
najviac očaril?
Čo ma na golfe fascinuje je, že učí pokore. Pretože pri golfe 

zdolávate ihrisko, neporážate súperov, ale hráte spolu s nimi  
a ak majú kvalitnú hru, máte sa od nich čo učiť. A nie je dôležité, 
či ste začiatočník, cez hendikepový prepočet môžete poraziť aj 
starého harcovníka. Základom je golfová etiketa - spôsob 
správania sa hráčov. To je džentlmenské, ohľaduplné, pravidlá 
sú obsiahle, všetko je presne definované. A golfisti pravidlá 
dodržiavajú. Tí, čo by ich porušili, sa sami exkomunikujú z gol-
fovej spoločnosti. Prostredie vychováva. Golf a golfové ihrisko 
je oázou, iným svetom, kde sa z vás stáva iný človek. Jedno-
ducho sa „resetujete“...

  Je síce fajn, ak človek v rámci golfového sveta fungu- 
je korektne, ale čo z toho, keď sa vráti do bežného života  
a správa sa inak?
Na golfe človek spozná veľa sebe podobných ľudí. A ak sú tam 
k sebe korektní, môže v budúcnosti vzniknúť partnerský alebo 
obchodný vzťah, ktorý sa „narodil“ na golfe, a potom pova-
žujem za pravdepodobné, že bude fungovať korektne aj mimo 
golfu. Hovorím z vlastných, zhruba desaťročných skúseností  
– golf je oázou čistoty a korektnosti, a to sa dá preniesť. Golf 
určuje mantinely. Ako som spomínal, tam musí každý na sebe 
pracovať, lebo pohyb na ihrisku je len vrcholom ľadovca. A to 
sa vraciam k prevencii. Koľkokrát som išiel na driving range  
– odpalisko, po dvesto loptičkách som 
si na druhý deň necítil ruky ani chrbát  
a mohol som žmýkať košeľu. Hre na ihris-
ku predchádzajú hodiny tréningov. 

  Možno teda golf vnímať ako 
prostriedok celkovej harmonizácie?
Tu sa vraciame ku golfu ako k prevencii 
kardiovaskulárnych chorôb. Je kombi-
náciou pohybu na čerstvom vzduchu  
a mentálnej čistoty. Pohybujete sa  
v spoločnosti priateľsky naladených 
ľudí, z čoho často vzídu skvelé my--
lienky či rozhodnutia. Pri prevencii 
kardiovaskulárnych chorôb považujem 
za veľmi dôležité aj to, aby si človek 
dokázal zadefinovať svoj voľný čas, 
ktorý patrí len jemu a ustrážiť si ho. Je to veľmi dôležitá súčasť 
duševnej hygieny. Veľmi dôležité je stretávať sa s ľuďmi, ktorí 
vás neoberajú o čas a energiu. 

  Sú obmedzenia, ktoré by bránili venovať sa golfu?
Golf absolútne neobmedzuje vek. V Amerike som napríklad 
videl hrať aj 90-ročných a dokonca ľudí v pokročilom veku po 
ťažkom zlyhaní srdca s implantovanou mechanickou podporou. 
Ak človek nemá ortopedické alebo iné limity pohybového 
systému, tak nevidím obmedzenia. Aj švih v golfe je najmä  
o technike, nie až tak o sile, skôr o rozmýšľaní, stratégii. Avšak 
po operácii srdca treba dodržať čas nevyhnutný na zahojenie 
rany, ako imaginárnu hranicu uvediem dva mesiace. Medzi 
golfistami, ktorých poznám, je minimum pacientov s kardio-
vaskulárnymi ochoreniami. Mnohým sa aj vďaka hraniu upravili 
rôzne ťažkosti – cholesterol, vysoký krvný tlak a pod. 

  Chirurgia a golf majú jedno spoločné – presnosť. Aj 
preto vám konvenuje práve tento šport?
Samozrejme, chirurgia a kardiochirurgia zvlášť vyžaduje 
koncentráciu, aj v kardiochirurgii treba byť presný, treba si veci 
uvážiť a potlačiť negatívne emócie a problémy, urobiť všetko pre 
dobrý výsledok. Treba mať cit, určitú kondíciu aj vyrovnanosť – 

[ „Golf a golfové 
ihrisko je oázou, 

iným svetom, 
kde sa z vás 

stáva iný človek. 
Jednoducho sa 

,resetujete‘...“ ] 

>>

Kardiochirurg MUDr. Peter Lukáč je prezidentom nadácie Zachráňme 
srdce!1. nadácia srdcovej chirurgie, ktorá sa venuje získavaniu 
prostriedkov na podporu projektov v oblasti srdcovej chirurgie. 
Súčasným nosným projektom Nadácie je snaha získať unikátny robot 
da Vinci pre slovenských pacientov, ktorý výrazne posúva hranice 
miniinvazívnej chirurgie. Roboticky asistovaná chirurgia nie je 
experimentom ani luxusom, je v čoraz výraznejšej miere súčasťou 
modernej chirurgie a celostnej starostlivosti o pacienta. Ako uviedol 
MUDr. Peter Lukáč, „robot da Vinci je finančne veľmi náročný, cena sa 
pohybuje okolo 100 miliónov korún. Všetko sa odvíja od toho, ako 
dokážeme osloviť donorov, sponzorov a nakumulovať prostriedky na 
získanie prístroja. Je to beh na dlhé trate, chceme však zmobilizovať 
čo najširšiu verejnosť.“

  Golf, tenis, kultúra...
Peter Lukáč spomenul viacero pripravovaných akcií na podporu získania 
prostriedkov na zakúpenie unikátneho robota. Keďže sám je vášnivým 
hráčom golfu a propagátorom tohto športu, chýbať nebude golfový či 
tenisový benefičný turnaj, a tiež atraktívny kultúrny projekt, ktorý sa 
bude vysielať v istej televízii. „Diváci budú môcť počas vysielania 
prispieť prostredníctvom mobilných operátorov, v susednom Česku 
podobné projekty dokázali za dve-tri hodiny priniesť aj niekoľko 
miliónov,“ poznamenal Peter Lukáč. Keď pripomíname, že o neveriacich 
Tomášov nie je nikdy núdza a ako všetko, aj robot má svojich odporcov, 
oponuje slovami: „Da Vinci sa v mnohých oblastiach osvedčil, je to 
metóda, ktorá nie je „slepou cestou“. Nespochybňuje zdravé ruky 
operatéra, čím niektorí odporcovia zvyknú argumentovať. Ide o spojenie 
najmodernejšej vedy, technológie, mechaniky, softvérov, počítačových 
systémov, kde dominuje a vždy bude dominovať ľudský um, skúsenosti, 
ľudský faktor a kde bude práca chirurga, či už je to gynekológ, urológ či 
kardiochirurg, rozhodujúca.“ 

Láska 
a golf 
sú skvelé 
kardioprotektívum
Okrem toho, že je kardiochirurgom, 
vášnivo holduje športu, ktorý mnohí 
stále vnímajú ako „snobský“. Myslí na 
svojich pacientov komplexne a v súvis-
lostiach. Nie je len tam, kde sa už niečo 
deje a treba siahnuť po skalpeli. Dôraz 
kladie aj na prevenciu. A jej súčasťou 
môže byť práve golf.

Text: Miriam Vojteková / Foto: archív P. L.
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Most 
k zdravému 

srdcu
Nepriaznivé štatistiky, ako aj rezervy vo 

všeobecnom povedomí o rizikách spoje-
ných s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

boli impulzom pre uskutočnenie projektu, ktorý 
mal svoju premiéru minulý rok a jeho ambíciou je 
aj odpovedať na otázku, čo môžeme urobiť pre 
zdravie svojho srdca. Slovenská kardiologická 
spoločnosť spolu so Slovenskou nadáciou srdca 
tento rok opäť zorganizovali úspešný projekt 
venovaný kardiovaskulárnym ochoreniam. 
Jeho cieľom je rozšíriť a obohatiť poznanie čo 
najširšej verejnosti o rizikách, prispievajúcich ku 
vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ku ktorým 
patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, ne-
zdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, 
vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. 
Názov MOST možno vnímať nielen ako skratku 

názvu Mesiac O Srdcových Témach, ale zároveň 
akoby aj metaforicky vyjadroval zámer organi-
zátorov projektu dostať sa čo najbližšie k ľuďom, 
priniesť im množstvo zaujímavých, pre zdravie 
dôležitých a nevyhnutných informácií. Organizá-
tori projektu vyjadrili potešenie, že téma srdca 
„chytila za srdce“ také množstvo ľudí, ktorým na 
svojom zdraví záleží a radi by pre to urobili čo 
najviac v súlade s kvalifikovanými informáciami. 
Veď srdce je životne dôležitý orgán a mnohé 
nástrahy moderného spôsobu života pripravujú 
rôzne zdravotné riziká, ktoré je potrebné správ-
nou životosprávou a zodpovedným prístupom 
k vlastnému zdravotnému stavu, ako aj vhodnou 
prevenciou eliminovať na čo najnižšiu hranicu. 
Daň za ľahostajnosť, nedostatok záujmu i poz-
natkov môže prísť v tej najdrsnejšej podobe.

Cesta kvalitného života

O úspešnosti projektu svedčí aj to, že tento rok 
stúpol počet partnerov oproti minulému roku. 
Je to dôkaz toho, že samotní lekári a lekárnici 
majú záujem čo najviac sa zblížiť tak so svojimi 
pacientmi, ako aj zdravými ľuďmi, ktorí kladú 
dôraz na prevenciu nielen kardiovaskulárnych 
ochorení a pochopili, že trend starostlivosti 
o svoje zdravie nie je iba módou, ale nevyhnutnou 
súčasťou spôsobu života moderného človeka.
Pre každého, kto mal záujem rozšíriť svoje ve-
domosti boli pripravené rôzne zaujímavé aktivity 
od prednášok, cez poradenstvo, kultúrny pro-
gram, prezentácie až po rôzne súťaže spojené 
s rozdávaním cien pre deti i dospelých. Nechýbalo 
meranie tlaku krvi, cholesterolu, CO vo výdychu 

duševnú aj fyzickú. Ako sú niekoľkohodinové výkony v chirurgii, aj 
v golfe, napríklad na turnaji, trvá hra niekoľko hodín. Golf obsahuje aj 
prvok súťaživosti. A je „milosrdným“ športom – cez hendikepový prepočet 
dáva šancu aj slabším.

  Pomáha vám zdokonaľovať aj schopnosti, ktoré potrebujete ako 
kardiochirurg?
Áno, ako som spomínal, golf učí pokore, rovnako aj kardiochirurgia. Ak 
inde platí, že dva plus dva je štyri, tak to vždy neplatí v medicíne, tobôž 
nie v chirurgii a kardiochirurgii. Existujú okolnosti, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť a zmeniť aj najlepší zámer a stratégiu a človek musí zareago-
vať a byť duševne pripravený, natrénovaný. Takže golf pomáha v práci, 
v osobnom živote, pri niektorých rozhodnutiach, pri riešení zložitých 
životných situácií, jednoducho, učí človeka okrem pokore aj viere v sa-
mého seba, ale aj sebareflexii. A to je zasa paralela.  

  Takže golf preveruje aj odvahu byť zodpovedný?
To je ďalšia kľúčová vec – tu sa nemôžete na nikoho vyhovárať. Teoreticky 
na počasie, ale ani to nie, lebo rovnaké ho majú aj ostatní. Musíte 
dynamicky vyhodnocovať situáciu a prispôsobovať stratégiu. Hľadať 
riešenia aj pre neočakávané, nie modelové situácie... A opäť zdôrazňujem, 
človek musí brať zodpovednosť sám za seba a svoje rozhodnutia. Je to 
možno istý prvok individualizmu, na rozdiel od kolektívnych hier. Golf je 
však zároveň hnací motor na zdokonaľovanie sa či už v práci alebo 
v medziľudských vzťahoch. Bol by som rád, aby bol vnímaný ako šport, 
relax, životný štýl, nie ako súčasť snobského imidžu.

  Spomínali sme kardioprotektívne činitele, čo však považujete za 
najrizikovejší faktor kardiovaskulárnych ochorení? 
S genetickými predispozíciami veľa nenarobíme. S čím sa však nesmieme 
zmieriť je životný štýl; či fajčíme, pijeme alkoholické nápoje, čo konzu-
mujeme, koľko máme pohybu. Dôležitá je harmónia v duši a v tele. 
A dostatok pohybu, ten je predsa vlastný každej živej bytosti. Je dôležité 
urobiť si hierarchiu hodnôt a podľa toho sa správať. A pre mňa je 
najvyššou objektívnou hodnotou, samozrejme, zdravie. 

Ak nie 
zdravé, 

aspoň zdravšie

Máte problémy so srdcom? Srdcové ochore-
nia každoročne zabíjajú viac žien ako ra-
kovina. Na druhej strane prevencia týchto 

problémov je čoraz jednoduchšia a i v prípade, že 
už máte choré srdiečko, správnou životosprávou 
môžete pomôcť zlepšiť váš stav. 6

Mlieko a jogurty
Doprajte si mlieko a výrobky z neho s nízkym obsahom tukov. 
Nová štúdia totiž ukázala, že ľudia, ktorí si doprajú denne viac ako 
tri porcie nízkotučných mliečnych výrobkov, majú nižší systolický 
krvný tlak o štyri body ako ostatní. Vysoký krvný tlak môže 
poškodiť vaše cievy, zvyšuje riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. 

Sója a sójová omáčka
Používajte ich čo najviac. Sójová omáčka je chutným prídavkom 
do polievok, omáčok, mäsa i iných druhov jedál, takže, ak ne-
máte radi sóju ako takú, ochuťte si jedlo touto omáčkou. 
Pomáha v boji proti škodlivinám, ktoré negatívne pôsobia na 
srdce. Je pomocníkom aj pri cukrovke a obezite. Niektoré sójové 
omáčky však obsahujú veľké množstvo soli, ktorá môže zase 
zvýšiť krvný tlak, tak na tie pozor! 

Granátové jablká
Zdá sa, že šťava z granátových jabĺk dokáže odvrátiť tvrdnutie 
ciev. Vo výskume, ktorí sa uskutočnil na myšiach sa im znížilo 
nahromadenie cholesterolu o 30 %. Dnes existuje viac ako 130 
produktov s obsahom účinného výťažku z granátových jabĺk, 
takže nemusíte piť len šťavy.

Spite 
Ženy, ktoré spia menej ako päť hodín majú vyššie riziko srdcových 
ochorení o 30 % ako tie, ktoré spia osem hodín. Nedostatok spán-
ku rozladí hormonálnu činnosť, hladinu cukru v krvi i krvný tlak. 

Smejte sa
Ak práve nemáte dôvod na smiech, pozrite si komédiu alebo 
prečítajte zábavnú knihu, a to čo najčastejšie. Smiech totiž 
zlepšuje prietok krvi, ak sa smejete aspoň 15 minút denne. 
Vynechajte horory a drámy, tie pôsobia opačne.

Hudba
Pomalá meditatívna hudba môže tiež spôsobiť zdravý pokles 
srdečnej frekvencie, rýchle tempo naopak. Ak počúvate často 
rytmickú tanečnú hudbu, skúste ju občas nahradiť napríklad 
pomalým džezom. 

Text: Sabína Zavarská

Kardiovaskulárne 
ochorenia v rebríčku 
úmrtí na Slovensku, 
bohužiaľ, stále vedú, 
a to aj pred 
onkologickými 
ochoreniami, ktoré 
sa v súčasnosti 
všeobecne považujú 
za najnebezpeč-
nejšie. Ako môžeme 
lepšie chrániť svoje 
srdce?

Text: Miriam Vojteková, Foto: Tender Avdertising

Téma čísla
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Takéto merania mohli absolvovať všetci záujem-
covia o svoje zdravie aj na trase rýchlikov Bratislava 
– Košice a späť.
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., prezident Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti, na tlačovej konferencii, 
ktorá oficiálne odštartovala „autá Zdravého živo-
ta“ a „vlaky Zdravého života“ informoval o činnosti 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) a jej 
spolupráci s Európskou kardiologickou spoločnos-
ťou (EKS) napríklad aj v oblasti výmeny aktuálnych 
informácii, týkajúcich sa kardiovaskulárnych ocho-
rení, prostredníctvom pravidelných kongresov kar-
diológov na medzinárodnej úrovni, ktoré umožňujú 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti udržiavať 
súčasný vývojový trend. Zdôraznil, že SKS je plno-
hodnotným členom EKS. Ocenil aj spoluprácu 
novinárov, ktorí majú značný podiel na tom, že 
verejnosť bola informovaná o projekte a konkrét-
nych akciách, ktoré práve aj MOST ponúkal. Ani 
prítomní novinári neboli ukrátení o možnosť ne-
chať si odmerať tlak krvi, hladinu cholesterolu či 
fajčiari CO vo výdychu a väčšina prítomných zás-
tupcov médií túto možnosť aj využila.

Dôležitá je informovanosť
V súvislosti s projektom autá Zdravého srdca treba 
spomenúť spoločnosť Toyota, ktorú tento projekt 
veľmi oslovil a celú akciu podporila tým, že za-
požičala tri automobily Toyota Prius, ktoré do 
projektu skvelo zapadli. Tieto automobily sú totiž  
s myšlienkou projektu naprosto kompatibilné, pre-
tože sú založené na technológii Hybrid Synergy 
Drive, vďaka čomu sú šetrné k životnému pros-
trediu, a teda aj k zdraviu človeka. A práve tieto 
automobily slúžili počas realizácie projektu špecia-
lizovaným lekárskym tímom na presun po celom 
Slovensku.
Vlak srdca bol projekt s rovnakou myšlienkou, opäť 
išlo o spôsob, ako sa čo najviac priblížiť k čo naj-
väčšiemu počtu ľudí, pričom lekársky tím „opero-
val“ práve v tomto dopravnom prostriedku. Cestu-
júci vlakom mali takisto možnosť nechať si zmerať 
hodnoty krvného tlaku, cholesterolu či CO vo vy-
dýchnutom vzduchu. Ing. Ivan Caban, vyzdvihol 
užitočnosť tohto projektu a zdôraznil, že Železnice 
Slovenskej republiky sa určite aj v budúcnosti 
zapoja do podobných aktivít.
Každý, kto mal záujem, mohol u lekárov získať 
informácie, týkajúce sa optimálneho krvného tla-
ku, správnej hladiny cholesterolu a stupňa CO vo 
vydýchnutom vzduchu u fajčiarov. Zmerať si tieto 
hodnoty využilo na trase Bratislava – Košice a späť 
viac ako 500 ľudí, čo je úctyhodný počet. Rovnakým 
spôsobom sa mohli záujemcovia dozvedieť aktu-
álne hodnoty svojho krvného tlaku či cholesterolu, 
ako aj iné informácie vo vlaku na trase Bratislava 
– Trnava. Akciu svojou účasťou podporil aj Minister 
zdravotníctva SR MUDr. Richard Raši.
Spolu so správcom Slovenskej nadácie srdca  

MUDr. Gabrielom Kamenským a s prezidentom Slo-
venskej kardiologickej spoločnosti MUDr. Jánom 
Murínom vytvorili špeciálnu posádku a zúčastnili 
sa merania vo vlaku Zdravého života na trase Bra-
tislava – Trnava.

Postrehy a skúsenosti 
lekárov
Aké boli dojmy a skúsenosti samotných lekárov? 
Pre MUDr. Ratvaja bolo sklamaním zistenie, že 
veľké množstvo mladých ľudí holduje cigaretám: 
„Nemilo ma prekvapilo veľké množstvo mladých 
ľudí fajčiarov a ich nízka vedomosť o dôsledkoch 
fajčenia na ľudský organizmus, mylne si myslia, že 
fajčenie poškodzuje „len pľúca“. Taktiež ma zara-
zilo nízke povedomie ľudí o diétno-režimových 
opatreniach pri hypertenzii a dyslipidémii a ich 
laxný prístup k týmto opatreniam, neuvedomujúc 
si, že diéta je súčasť liečby. Pri súčasnej spolo-
čenskej situácii a dostupnosti informácií je pote-
šujúce vysoké percento ľudí, zaujímajúcich sa  
o svoj zdravotný stav, avšak na druhej strane je 

smutné, že rovnako zodpovedne nepristupujú  
k svojmu zdraviu a srdcu už pred objavením sa 
príznakov alebo v prvých štádiách ochorenia.“
MUDr. Anton Dlesk: „Spolu s ďalšími kolegami,  
s ktorými som mal možnosť pracovať, sme boli 
svedkami veľkého záujmu verejnosti o prebiehajúci 
projekt. Azda najväčší záujem spomedzi ponúka-
ných vyšetrení bol o meranie cholesterolu z kapi-
lárnej krvi. Záujem o meranie krvného tlaku bol 
síce značný, avšak vzhľadom na skutočnosť, že 
množstvo občanov SR si meria krvný tlak doma, 
výrazne prevyšoval záujem o meranie cholesterolu. 
Množstvo ľudí, ktorí sa neliečili ani na artériovú 
hypertenziu, ani na hypercholesterolémiu, bolo 
prekvapených nameranými hodnotami, pokiaľ išlo 
o výsledky mimo fyziologického rozmedzia.
Mgr. Ružena Miňová uviedla: „Pán v Stropkove pri 
nameraní vyšších hodnôt – 6,2 s prekvapením 
skonštatoval, že nekonzumuje ani slaninu, ale 
chutí mu pivo, pečená klobáska a k tomu, ako sa 
patrí, aj nejaké to poldeci. Merania sa zúčastňovali 
okoloidúci každej vekovej kategórie od l6 až po 80 
rokov. Záujem bol veľký a nestihli sme uspokojiť 
všetkých záujemcov. Mnohí z nich sa chytili ne-
priaznivých výsledkov a chystali sa najbližší pra-
covný deň navštíviť svojho praktického lekára“.

September plný srdca
Celkovo zaznamenali lekári a zdravotné sestry viac 
ako 2 400 meraní, pričom každému účastníkovi 
meraní odovzdali Preukaz Zdravého života s jeho 
vlastnými nameranými hodnotami. Zároveň počas 
celého trvania akcie, ako aj trvania projektu MOST 
2008 prebiehala až do 30. septembra súťaž o Tvoje 
srdce. Zapojiť sa mohol každý, kto mal viac ako 18 
rokov a po zodpovedaní jednoduchých otázok bol 
zaradený do žrebovania o zaujímavé ceny. Hlavnou 
cenou bolo zapožičanie ekologického automobilu 
Toyota Prius od spoločnosti Toyota na týždeň pre 
troch výhercov, množstvo ďalších mohlo vyhrať 
jazykový kurz podľa vlastného výberu, tlakomery 
od spoločnosti OMRON, balíčky s reklamnými pred-
metmi či kozmetické prípravky od spoločnosti 
Oriflame.
Počas celého septembra prebiehala v rámci pro-
jektu MOST – Mesiac O Srdcových Témach, roz-
siahla edukačná kampaň. Jej cieľom, ako sme už 
spomínali, bolo posilniť úroveň vedomostí a zna-
lostí o problematike kardiovaskulárnych ochorení, 
ich rizikách i vhodnej prevencii. V rámci tejto 
septembrovej kampane tak mala verejnosť opäť 
možnosť získať dôležité informácie, príležitosti 
nechať si zmerať krvný tlak a hladinu cholesterolu, 
možnosť kalibrácie tlakomerov, prednášky či po-
radenstvo.
Zaujímavým podujatím bola napríklad vzdelávacia 
akcia „Aj v malých mestách sú veľké srdcia“, pri 
ktorej sa aj obyvatelia menších slovenských miest 
mohli stretnúť s lekármi, nechať si odmerať tlak 

fajčiarov a iné merania, a tiež užitočné informácie 
o rizikových faktoroch ochoreniach srdca ako sú 
fajčenie, obezita, vysoký krvný tlak, nedostatok 
fyzickej aktivity, vysoký cholesterol a pod. z úst 
naslovovzatých odborníkov. 
Srdce stálo v centre pozornosti a podobne ako  
v minulom roku, ani tentoraz nechýbala rozsiahla 
kampaň v médiách, ktorej cieľom bolo upozorniť 
na dôležitú stránku prevencie – ochrana srdca ako 
životne dôležitého orgánu by mala byť srdcovou 
záležitosťou naozaj každého z nás.

Rôzne aktivity
Projektu Mesiac O Srdcových Témach predchádzali 
zaujímavé akcie ako autá a vlaky Zdravého srdca, 
ktoré počas letných mesiacov jazdili s posádkami 
lekárskych tímov za obyvateľmi v tridsiatich šies-
tich slovenských mestách. Na tlačovej konferencii 
usporiadanej ešte pred spustením „áut a vlakov“ 
Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. správca 
Slovenskej nadácie srdca a hlavný odborník MZ SR 
pre odbor kardiológia informoval novinárov o alar-
mujúcej situácii v úmrtnosti na kardiovaskulár- 
ne ochorenia. Zarážajúcou informáciou boli štatis-
tické údaje, ktoré ukázali, že najviac úmrtí v roku 
2006 v mužskej časti populácie mali na svedomí 
ochorenia obehovej sústavy - 46 %, kým u ženskej 
časti populácie to bolo až 54 %! Zdôraznil, že tieto 
údaje sú neúmerné vysoké a, žiaľ, vývojový trend 
nenaznačuje, že by sa situácia na Slovensku v prie-
behu rokov zlepšovala, hoci vo vyspelých európ-
skych štátoch sa ročné miery úmrtí na kardiovasku-
lárne ochorenia z roka na rok znižujú. 
MUDr. Gabriel Kamenský poukázal aj na smutnú 
skutočnosť, že kardiovaskulárne ochorenia, ako 
sme už spomínali, vedú v slovenskom rebríčku 
úmrtí na 1. mieste pred onkologickými ochorenia-
mi, ktoré sú vo všeobecnosti považované za naj-
nebezpečnejšie ochorenie súčasnosti. V rámci eu-
rópskych štatistík podľa skórovacieho systému 
European Consumer Heart Index 2008 sa pri 
hodnotení 5 kategórií pre oblasť kardiovaskulár-
nych ochorení (napr. informovanosť, dostupnosť 
lekára, prevencia, liečebne postupy atď.) z 29 sle-
dovaných európskych krajín umiestnilo Slovensko 
na relatívne prijateľnom 20. mieste. 

Autá a vlaky 
Zdravého života
A čo bolo cieľom „áut a vlakov Zdravého života“? 
Prieskumy, ale aj celkové štatistiky nenechávajú 
lekárov ľahostajnými, a tak sa rozhodli vycestovať 
sami do 36 slovenských miest, ako aj na miesta, 
kde sa zvykne koncentrovať veľký počet ľudí. 
Navštevovali preto aj rôzne festivaly, aquaparky, 
motoristické akcie a pod. a ponúkali všetkým mož-
nosť nechať si bezplatne odmerať napríklad tlak 
krvi, cholesterol, či hladinu výdychu CO u fajčiarov. 

Potešiteľný 
Záujem
verejnosti

6
Najmä netradičné merania vo vlakoch zazna-
menali veľký ohlas u verejnosti a nielen po-
sádky lekárov a zdravotných sestier, ale aj 
priami účastníci potvrdili, že snaha rozšíriť 
povedomie o rizikách spojených s kardiovas-
kulárnymi ochoreniami určite naplnila svoje 
ambície. Merania a rôzne vzdelávacie aktivity 
rozhodne pomohli rozšíriť obzor veľkému 
počtu záujemcov, čo je potešiteľné, pretože 
ešte stále je dosť veľké percento ľudí, ktorí 
podceňujú zdravotné riziká, nedostatočne 
dbajú o svoj zdravotný stav a majú čo doháňať 
v oblasti správneho a zdravého životného štý-
lu a s tým spojenej prevencie.
Lekári mali plné ruky práce – nielen poskytova-
li informácie, ale v prípadoch výskytu vysoké-
ho krvného tlaku u konkrétnych záujemcov za-
sahovali priamo podaním lieku na vysoký tlak.  
Najväčší záujem mali ľudia o meranie hladiny 
cholesterolu, túto možnosť by organizátori 
počas prípadného ďalšieho ročníka radi ponú-
kli záujemcom v ešte väčšej miere. Projekt 
vlaku Zdravého života sa stretol s mimoriadnym 
uznaním aj v zahraničí. MUDr. Gabriel Kamen-
ský a MUDr. Ján Murín prezentovali tento 
projekt na Európskom kongrese kardiológov  
v Mníchove, ktorý sa uskutočnil koncom au-
gusta a začiatkom septembra a má rozmery 
podujatia svetového formátu. 

Tieto strany vznikli v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca
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krvi, pulz, či zloženie telesného tuku, stanovenie 
BMI a optimálneho príjmu kalórií pri redukčnej 
diéte, nechýbala spomínaná kontrola pres-
nosti tlakomerov.

Čo sa za mladi 
naučíš...
Organizátori nezabudli ani na najmenších – veď 
správna a efektívna prevencia spočíva aj v šte-
povaní poznatkov a návykov správnej životo-
správy už v čo najmladšom veku. A tak najmen-
ších potešila knižka s príznačným názvom 
Srdiečko moje známeho slovenského spisovateľa 
Daniela Heviera s veselými ilustráciami Dušana 
Kojnoka. Prostredníctvom rozprávok, ktoré sú 
pre deti tou najpríťažlivejšou cestou, sa dozve-
dia nielen čosi o činnosti ľudského srdca 
a jeho funkcii, ale aj o dôležitosti a význame 
prevencie a starostlivosti o najdôležitejší orgán 
v ľudskom tele. Slávnostné uvedenie knižky do 
života počas Rozprávkového dňa v materskej 
škole na Kuzmányho ulici v Bratislave a prítom-
nosti autora a ilustrátora rozbúšilo vzrušením 
srdiečka detí. Knižky poputovali do všetkých 
slovenských materských škôl, takže naši naj-

menší na celom Slovensku sa budú už od útleho 
veku môcť prostredníctvom sveta rozprávok 
oboznámiť aj so „srdcovými záležitosťami“.
V rámci projektu MOST nechýbalo množstvo 
prednášok určených pre verejnosť a s nimi spo-
jené rôzne merania, ako aj konzultácie s odbor-
níkmi. Súčasťou projektu bol aj Týždeň o srdci 
v spolupráci s Akadémiou vzdelávania. V rámci 
tohto týždňa od 8. do 12. septembra sa usku-
točnili rôzne zaujímavé prednášky na tému 
Rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení, 
spojené s meraním tlaku a cholesterolu v 36 
pobočkách Akadémie na Slovensku. Jednou 

z veľmi prospešných aktivít bol aj Beh o srdce. 
Pohyb je predsa aktivita prirodzene vlastná 
každému živému organizmu, no napriek tomu 
sa z našich životov vytráca.
Projekt MOST, ako aj jemu predchádzajúce po-
dujatia zarezonovali medzi širokou verejnosťou 
a je viac ako pravdepodobné, že ústredná myš-
lienka týchto aktivít – rozširovanie poznatkov 
o ochrane životne dôležitého orgánu, ako aj 
o prevencii ochorení neostala bez odozvy a pris- 
pela nielen ku skvalitneniu znalostí, ale aj 
posilneniu zodpovedného prístupu k tomu 
najcennejšiemu, čo máme, zdraviu. 

Prečo vlastne 
bije?

Ten zabezpečuje, že sa elektrické impulzy 
šíria po srdci spôsobom, aby sa srdce 
sťahovalo rytmicky a koordinovane tak, 

aby krv bola z jednotlivých srdcových dutín 
vypumpovaná čo najefektívnejšie. 
Elektrické impulzy sa za normálnych okolností 
tvoria a vychádzajú v srdci z miesta, ktoré sa 
nazýva sínusový uzol. Ide o zhluk špecializo-
vaných buniek umiestnených v hornej časti 
pravej predsieni na rozhraní s vústením hornej 
dutej žily, ktorá privádza odkysličenú krv do 
srdca z oboch horných končatín, krku a hlavy. 
Elektrický signál vychádzajúci zo sínusového 
uzla sa šíri najprv po vyššie umiestnených 
dutinách srdca – pravej a ľavej predsieni. Ná-
sledkom toho sa obe predsiene stiahnu (kon-
trahujú) a vypudia krv do nižšie uložených 
dutín - pravej a ľavej komory. Následne sa vlna 
elektrického podráždenia dostáva na rozhranie 
medzi predsiene a komory do tzv. predsieňovo-
komorového uzla, ktorý je takisto tvorený zhlu-
kom špecializovaných buniek. Tu dochádza 
k spomaleniu rýchlosti šírenia vzruchu, čo okrem 
iného umožňuje aj pravej a ľavej predsieni do-
končiť kontrakciu (stiahnutie) a účinne sa vy-
prázdniť. 

Z predsieňovo-komorového uzla sa vlna po-
dráždenia ďalej šíri po špecializovaných vlák-
nach, ktoré tvoria Hissov zväzok, vetviaci sa na 
pravé a ľavé Tawarovo ramienko a Purkyňove 
vlákna, ktoré sa končia v pracovnej svalovine 
oboch komôr. Vlákna sú schopné veľmi rýchlo 
viesť elektrické impulzy do jednotlivých častí 
komôr tak, aby sa obe komory stiahli koor-
dinovane a vypudili tak maximálne množstvo 
krvi – z pravej komory odkysličenú krv do pľúc 
a z ľavej komory okysličenú krv do celého tela. 
Stimulácia svaloviny komôr a ich následné stiah-
nutie je to, čo v konečnom dôsledku bežne 
spôsobuje vnem úderov srdca. Aby sa srdce 
sťahovalo a pracovalo správne, každý signál 
musí vychádzať a šíriť sa po presne stanovenej 
„trase“ po srdci. 

Napriek tomu, že sínusový uzol („prirodzený 
kardiostimulátor“ srdca, „udávač kroku“) zvy-
čajne určuje frekvenciu srdca, elektrické im-
pulzy môžu vznikať kdekoľvek v priebehu vyš-     
šie opísaného prevodového systému srdca. 
Keďže elektrické impulzy sa spontánne vytvá-
rajú najrýchlejšie práve v sínusovom uzle, svojou 
frekvenciou potláčajú možnosť vytvárania vzru-

chov v iných miestach srdca, a preto sa sínusový 
uzol stáva dominantným miestom udávača 
rytmu a frekvencie. 

Srdcová frekvencia vyjadruje počet úderov srdca 
za časovú jednotku, spravidla za minútu (inými 
slovami, koľkokrát za minútu sa stiahnu srdcové 
komory). Srdcový rytmus zvyčajne vyjadruje pra-
videlnosť alebo nepravidelnosť úderov srdca.
Aká je normálna srdcová frekvencia? Dlhé obdo-
bie sa za „normálnu“ srdcovú frekvenciu považo-
vali hodnoty medzi 60 a 100 údermi/minútu, 
za optimálnu 70/min. Srdce je neustále pod 
vplyvom autonómneho nervového systému 
(autonómny = nezávislý od našej vôle), sympa-
tikového aj parasympatikového systému. Sym-
patikový systém spôsobuje zrýchlenie srdcovej 
frekvencie a vo všeobecnosti prevažuje pri 
fyzickej aktivite, parasympatikový má za násle-
dok spomaľovanie srdcovej frekvencie a domi-
nuje v pokoji a spánku.       
V jednej z mnohých štúdií sledujúcich srdcovú 
frekvenciu u zdravých jedincov sa zistili prie-
merné hodnoty u mužov aj žien merané v po-
obedňajších hodinách v pokoji 70 – 75/min. 
Rozpätie definované dvomi smerodajnými 

Srdcová frekvencia – parameter  
s ďalekosiahlym dopadom

Zamysleli ste sa 
niekedy nad tým, 
prečo vaše srdce 

bije samo od seba? 
Spontánne? Je to 

vďaka elektrickej 
stimulácii svaloviny 

srdca, ktorú umož-
ňuje existencia špe-
cifického vodivého 
systému, nachádza- 

júceho sa v srdci. 

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk

V predaji v lekárňach
a zdravotníckych potrebách 2 850 Sk

Odporúčaná cena.

94,60 €

 – japonská spoločnosť s vedúcim postavením 
na svetovom trhu meračov krvného tlaku.

S technológiou  si inteligentne 
volí nafukovanie manžety podľa aktuálneho 
krvného tlaku

Obchodné zastúpenie pre SR a ČR: CELIMED s.r.o., Bratislava, www.krvnytlak.sk

• s jednou manžetou pre normálnu aj silnú pažu
• vyhodnotenie nepravidelného pulzu
• jednoduchá obsluha
• klinicky overené
• odolnosť proti arytmiám (4 pulzy)
• jednoduché čítanie nameraných výsledkov
• pre domáce aj lekárske použitie

ČČČ

Merač krvného tlaku na pažu 
M6 Comfort

Téma čísla
Text: MUDr. Peter Hlivák, Foto: archív
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odchýlkami od priemeru predstavovalo 43 až  
93/min u mužov a 52 až 94/min u žien. U detí  
je pokojová srdcová frekvencia vyššia a v zá-
vislosti od veku značne kolíše, napr. u novo-
rodencov sa pohybuje od 110 do 150/min  
a v priebehu nasledujúcich 6 rokov sa pozvoľna 
spomaľuje na hodnoty, ktoré sú typické pre 
dospelý vek. Optimálnou srdcovou frekvenciou 
u dospelých sa dnes ukazujú hodnoty pohybu-
júce sa v rozmedzí  50 – 60/min. 
Srdcová frekvencia vyššia ako normálna sa 
označuje termínom tachykardia, nižšia poj-
mom bradykardia. Tachykardia, pri ktorej 
vzruchy v srdci vychádzajú zo sínusového uzla, 
t. j. z miesta, kde sa aj za normálnych okolností 
srdcové impulzy tvoria, sa nazýva sínusová 
tachykardia. Je normálnou odpoveďou orga-
nizmu pri fyzickej aktivite, cvičení, alebo 
stavoch, keď sa vo zvýšenej miere do krvi 
uvoľňuje adrenalín a jemu podobné látky, napr. 
pri strese, zľaknutí sa, hneve, úteku pred 
nebezpečenstvom a pod. Sínusová tachykardia 
je prítomná aj pri niektorých chorobných sta-
voch, ako je anémia (chudokrvnosť), zvýšená 
činnosť štítnej žľazy, šok, strata väčšieho 
množ-stva krvi, rozsiahle popáleniny, akútny 
infarkt myokardu, zlyhanie srdca, pľúcna 
embólia, alebo po požití stimulantov ako káva, 
nikotín a niektorých drog.   
Ako sa sínusová tachykardia prejavuje? Zvyčaj-
ne ju zdraví jedinci vôbec necítia, niektorí sa 
môžu sťažovať na pocit rýchlejšej činnosti 
srdca alebo búšenia srdca. Problémy môžu 
nastať u pacientov, ktorí už trpia závažným 
ochorením srdca, u ktorých sa môže prehĺbiť 
srdcové zlyhávanie, alebo porucha funkcie 
srdcových chlopní a zhorší sa zásobovanie 
srdca kyslíkom. 

Jedným z dôvodov, prečo odborníci 
upriamili svoju pozornosť na prob-
lematiku srdcovej frekvencie, boli 
pozorovania získané z prírody, kon-
krétne zo živočíšnej ríše. Zistilo sa, 
že u väčšiny cicavcov sa počet srdco-
vých sťahov počas života zásadne 
nemení, je relatívne stály a pohybuje 
sa okolo 3 biliónov, no napriek tomu 
existuje 40-násobný rozdiel v celko-
vom prežívaní medzi rôznymi druhmi 
cicavcov. Menšie cicavce majú tend-
enciu k vyššej pokojovej frekvencii 
srdca, ktorá sa spája s kratším preží-
vaním. Väčšie cicavce, ktoré majú 
oveľa pomalšiu srdcovú frekvenciu, 
majú aj vyššiu očakávanú dĺžku 
života. Medzi srdcovou frekvenciou  
a celkovým prežívaním existuje obrá-
tený vzťah (obrázok 1), človek má 
však v tomto grafickom vyjadrení 
špecifické a osobitné postavenie.
 

U pacientov s ischemickou chorobou srdca je 
väčšina srdcových príhod spúšťaná vzostupom 
srdcovej frekvencie. Ischemická choroba srdca 
so svojimi následkami je jednou z najčastejších 
príčin úmrtí na Slovensku vôbec. Samozrejmou 
snahou by teda malo byť vyhľadávanie osôb,  
u ktorých s veľkou pravdepodobnosťou táto 
choroba vznikne a vykonanie všetkých dostup-
ných opatrení, aby sa ochoreniu zabránilo. 
Inými slovami ide o prevenciu. Zistilo sa, že 
prítomnosť určitých faktorov sa spája s vyšším 
rizikom vzniku ischemickej choroby srdca, ho-
voríme o tzv. rizikových faktoroch. Medzi naj-
závažnejšie patria vysoký krvný tlak, vysoká  

hladina cholesterolu, cukrovka, fajčenie, ne-
dostatočná fyzická aktivita, vyšší vek a iné. 
V poslednom období sa ukazuje, že aj srdcová 
frekvencia je rizikovým faktorom ischemickej 
choroby srdca a prediktorom závažných kardio-
vaskulárnych príhod nielen u pacientov s už 
potvrdenou diagnózou ischemickej choroby 
srd-ca, ale aj u osôb bežnej populácie. Niekoľko 
epidemiologických štúdií podporuje túto hypo-
tézu a výsledky hovoria v prospech faktu, že 
pokojová srdcová frekvencia je rizikovým zna-
kom úmrtnosti zo všetkých príčin i úmrtnosti 
na kardiovaskulárne ochorenia (obrázok 2). 
 

Z grafu je zrejmé, že nižšia pokojová srdcová 
frekvencia znamená lepšie vyhliadky do budúc-
nosti v zmysle dlhšieho prežívania. Vysoká 
srdcová frekvencia v pokoji sa ukázala byť ne-
priaznivým ukazovateľom aj u pacientov s vy-
sokým krvným tlakom i pacientov po prekonaní 
infarktu myokardu.
Vysvetlení, prečo je tomu tak, sa ponúka nie-
koľko. Rozhodujúcim faktorom bude pravde-
podobne „úspora energie“. Na to, aby sa srdce 
mohlo sťahovať, potrebuje energiu. Tú si samo 
vyrába a zároveň spotrebováva pri rytmickom 
striedaní zmršťovania a následnej relaxácii. 
Vypočítalo sa, že pri spomalení srdcovej frek-
vencie o 10 úderov za minútu je srdce teoreticky 
schopné ušetriť za 24 hodín až 5 kilogramov 
substancie, z ktorej srdce bezprostredne čerpá 
energiu, tzv. ATP (adenozín trifosfát).
Ďalšia výhoda plynúca zo spomalenia srdcovej 
frekvencie spočíva v lepšom prekrvení srdco-
vého svalu. Srdce pracuje ako pumpa, cyklicky  
sa strieda systola (kontrakcia, zmršťovanie)  
a diastola (relaxácia, uvoľnenie). Cievy zásobu-

júce srdcový sval – vencové alebo koronárne ar-
térie – sa krvou nenapĺňajú počas systoly, keď je 
krv pumpovaná zo srdca do celého tela (vtedy sú 
značne stlačené a stiahnuté), ale počas diastoly. 
Spomalením srdcovej frekvencie sa predlžuje 
najmä táto časť srdcového cyklu, a teda sa zabez-
pečí lepšie prekrvenie srdca a minimalizuje sa 
možnosť vzniku ischémie srdcového svalu.
Aj z týchto dôvodov vyplýva, že spomalenie srd-
covej frekvencie by mohlo byť prospešné. Ako je 
možné ovplyvniť (spomaliť) srdcovú frekvenciu? 
K dispozícii máme 2 možnosti: pomocou režimo-
vých opatrení a farmakologicky (lieky). Z reži-
mových opatrení treba spomenúť predovšetkým 
pravidelnú aeróbnu fyzickú aktivitu. Je známe, že 
vrcholoví športovci mávajú veľmi nízku pokojovú 
frekvenciu srdca. 
Z liekov znižujúcich srdcovú frekvenciu sú na 
našom trhu dlho dostupné betablokátory a kal-
ciové blokátory. Betablokátory sú skupinou lie-
kov, ktoré blokujú tzv. beta adrenergné recep-
tory na povrchu buniek, čím sa nemôžu uplatniť 
substancie účinkujúce práve cez tieto receptory, 
alebo sa vo zvýšenej miere prejaví účinok látok 
pôsobiacich na receptoroch s opačným efektom 
(napr. na tzv. alfa adrenergných receptoroch). 
Výsledkom podania betablokátorov na úrovni 
srdca je spomalenie frekvencie srdca, ale zároveň 
aj oslabenie sily zmršťovania (kontrakcie) a po-
tlačenie elektrickej dráždivosti. Spomalenie srd-
covej frekvencie a zníženie úmrtnosti po podávaní 
betablokátorov sa zistilo u pacientov po preko-
naní infarktu myokardu a u pacientov so srdcovým 
zlyhávaním. Vyššie veľmi jednoducho a schema-
ticky spomínaný mechanizmus účinku týchto 
liekov má však za následok aj nežiaduce účinky, 
ktoré limitujú ich podávanie u niektorých pacien-
tov. Medzi najčastejšie patrí súčasné závažné zní-
ženie krvného tlaku (hypotenzia), tendencia k zu-
žovaniu priesvitu dýchacích ciest a náchylnosť na 
vznik tzv. bronchospazmu (a teda ich obmedze-
né podávanie pacientom s prieduškovou astmou), 
zhoršovanie prekrvovania končatín u pacientov  
s veľmi závažnou aterosklerózou ciev končatín, 
poruchy potencie u mužov, depresie a pod.

6 Frekvencia srdca
a očakávaná dĺžka života

človek

myš
škrečok

potkan

opica
sviňa

mačkapes
žirafa

tiger
osol

lev kôň
slon

vľryba

6
SF a mortalita zo všetkých príčin
a mortalita na SC choroby

Zo všetkých príčin

Iné ako SCCH

SCCH

Druhou spomínanou skupinou liekov sú antago-
nisty vápnikového kanála (kalciové blokátory), 
ktoré bránia vstupu vápnikových iónov. Ide  
o pomerne rôznorodú skupinu liekov, z ktorých 
nie všetci zástupcovia sú schopní znižovať 
srdcovú frekvenciu. Používajú sa napr. na liečbu 
vysokého krvného tlaku alebo pri kontrole 
srdcovej frekvencie pri arytmii, ktorá sa nazýva 
fibrilácia predsiení. Z nežiaducich účinkov treba 
spomenúť závažné zníženie krvného tlaku, opu-
chy nôh, zápchu a možný vznik a/alebo prehĺbe-
nie porúch vedenia elektrických vzruchov v srdci.     
Snahou farmaceutických spoločností bolo vyvi-
núť liek, ktorý by znižoval srdcovú frekvenciu bez 
vedľajších nežiaducich hemodynamických účin-
kov (znižovanie krvného tlaku a pod.). To by bolo 
možné len vtedy, ak by liek ovplyvňoval len jediný 
iónový prúd, zodpovedný za spontánnu tvorbu 
vzruchov priamo v mieste generovania elektric-
kých impulzov v srdci – v sínusovom uzle. Úsilie 
bolo úspešne zavŕšené v podobe vývoja účinnej 
látky s názvom ivabradín, ktorá je schopná 
výlučne znížiť srdcovú frekvenciu. Napriek tomu, 
že ivabradín nie je na trhu dlho, stal sa už sú-
časťou liečby stabilnej formy ischemickej choroby 
srdca a znamená úplne nový prístup v terape-
utickom manažmente. Prebiehajúce štúdie s tou-
to látkou na mnohých tisíckach pacientov po 
celom svete nám prinesú odpoveď na otázku, či 
časté zníženie srdcovej frekvencie vedie k zní-
ženiu úmrtnosti aj u pacientov so srdcovým zly-
hávaním.
Pokojová srdcová frekvencia predstavuje jedno-
ducho merateľný parameter s nesmierne význam-
ným prognostickým významom. Je rizikovým 
faktorom úmrtnosti zo všetkých príčin, kardio-
vaskulárnej úmrtnosti a rozvoja kardiovasku-
lárnych chorôb v bežnej populácii, u pacientov  
s vysokým krvným tlakom, u pacientov s doku-
mentovanou ischemickou chorobou srdca, vrá-
tane pacientov po infarkte myokardu. Prebie-
hajúce klinické štúdie nám pomôžu identifikovať 
skupiny pacientov, u ktorých vedie výhradné 
spomalenie srdcovej frekvencie aj k zníženiu 
úmrtnosti.  

Tieto strany vznikli v spolupráci so spoločnosťou

jednoduché a ľahko 
naučiteľné cvičenia

❊
hlboká filozofia vedená princípmi 
pravdivosti, súcitu a znášanlivosti

❊
pozitívny vplyv 

na duševné a telesné zdravie 
potvrdený štúdiami

❊
všetky informácie o Falun Gongu 

dostupné na internete

www.falungong.sk

pravdivosť súcit znášanlivosť

možnosť získať informácie 
a naučiť sa cvičenia aj priamo 

na cvičebných miestach:
Bratislava: 

Peter, tel.: 0902 047 480
Ľubo, tel.: 0905 870 965 
e-mail: info@falungong.sk

Banská Bystrica:
Soňa, tel.: 0908 213 384

Košice:
Peter, tel.: 0918 306 988

Prešov:
Ingrida, tel.: 0908 301 156

Poprad:
Pavol, tel.: 0907 649 830

Fiľakovo:
Ján, tel.: 047 4381 706

Rimavská Sobota:
Gabriel, tel.: 0908 922 643

starobylá čínska metóda
zušľachťovania mysle a tela

FALUNGONG

FALUNGONG
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Obrázok 2
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férnych nervov pri cukrovke, či vplyvom nedostat-
ku vitamínov, ochoreniach miechy a mozgu, poru-
chami endokrinného systému a hormonálnej 
činnosti.
K výraznému poklesu tlaku môže prísť v dôsledku 
rôznych úrazov, ale i pri prudkej infekcii, pri srd-
covom infarkte, anafylaktickom šoku. Pri náhlom 
poklese krvného tlaku sú sprievodné prejavy prud-
šie. Spôsobí zimomravosť až zimnicu, bolesti hla-
vy, spomínanú únavu a závraty, ale tiež sa môžu 
vykytnúť poruchy videnia najmä pri vzpriamení, či 
dokonca strata vedomia. V ťažkých prípadoch 
poklesu tlaku sa objavujú známky bezvedomia  
a postihnutý nie je schopný postaviť sa. 

Optimálne lekárske vyšetrenie zamerané na prob-
lematiku nízkeho tlaku by malo brať do úvahy na-
merané hodnoty tlaku a frekvencie srdca v rôznych 
polohách – v ľahu, v sede, v stoji.

Lieky, ktoré znižujú  
tlak
- niektoré lieky proti úzkosti a niektoré antide-

presíva,
- niektoré medikamenty používané v chirurgii,
- niektoré lieky na ochorenia srdca vrátane tých, 

ktoré sa používajú na liečbu ischemickej choro-
by srdca a vysokého tlaku,

- diuretiká – odvodňovacie lieky,
- niektoré lieky proti bolesti,
Zníženie tlaku krvi môže spôsobiť aj alkohol, preto 
ak máte s tlakom problémy, vyhnite sa mu.

Ako si pomôcť? 

Nízky tlak sa nelieči spravidla liekmi, len v ťažkých 
formách. V prípade, že je vyvolaný medikamentmi 
na vysoký tlak, je nevyhnutná úprava dávkovania 
alebo zmena lieku. Pravidelný a dôsledný pitný 
režim platí pre „nízkotlakárov“ ešte viac ako pre 
zdravého človeka, mali by piť minerálky bohaté na 
obsah sodíka v kombinácii so stolovou vodou 
(aspoň 3 litre denne). Káva a čierny čaj, i keď 
dokážu zvýšiť hladinu krvného tlaku, na druhej 
strane zase odvodňujú, takže opäť treba orga-
nizmu dodávať dostatok tekutín. Vhodné je zvýšiť 
príjem sodíka v potravinách, teda viac soliť. Nie sú 
dobré dlhé pauzy medzi jedlom a už vôbec nie 
hladovka, dôležité je prijímať dostatočné množ-
stvo železa a vitamínu C. 
Veľmi vhodným riešením je rozprúdiť v tele krv, 
zacvičiť si. Odporúčané sú aeróbne cvičenia – plá-
vanie, rýchlejšia chôdza, beh, aerobik, cyklistika. 
Dobrou pomôckou pri náhlejšej zmene tlaku sme-
rom nadol je sed so sklonenou hlavou medzi 
kolenami, čím sa zabezpečí prísun krvi do mozgu, 
prípadne ľah so zdvihnutými nohami.  

DARUJTE  

svojim blízkym 
kontrolu nad krvným 
tlakom
Záleží vám na zdraví vašich blízkych a radi by ste ich na Vianoce prekvapili 
originálnym a užitočným darčekom? Venujte im profesionálneho pomoc-
níka pre domáce meranie krvného tlaku v podobe tlakomeru TENSOVAl duo 
control. Prístroj s unikátnou technológiou Duo Sensor sa ľahko ovláda  
a umožňuje tak vysoko spoľahlivú kontrolu tlaku v domácich podmienkach. 
Jeho výnimočnosťspočíva v prepojení dvoch metód merania posluchovej  
a oscilometrickej, vďaka čomu je súčasne zaistená nielen presnosť merania 
(garantovaná ortuťovými tlakomermi a stetoskopmi v ordináciách praktic-
kých lekárov za použitia posluchovej metódy), ale aj jednoduchosť obsluhy 
(poskytovaná digitálnymi tonometrami s tzv. oscilometrickým meraním, 
ktoré však nemusí byť presné a ani vhodné pre osoby s poruchami srdečného 
rytmu. Vzhľadom k prednostiam Tensovalu duo control sa pravidelné me-
ranie krvného tlaku čoskoro stane neodmysliteľnou súčasťou života vašich 
blízkych. Žiadajte vo vašej lekárni!

www.hartmann.sk

Napriek ustavičnému toku informácií  
o nevyhnutnosti pre zdravie prijímať po-
trebné množstvo vhodných tekutín, stá-
le nájdeme veľký počet ľudí, ktorí to 
ignorujú. Podľa výskumu Štátneho zdra-
votného ústavu v Prahe najčastejšie túto 
chybu robia ženy v strednom a vyššom 
veku, ale tiež mnoho školopovinnej mlá-
deže. Zaujímavé je, že väčšinou sa tie 
isté osoby sťažujú na bolesti hlavy (ne-
dostatočný prísun tekutín, môže spôso-
biť pokles krvného tlaku a tým pádom aj 
bolesti hlavy) a „liečia“ si ich užívaním 
analgetík. Pritom by stačilo napiť sa vo-
dy a nezaťažovať organizmus zbytočnou 
chémiou. Navyše sa tiež ukázalo, že „hla-
vybôľ“ môže byť spôsobený práve aj 
nadmerným užívaním liekov proti boles-
ti. Pravidelné užívanie môže tiež vyvolať 
závislosť. Okrem nízkeho tlaku sú bolesti 
hlavy však často i prejavom depresie, 
takže zaháňať ich bez zistenia dôvodu 
liekmi, nie je najlepšie riešenie.

Záhadný 

Hlavybôl6

„Máš nízky tlak? Budeš 
dlho žiť!“ Toto je častá  

a zaužívaná reakcia 
laikov, ak spomeniete, že 
máte problémy s nízkym 

tlakom. I keď sa mu na 
prvý pohľad nevenuje 

toľko pozornosti ako 
vysokému tlaku, 

neznamená to, že nemôže 
byť nebezpečný. Môže byť 

príznakom iného, 
závažnejšieho ochorenia  

– napríklad anémie, 
infekcie v tele alebo 

problémov so štítnou 
žľazou.

Za nízky tlak (hypotenziu) sa považuje 
zníženie tlaku pod 90/60 mmHg. Avšak 
to, čo je nízka hranica pre jedného z nás, 

môže byť normálna pre iného, preto nejeden  
s tlakom krvi aj pod uvedenou hranicou žije bez 
problémov a nepríjemných pocitov bez toho, 
aby si nízky tlak uvedomoval. Avšak i v tomto 
prípade je potrebné, pokiaľ možno, predchádzať 
situáciám znižujúcim prekrvenie tkanív a pre-
dovšetkým mozgu.
Mnohí z tých, ktorí trpia nízkym tlakom, majú 
tento problém už od detstva – majú k nemu 
genetické dispozície, takže sa s týmto bremenom 
prakticky naučili žiť, a pokiaľ sa dá i regulovať 
ho. Iní, ako sme spomenuli, nemusia pociťovať 
žiadne nepríjemné prejavy. K najčastejším pre-
javom hypotenzie patria závraty, točenie a bo-
lesti hlavy, pocity napínania na zvracanie, sla-
bosť, studené končatiny, nadmerná únava...
Podľa štatistík nízkym krvným tlakom trpia 
najmä dievčatá v puberte, ženy s poruchami 
prijímania potravy, štíhle ženy, chudí a vysokí 
ľudia, ktorí majú často studené a vlhké ruky.

Tri hlavné typy 
hypotenzie

1. ORTOSTATiCKá HyPOTENZiA
 Súvisí. so zlou reguláciou obehu – pri zmene 

polôh pretrváva len niekoľko sekúnd alebo 
minút, niekedy sa prejavuje len po jedle, naj-
častejšie postihuje starších ľudí, osoby s vy-
sokým krvným tlakom alebo Parkinsonovou 
chorobou.

2. NERVOVO SPROSTREDKOVANá 
HyPOTENZiA

  Najčastejšia u detí a mladých ľudí, prejavuje 
sa pocitmi závrate, slabosti, podráždeného 
žalúdku najmä po dlhom státí. 

3. ŤAŽKá HyPOTENZiA V SÚViSlOSTi 
 S NáHlOU STRATOU KRVi
 Znamená pre telo nedostatok cirkulujúcej 

krvi a teda aj kyslíka, čo môže spôsobiť poš-
kodenie srdca, mozgu a ďalších dôležitých 
orgánov, je ju potrebné rýchlo riešiť, môže 
ohroziť život.

Hypotenziu rozlišujeme iným spôsobom na dve 
formy – esenciálnu a symptomatickú. Esen- 
ciálna sa vyskytuje najmä u žien, symptomatická 
je viazaná na iné základné ochorenie (poruchy 
srdcového rytmu, zvýšené vylučovanie moču).
Niekedy sa však krvný tlak zmení počas života 
vplyvom istých situácií alebo ochorení. Na-
príklad niektorým ženám tlak výrazne pok-
lesne v tehotenstve kvôli rozširovaniu krv-
ného riečiska. V takýchto situáciách si človek 
ťažšie zvyká na nepríjemné sprievodné javy.
Čo je na ňom nebezpečné? V dôsledku zníženého 
tlaku krvi je znížené aj prekrvenie mozgu, tým 
pádom mozog nedostáva dostatok kyslíka a ži-
vín, čo sa prejavuje závratmi, poruchami vi-
denia alebo stratou vedomia. Závažné a dlho-
trvajúce zníženie tlaku krvi môže spôsobiť aj 
poruchy funkcie niektorých orgánov (srdce, 
obličky atď.) a v najhorších prípadoch môže 
viesť i k smrti.

Prečo mám nízky tlak?

Príčin nízkeho tlaku môže byť niekoľko a môžu 
byť veľmi rôzne. Môže byť spôsobený napríklad 
liekmi, zlou životosprávou – nedostatkom teku-
tín či stravy. Krátkodobá zmena hladiny krvného 
tlaku býva často spôsobená napríklad náhlou 
zmenou polohy – prudké vzpriamenie, vtedy 
hovoríme o ortostatickej hypotenzii. Ak však 
máte tlak nižší stále alebo veľmi často, ide  
o chronicky znížený tlak krvi, ktorý môže byť 
spôsobený poruchou regulačných mechanizmov, 
ktoré riadia tlak krvi – napríklad ochorenia peri-

Text: Sabína Zavarská

Tlak
pod 

úroveň
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A to by ste museli cestovať poriadne ďaleko 
– až do vzdialenej Austrálie, Argentíny 
alebo Španielska. Kúpele Sliač ponúkajú 

komplexnú liečebnú starostlivosť a vďaka charak-
teru prírodných vôd prirodzenej izotermickej 
teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého tu 
nájdu výrazné zlepšenie zdravotného stavu pa-
cienti po infarkte myokardu, operáciách srdca,  
s ischemickou chorobou srdca, ako aj mnohými 
inými civilizačnými ochoreniami.
Prvé písomné zmienky o liečivých účinkoch sliač-
skych prameňov pochádzajú z roku 1244, v tých 
časoch však ešte súčasníci nemali hlbšie znalosti 
o kvalite a povahe vôd, odlišovali ich skôr podľa 
teploty, chuti a liečivých vlastností. Sliačske kú-
pele vďaka liečivým účinkom svojich minerálnych 
vôd patria k najstarším a najznámejším na Slo-
vensku už od 16. storočia, neskôr patrili k najvy-
hľadávanejším v Rakúsko-Uhorskej monarchii. 

Päť prameňov,
jeden unikát
Prirodzeným predpokladom úspešnej liečby sú 
spomínané minerálne pramene, pričom terapeu-
ticky najdôležitejším a najvýdatnejším je Kúpeľný 
prameň. Zostávajúce štyri sú menej výdatné a vy-
užívajú sa na bežné pitie. Priamo nad prameňmi 
hlavného Kúpeľného prameňa je v Kúpeľnom 
dome vybudované kompletné balneoterapeutic-
ké zariadenie Táto okolnosť dovoľuje aplikovať 
mi-nerálnu vodu s bohatým obsahom kysličníka 
uhličitého bez akéhokoľvek zásahu, teda v pri-
rodzenej a najúčinnejšej forme. Z hľadiska liečeb-
ného efektu je táto okolnosť mimoriadne dôle-
žitá. Voda tohto prameňa je síranovo-hydrouhli- 
čitá, horečnato-vápenatá, s vysokým obsahom 
kysličníka uhličitého, s izotermickou teplotou 
33,3°C. Prameň Štefánik je najstudenším sliač-
skym prameňom (12 °C), s vysokým obsahom 
kysličníka uhličitého a farmakologicky aktívneho 
železa. Je vhodný na podporenie trávenia a pri 
chudokrvnosti. Vodu tohto prameňa už v druhej 
polovici 19. storočia plnili do fliaš a ako liečivú 
predávali po celom Rakúsko-Uhorsku. Prameň 
Bystrica je prameň s teplotou vody 23 °C, odpo-
rúčaný najmä pri ochoreniach žalúdka. Pri ocho-
reniach štítnej žľazy a očí sa využíva voda 
prameňa Lenkey s teplotou 22,5 °C, ktorá má 
vysoký obsah jódu. Prameň Adam má teplotu 
vody 23 °C a odporúča sa pri ochoreniach mo-
čového mechúra a črevných kataroch. Je jediným 

prameňom, z ktorého voda nevyteká, ale eruptuje 
v pravidelných intervaloch. 

Široká škála liečebných 
procedúr
V Sliačskych kúpeľoch vám poskytnú komplexnú 
liečebnú starostlivosť, jej súčasťou sú rôzne pro-
cedúry. Spomeňme napríklad podvodné – subak-
válne masáže celého tela alebo jeho častí, prú-
dom vody aplikovanej pomocou trysiek pod 
vodou alebo masážnou hadicou zakončenou trys-
kou, pričom dochádza k reaktívnemu prehrieva-
niu svalstva, pričom sa uplatňujú nervové aj me-
tabolické vplyvy. Využívajú sa pri nedokonalom 
krvnom obehu v končatinách pri ischialgiách,  
pri spastických a chabých obrnách, pri liečbe 
obezity.
Vírivé kúpele sú zasa vďaka svojim účinkom 
vhodné pri ošetrovaní stavov po úrazoch, zápa-
loch, pri poruchách nervového zásobovania. 
Možno ich tiež využiť pri regenerácii organizmu 
po nadmernej záťaži. K ďalším vodoliečebným 
procedúram patria aj Škótske streky či Šliapací 
kúpeľ. Séria uhličitých kúpeľov má zasa priaznivý 
vplyv nielen na srdcový a cievny systém, ale i na 
celý organizmus. 

Prvenstvo kúpeľov Sliač

Modernou liečebnou metódou, ktorú Kúpele 
Sliač začali v podmienkach slovenských kúpeľov 

podávať ako prví, je suchý uhličitý kúpeľ. Využíva 
sa vlastný prírodný žriedlový plyn zachytený  
z Kúpeľného prameňa, ktorý obsahuje až 99,7 % 
kysličníka uhličitého. Pôsobí analgeticky, protizá-
palovo a protireumaticky. Procedúra sa odporúča 
na liečenie vysokého krvného tlaku, ischemickej 
choroby srdca, bez IM, aj po prekonanom IM, na 
doliečenie pooperačných stavov, na zlepšenie 
imunologickej situácie, na regeneráciu pokožky  
a ako prevenciu proti jej starnutiu. Suchý uhličitý 
kúpeľ zmenšuje opuchy, upravuje niektoré hor-
monálne poruchy u žien a niektoré poruchy 
potencie u mužov v mladom a strednom veku. 
Zvyšuje silu svalov, vhodne pôsobí na zníženie 
telesnej hmotnosti a odstraňuje migrenózne 
bolesti hlavy u vazospastických migrén. Inou 
formou uhličitej terapie sú plynové injekcie, ide  
o podávanie podkožných injekcií žriedlového ply-
nu. Táto forma liečby využíva účinok oxidu uhli-
čitého a reflexné pôsobenie na orgány z kože  
a podkožia. 

Komplexná starostlivosť

V sliačskych kúpeľoch môžete absolvovať aj liečbu 
vákuopressom, nechýba Inhalačná liečba, ktorá 
je aj dôležitou zložkou prevencie, parafínové 
zábaly, reflexná či klasická masáž alebo elek-
troliečebné procedúry. Súčasťou kúpeľného  
programu je aj liečebná telesná výchova, ktorú 
odborníci poskytujú v rámci komplexnej starost-
livosti v prípade jednotlivých kardiovaskulárnych 
ochorení, ako aj neodmysliteľná liečebná výživa. 
Diétna strava sa pripravuje pod dozorom lekára  
a diétnej sestry. Nielen komplexný liečebný 
režim, ale aj vplyv príjemne upraveného von-
kajšieho prostredia a klimatických podmienok 
mimoriadne priaznivo a utišujúco vplývajú na 
organizmus pacienta a celý priebeh liečby. 

Cardio

Kúpele

Kúpele Sliač
Cesta k dobrému 
zdraviu

Sliačske pramene patria k liečivým minerálnym 
prameňom známym ešte z čias najstaršieho osídlenia 
nášho územia. Jeden z nich je naozaj unikát. Na svete 

totiž nájdete len tri miesta, kde sa vyskytuje liečivá 
minerálna voda s podobným zložením.
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Táto dvojstrana vznikla v spolupráci so spoločnosťou

– postihnutia dôležitých srdcových ciev, ktoré 
privádzajú krv do srdcového svalu. Ateroskleróza 
sa vyvíja pomaly – je to komplexný, dlhodobý 
proces. Mnohí vedci sa domnievajú, že sa spustí, 
pretože vnútorná výstelka ciev (tzv. endotel) sa 
poruší. Keď sa to stane, tuky, cholesterol a ďalšie 
látky v krvi môžu z nánosov postupne vytvoriť 
v cievach prekážku. Priesvit ciev sa zužuje a sťa-
žuje priechod krvi.
sa cieva náhle uzavrie, najčastejšie zrazeninou, 
ktorá vznikne na aterosklerotickom pláte, dôjde 
k infarktu.

Varovné signály 
aterosklerózy?
Významné zúženie koronárnej tepny sa typicky 
prejavuje bolesťou na hrudníku pri fyzickej 
námahe. Ateroskleróza sa však môže vyvíjať aj 
bez akýchkoľvek príznakov. Jeden z dôvodov 
je, že ak sa koronárna artéria zúži, okolité cievy 
(ktoré tiež privádzajú krv do srdca) sa tomuto 
režimu prispôsobia, vedia sa rozšíriť, alebo do-
konca vytvoria nové menšie cievy tzv. kolaterály. 
Tieto obídu tú časť zásobovania, ktorej dodáv-
ka krvi je významne znížená. V niektorých prípa-
doch sa takáto cirkulácia vytvorí po infarkte, čím 
pomáha zotaveniu srdcového svalu.

Poškodenie srdca
Po infarkte môže časť srdca odumrieť, pretože sa 
prívod kyslíka v krvi prerušil. Srdce je však mi-
moriadne odolný orgán. Aj napriek tomu, že jeho 
časť odumrie, zvyšok neprestáva pracovať. Pos-
tupne ako infarkt odznieva, na poškodenom 
mieste sa začína vytvárať pevná jazva. Tento stav 
trvá zvyčajne 4 až 6 týždňov. Jeho dĺžka závisí od 
rozsahu poškodenia a vašej vlastnej uzdravova-
cej schopnosti. Preto lekári odporúčajú rozdielny 
rozsah aktivít pre každého pacienta po infarkte.

Prečo sa cítim slabý?
Ak ste dlhší čas ležali v nemocnici, budete sa aj 
po návrate domov cítiť slabý. Dôvodom nie je 
poškodenie vášho srdca. Cítite sa slabý, pretože 
kým ste sa zotavovali, vaše neaktívne svalstvo 
stratilo takmer 15 percent svojej sily. Svaly ju 
opäť získajú iba cvičením. Preto vám lekár do 
vášho programu po infarkte zaradil aktivity, 
ktoré môžete vykonávať doma. Avšak aj 
keď budete pravidelne cvičiť, bežne trvá 
2 až 6 týždňov, kým sa svaly vrátia do 
pôvodnej formy.

Príznaky infarktu
– Nepríjemný pocit až bolesť v hrudi. Väčšina 

srdcových záchvatov býva sprevádzaná tla-
kovou alebo pálivou bolesťou uprostred hru-
de. Po niekoľkých minútach sa intenzita bo-
lesti môže znížiť alebo úplne pominúť. Neskôr 
sa však vráti. Pacient väčšinou pociťuje 
strach a úzkosť.

– Nepríjemný pocit v iných častiach hornej 
polovice tela. Prejavom môže byť bolesť 
v ramenách, v chrbte, krku, čeľusti alebo 
v žalúdku.

– Ťažkosti s dýchaním.
– Iné signály, napr. náhly studený pot, nevoľ-

nosť alebo závrat. 

Čo je infarkt myokardu?
Ide o náhle ochorenie, pri ktorom sa množstvo 
krvi, vtekajúcej do srdcového svalu výrazne ob-
medzí alebo dokonca úplne zastaví. Krvná zra-
zenia (trombus) upchá niektorú z koronárnych 
tepien, ktoré zásobujú srdce krvou, a teda aj 
kyslíkom. Poškodenie alebo odumretie časti srd-
cového svalu, ktoré nasleduje po zablokovaní 
prívodu krvi do tejto oblasti, sa nazýva infarkt 

myokardu. Lekári uvádzajú, že takáto situácia 
nastáva takmer vždy v tepne, ktorú už predtým 
poškodil aterosklerotický proces. O tom, že ide 
o mimoriadne nebezpečné ochorenie svedčí aj 
fakt, že 30 až 50 % pacientov zomiera do 30 dní, 
pričom väčšina už do dvoch hodín.    
Ak ste s niekým, u koho sa prejavujú príznaky 
infarktu, očakávajte, že bude situáciu zľah-
čovať – odmietanie pomoci je bežné. Neakcep-
tujte výhovorky typu „to nič nie je“ alebo „to je 
iba pokazený žalúdok“ a neprijmite „nie“ ako 
odpoveď. Volajte záchranku, aby sa postihnutý 
rýchlo dostal do nemocnice.

Liečba infarktu
Limitujúcim faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť 
liečby je predovšetkým čas. Tepnu je nutné čo 
najskôr spriechodniť. Intravenózne podať lieky, 
ktoré rozpúšťajú krvné zrazeniny alebo urobiť 
tzv. koronárnu angioplastiku. Ide o liečebný 
postup, pri ktorom lekári rozšíria zúžený priesvit 
tepny pomocou katétra s balónikom. Pri tejto 
metóde lekár cez prístupovú cievu v tele zavedie 
do srdcovej tepny katéter a s použitím špeciál-
neho tenkého vodiča sa snaží prekonať zúženie 

cievy. Do zúženého miesta potom zavedie katéter, 
na konci ktorého je balónik. Jeho nafúknutím sa 
zúžená cieva rozšíri. Tým sa čiastočne spriechodní 
prietok krvi do srdca. 
Po zákroku môže dôjsť k restenóze – spätnému 
zúženiu cievy, čomu má  zabrániť tzv. stent – 
kovová výstuž. Tá sa zavádza do miesta zúženia 
cievy. Nafúknutím balónika sa roztvorí, stent sa 
rozšíri a tým „vystuží“ cievu. Zabráni tak opä-
tovnému zúženiu cievy. Ak pacient včas vyhľadá 
lekársku pomoc (najneskôr do 6 hodín od vzniku 
príznakov),  je možné uzavretú tepnu balóniko-
vým katétrom spriechodniť a „vystužiť“ zavede-
ným stentom a odumretie srdového svalu výrazne 
zmenšiť, alebo mu celkom zabrániť. Treba však 
zdôrazniť, že čím skôr sa tepna spriechodní, tým 
je efekt priaznivejší. Najúčinnejšie je spriechod-
nenie tepny do jednej hodiny, po 12 hodinách 
je už efekt minimálny.

Prečo som dostal 
infarkt?
Infarkt môže prísť kedykoľvek. Býva dôsledkom 
rôznych faktorov, ktoré sa kumulujú dlhšie obdo-
bie. Srdcový infarkt je dôsledok aterosklerózy 

50%50%50%50%
Infarkt je mimoriadne vážny, až život ohrozujúci stav, preto je potrebný 

rýchly lekársky zásah. V niektorých prípadoch sa začína pomaly, miernou 
bolesťou alebo nepohodlím, neraz sa však môže prejaviť v podobe prudkého 

a nepredvídateľného záchvatu. Nie u každého sa príznaky prejavujú rovnako, 
niekedy samy postupne odznejú. Ak sa však prejavia, okamžite volajte záchrannú 
službu!

Skutočnosť, že kardiovasku-
lárne ochorenia spôsobujú na 
Slovensku viac než 50 percent 
všetkých úmrtí je dávno 
známa. Napriek zlepšenej 
edukácii obyvateľov i pacien-
tov sa však u nás toto číslo 
stále neznižuje. Prinášame 
vám niekoľko rád a informá-
cií, ako riešiť situáciu pri 
akútnom infarkte myokardu.

Srdce  
v ohrození 
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Zdroj: tvojesrdce.sk 
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Sledovať svoju 
váhu?
Pre ľudí so srdcovým ochorením je veľmi dôležité, 
aby svoju hmotnosť udržali v zdravých dimen-
ziách. Je tiež veľmi dôležité jesť správne vyvá-
ženú diétu obsahujúcu zdraviu prospešné 
množstvá proteínov, vitamínov a minerálov. Ak 
máte nadváhu, zníženie hmotnosti vám pomôže 
znížiť obsah cholesterolu v krvi, znížiť či upraviť 
krvný tlak a zlepšiť vašu prípadnú poruchu cuk-
rového metabolizmu.

Čo je diéta 
kontrolujúca tuky?
Podstatou nízkotučnej diéty je zníženie obsahu 
cholesterolu v krvi. To zníži vaše riziko vzniku 
ďalšieho infarktu alebo porážky. Diéta vám po-
môže znížiť celkový príjem kalórií, kalórií z tukov 
a nasýtených mastných kyselín (nachádzajú sa 
obzvlášť v mäse, vysokotučných mliečnych pro-
duktoch a jedlách obsahujúcich tzv. transmast-
né kyseliny). To vám súčasne pomôže znížiť obsah 
cholesterolov v organizme.
Lekár vám predpíše diétu sprevádzajúcu tera-
peutickú zmenu životného štýlu. Je v nej nízky 
obsah nasýtených mastných kyselín, choles-
terolu a sodíka. Zároveň vám môže pred-

písať lieky na zníženie hladiny cholesterolu 
v krvi. Tieto lieky užívajte veľmi starostlivo a ne-
vynechávajte ich v liečbe. Množstvo veľkých štú-
dií dokázalo mimoriadne veľký úžitok týchto 
liekov (redukciu úmrtnosti u pacientov po infark-
te až o 40 a viac percent).

Môžem si ešte dať 
pohárik alkoholu?
Ak ste nepili alkohol predtým, už nezačnite. Časté 
pitie alkoholu môže viesť k mozgovej porážke, 
zvyšuje krvný tlak, podporuje obezitu, zvyšuje 
obsah triglyceridov (krvného tuku) a môže viesť 
až k srdcovému zlyhaniu. Európska kardio-
logická spoločnosť neodporúča viac ako jeden 
pohárik denne pre ženy a dva drinky denne pre 

mužov (drink = jedno pivo, dva deci vína, alebo 
pol decilitra tvrdého alkoholu). Ak sa pokúšate 
schudnúť, treba si uvedomiť, že alkoholické ná-
poje obsahujú pomerne veľké množstvo kalórií.

Keď som mal 
infarkt, môžem dostať 
ďalší?
Nie nevyhnutne. Samozrejme, nikto nemôže 
s istotou povedať, či dostanete ďalší infarkt alebo 
nie. Ak však budete dodržiavať rady lekára tý-
kajúce sa hmotnosti, diéty, fyzickej aktivity 
a telesných cvičení, práce, užívania liekov a od-
počinku, máte vysoké šance, že budete mať 
príjemný život a vyhnete sa budúcim infarktom. 
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Aké mám šance viesť 
opäť normálny život?
Väčšina ľudí, ktorých postihol infarkt, môže 
znovu začať s bežnými aktivitami v priebehu 
niekoľkých týždňov. Keď sa vaše srdce zahojilo, 
zvyčajne nie je dôvod na veľké obavy, ako infarkt 
ovplyvní schopnosť srdca pumpovať krv. To zna-
mená, že nebudete musieť príliš zredukovať svoje 
aktivity. Samozrejme, budete musieť urobiť 
viaceré a možno aj zásadné zmeny vo svojom 
životnom štýle.

Kedy sa môžem vrátiť do 
práce?
Približne 80 – 85 percent ľudí mladších ako 65 
rokov, ktorí prekonali infarkt, je schopných sa 
časom vrátiť do práce. Samozrejme, tento návrat 
závisí od dvoch okolností: ako vážne bolo srdce 
poškodené a aké nároky kladie práca. Niektorí 
ľudia vymenia svoju pôvodnú prácu za novú, 
ktorá menej zaťažuje ich srdce. Rehabilitačná 
starostlivosť pre pacientov po infarkte je na 
Slovensku dobre organizovaná. Je vhodné ju 
absolvovať. Tam aj určia, ako dlho môžete 
pracovať a aký druh práce je pre vás vhodný.

Budem stále potrebovať 
oddych?
Pravdaže, budete potrebovať primerané množ-
stvo odpočinku. Avšak rekreácia, fyzická aktivita 
a spoločenský život sú pre vás rovnako prospešné, 
ako pre všetkých ostatných ľudí. Lekári často 
odporúčajú pacientom po infarkte ešte viac 
fyzickej aktivity. Dôležitý je aj dostatok nočného 
spánku a oddychu. Niekedy je vhodné zdriemnuť 
si alebo si nakrátko odpočinúť aj počas dňa. 
Pacienti so srdcovým ochorením by si mali od-
počinúť skôr, ako sa unavia. 

Aké pocity sú po 
infarkte normálne?
Po infarkte možno budete pociťovať široké 
spektrum emócií. Tri spomedzi tých najbežnejších 
sú strach, hnev a depresia. Strach je logicky 
najčastejší pocit. Pravdepodobne vám prichá-
dzajú na myseľ také otázky ako: „Som blízko 
smrti?“ Zopakuje sa to ešte? Koľko mesiacov, 
rokov života mi ešte zostáva?  Sú to znepokoju-
júce myšlienky, ale ako čas plynie, vaše obavy sa 
postupne rozplynú. Aj fyzické príznaky môžu byť 
príčinou strachu. Napríklad pred infarktom ste 
zrejme nikdy nevenovali pozornosť drobným 
prchavým bolestiam. Je bežné, že po takejto 
skúsenosti vás znepokojí aj najmenšie pichnutie. 
Postupom času aj tieto obavy ustúpia.
Hnev je ďalšia častá emócia. Zrejme ste si 

pomysleli: „Prečo sa to stalo práve mne? A prečo 
teraz, v najhoršom možnom čase?“ Zatrpknutosť 
alebo nevôľa sú po infarkte bežné. Možno ste 
stratili svoju trpezlivosť. Ak ste sa predtým 
dokázali v takých prípadoch ovládať, pripomeňte 
si, že rozhorčenie či podráždenosť sú pre váš stav 
normálne. Snažte sa byť pokojný, nevylievajte si 
zlosť na vašich blízkych.  
Môžete sa cítiť mizerne a myslieť si, že vás 
choroba beznádejne poznačila naveky. Môžete 
mať tiež také myšlienky ako: „Aký zmysel má 
teraz môj život?“ alebo „Život ide mimo mňa.“ Aj 
to je pochopiteľné. Môžete mať obavy, že už nik-
dy nebudete tým, čím ste bývali. Tiež si môžete 
myslieť, že teraz je už príliš neskoro uskutočniť 
všetky sny. Drvivá väčšina ľudí vo vašej situácii 
rozmýšľa rovnako. Pokúste sa však neočakávať to 
najhoršie. Buďte trpezlivý a dajte sám sebe šance 
uzdraviť sa.
Vaše nálady môžu byť značne rozkolísané a vaše 
myšlienky ich budú odrážať. Pokúste sa nepri-
kladať im veľký význam. Niektoré príznaky ako 
depresie alebo myšlienky na samovraždu by ste 
však mali brať vážne. Ak ich prestávate zvládať, 
povedzte to niekomu, komu dôverujete. Len ne-
predstierajte, že je všetko v poriadku. Čas mnohé 
vylieči, ale vy vôbec nemusíte trpieť.

Aký druh fyzickej 
aktivity je vhodný?
Väčšina rekonvalescentov po srdcovom infarkte 
môže absolvovať prechádzky, hrať golf, chodiť na 
ryby, plávať a bez problémov sa vyžívať v po-
dobných športových aktivitách. Fyzická aktivita 
je zdravá a odporúča sa väčšine ľudí, ktorí pre-
konali srdcový infarkt. Napriek tomu nezačnite 
s telesnými cvičeniami skôr, ako sa poradíte so 
svojím lekárom. On rozhodne, aký druh fyzickej 
aktivity a aký druh cvičení je pre vás vhodný. 
Lekár vás podrobí špeciálnym testom na sta-
cionárnom bicykli alebo bežiacom páse, potom 
vám môže určiť vhodný rozsah fyzických aktivít. 
Môžete sa nechať otestovať aj v rehabilitačnom 
centre, ktoré je súčasťou zotavovacieho prog-
ramu, alebo priamo v ordinácii lekára. Jedna 
z najlepších vecí, ktorú môžete pre seba urobiť, je 
začleniť sa do kardiologického rehabilitačného 
programu. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste 
vyzdraveli a zdravie si udržali, je sústredené na 
jednom mieste a lekársky dozor je poruke po celý 
čas. 
Rehabilitácia môže výrazne urýchliť vaše zota-
vovanie sa a môže zredukovať šance, že sa vaše 
srdcové problémy opäť v budúcnosti zopakujú. 
Počas rehabilitačného programu budete cvičiť na 
trenažéri, rotopede alebo chodeckej plošine. Bu-
dete pod dozorom zdravotnej sestry alebo iného 
rehabilitačného odborníka. Začínajte miernym 
tempom, sledujte bezpečný cvičebný program, 

ktorý vám pomôže po čase zosilnieť. Postup-
ne budete schopný prejsť na intenzívnejší 
program, ktorý vám umožní pracovať dlhšie aj 
náročnejšie.

Prestať fajčiť?
URČITE ÁNO! Je veľkým rizikom pre všetkých, 
zvlášť pre ľudí, ktorí trpia nejakým srdcovo-
cievnym ochorením. Ak po infarkte znovu zač-
nete fajčiť, šance, že dostanete ďalší, sa zdvoj-
násobujú. Ak fajčíte, pomôžte si prípravkami 
proti fajčeniu a vyhýbajte sa ostatným fajčiarom. 
Porozprávajte sa s vaším lekárom o protifajčiar-
skych programoch alebo o produktoch, ktoré by 
vám mohli pomôcť.

[ „Ak ste s niekým, 
u koho sa prejavujú 
príznaky infarktu, 
očakávajte, že 
bude situáciu zľah-
čovať – odmietanie 
pomoci je bežné. 
Neakceptujte 
výhovorky typu 
,to nič nie je‘ 
alebo „to je iba 
pokazený žalúdok“ 
a neprijmite ,nie‘ 
ako odpoveď.“ ] 
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[ „Dlhodobo neliečená alebo nepoznaná 
FP je spätá so zvýšeným rizikom mozgovej 
porážky a srdcového zlyhávania, ako aj so 
zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou.“ ] 

Text: MUDr. Ján Kmec, PhD.

F ibrílácia predsiení je „stará“ arytmia, 
ktorá bola prvýkrát popísaná v roku 1909. 
Je charakteristická nekoordinovanou pred-

sieňovou aktiváciou. Elektrické impulzy nevysie-
la iba SA uzol, ale vychádzajú z rôznych miest 
jednej alebo obidvoch predsiení srdca. Ako zák-
ladné mechanizmy vzniku FP sa predpokladajú 
dve teórie: lokálne zvýšenie automaticity pred-
sieňového myokardu (schopnosti samostatnej 
tvorby vzruchu bez predošlého stimulu) a reentry 
mechanizmus (krúženie vzruchu v predsieňach). 
Predsiene následne mihajú veľmi rýchle (až 300 
- 600 za minútu) a sťahy sú neefektívne, čo vedie 
k stagnácii krvi v predsieňach a aj k zníženému 
napĺňaniu srdcových komôr. Hoci FP neohrozuje 
bezprostredne život, zvýšená stagnácia krvi zvy-
šuje riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu 
viesť k mozgovej porážke. Neliečená FP môže 
taktiež viesť k zrýchlenej komorovej odpovedi. 
Dlhodobo zvýšená frekvencia komôr spôsobí 
ochabnutie srdcového svalu a môže viesť k srd-
covému zlyhávaniu.

Fibrilácia
predsiení

Fibrilácia predsiení. Na EKG je charakterizovaná 
chýbaním vĺn P pred (každým) QRS komplexom; 
namiesto  nich nachádzame rýchle oscilácie alebo 
fibrilačné  vlnky. Ak nie je porušené predsieňovo-
komorové vedenie, je FP združená s nepravidelnou, 
obyčajne  rýchlou komorovou odpoveďou.

Normálny, tzv. sínusový rytmus. Na povrchovom EKG 
sa elektrický impulz sínusového uzla, ktorý vedie ku 
sťahu predsiení, prejaví ako tzv. P-vlna. Elektrický 
impulz, ktorý vedie ku sťahu komôr sa prejaví ako tzv. 
QRS komplex.

Fibrilácia predsiení (FP) 
je najčastejšou 

pretrvávajúcou srdcovou 
arytmiou, ktorej výskyt 

stúpa s vekom populácie. 
Nadobúda stále viac 

na dôležitosti, pretože 
so zvyšujúcim sa počtom 

ľudí na celom svete 
vzrastá aj podiel starších 

jedincov v populácii, 
u ktorých sa FP vyskytuje 

častejšie. V spojení 
s chronickým srdcovým 
zlyhávaním a diabetom 
mellitus typu 2 a/alebo 

metabolickým 
syndrómom sa FP 

považuje za jednu z troch 
najrýchlejšie rastúcich 

epidémií 21. storočia.

Fibrilácia predsiení vo faktoch
– najčastejšie sa vyskytujúca arytmiou vôbec
– postihuje okolo 6,8 miliónov obyvateľov Európy a Severnej Ameriky
– za posledných 20 rokov si vyžiadala až 66 % nárast hospitalizácií
– rozmach FP u všeobecnej populácie predstavuje 0,4 – 1 %
– rozmach FP je častejší u starších ľudí
– u ľudí starších ako 40 rokov má FP 2 – 3 % populácie
– u ľudí starších ako 80 rokov to je 8 – 9 %
– FP v priemere zvyšuje troj- až päťnásobne riziko mozgovej porážky
– viac ako 15 % mozgových porážok je v dôsledku FP
– náklady na liečbu FP ročne predstavujú v EÚ približne 13,5 miliárd eur
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Lokálna aktivácia mimo sínusového uzla. 
Hviezdička znázorňuje spúšťacie „ohnisko“ 
vzruchu; šípky znázorňujú vedenie vzruchu.

Reentry mechanizmus. Vzruchy dookola 
krúžia v predsieňach. Šípky znázorňujú 

vedenie vzruchu.Cirkus 
nad

komorami
1. časť

Pokiaľ pomyselne rozdelíme srdce vodorovne 
približne v polovici, v spodnej časti sú komory 
a v hornej predsiene a oblasť AV uzla. Rovnako sa 
zaužívalo aj základné delenie arytmií:
– komorové (ventrikulárne) arytmie, s výsky-

tom v oblasti komôr
– supraventrikulárne arytmie, s výskytom nad 

komorami (v predsieňach a/alebo v oblasti 
AV uzla)

Jednotlivé arytmie sa následne presnejšie členia 
podľa ich typu (napr. bradyarytmie, tachyaryt-
mie) a miesta výskytu.

V dnešnom čísle Cardio magazínu otvárame prob-
lematiku supraventrikulárnych tachyarytmií 
a ich liečby, teda rýchlych porúch srdcového 
rytmu nad úrovňou komôr (s pôvodom v pred-

sieňach a/alebo v okolí AV uzla). A pokiaľ 
ostaneme pri metafore týchto arytmií – cirkus 
– tak začíname hneď zhurta: ohňostrojom v pred-
sieňach, teda fibriláciou predsiení. V ďalšom 
čísle sa budeme venovať ostatným supraventri-
kulárnym tachykardiám a taktiež podrobnejšie 
objasníme postupy ich liečby.

SUPRAVENTRiKUláRNE ARyTMiE: 
- syndróm chorého sínusu
- predsieňová fibrilácia
- predsieňový flutter
- predsieňová tachykardia
- predsieňové extrasystoly
- AV blokády v oblasti AV uzla
- tachykardie zahrňujúce AV spojenie

KOMOROVÉ (VENTRiKUláRNE) 
ARyTMiE:
- AV blokády z poškodenia komorovej 

časti AV prevodu
- komorová fibrilácia
- komorová tachykardia
- komorové extrasystoly

6

6

Počnúc číslom 5/2007 
sa Cardio magazín 
pravidelne venuje 
aj veľmi modernej 
problematike liečby 
porúch srdcového 
rytmu (arytmie). 
V predošlých príspev-
koch sme sa venovali 
komorovej tachykardii 
a fibrilácii komôr 
(5/2007, Náhla srdcová 
smrť), nekoordinova-
ným (asynchrónnym) 
sťahom jednotlivých 
dutín srdca (1/2008, 
Zlyhávanie srdca) 
a pomalej činnosti 
srdca – bradykardii 
(2/2008, Keď srdce 
potrebuje kardiosti-
mulátor).

Zdroj: tvojesrdce.sk 

Téma čísla

Pomenovanie arytmií 
vzhľadom na anatómiu 
srdca
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6

Pri FP sa tvar aj vodivosť jednotlivých buniek aj celých 
predsiení postupne menia. Hovoríme o tzv. patofyzio-
logickej adaptácii predsiení alebo remodelácii. Zmeny 
v štruktúre sa nazývajú štrukturálna remodelácia 
a zmeny, ktoré hlavne ovplyvňujú vzrušivosť a vodi-
vosť buniek myokardu sa nazývajú elektrofyziologická 
remodelácia. Prítomnosť FP je spätá so zvýšenou 
chorobnosťou aj úmrtnosťou. Podieľa sa na vzniku 
symptómov srdcového zlyhávania alebo dokonca ich 
spôsobuje. FP je u chorých so srdcovým zlyhávaním 
častejšia ako u ostatnej populácie. Na druhej strane 
chronické srdcové zlyhávanie vedie k FP.
Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie FP pretrváva, tým 
ťažšie sa dosiahne obnovenie normálneho sínuso-
vého rytmu a tým ťažšie sa predíde opätovným výsky-
tom FP.  Hovoríme tomu, že predsieňová fibrilácia 
vyvoláva predsieňovú fibriláciu.

6 Prejavy, riziká 
a dôsledky fibrilácie 
predsiení
Fibrilácia predsiení môže byť symptomatická 
(prejaví sa) alebo asymptomatická (neprejaví 
sa), pričom epizódy oboch sa môžu vyskytnúť 
u toho istého pacienta. U väčšiny pacientov je 
FP symptomatická a predstavuje najčastejšiu 
arytmiu zodpovednú za hospitalizáciu. FP mož-
no diagnostikovať náhodne počas auskultácie 
srdca (lekárske vyšetrenie posluchom), 12-zvo-
dovým EKG alebo 24-hodinovým Holterovým 
monitorovaním EKG.

PREJAVy FiBRiláCiE PREDSiENí
– búšenie srdca (palpitácie)
– únava
– dýchavica a/alebo skrátený dych
– potenie
– bolesť alebo tlak v hrudi
– nepravidelný rytmus srdca
– edém pľúc
– závraty až odpadnutia

HlAVNÉ RiZiKá FiBRiláCiE PREDSiENí
– nepravidelný rytmus srdca – na komory sa 

nepravidelne prevedie časť impulzov pred-
siení

– rýchla frekvencia komôr – rýchla frekvencia 
predsiení sa nadmerne prenáša cez AV uzol 
na komory (spojené so zvýšeným rizikom 
závratov a odpadnutia)

– tachykardická kardiomyopatia – ochorenie 
srdcového svalu v dôsledku dlhodobej 
neprimerane rýchlej frekvencie komôr

– tromboembolická príhoda – v dôsledku stag-
nácie krvi v predsieňach môže vzniknúť 
krvná zrazenina (trombus); kúsky z neho 
sa krvnou cestou môžu dostať do mozgu 
(embolizácia) a spôsobiť mozgovú porážku

Liečba fibrilácie 
predsiení
Hlavný dôraz v manažovaní pacientov s FP sa kladie na samotnú arytmiu a prevenciu 
tromboembólie. Pre komplexnosť liečby FP uvádzame iba základné rozdelenie:

TyP TERAPiE

Lieková

Elektrická kardioverzia

Radiofrekvenčná ablácia*

Izolácia pľúcnych žíl*

Chirurgická metóda

Kardiostimulačná liečba

Hybridná liečba

POPiS TERAPiE A MOŽNOSTi VyUŽiTiA

Antikoagulancia alebo antiagregancia
Neliečia FP, iba potláčajú jej prejavy, resp. potláčajú 
riziko tromboembolických komplikácií. 
Antiarytmika
Pomáhajú obnoviť a/alebo udržať normálny srdcový 
rytmus; okrem toho pri opakujúcej sa alebo chronickej 
FP zabraňujú nadmernému prevodu impulzov 
z predsiení na komory.

Synchrónny výboj z defibrilátora na zastavenie FP 
a obnovenie normálneho srdcového rytmu.

Prerušenie vybraných vodivých dráh srdca pomocou 
katétra; v niektorých prípadoch je nutná následná 
implantácia kardiostimulátora.

Novšia metóda katétrovej ablačnej liečby. Cieľom je 
prerušenie nežiaducich vodivých dráh v oblasti ústia 
pľúcnych žíl do ľavej predsiene, resp. ich izolovanie 
od ostatných časí ľavej predsiene.

Cieľom je zabrániť vzniku arytmie vytvorením systému 
strategicky umiestnených drobných rezov (incízií) 
v myokarde oboch predsiení. Vzhľadom na to, že systém 
incízií odpovedá princípu bludiska (z angl. „maze“), 
nazýva sa táto metóda jednoduchým názvom „MAZE“. 
Systém lézií má zaistiť, že vzruch prechádza od sino-
atriálneho uzla jednou možnou cestou k AV uzlu.

Implantovateľný kardiostimulátor priamo FP nelieči, ale 
je indikovaný u pacientov so symptomatickou pomalou 
komorovou frekvenciou. Okrem významu antibradykar-
dickej kardiostimulácie ponúka preventívne antitachy-
kardické stimulačné algoritmy, ktorými sa snažia zabrá-
niť recidíve FP.

Akákoľvek kombinácia farmakologickej a nefarmako-
logickej liečby. Z praktického hľadiska predstavuje 
hybridná liečba reálnu možnosť zlepšiť efekt použitej 
monoterapie, a to buď pridaním niektorého z nefar-
makologických liečebných postupov k medikamentóznej 
antiarytmickej liečbe alebo naopak.

* Radiofrekvenčná ablácia 
a izolácia pľúcnych žíl budú 
podrobné popísané v najbližšom 
čísle Cardio magazínu

Odporúčania ACC/AHA/ESC pre manažment 
pacientov s fibriláciou predsiení6

Medzi faktory, ktoré vedú k ľahšiemu vzniku 
a umožňujú dlhšie udržanie FP patrí najmä zväč-
šenie predsiene a fibróza predsieňového tka-
niva (zmnoženie väziva na úkor funkčného tka-
niva). Ďalšie príčiny fibrilácie predsiene sa dajú 
rozdeliť na kardiálne, nekardiálne a neznáme:

KARDiálNE 
– ischemická choroba srdca 
– reumatická choroba srdca
– artériová hypertenzia
– dysfunkcia sínusového uzla
– pre-excitačné syndrómy
– ochorenia srdcového svalu
– ochorenia osrdcovníka
– ochorenia srdcových chlopní
– vrodené srdcové chyby
– nádor predsiene

NEKARDiálNE
– akútne infekcie
– zápal pľúc
– nádor pľúc
– iné vnútrohrudné patológie
– alkoholový exces
– pooperačné stavy (chirurgické otvorenie 

hrudníka, aortokoronárny bypass)
– pľúcna tromboembólia
– zvýšená funkcia štítnej žľazy
– zmena autonómneho tonusu

NEZNáME
– „lone“ FP

Pre FP bolo navrhnutých niekoľko klasifikačných 
systémov. V nasledovnej časti je uvedená aktuálne 
platná klinická klasifikácia, uvedená v medzinárod-
ných odporúčaniach ACC/AHA/ESC (American Colle-
ge of Cardiology/American Heart Association/Eu-
ropean Society of Cardiology) pre manažment 
pacientov s fibriláciou predsiení.

Prvýkrát 
zaznamenaná FP
Lekár by mal rozpoznať epizódu prvýkrát zazna-
menanej FP, či je symptomatická alebo nesympto-
matická alebo končiaca spontánne.

Rekurentná (návratná,  
opakujúca sa) FP
Po 2 alebo viacerých epizódach sa FP považuje za 
rekurentnú.
 a) Paroxyzmálna (záchvatovitá) FP
 Väčšinu času je rytmus predsiení srdca nor-

málny. Epizódy FP sa spontánne objavujú, ale 
zvyčajne netrvajú dlhšie ako 48 hodín. Jed-
notlivé epizódy sa buď ukončia bez vonkaj-
šieho zásahu alebo sa lekár rozhodne pre 
liekovú alebo neliekovú formu liečby (prípad-
ne ich kombináciu). Rozmery ani morfologic-
ká štruktúra predsiene sa zväčša nemenia.

 b) Perzistujúca (pretrvávajúca) FP
 Takto sa označuje FP, ktorá trvá viac ako 7 dní. 

Väčšinou sa neukončí spontánne, ale až v dô-
sledku liečby. Často sa pristupuje ku kardio-
verzii – slabému až stredne silnému výboju na 
ukončenie arytmie a obnovenie normálneho 
srdcového rytmu. Pokiaľ FP pretrváva príliš dl-

ho môže dôjsť k zväčšeniu predsiene (dila-
tácia) so zmenou morfologickej štruktúry.

Permanentná 
(chronická) FP
Pri tomto type FP sú predsiene neustále vo fibrilá-
cii. Na rozdiel od prvých dvoch typov FP, chronická 
predsieňová fibrilácia sa neukončí spontánne a ani 
kardioverzia nie je účinná. Lekár môže pristúpiť 
k inej forme liečby.

Tieto jednotlivé kategórie sa vzájomne nevyluču-
jú. Jeden pacient môže mať niekoľko epizód paro-
xyzmálnej FP a príležitostne perzistujúcu FP alebo 
opačne. Všeobecne sa takýto pacient kategorizuje 
podľa toho, aká fibrilácia predsiení sa častejšie 
objavuje.

Sekundárna FP 
sa opisuje v prípadoch, keď sa FP vyskytne v dô-
sledku inej, primárnej príčiny: akútny infarkt myo-
kardu, kardiochirurgický zákrok, zápal osrdcovníka 
(perikarditída), zápal srdcového svalu (myokardi-
tída), zvýšená činnosť štítnej žľazy (hypertyreoi-
dizmus), pľúcna embólia, zápal pľúc (pneumónia) 
alebo iné akútne pľúcne ochorenie. Po zvládnutí 
základnej príčiny a epizódy FP je rekurencia málo 
pravdepodobná.

„Lone“ FP
Tento termín sa používa u pacientov mladších ako 60 
rokov, ktorí majú inak zdravé srdce a nemajú vyso-
ký tlak ani pľúcne ochorenie.

Klasifikácia fibrilácie 
predsiení

1 epizódy, ktoré vo všeobecnosti 
trvajú < 7 dní (väčšina menej ako 24 hodín)

2 obvykle viac ako 7 dní
3 FP sa môžu opakovať

4 kardioverzia zlyhala alebo sa neuskutočnila

Paroxyzmálna 1,3 
(končiaca samostatne)

Perzistujúca 2,3 
(nekončiaca samostatne)

Permanentná 4

Zaznamenaná 
prvýkrát

– „lone“ FP zaznamenaná FP
Lekár by mal rozpoznať epizódu prvýkrát zazna-
menanej FP, či je symptomatická alebo nesympto-
matická alebo končiaca spontánne.

Rekurentná (návratná,  
opakujúca sa) FP
Po 2 alebo viacerých epizódach sa FP považuje za 
rekurentnú.

a) Paroxyzmálna (záchvatovitá) FP
 Väčšinu času je rytmus predsiení srdca nor-

málny. Epizódy FP sa spontánne objavujú, ale 
zvyčajne netrvajú dlhšie ako 48 hodín. Jed-
notlivé epizódy sa buď ukončia bez vonkaj-
šieho zásahu alebo sa lekár rozhodne pre 
liekovú alebo neliekovú formu liečby (prípad-
ne ich kombináciu). Rozmery ani morfologic-
ká štruktúra predsiene sa zväčša nemenia.

 b) Perzistujúca (pretrvávajúca) FP
 Takto sa označuje FP, ktorá trvá viac ako 7 dní. 

Väčšinou sa neukončí spontánne, ale až v dô-
sledku liečby. Často sa pristupuje ku kardio-
verzii – slabému až stredne silnému výboju na 
ukončenie arytmie a obnovenie normálneho 
srdcového rytmu. Pokiaľ FP pretrváva príliš dl-

Tieto strany vznikli v spolupráci so spoločnosťami                      a
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vantné a vedecky akceptovateľ-
né. Ak v Európe beží nejaká 
multicentrická štúdia na vzorke 
dvanástich tisícov pacientov, my 
na malom Slovensku jej nemáme 
šancu konkurovať. Môžeme sa však 
zapojiť. Mojou snahou je preto skôr 
spojiť naše pracovisko s veľkými celoeu-
rópskymi a svetovými vedeckými štúdiami. 
Zapojili sme sa do multicentrickej štúdie pod 
patronátom kanadskej vlády, na ktorej sa zúčastňujú 
aj mnohé svetové kardiochirurgické centrá. Druhou našou 
aktivitou je účasť na výskume nového systému mimotelového 
obehu, ktorý budú overovať na štyroch či piatich pracoviskách. 
Jedným z nich je práve naša kardiochirurgia. 

 Slovensko už dlhé roky okupuje popredné priečky štatistík, podľa 
ktorých je úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia mimoriadne vysoká. 
Prečo?
Súvisí to, samozrejme, so zlým spôsobom života. Priznajme si, čím je  
u nás potravina zdravšia, tým je drahšia. Na našom jedálničku chýba 
mnoho zdraviu prospešných potravín, napríklad ryby. Ruku na srdce, 
Slováci si zdravie nevážia tak, ako iné národy v Európe. Bohužiaľ,  
v mladosti sa málo venujeme prevencii, nedodržiavame životosprávu, 
nezáleží nám na preventívnych prehliadkach, nemyslíme na budúcnosť. 
Dnes musíme generáciu päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov liečiť, pretože 
nevenovali dostatok pozornosti prevencii. Budúcnosť ukáže, či sa ich 
počet zníži. Výsledky správnej prevencie sa totiž dostavia až o dvadsať, 
tridsať rokov. Srdce nám naše správanie spočíta neskôr. 

 Spomenuli ste skutočnosť, že my Slováci si nevážime svoje zdravie. 
Ako sa cíti kardiochirurg, keď vidí svojich pacientov fajčiť v nemocnici?
O benevolencii Slovákov ku svojmu zdraviu sme už hovorili. Je tu však 
celý rad ďalších „maličkostí“, ktoré ma trápia. Mnoho pacientov 
napríklad odmietne ošetrenie, ale po čase sa k lekárovi vrátia, ich 
zdravotný stav je horší, ošetrenie zdĺhavejšie a nákladnejšie. Znamená 
to, že poisťovňa na ich liečbu vynaloží viac peňazí. Ide ale o peniaze nás 
všetkých. Myslím si, že zdravotné poisťovne by mali flexibilnejšie 
reagovať na takýchto pacientov, žiadať vyššie poistné, reagovať tiež na 
fajčiarov, na ľudí, ktorí nedbajú na prevenciu a podobne. Nechcem tým 
povedať, že ľudia by mali prispievať na finančne náročné operačné 
výkony, napríklad kardiochirurgické. Rozhodne by však mali brať na 
svoje plecia väčší diel zodpovednosti za liečbu, ak neprispôsobili svoje 
správanie podmienkam, ktorým ich choroba vystavila. A pritom, 
samozrejme, rešpektujem aj rozhodnutie pacienta, ktorý sa z nejakých 
dôvodov nechce dať operovať. Nie je to pre neho vždy jednoduché. 

 Vráťme sa ešte k fajčeniu. O tom, že cigarety doslova devastujú  
pľúca vieme. Ničia podobne aj srdce? Je na srdci fajčiara po čase vidieť 
patologické zmeny?
Na pľúcach je nebezpečenstvo fajčenia jasne identifikovateľné zmenou 
farby tkaniva. Na srdci je badať skôr rozvoj aterosklerózy, poškodenie 
ciev, čo má, samozrejme, mimoriadne negatívny vplyv na jeho činnosť. 
Z pozície fajčiara je však absolútne bezpredmetné porovnávať fyzicky 

registrovateľné patologické 
zmeny na pľúcach a na srdci. 
Podstatné je, že na obidvoch 

orgánoch dochádza k zjavnému 
a vážnemu poškodzovaniu. O tom, 

aké fatálne následky má dlhodobé 
fajčenie na organizmus azda nie je 

treba hovoriť. 

 Slovensko starne a kardiovaskulárne ocho-
renia sú späté prevažne so staršou populáciou.  

Je možné počítať so zvýšeným počtom chorých v na-
sledujúcom období?

Samozrejme, áno. Ateroskleróza prichádza s vekom, čiže čím je 
populácia staršia, tým viac ľudí ňou trpí. Podľa mňa budeme liečiť 

stále viac pacientov napríklad s ischemickou chorobou srdca, pretože 
pribúda starších ľudí, ktorí čelia nielen patologickým, ale aj prirodzeným 
zmenám na cievach, ktoré prichádzajú s vekom. 

 Počul som o vás, že operujete mimoriadne rýchlo...
To z lenivosti (smiech). Myslím to s humorom, samozrejme. Ale keď už 
hovoríme trochu odľahčene, tak doplním, že podľa mňa aj fúrik vymyslel 
lenivec, pretože rozmýšľal nad tým, ako si zjednodušiť prácu a nenosiť 
náklad na chrbte. Teraz však vážne. Limitujúcim alebo rizikovým 
faktorom ovplyvňujúcim výsledok operácie je čas. Srdce sa počas nej 
nachádza v patologických podmienkach, je neprekrvené a túto dobu 
nie je dobré naťahovať. A okrem iného, prečo mám za stolom stáť päť 
hodín, keď môžem iba štyri? 

 Na Slovensku ste priekopníkom operácií s mechanickým srdcom. 
Ako ste sa k tomu dostali?
Zhodou okolností. Lekára posúvajú dopredu ťažké, zdanlivo nerie-
šiteľné prípady. Na oddelení sa objavil pacient, ktorému sme nemohli 
pomôcť inak, ako voperovať mu mechanické srdce. Asi pol roka 
predtým som sa zúčastnil dvojdňového tréningu, na ktorom sme si  
s kolegami osvojili tento typ operácie. Odvtedy sme ich v NÚSCH 
vykonali už štyri. Pacient, ktorému máme voperovať mechanické srdce 
musí spĺňať určité kritériá. Nedá sa teda laicky povedať, že komu zlyhá, 
srdce, tomu jednoducho vložíme do hrude umelé a on bude žiť naveky. 
Mechanické srdce sa používa ako riešenie v prípadoch, keď pacientovi 
úplne zlyhalo srdce a nie je vhodný na transplantáciu, respektíve čaká 
na vhodného darcu. 

[ „Výsledky správnej 
prevencie sa dostavia až 
o dvadsať, tridsať rokov. 
Srdce nám naše správanie 
spočíta neskôr.“] 

 Neznamená to do istej miery stagnáciu, resp. ústup kardiochirurgie?
Je pravda, že v poslednom období sme zaznamenali mimoriadne razantný 
vzostup invazívnej kardiológie. Spôsobili to predovšetkým nové, prog-
resívne materiály a prístroje. Zatiaľ však nie sú známe výsledky takýchto 
zákrokov z dlhodobého hľadiska. Kardiochirurgia podľa mňa dodnes 
predstavuje akýsi zlatý štandard s jasne stanovenými a predpovedateľnými 
výsledkami liečby. Po operácii vieme predpovedať priebeh rekonvales-
cencie a kvalitu života pacienta. Naproti tomu, v invazívnej kardiológii sa 
síce objavuje mnoho nových a zaujímavých metód, tam však lekári 
nedokážu predpovedať, aký bude zdravotný stav pacienta po desiatich 
rokoch.

 Je podľa vás možné, že časť pacientov, ktorá sa v súčasnosti vyhla 
náročnej operácii, sa k nej po rokoch predsa len dostane?
Nedovolím si posudzovať úspešnosť týchto zákrokov bez dlhodobých 
skúmaní a relevantných štatistických údajov. Je však možné, že časť 
pacientov, ktorým dnes pomohla napríklad angioplastika, sa po čase 
vráti s tým istým problémom na kardiochirurgiu. Lenže budú starší, ich 
zdravotný problém bude možno závažnejší, operácia náročnejšia, 
rekonvalescencia dlhšia a podobne. Samozrejme, nemusí to tak dopadnúť 
a ja dúfam, že k tomu nedôjde.

 Na Slovensku máme viac ako sto pacientov po transplantácii srdca. 
Znamená to, že medicína za posledných štyridsať rokov mimoriadne 
pokročila...
Transplantácia je z chirurgického pohľadu relatívne jednoduchý výkon. 
Prišívame veľké štruktúry, čo pre chirurga nie je zvlášť náročné. V kar-
diochirurgii existuje množstvo technicky oveľa náročnejších výkonov. Pri 
transplantácii je komplikovaná skôr logistika. Zosúladiť prácu lekárov, 

ktorí do procesu vstupujú, časovo skĺbiť všetky procesy – odber orgánu, 
jeho prevoz, prípravu pacienta a podobne, to považujem za oveľa 
náročnejšie, než samotný výkon. U laickej verejnosti panuje akýsi 
mystický pohľad na transplantáciu srdca. Srdce je totiž synonymom 
života, ktoré sa len veľmi ťažko nahrádza.  

 Na Slovensku sú tri kardiochirurgické pracoviská, v Bratislave, 
Banskej Bystrici a Košiciach a navyše tri samostatné pracoviská invazívnej 
kardiológie, v Prešove, Martine, Nitre. Je to podľa vás optimálny počet 
takýchto zariadení pre naše potreby?
Matematika je aj v tomto prípade veľmi jednoduchá. V Európe robia 
osemsto až tisíc kardiochirurgických výkonov na milión obyvateľov. 
Znamená to, že na Slovensku by sme ich mali urobiť zhruba päťtisíc. 
Robíme ich asi dvetisícpäťsto. Je relatívne jedno, či potreby Slovenska 
zabezpečujú dve, tri alebo dokonca štyri takéto pracoviská. Podstatné je, 
že geografické rozmiestnenie kardiochirurgických pracovísk, a tým aj 
dostupnosť ku kvalitnej a odbornej pomoci je relatívne dobrá. Je 
potešiteľné, že pribudlo nové kardiologické pracovisko v Nitre. Sieť 
týchto zariadení musí byť dostatočná, pretože pacient z ktoréhokoľvek 
kúta Slovenska by sa mal napríklad pri infarkte do hodiny dostať na 
katetrizačné pracovisko. Takže ak sa pýtate na výhodnosť a funkčnosť 
modelu odborných pracovísk na Slovensku, odpoveď znie: podľa mňa je 
vyhovujúca. 

 Nájdete si okrem práce v NÚSCH čas aj na vedeckú činnosť?
S vedou na Slovensku to nie je slávne. Všetci to vieme, nemá význam to 
opakovať. Problémom vedeckej práce v kardiochirurgii je predovšetkým 
počet výkonov. Ak chcete niečo overiť v klinickej praxi, počet pacientov  
a výkonov nesmie byť nízky. Výsledky vášho výskumu potom nie sú rele-

Text: Ivan Garčár, Foto: Autor

Podľa nepriaznivých štatistík zomiera na 
Slovensku percentuálne najviac ľudí na 

srdcovo-cievne ochorenia na svete. 
A aký je postoj Slovákov  

k vlastnému zdraviu?

Máme radi 
svoje zdravie?

Téma čísla

MUDr. Michal Hulman, primár oddelenia srdcovej chirurgie  
v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s.  

v Bratislave tvrdí, že by sme mali viac myslieť na budúcnosť  
a prevenciu. Naše srdce nám to stonásobne vráti.

Takzvaná invazívna kardiológia zaznamenala v posledných 
rokoch mimoriadny rozvoj. Lekári môžu rýchlo diagnostikovať 

zdroj pacientových problémov v cieve, prostredníctvom katétrov 
sa cez žilu dostať k poškodenému miestu a priamo ho liečiť. 

Pacient nemusí čeliť operácii a dlhej rekonvalescencii. 



Darujte nádej v kvapke krvi
odmeníme Vás

Darujte nádej v kvapke krvi

Prípravky spoločnosti Energy si môžete objednať DOBIERKOVOU SLUŽBOU: 0905 499 395, 0911 499 395, 0949 409 203 alebo zakúpiť v jednotlivých Kluboch Energy (vo vybraných Kluboch 
Energy aj na dobierku): Komárno (035/7720840, 0918536403, 0905853490), Bratislava (02/55566334,0905932899), B. Bystrica (0905399814), Martin (0915843092), Košice (055/6332000), Zvolen 
(045/5322777, 0905269255), Žilina (041/5625939, 0911385388), Dubnica n/Váhom (042/4424403, 0905422175), Nitra (037/6575215, 0903754167), Prešov (051/7733357), Bardejov (054/4744853, 
0907206978), Moldava n/B (055/4602265), Michalovce (056/6443127, 0904617649), Prievidza (046/5430429, 0903315252), Trnava (033/5354898, 0902201240), Poprad (052/7730323, 0905730242), 
Trenčín (032/6528898, 0908748304), Levoča (053/4511317, 0907937533), Liptovský Mikuláš (044/5624057, 0908627860), Lučenec (0918533952), Dunajská Streda (0905861400).

Preventívna dávka Barley pre dospelých je 1 gram 
zeleného prášku 2x denne (t.j. dve rovné drevené od-
merky) rozmiešané v pohári studenej alebo vlažnej 
vody. Regeneračnou dávkou pre dospelých sú 
2 gramy Barley 2x denne – táto dávka je vhodná aj 
ako doplnková liečba anémií a odporúča sa dlhodobé 
užívanie. Prípravok sa užíva ráno nalačno 20 – 30 mi-
nút pred jedlom a večer pred spaním, resp. 2 hodiny 
po poslednom jedle. Zároveň je dôležité dodržiavať 
dostatočný pitný režim, t. j. aspoň 2 litre vody (te-
kutín) za deň. 

SPIRULINA BARLEY
Podobne ako samotný mladý jačmeň účinkuje aj 
kombinovaný prírodný prípravok – doplnok výživy 
z radu zelených potravín – SPIRULINA BARLEY. Je 
to bioinformačný prípravok s obsahom sladkovodnej 
riasy Spirulina (Arthrospira platensis) a extraktu mla-
dého jačmeňa. 
Spirulina je bohatá na rastlinné bielkoviny, betakarotén, 
železo, vitamín B12, vzácnu esenciálnu mastnú kyse-
linu GLA a celú škálu vitamínov, minerálov a živín. 
Využitie tohto kombinovaného prírodného prípravku 
je podobné ako už spomínaného Barley, obsahuje 
však ešte väčšie množstvo betakaroténu (provitamín 
vitamínu A, účinný antioxidant, chráni pokožku pred 
spálením prostredníctvom ultrafi alového žiarenia). 
Kombinovaný prípravok Spirulina Barley obsahuje tiež 
dvojnásobne viac vitamínu B12 a štvornásobne väčšie 
množstvo železa ako samotný Barley, preto sa tiež 
veľmi dobre uplatňuje pri prevencii a doplnkovej liečbe 
anémie (10 gramov Spirulina Barley obsahuje rovnaké 
množstvo železa ako 450 gramov šťavelu alebo 320 
gramov pečene). Spirulina obsahuje množstvo pre 
zdravie nevyhnutných minerálov a stopových prvkov. 
Obsahom živín sa 1 gram Spirulina Barley rovná 1 ki-
logramu kvalitnej zeleniny. Spirulina Barley pomáha 
stimulovať organizmus a uvádza ho do stavu, v ktorom 
môže optimálne využiť svoj energetický systém. Preto 
sa vhodne uplatňuje aj pri redukcii telesnej hmotnosti. 
Preukázanými rádioprotektívnymi účinkami chráni te-
lo pred škodlivým účinkom voľných radikálov a rôz-
nych typov žiarenia (UV, RTG a pod.). Je vhodnou 
voľbou prevencie a doplnkovej liečby rakoviny a kar-
diovaskulárnych ochorení. Pomáha normalizovať 
hladinu cukru v krvi, pôsobí priaznivo na pankreas, 
čím je obzvlášť vhodným prípravkom pre diabetikov.

Dávkovanie prípravku Spirulina Barley je 2 tablety 
1 až 3x denne, spravidla sa odporúča užívať ho 2x 
denne po 2 tablety najlepšie nalačno – t. j. cca. ½ 
hodinu pred raňajkami a 2 hodiny po večeri, resp. 
pred spaním. Po troch týždňoch užívania sa odporúča 
urobiť týždeň prestávku a môže sa užívať dlhodobo. 
Rovnako ako u predošlého prípravku Barley, aj tu 
je dôležité dodržiavať dostatočný pitný režim.

MUDr. Július Šípoš, internista a kardiológ, Centrum 
ZRDAVÉ SRDCE

Mala si len sedem či osem rokov, keď sme sa spoznali. Vlastne sme sa nikdy nevideli, 
len si dostala moju krv a ja som Tvojmu otcovi sľúbil, že Ťa isto prídem pozrieť. Neprišiel 
som. Ani neviem prečo. Možno som zbabelý. Hoci som presne vedel, čo Ti poviem: 
„Čau žaba, máš moju krv, takže mi vlastne patríš, tak sa pekne pozbieraj a bež žiť život, 
čo stojí za to...“
Pamätáš? Bol som ťažký hrdina a tesne po odbere som odpadol. Sestrička sa strašne 
bála, že mi ublížila. Bol som jej prvý odber. V tej jedálni na mne kľačala, plakala 
a nevedela si spomenúť, koľko mi vlastne zobrala krvi. Na ten príbeh som balil baby, 
aby videli, že som hrdina, ale nebojím sa priznať slabosť. Teraz už taký smiešny nie je. 
Odvtedy prešlo pár rokov a z Teba vyrástla slečna. Vôbec neviem, aký život si prežila, 
len dúfam, že naozaj stál za to. 
Mala by si šestnásť. Takže prvú lásku, upotené dlane a uslintanú pusu máš za sebou. 
Viem to, lebo aj ja som mal šestnásť a tieto veci si pamätám. Sú vlastne to najkrajšie, 
čo nám svet dáva. To ostatné je už len akési poslanie. Aspoň tak tvrdia ľudia, čo sa tvária, 
že vedia, prečo sme tu. Každý vraj máme nejaké poslanie, a to si plníme. Neviem, kto to 
celé vlastne riadi, ale niekedy ma celkom slušne štve.
Tvoje poslanie som zrejme pochopil. Je o živote. Nie je jasné, prečo tu sme, ale je jasné, 
čoho sme schopní. Vieme milovať, kresliť, spievať, ale aj nežiť a len sa dívať. Dokážeme 
závidieť, ohovárať, ale aj chváliť a vychovávať. Môžeme toho strašne veľa, ale väčšinou 
si neveríme a odkladáme naše sny na neistý zajtrajšok. Je dôležité žiť dnes, lebo 
zajtrajšok už možno nebude. 
Niekedy sa mi stáva, že pre hnev sa zabudnem smiať. Pre bolesť v duši nevidím farbu 
kvetov a smiech vtákov, ktoré sa uškŕňajú, keď ja musím ísť do práce. Som smutný z toho, 
čo bolo a obávam sa toho, čo bude. Teraz som však pochopil, že je to trochu inak. Dejú sa 
aj dobré veci, len sa o nich málo vie. Ľudí láka smútok a žiaľ. Preto už nepozerám správy.
Chcel som sa s Tebou rozlúčiť, aj keď nás osud spojil len dvakrát. Vtedy s tou krvou 
- a nedávno. E-mailom, čo tlačil slzy do očí. Neviem, či toto je tá najvhodnejšia forma. 
Jedna krehká duša mi navrhla, aby som Ti napísal list, zaťažil ho štyrmi kameňmi, 
a Ty si ho prečítaš. Skúsim to teda tak. 

Zbohom Natálka, stretneme sa v d‘alšom živote. A nezabúdaj, dlžíš mi 
nejakú tú krv.

PS: Darovaním krvi darujete jednu z najcennejších vecí na tomto svete – nádej. Darujte 
nádej v kvapke krvi tým, ktorí to naozaj potrebujú a my odmeníme Váš šľachetný 
čin. Spoločnosť Energy sa rozhodla odmeniť všetkých členov klubu Energy, ktorí od 

1�. júla do 31. decembra 200� darujú krv, poukážkou v hodnote 400,- Sk na nákup vybraných 
výrobkov spoločnosti Energy a neregistrovaní darcovia, ktorí darovali krv v tomto istom období, 
získavajú registráciu s KOROlENom so 400 Sk zľavou, ako naše poďakovanie za nádej, ktorú dávate 
iným. Stačí, ak v niektorom Klube Energy odovzdáte fotokópiu Preukazu darcu krvi alebo ju zašlete 
na riaditeľstvo Energy a zľavu Vám automaticky nahodíme do systému.

Jozef Černek

BARLEY MÔŽE ÚČINNE 
POMÔCŤ REGENERÁCII 
ČERVENÝCH KRVINIEK 
PRI ANÉMII 
Anémia, čiže málokrvnosť, predstavuje chorobný 
stav, ktorý vzniká pri poklese počtu erytrocytov (čer-
vených krviniek) a množstva hemoglobínu (červe-
ného krvného farbiva) pod normálne hodnoty pri 
nezmenenom objeme krvi. Často býva závažným 
prejavom iného ochorenia.

O anémii hovoríme vtedy, ak u muža klesne hodnota 
hemoglobínu pod 135 g/l a počet erytrocytov pod 4,2 
bilióna na liter. U ženy sú tieto hodnoty pod 120 g/l a pod 
3,8 bilióna na liter. Zníženie množstva hemoglobínu 
a erytrocytov nemusí byť vždy rovnomerné. Ak je 
príčinou anémie nedostatok železa, hodnota hemo-
globínu je zreteľnejšie znížená pri normálnom alebo 
len mierne zníženom počte erytrocytov. Naopak, pri 
tzv. makrocytových anémiách, ktoré vznikajú pri 
nedostatku vitamínu B12 alebo kyseliny listovej v or-
ganizme, je v porovnaní s hemoglobínom výraznej-
šie znížený počet erytrocytov. Z hľadiska klinického 
obrazu a funkčného stavu je z uvedených ukazo-
vateľov závažnejšia hodnota hemoglobínu: určuje 
množstvo kyslíka, ktorý sa v určitom objeme krvi 
dostáva do tkanív.
Za normálnych okolností je medzi tvorbou a zánikom 
erytrocytov rovnováha. Erytropoéza (čiže krvotvorba) 
je výsledkom interakcie normálnej funkcie kostnej 
drene, dostatočného prívodu stavebných látok krvo-
tvorby, správnej humorálnej a nervovej regulácie 
a regeneračnej schopnosti. Anémia vzniká pri porušení 
rovnováhy medzi tvorbou a zánikom erytrocytov. Mô-
že ísť buď o zvýšené straty, napr. krvácaním alebo 
hyperhemolýzou (patologickou deštrukciou červených 
krviniek), alebo o nedostatočnú tvorbu erytrocytov, 
prípadne o kombináciu oboch stavov.

PREJAVY ANÉMIE
Klinický obraz ochorenia určujú samotné príznaky 
málokrvnosti vyplývajúce z hypoxie, čiže z nedosta-
točného okysličovania tkanív. Rozsah a závažnosť 
anémie určuje aj rýchlosť jej vzniku, jej stupeň a vek 
pacienta. Náhle vzniknutá anémia môže chorému 
priamo ohroziť život. Naopak, pri chronickom, čiže 
vleklom alebo pomalom vzniku anémie, ju pacienti 
znášajú pomerne dobre, hoci aj jej ťažký stupeň. 
Uplatňujú sa tu totiž adaptačné mechanizmy ako 
tachykardia (rýchla činnosť srdca), ktorá zabezpečí 
zvýšenie minútového objemu krvi, ďalej zvýšenie 
respirácie a lepšie využitie kyslíka v tkanivách. 
Taktiež nastáva zvýšená tvorba erytropoetínu 

s následnou stimuláciou krvotvorby.
Rozlišujeme ľahký, stredne ťažký a ťažký stupeň 
anémie. Pri ľahkej anémii je hodnota hemoglobínu 
vyše 110 g/l a príznaky sú minimálne. Pri stredne 
ťažkej anémii sú hodnoty hemoglobínu v rozmedzí 
80 až 110 g/l a sú už zrejmé subjektívne ťažkosti 
a objektívne príznaky ako zadýchavanie, nevýkonnosť, 
búšenie srdca, bledosť kože a pod. Pri ťažkej anémii 
je hodnota hemoglobínu pod 80 g/l a celkové prejavy 
choroby sú vážne. Mladší pacienti znášajú prejavy 
anémie lepšie ako starí, ktorí sú ohrození najmä 
zlyhaním krvného obehu.
Všeobecné príznaky anémie sú výsledkom hypoxie 
tkanív a buniek, predovšetkým centrálneho nervového 
systému (mozgu) a svalstva. Patrí medzi ne slabosť, 
malátnosť, zvýšená únavnosť, znížená pracovná 
výkonnosť, poruchy spánku v zmysle prerušovaného 
spánku alebo nápadnej spavosti, bolesti hlavy, závra-
ty až kolapsové stavy. Časté býva hučanie v ušiach, 
oslabená zraková ostrosť, vypadávanie vlasov, tŕpnu-
tie prstov, precitlivenosť na chlad. Časté sú aj tráviace 
ťažkosti, nechutenstvo, pocit pálenia jazyka, zápcha 
alebo hnačka, plynatosť, chudnutie, námahová 
dýchavica, pri ťažšom stupni aj pokojová dýchavica, 
palpitácie (búšenie srdca) a tiež anginózne bolesti 
v oblasti srdca. U mužov to býva strata potencie, 
u žien poruchy menštruačného cyklu.
Z objektívnych príznakov pri vyšetrení sa zistí bledosť 
pokožky, nechtových lôžok, dlaní a viditeľných slizníc. 
Bledá farba pokožky však nemusí vždy znamenať 
anémiu, pretože farba pokožky nezávisí iba od obsahu 
hemoglobínu v krvi, ale aj od množstva pigmentu 
a stavu inervácie. Spoľahlivejším ukazovateľom je preto 
bledosť nechtových lôžok a viditeľných slizníc. Môžu 
sa vyskytovať aj subfebrílie (mierne zvýšené teploty), 
tachykardia (rýchla srdcová činnosť), systolický šelest 
na srdci funkčného charakteru. Pri dlhšie trvajúcej 

anémii môže vzniknúť hypertrofi a (zhrubnutie) a dila-
tácia (rozšírenie) srdca, známky obehovej slabosti 
v malom i veľkom obehu (najmä opuchy dolných 
končatín). V týchto prípadoch nachádzame na EKG 
zázname ischemické zmeny. Skôr ako sa začne 
s liečbou, musí sa urobiť diagnóza anémie, čo je už 
vecou príslušných odborníkov. 

BARLEY MÔŽE POMÔCŤ 
Počas liečby železom má strava obsahovať dostatok 
bielkovín, minerálov a vitamínov, kde sa unikátnym 
doplnkom liečby javí práve mladý jačmeň – BARLEY. 
Je to bioinformačný prípravok vyrobený podľa zásad 
ekologického poľnohospodárstva, bez obsahu chemic-
kých prímesí, zo šetrne spracovaných mladých rastli-
niek jačmeňa (Hordeum vulgare L.). Okrem samot-
ného železa potrebného na tvorbu hemoglobínu 
obsahuje mladý jačmeň živiny, minerály, vitamíny, 
antioxidanty nevyhnutné pre organizmus, ale aj viac 
ako 20 aktívnych enzýmov, vlákninu, aminokyseliny, 
chlorofyl a rastlinné bielkoviny, ktoré ľudský organiz-
mus dokáže ľahko využiť na zdravý rast a regeneráciu 
ako stavebné kamene. Je ideálny na prevenciu po-
četných civilizačných chorôb, ale aj ako doplnok 
liečby. Barley zaraďujeme medzi doplnky výživy, tzv. 
zelené potraviny. Okrem iného priaznivo pôsobí na 
jemnú detoxikáciu (očistu) organizmu, podporuje trá-
venie, črevnú peristaltiku, pôsobí proti zápche, znižu-
je riziko vzniku rakoviny, urýchľuje hojenie rán, rege-
neráciu kože a slizníc, pôsobí proti zápalom 
a infekciám, a to aj vďaka obsahu chlorofylu, ktorý 
zároveň pomáha zlepšovať krvný obraz a spolu so 
železom a vitamínmi podporuje tvorbu hemoglobínu, 
čím zlepšuje zásobenie tkanív kyslíkom. Barley zlep-
šuje kondíciu, priaznivo pôsobí na hormonálny systém, 
vylepšuje psychiku a rýchlosť reakcií a je zároveň 
vhodný aj pre tehotné a dojčiace matky. 

Barley
    a anémia 

www.energy.sk
info@energy.sk
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erektilná dysfunkcia považovala za klinický 
príznak poruchy obehu krvi v tepnovom systéme 
penisu, ako súčasti obehovej nedostatočnosti 
pri ateroskleróze. Vzťah medzi erektilnou dys-
funkciou a ochoreniami koronárnych tepien je 
zrejmý, v ostatnom čase sa začína považovať za 
ukazovateľa ischemickej choroby srdca.

Erektilná dysfunkcia 
ako posol
Kôrnatenie ciev (ateroskleróza) predstavuje 
systémové ochorenie, ktoré postihuje viac alebo 
menej rovnomerne väčšie arteriálne systémy. 
Zriedkakedy sú však u jednotlivých pacientov, 
ktorí trpia aterosklerózou, v jednom čase 
rozvinuté príznaky svedčiace pre postih viacerých 
arteriálnych oblastí. Dominuje väčšinou poš-
kodenie niektorého orgánu. Je to najmä preto, 
že rôzne oblasti (penis, srdce, mozog, prípadne 
dolné končatiny) zásobujú artérie s rôznym 
priesvitom. Pre porovnanie, priemer priesvitu 
tepny penisu je 1 - 2 mm, tepny srdca 3 - 4 mm, 
tepny zásobujúcej mozog 5 - 7 mm a 6 - 8 mm  
je priemer tepny zásobujúcej dolnú končatinu. 
Odhaduje sa, že zúženie, ktoré vedie k erektilnej 
dysfunkcii, predstavuje úbytok 50 % priesvitu 
tepny. Rigidné stoporenie pohlavného údu 
vyžaduje prítok značného množstvo krvi do 
hubovitých teliesok penisu a aj malé zmeny 
množstva pritekajúcej krvi do penisu vyvolávajú 
erektilnú dysfunkciu. V tomto včasnom štádiu 
nástenný sklerotický plát, ktorý je jej príčinou, 
ešte svojou veľkosťou nespôsobuje v tepnách 
srdca, mozgu a dolných končatín kritické zú-
ženie, schopné viesť k vzniku príznakov (bolesť 
za hrudnou kosťou, cievna mozgová príhoda 
alebo bolesti v lýtkach pri chôdzi). 

Erektilná dysfunkcia  
– včasné štádium 
aterosklerózy
S pokračovaním procesu aterosklerózy sa priesvit 
tepny penisu viac zužuje, čím sa prehlbuje 
závažnosť erektilnej dysfunkcie a začnú sa 
prejavovať aj príznaky ischemickej choroby 
srdca. S ďalším rozvojom aterosklerózy sa 
objavujú aj symptómy zo strany mozgu a dolných 
končatín. Početné vedecké dôkazy poukazujú na 
to, že cievne podmienená erektilná dysfunkcia je 
súčasťou všeobecnej aterosklerózy. Možno teda 
povedať, že predstavuje včasné štádium závaž-
ného cievneho ochorenia. Je to vlastne skorá 
klinická manifestácia skrytého celkového 
cievneho ochorenia. Rozličné klinické pozoro-
vania pacientov prvotne vyšetrených pre 
erektilnú dysfunkciu, u ktorých sa následne ro-
bili vyšetrenia (fyzické záťažové testy) zamerané 
na odhalenie ischemickej choroby srdca, ju 
dokázali u 20 % z nich (5 – 56 %). Vo včasnom 
štádiu aterosklerózy však bežné vyšetrenia 

nemusia ani zďaleka odhaliť pridruženú ische-
mickú chorobu srdca. V čase vzniku jej príznakov 
výskyt erektilnej dysfunkcie stúpa na 44 – 65 %. 
Z analýzy pacientov trpiacich súčasne na ische-
mickú chorobu srdca a erektilnú dysfunkciu vy-
plýva, že až takmer 70 % z nich malo príznaky 
aterosklerózy tepny penisu v priemere o tri roky 
skôr, ako sa objavujú príznaky ischemickej cho-
roby srdca. Erektilná dysfunkcia sa vyskytuje až 
u 90 % pacientov s klinickými prejavmi porúch 
prekrvenia mozgu a dolných končatín.
Napriek jednoznačnému vzťahu medzi erektil-
nou dysfunkciou a ischemickou chorobou srdca, 
u 30 – 40 % pacientov s ischemickou chorobou 
srdca je prvým prejavom aterosklerotického 
ochorenia ciev infarkt myokardu (srdcová po-
rážka) a nie erektilná dysfunkcia. Vysvetľuje sa 
to tým, že príčinou náhleho uzáveru (teda 
infarktu) môžu byť aj menej závažné zúženia 
koronárnych tepien (menej ako 50 %), a tieto 
dokonca bývajú na jeho vznik náchylnejšie. 
Príčinou infarktu totiž nie je aterosklerotický 
proces sám osebe, ale náhle uzavretie tepny 
krvnou zrazeninou, ktorá sa vytvorí na prask-

nutom aterosklerotickom pláte. Na druhej stra-
ne, tepny penisu môžu mať aj rozsiahlejšie ate-
rosklerotické zmeny, tieto však nemusia spô- 
sobovať kritické zúženie, pri ktorom už dochádza 
k erektilnej dysfunkcii.

ED a rizikové faktory 
ischemickej choroby 
srdca
Známe rizikové faktory tohto ochorenia (vysoký 
tlak krvi, cukrovka, nadváha, hyperlipidémia, faj-
čenie, neaktívny spôsob života, zlé stravovacie 
návyky) sa takmer pravidelné vyskytujú aj u pa-
cientov s erektilnou dysfunkciou.
Vzťah zvýšenej hladiny cholesterolu a ostatných 
tukov k ischemickej chorobe srdca je dobre do-
kumentovaný viacerými medzinárodnými sledo-
vaniami. Cukrovka, vysoký krvný tlak a tučnota 
boli ďalšími faktormi, spoločnými pre erektilnú 
dysfunkciu a ischemickú chorobu srdca. Vyšetre-
nie hladiny celkového cholesterolu a jeho jed-
notlivých frakcií patrí preto k štandardným vy-
šetreniam u chorých s erektilnou dysfunkciou. 

ED  

vo  vzť ahu k srdcovo-
-cievnym chorobám
Z hľadiska každodennej lekárskej praxe je význam erektilnej dysfunkcie rôzny s ohľadom na uhol 
pohľadu. Ak sa hodnotí u pacienta, ktorý sa lieči na chorobu vencových tepien, treba sa venovať 
predovšetkým bezpečnosti podávania inhibítorov 5 fosfodiesterázy (Viagra, Cialis a ďalšie) a najmä ich 
kombináciám s inými liekmi (nitráty). 
Iný problém vzniká, ak sa erektilná dysfunkcia vyskytuje ako samostatný príznak. U týchto pacientov 
treba odporúčať vyšetrenie u kardiológa s ohľadom na možnú skrytú chorobu vencovitých (koronárnych) 
tepien srdca. 
Čoraz častejší výskyt erektilnej dysfunkcie u mladých mužov predpokladá potrebu väčšej súčinnosti 
medzi urológmi a internistami, resp. kardiológmi, s cieľom prevencie kardiovaskulárnych ochorení. 
Dôsledné opísanie a poznanie vzťahov medzi erektilnou dysfunkciou a koronárnou chorobou srdca 
vyžaduje však realizáciu rozsiahlych medzinárodných klinických sledovaní. Vedecké poznatky však 
dovoľujú uvažovať o erektilnej dysfunkcii ako o včasnom signále aterosklerotického poškodenia iných 
ciev, najmä srdca, mozgu a dolných končatín.  

Text: MUDr. Frederico Gonçalves 

Erektilná 
dysfunkcia 

problém, ale aj včasný signál

Sexualita dlho patrila 
k tabuizovaným 
témam, pričom 
uspokojivý sexuálny 
život dnes väčšina 
ľudí spája s rodin-
nými hodnotami  
a vníma ako súčasť 
plnohodnotného 
života. Pritom však 
práve erektilná 
dysfunkcia stále 
častejšie patrí medzi 
strašiakov modernej 
doby. 

Preto je veľmi dôležité otvorene komu-
nikovať o problémoch sexuálneho života 
s odborníkmi. V mnohých prípadoch totiž 

erektilná dysfunkcia môže byť prvým príznakom 
závažnejších kardiovaskulárnych ochorení, ktoré 
včasná návšteva lekára pomôže odhaliť.
Erektilná funkcia (tuhé stoporenie pohlavného 
údu potrebné pre úspešný pohlavný styk) pred-
stavuje psycho-nervovo-cievny proces, ktorý  
v konečnom dôsledku vedie k zvýšeniu prítoku 
arteriálnej (tepnovej) krvi do riečiska v oblasti 
malej panvy a penisu. Následne dochádza  
k spusteniu žilového (venózneho) uzatváracieho 
mechanizmu (veno-oklúzny) v hubovitých telies-
kach pohlavného údu. Veno-oklúzny mecha-
nizmus nedovoľuje únik krvi z hubovitých telie-
sok penisu, čo sa prejaví stoporením pohlavného 
údu. 

Príčiny a súvislosti
Dlho prevládal názor, že poruchy erekcie majú 
prevažne psychologický podklad. V poslednom 
čase sa za jeden z hlavných faktorov vzniku 
porúch erektilnej funkcie považujú organické 
príčiny poškodenia, teda poškodenie vlastného 
orgánu a jeho cievneho zásobenia. Výskum  
v tejto oblasti odhalil, že popri nervových  
a endokrinných ochoreniach, ako je napríklad 
cukrovka, majú na erektilnej dysfunkcii (ED) 
najväčší podiel choroby srdca a ciev. Faktory 
podporujúce tvorbu aterosklerotických (tukovo-
väzivových a vápenatých) cievnych plátov sa 
často vyskytujú aj u pacientov trpiacich ED. 
Ukázalo sa, že jej závažnosť je vo vzťahu s počtom 
a stupňom závažnosti rizikových faktorov ate-
rosklerózy a ischemickej choroby srdca. Erektilná 
dysfunkcia býva bežným sprievodným príznakom 

u pacientov s cievnymi ochoreniami, napr. po 
infarkte myokardu, cievnej mozgovej príhode  
a u pacientov so zúženiami tepien dolných kon-
čatín. Nezriedka sa objavuje u aj u pacientov  
s vysokým krvným tlakom. Predpokladá sa, že  
k poruche erekcie na cievnom podklade, podobne 
ako pri koronárnej alebo ischemickej chorobe 
srdca, prispievajú aj chorobné zmeny v mecha-
nizme tvorby oxidu dusnatého v cievnej stene. 
Ten sa za normálnych okolností podieľa na 
rozširovaní tepien tým, že vyvoláva uvoľňovanie 
hladkého svalstva steny ciev a patrí k vôbec 
najsilnejším prirodzeným „rozširovačom“ ciev. 
Porucha v tomto mechanizme vedie po určitom 
čase k zmenám steny tepien a k strate jej 
poddajnosti, ktorá je potrebná k rozšíreniu cievy 
počas prísunu krvi do orgánu. Nahromadil sa 
dostatok vedeckých dôkazov na to, aby sa 
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účinkov! Pritom máme na mysli aj také diag-
nózy, ako sú onkologické ochorenia, roztrúsená 
skleróza, chronický únavový syndróm, cukrov-
ka, astma, reuma, artróza, migrény a mnoho 
ďalších. Vďaka tomu, že cvičenia so životnou 
energiou vo Free style dominujú, dochádza  
k vyliečeniu práve tých skupín ochorení, s kto-
rými si západná medicína nevie poradiť, teda  
s chronickými ochoreniami a chorobami imu-
nitného systému. Na psychologickej úrovni cvi-
čenie Free style zvyšuje odolnosť voči stresu, 
zlepšuje vnútornú psychickú mobilitu, rozvíja 
intuíciu a kreativitu, zlepšuje pamäť a podporuje 
osobnostný rozvoj. Treba však spomenúť aj 
kontraindikácie – na fyzickej úrovni je kontrain-
dikáciou kardiostimulátor a tehotenstvo (pod 
dozorom majstra však môžu Free style cvičiť aj 
tehotné ženy a má pozitívny vplyv), na psy-
chickej úrovni je kontraindikáciou schizofrénia.

Free style a srdce

Keďže časopis Cardiomagazín sa primárne 
zameriava na problémy a otázky súvisiace so 
srdcom a kardiovaskulárnym systémom, aspoň 
v krátkosti sa zmienime o vplyve tohto cvičenia 
na srdce. Je veľmi veľa toho, čo by sa dalo na 
túto tému uviesť. V prvom rade by sme azda 
upozornili na to, čo je potrebné a dôležité si 
uvedomiť: srdce je také, aké sú cievy. Ak sú 
cievy pružné, tak pomáhajú správnemu prú-
deniu krvi, a tak srdcu odľahčujú prácu. S týmto 
sa mi spojila nedávna príhoda, keď jedna pani, 
ktorej som pomáhal pri preklade z ruštiny, 
oslovila po cvičení pani Veršininu, či by sa jej 
nepozrela na kŕčové žily na lýtkach. Aké však 
bolo jej prekvapenie, keď si vyhrnula tepláky  
a takmer nič tam nebolo, od prekvapenia len 
dodala: „V živote som to nemala takéto pekné“. 
Cítila sa trápne, vyzeralo to že si vymýšľa ako 
hypochonder, ale majsterka sa len usmiala  
a dodala: „Keď budete cvičiť, zbavíte sa aj 
ostatných zdravotných problémov.“ 

Na srdce blahodarne pôsobí práve menšia, ale 
rovnomerná záťaž počas celého cvičenia. 
Srdcový sval a chlopne môžu mať chronický 
zápal spôsobený napríklad baktériou Coxiella 
burnetii a v poslednej dobe sa objavujú aj nové 
cudzokrajné vírusové ochorenia. Zvýšenie 
imunity, ktoré toto cvičenie vyvoláva, spôsobí, 
že sa organizmus s týmito mikroorganizmami 
sám vysporiada, čo je veľmi dôležité, lebo tieto 
ochorenia sa nezriedka končia smrťou pacienta. 
A ešte jedna, nie menej dôležitá poznámka, 
systém free style je komplexom, ktorý zahrňuje 
aj psychologický aspekt – srdcu ubližujeme, ak 
ho „zatvrdzujeme“ – ak mu nedodávame 
energiu, ak nemilujeme, nie nadarmo sa 
hovorí, že „má srdce z kameňa“. Mantrou, 
ktorá nám pomáha mať sa rád so všetkými 
svojimi prednosťami aj nedostatkami 
postupne do srdca vlievame život. Na 
túto mantru potom nadväzujú aj ďalšie, 
ktoré nám pomáhajú vytvoriť si láskyplný 
vzťah k svetu a ostatným ľuďom. Ale 
pretože s ostatnými ľuďmi a so svetom 
tvoríme spojité nádoby, platí, že ne-
môžeme skutočne ľúbiť seba, pokiaľ 
nemáme radi aj ostatných. 
Pokiaľ ide o mantry z Východu, treba 
podot-knúť, že v škole Free style nejde  
o vety v čínštine alebo sanskrte, ktorým 
nikto nerozumie. Dalo by sa to pripo-
dobniť situácii, keď sa kázania v našich 
kostoloch zbavili latinčiny a začali sa 
viesť v rodnom jazyku.

Free style – cesta 
pre dnešných 
Európanov
Staré školy čchi-kungu či jogy sa v dneš-
nej dobe neosvedčujú, pretože vznikali  
v dobách, keď sa časom doslova mrhalo, 
čo sa nevyhnutne muselo prejaviť aj na sa-
motných cvičeniach. Free style je „free“ aj  

v tom, že nás oslobo-
dzuje od starého spô-
sobu myslenia založe-
ného na využití silnej 
pamäti, ktoré sa v cvi-
čeniach prejavovalo  
v množstve foriem,  
a ktoré si dnešný člo-
vek, ktorý viac využíva 

logiku, vie len s ťažkosťami zapamätať. Nap-
ríklad, klasická zostava taj-či mala minimálne 
108 foriem. Na rozdiel od nich sa formy Free 
style dajú naučiť za jeden či dva dni! Len pre 
ilustráciu si pripomeňme, že starý spôsob mys-
lenia s absenciou logiky a založený len na 
„slonej“ pamäti sa podpísal napríklad aj na 
čínskom písme, ktoré obsahuje niekoľko tisíc 
znakov. 
Cvičenie Free style sa dá naučiť počas víken-
dového kurzu, a potom ho možno precvičovať 
buď samostatne doma alebo na pravidelných 
cvičeniach raz či dvakrát do týždňa. Veľké po-
kroky možno dosiahnuť na viacdennom inten-
zívnom cvičení pod vedením skúseného in-
štruktora alebo priamo veľmajsterky, ktorá 
pravidelne navštevuje Slovensko. 

[ „Keď bu-
dete cvičiť, 
zbavíte sa  

aj ostatných 
zdravotných 

problémov.“ ] 

Podrobné informácie o podujatiach 
Free style v rôznych mestách na 
Slovensku nájdete na: 
www.orientacia.sk, 
info@orientacia.sk alebo 
na tel.: + 421 �0� �45 2��.
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Cieľom regeneračného cvičenia Free sty-
le je prinavrátenie a upevnenie zdravia 
na troch základných úrovniach – fyzic-

kej, energetickej, ako aj psychickej. Toto hľa-
disko si zaslúži bližšie vysvetlenie. Zatiaľ čo pre 
západný svet bol donedávna jediným relaxom 
spánok, Východ si na relaxačných technikách 
založil doslova celú životnú filozofiu. Kým 
západné cvičenia sú prevažne zamerané na 
fyzické telo, východné – psychofyzické cvičenia 
ako čchi-kung, joga alebo taj-či, sa, naopak, 
viac orientujú na telo životnej sily, na energiu. 
Free style tento rozpor úspešne rieši. Fyzická 
záťaž vo Free style však nie je zase až taká 
veľká, aby cvičenec pred začatím s Free style 
musel absolvovať fyzickú predprípravu. 

Free style 
stiera hranice 
Autorkou tohto zdravotného cvičenia je Elena 
Nikolajevna Veršinina z Ruska. Free style, to je 
zúročenie jej viac ako 40-ročnej profesionálnej 
praxe s východnými cvičeniami založenými na 
práci s energiou čchi a silách levitácie, s cvi-  
čeniami využívajúcimi teóriu jin – jang, teóriu 

u-sin, čiže orgánových hodín, a veľa ďalších. Je 
to cvičenie, ktoré stiera hranice medzi 
jednotlivými školami. Free style je majstrovsky 
zhotovený klenot, ktorý je nielen prispôsobený 
potrebám dnešnej doby, ale zároveň je aj 
odpoveďou na duchovné výzvy blízkej budúc-
nosti. Takýto systém nevzniká bez hlbokej 
inšpirácie a zostaviť ho dokáže len prvotriedny 
majster, ktorý presne vidí všetky energetické 
toky v tele, ale aj mimo tela cvičencov.  
Free style je psychofyzickým cvičením a je 
adresovaný našim súčasníkom; pomáha navrátiť 
a upevniť zdravie a nadobudnúť harmóniu na 
fyzickej, energetickej aj duchovnej úrovni. Je to 
intenzívna technika, pretože za krátky čas mô-
žete dosiahnuť významné úspechy. Free style 
využíva rôznorodé metódy: fyzický pohyb, prácu 
s predstavami, cvičenia s energiou, špeciálne 
dychové cvičenia, relaxáciu a meditácie. 
Ako sme už naznačili, Free style pozostáva  
z troch skupín cvikov, ktoré sa viažu k trom 
úrovniam – fyzickej, energetickej a psychickej.  
Z tohto pohľadu je terapiou pohybom, energo-
terapiou a psychoterapiou.
Free style na fyzickej úrovni je súborom plynulo 
sa striedajúcich rotačných pohybov, ktoré 
odstraňujú blokády v svaloch, bez ohľadu na to, 

či vznikli pôsobením dlhodobého stresu alebo 
majú iný pôvod. Ďalej posilňujú svaly, prina-
vracajú ohybnosť kĺbov a pružnosť šliach, 
zlepšujú držanie tela a postupne tiež upravujú 
telesnú hmotnosť. Tie isté cvičenia zároveň 
čistia energetické dráhy – odstraňujú z nich 
energetické blokády a vyvádzajú z nich zlú 
energiu. 

Rotačné pohyby

Úžasná účinnosť cvičení spočíva práve v rotač-
ných pohyboch, ktoré pracujú s celou telesnou 
motorikou, čo znamená, že sa znásobuje prú-
denie energie nielen v centrálnych, ale aj  
v periférnych energetických dráhach. Tie isté 
cvičenia zároveň zvyšujú všeobecnú hladinu 
ľudskej energie, a to pomocou náboru a zuš-
ľachťovania novozískanej energie. Ďalší „fígeľ“, 
ktorý umocňuje účinky cvičenia, je v tom, že sa 
do cvičenia zapája aj naša myseľ. Uvedené 
skutočnosti sa potom prejavujú v rýchlom 
obnovení zdravia a vo zvýšení imunity. Cvičenie 
Free style nie je zamerané na odstránenie 
jednotlivých chorôb, ale pôsobí holisticky – ce-
listvo, komplexne. Zatiaľ sa nenašlo ochorenie, 
kde by „nezabralo“, a to všetko bez vedľajších 

Aká je to sila, čo vynesie na jabloň metráky jabĺk, umožní človeku levitovať 
nad zemou, odfúkne protivníka ako pierko či zaručí železné zdravie? 

Ovládnutie tejto sily je odkazom starých škôl, ktorý v novej, Európanom 
prispôsobenej forme, ďalej rozvíja škola Free style.

Text: PhDr. Vladislav Stanko

Free style  

- cvičenie budúcnosti?

Autorka Free style, Elena Nikolajevna 
Veršinina, so slovenským inštruktorom, 

PhDr. Vladislavom Stankom

Nadšenci cvičenia Free style sa pravidelne 
stretávajú na sústredeniach. 
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Pre 
harmóniu
vášho tela

Počas chladných dní nás vo zvýšenej miere ohrozuje 
nachladnutie, virózy či obávaná chrípka. O to viac by sme 
mali podporiť svoju imunitu, aby telo dokázalo odolávať 
náporu rôznych ochorení. Vitamínový a minerálny doplnok 
stravy MAGNESIUM PLUS od Medicamenty obsahuje zdraviu 
prospešnú kombináciu horčíka a vitamínu B6. Horčík 
priaznivo ovplyvňuje imunitu, bráni vzniku kŕčov a pomáha 
vytvárať vnútornú harmóniu v organizme. Je dôležitou 
látkou pre optimálne pôsobenie vitamínu C, vápnika, 
fosforu, sodíka a draslíka. Uvoľňuje cievy, čím pomáha 
udržiavať krvný tlak v optimálnej hladine. Navyše horčík 
aktivuje enzým cholesterolesteráza, ktorý pomáha odbúravať 
cholesterol, priaznivo ovplyvňuje imunitu a podieľa sa aj na 
prevencii astmy a srdcovej arytmie. Magnesium Plus je 
produkt, v ktorom je horčík organicky viazaný, vďaka čomu je 
biologicky lepšie dostupný a organizmus ho dokáže lepšie 
využiť ako v anorganickej forme.Vitamín B6 pomáha 
udržiavať imunitný systém v dobrej forme. Viac informácii 
nájdete na www.medicamenta.sk

SÚŤAŽ
Napíšte, v akej podobe, organickej 
či anorganickej, dokáže organiz-
mus lepšie využiť horčík.

Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo 
e-mailom: redakcia@cardiomagazin.sk Za správ-
nu odpoveď traja z vás získajú balíčky od Medi-
camenty.

Nezabudnite pripísať heslo MAGNESiUM PlUS

Porovnanie výskytu ochorení srdca a ciev v jed-
notlivých krajinách ukázalo, že v niektorých oblas-
tiach Francúzska ako aj v iných stredomorských 
krajinách sa tieto ochorenia vyskytujú v menšej mie-
re, a to aj napriek pomerne vysokej konzumácii 
nasýtených tukov. Okrem zdravej stredomorskej 
stravy bohatej na paradajky a zeleninu hrá dôležitú 
úlohu aj pravidelné pitie červeného vína. Obsahuje 
totiž polyfenoly (1800 – 3000 mg na liter), ktoré 
pôsobia antioxidatívne, ničia škodlivé kyslíkaté 
voľné radikály a zamedzujú peroxidáciu tukov. Sú to 
deje, ktoré podlamujú zdravie človeka a ohrozujú 
jeho srdce a cievy. Polyfenoly v červenom víne, zvlášť 
flavonoidy, chránia kardiovaskulárnu sústavu člove-
ka najmä pred škodlivým pôsobením voľných radi-
kálov a vyvolávajú v organizme celý rad priaznivých  
a ochranných účinkov. Pravidelná, avšak nízka kon-
zumácia červeného vína (24 – 36 g alkoholu u zdra-
vých mužov a 12 – 24 g alkoholu u žien vo forme 
červeného vína denne) môže podstatne znížiť riziko 
infarktu a iných ochorení cievnej sústavy.

Červené 
 víno       ako 

prevencia

Aj keď nás pred ním lekári varujú, vysoký krvný tlak nevyvoláva žiadne bolesti. Často ani 
nevieme, že ho máme, nezriedka to zistíme náhodou. Normálne hodnoty krvného tlaku 
(120/80 mm Hg) sú však hodnotou, ktorú odborníci určili ako priemernú, avšak u rôznych 
ľudí môžu byť tieto hodnoty výrazne rozdielne. Preto je dôležité vždy brať do úvahy 
individuálny  a celkový stav pacienta. Japonskí výskumníci zistili u 38-ročnej ženy tlak krvi 
až 260/130. Počas dvadsiatich piatich rokov života, od veku 56 až do 80 rokov, neužívala 
žiadne lieky na znižovanie tlaku krvi, avšak jeho vysoké hodnoty pretrvávali. Lekári však 
nezistili u nej žiadne vybočenie z normálu, ani pokiaľ ide o činnosť srdca, ani mozgu. Po 
podaní liekov na zníženie tlaku krvi pociťovala závrate a silnú únavu. Lekári predpokladali, 
že príčinou vysokých hodnôt jej tlaku krvi sú emócie, vplyv cudzieho prostredia a ľudí. Tak 
ju prepustili do domáceho ošetrenia, kde si tlak krvi merala sama. Avšak ani doma jej 
hodnoty neklesli po 140 – 150/ 70 – 80. Napriek tomu zomrela vo veku 95 rokov po 
akútnom zlyhaní obličiek. Autori predpokladajú, že antihypertenzívna liečba niekedy 
pomôže, niekedy však nemusí byť nevyhnutná.

Je vysoký tlak krvi   

    vždy hrozbou?

Hypertenzia  
a endorfíny
Počas chladných dní nás vo zvýšenej miere ohrozuje 
nachladnutie, virózy či obávaná chrípka. O to viac 
by sme mali podporiť svoju imunitu, aby telo 
dokázalo odolávať náporu rôznych ochorení. Vita-
mínový a minerálny doplnok stravy MAGNESIUM 
PLUS od Medicamenty obsahuje zdraviu prospešnú 
kombináciu horčíka a vitamínu B6. Horčík priaznivo 
ovplyvňuje imunitu, bráni vzniku kŕčov a pomáha 
vytvárať vnútornú harmóniu v organizme. Je dô-
ležitou látkou pre optimálne pôsobenie vitamínu C, 
vápnika, fosforu, sodíka a draslíka. Uvoľňuje cievy, 
čím pomáha udržiavať krvný tlak v optimálnej 
hladine. Navyše horčík aktivuje enzým choleste-
rolesteráza, ktorý pomáha odbúravať cholesterol, 
priaznivo ovplyvňuje imunitu a podieľa sa aj na 
prevencii astmy a srdcovej arytmie. Magnesium Plus 
je produkt, v ktorom je horčík organicky viazaný, 
vďaka čomu je biologicky lepšie dostupný a orga-
nizmus ho dokáže lepšie využiť ako v anorganickej 
forme.Vitamín B6 pomáha udržiavať imunitný sys-
tém v dobrej forme. Viac informácii nájdete na www.
medicamenta.sk

Cardio

Svet

Krídlatka japonská je rastlinka, známa v tradičnom liečiteľstve Východu po celé stáročia pre svoje 
vynikajúce vlastnosti. Je aj bohatým zdrojom zlúčeniny resveratrol, ktorá chráni telo pred 
pôsobením voľných radikálov. Ich hromadenie v organizme urýchľuje proces starnutia a prispieva 
k vzniku viacerých ochorení. Resveratrol účinne a mnohostranne pôsobí na srdcovo-cievny 
systém, znižuje napätie v cievach, bráni oxidácii LDL cholesterolu i nadmernej zrážanlivosti krvi 
a výrazne posilňuje antioxidačný systém organizmu. Pomáha aj znižovať koncentráciu škodlivých 
chemikálií v pľúcach, ktoré spôsobujú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Britskí vedci zistili, že 
v prípade vypuknutia choroby resveratrol môže zastaviť zhoršovanie stavu. Doplnok stravy 
EVELOR s obsahom resveratrolu je vhodný pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení, pomáha 
chrániť organizmus pred nebezpečenstvom infarktu, porážky či aterosklerózy.

SÚŤAŽ

Ako sa volá účinná látka z Krídlatky 
japonskej, ktorá priaznivo pôsobí 
na kardiovaskulárny systém? 

Odpovede posielajte na adresu redakcie alebo 
e-mailom: redakcia@cardiomagazin.sk Za správ-
nu odpoveď traja z vás získajú balíček s dopln-
kom výživy Evelor s výťažkom z koreňa 
Krídlatky japonskej.
 

Nezabudnite pripísať heslo EVElOR

Meď 
a riziko infarktu

Vo východnom Fínsku je pomerne vysoký 
výskyt ochorení srdca a ciev, ako aj infarktov 
srdcového svalu. Výskumníci v rokoch 1984 
– 1988 sledovali u náhodne vybraných 
mužov vo veku od 42 do 60 rokov rizikové 
faktory, ktoré by mohli hrať úlohu pri 
výskyte tejto choroby. Medzi iným zisťovali 
aj obsah medi v ich krvnom sére. Priemerný 
obsah bol 1,11 mg/l krvného séra, pričom 
množstvo tohto stopového prvku stúpalo  
s vekom vyšetrovanej osoby. Mužov rozdelili 
podľa obsahu medu v krvi do troch skupín.  
V prvej boli tí, ktorých krvné sérum ob-
sahovalo menej ako 1,02 mg/l, v druhej  
– strednej, s obsahom medi medzi 1,02 až 
1,15 mg/l, v tretej boli osoby, ktorých krv 
obsahovala viac medi ako 1,15 mg/l. 
Spomedzi nich niektorí počas uvedených 
štyroch rokov skutočne utrpeli infarkt 
srdcového svalu. V porovnaní s prvou sku-
pinou mužov s najnižším obsahom medi  
v krvi znášali muži v druhej skupine 4,2-ná-
sobne vyššie a v tretej dokonca až 5,9-ná-
sobne vyššie riziko vzniku srdcového in-
farktu. Teda, čím viac medi obsahuje krv 
človeka, tým vyššia pravdepodobnosť, že ho 
postihne infarkt. Prirodzene, pri vzniku 
choroby hrajú podstatne významnejšiu 
úlohu úplne iné faktory ako meď: vysoký 
krvný tlak, fajčenie, obezita a pod. Meď 
zrejme hrá svoju úlohu koncentráciou medi 
v pitnej vode, ktorá je pomerne mäkká  
a kyslá, čo ďalej zvyšuje možnosť vstupu 
medi do tela.

Čo spôsobuje
tučné jedlo
Príjem stravy s vysokým obsahom tukov môže vyvolať civilizačnú chorobu – obezitu a následne zvýšiť 
riziko vzniku tak srdcovocievnych, ako aj nádorových ochorení. Už i jediné také jedlo býva škodlivé! 
Zdravým osobám v strednom veku s normálnym obsahom cholesterolu v krvi podali výskumníci na 
raňajky buď jedlo s vysokým obsahom (50 g) tukov alebo úplne bez tuku. Tretia skupina ľudí raňajkovala 
tiež jedlo s vysokým obsahom tukov, ale zároveň požila aj antioxidatívne vitamíny (1 g vitamínu C a 800 
medzinárodných jednotiek vitamínu E). Napokon štvrtá skupina konzumovala jedlo bez tuku, ale 
dostala aj uvedené antioxidatívne vitamíny. Všetky štyri druhy jedál mali rovnaký obsah energie (3766 
joulov, t.j. 900 kalórií). Výskumníci merali ultrazvukom schopnosť tepien rozťahovať sa pred jedlom a 
každú hodinu po požitom jedle. Osobám, ktoré konzumovali jedlo s vysokým obsahom tukov, poklesla 
schopnosť tepien rozťahovať sa štatisticky vysoko významne z asi  
20 % pred jedlom na 12 %, 10 % a 8 % o dve,  
tri a štyri hodiny po jedle. U všetkých 
ostatných skupín ostali vlastnosti te-
pien nezmenené. Výsledky nazna-
čujú, že už aj jediné tučné jedlo 
môže významne znížiť schopnosť 
ciev rozťahovať sa. 

Ochrana
Srdca a ciev
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Text: Miriam Vojteková, Foto: Jana Ardanová

Recepty

Kolískou sóje je Čína, podľa tradície 
patrili sójové bôby spolu s ryžou, 
pšenicou, jačmeňom a prosom k pia-
tim posvätným plodinám, ktorých kaž-
doročný začiatok výsevu patril k výsa-
dám cisárov. Prvé písomné zmienky  
o pestovaní sóje sú staré takmer 
5000 rokov. Nenáročná plodina bola 
ideálnym zdrojom obživy obyvate-
ľov, vyrábali z nej sójový nápoj, tofu  
a množstvo fermentovaných pokr-
mov. Sója spolu s ryžou a zeleninou 
tvorí základ čínskej kuchyne, dnes sa 
rozšírila po celom svete, u nás sa 
pestuje zhruba sto rokov. Semená 
sóje okrem bielkovín, sacharidov a tu-
kov obsahujú aj vzácne sa vyskytujú-
cu omega-3-mastnú kyselinu linolé-
novú. Sója neobsahuje cholesterol, 

je však mimoriadne bohatá na fytosteroly. Spo-
medzi všetkých strukovín má najnižší obsah 
sacharidov a obsahuje viac vápnika ako mlieko  
a mliečne výrobky. Obsah železa je dvakrát vyšší 
ako v hovädzej pečeni a šesťkrát vyšší ako v špe-
náte. Sójové bôby obsahujú aj značné množstvo 
vo vode rozpustných vitamínov skupiny B a tiež aj 
vysoké množstvo účinných antioxidantov. Sója je 
aj surovinou na výrobu syntetického vitamínu  
E na farmaceutické účely.

Sójové variácie
Sójové bôby sa väčšinou zbierajú úplne dozreté 
a suché. V niektorých ázijských krajinách sa však 
varia aj celé zelené nedozreté bôby v struku  
a podávajú sa buď ako samostatné ľahké jedlo 
alebo ako chutná zelenina. Majú sladkastú chuť 
a hovorí sa im „sladké bôby“ alebo „edamane“.  
V čínskej kuchyni sú obľúbené aj sójové klíčky, 
pozoruhodné vysokým obsahom vitamínu C  
– jedna polievková lyžica klíčkov obsahuje 100 mg 
kyseliny askorbovej. Opražením zrelých sójových 
bôbov a ich následným podrvením na malé kúsky 
sa získavajú sójové granuly, ktoré po uvarení 
štruktúrou pripomínajú mleté mäso, preto sa 
pridávajú do fašírok, plniek a hustých omáčok. 
A ďalšie varianty sóje? Spomeňme hoci sójovú 
krupicu či múku, ktorá neobsahuje lepok. Extru-
dované výrobky (sójové plátky, sójové kocky...) 
sa vyrábajú z odtučnenej sójovej múky. Obsahujú 
veľa bielkovín, vlákniny, množstvo vápnika, 
málo tuku a žiaden cholesterol. Sója je vše-
stranná strukovina, získavame z nej aj sójový 
olej, ktorý obsahuje viac ako 50 % polynenasý-
tenej kyseliny linolovej a 8 % omega-3-mastnej 
kyseliny linolénovej. Sójový nápoj možno použí-
vať na varenie, pečenie i priamu konzumáciu. 

Zrážaním teplého sójového nápoja sa pripravuje 
tofu. Obsahuje vyvážené množstvo bielkovín  
a tukov s nízkou energetickou hodnotou. V po-
rovnaní s tvarohom vyrobeným z kravského 
mlieka obsahuje dva až trikrát viac vápnika  
a dva až štyrikrát viac železa. Benefitom tofu je 
nulový obsah cholesterolu a nízky obsah sodíka. 
Sóju si môžeme vychutnať aj v podobe sójových 
orieškov, pripravuje sa z nej fermentovaný vý-
robok natto či tempeh – nakysnutý sójový pro-
dukt, pokrytý jedlou plesňou. Miso – typické 
ázijské korenie sa vyrába fermentáciou zmesi 
sóje a obilnín. Svet dobyla aj sójová omáčka, 
pripravovaná kvasením sójových bôbov a praže-
nej pšenice v slanom roztoku pomocou fermen-
tačnej kultúry. 

Sója aj ako prevencia
Vedecké štúdie potvrdili, že konzumácia sóje 
priaznivo vplýva na hypercholesterolémiu, sójo-
vá bielkovina je preventívno-liečebným pros-
triedkom pri kardiovaskulárnych ochoreniach. 
Pomáha napríklad aj pacientom s dedičnou hy-
percholesterolémiou, keď sa na základe gene-
tickej poruchy môžu vyskytovať veľmi vysoké 
hladiny cholesterolu už u malých detí. Sója ob-
sahuje viacero zložiek, chrániacich ľudský orga-
nizmus pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. 
Sójové izoflavóny sú cenené aj pre svoje anti-
oxidačné vlastnosti. V prevencii i liečbe kardio-
vaskulárnych chorôb zohrávajú dôležitú úlohu  
– výrazne potláčajú oxidáciu LDL cholesterolu. 
Majú aj schopnosť znižovať riziko vzniku trom-
bózy a zvyšujú dilatáciu ciev.
Pravidelná konzumácia sóje pomáha aj prevencii 
vzniku žlčových kameňov. Ich hlavnou súčasťou 
je práve cholesterol, ktorého hladinu v organiz-
me sója účinne pomáha znižovať. Dôležitú úlohu 
zohráva sója aj pri liečbe diabetes a intenzívny 
výskum antikarcinogénnych účinkov v uplynu-
lých rokoch odhalil, že obsahuje mnoho látok, 
ktoré dokážu zabrániť vzniku rakoviny alebo ju 
pomáhajú liečiť. Konzumácia sóje pomáha nie-
len pri liečbe, ale aj prevencii osteoporózy či 
ochorenia obličiek a ďalších ochorení.
Napriek množstvu predností tejto strukoviny, 
existujú však aj štúdie, varujúce pred určitými 
rizikami, napríklad možnými alergickými reak-
ciami. Priama alergia na sójovú bielkovinu je 
však zriedkavá. V drvivej väčšine prípadov sa 
vyskytuje u detí a sprevádza alergiu na pro-
teíny kravského mlieka alebo atopickú derma-
titídu. Väčšina detí sa však vylieči pomocou 
eliminačnej diéty, počas ktorej sa zo stravy 
alergického dieťaťa úplne vylúči bielkovina 
kravského mlieka i sóje.

Ľudia po stáročia 
hľadajú kameň 

mudrcov, pripravujú 
nápoje nesmrteľnosti 

či zázračné lieky. 
Niektoré potraviny 

tak blahodarne pôso-
bia nielen na chuťové 
poháriky, ale aj zdra-

vie, že sa mnohí ľahko 
prikláňajú k prí- 

vlastku „zázračný“.

Táto strana vznikla v spolupráci so spoločnosťou

Sója, potravina, 
ktorá lieči

Napríklad v Číne sa oddávna využívajú lie-
čivé schopnosti mnohých potravín a dr- 
žia sa zásady, že jedlo môže byť zároveň 

aj liekom. V čínskej kuchyni preto nájdete in-
grediencie ako ginkgo, ženšen, rôzne liečivé hu-
by a, samozrejme, neodmysliteľnú sóju. V Číne 
môžete dokonca navštíviť reštaurácie výslovne 
zamerané na liečenie chorôb, kde vám ponúknu 
jedlá, ktoré liečia ľadviny, pečeň, pľúca, mozog  
a pod. Ak by sme nejakú potravinu mali označiť 
ako „zázračnú“, určite by ňou mohla byť sója. 
Jednak pre obrovské množstvo variácií jej spra-
covania, ako aj pozitívnych účinkov na ľudský 
organizmus. Konzumáciou sóje možno pomáhať 
liečbe, ako aj predchádzať rôznym závažným 
ochoreniam. Stále viac ľudí totiž od kvalitného 
jedla očakáva nielen príjemný chuťový zážitok, 
ale aj priaznivý vplyv na zdravie.

ROZPiS NA 2 PORCiE: 2 paradajky pokrájané na kolieska hrubé 1 cm, 1 cuketa pokrájaná na 
kolieska hrubé 1 cm, 1 balenie sójovej fašírkovej zmesi pokrájané na kolieska hrubé  
1 cm, 3 polievkové lyžice oleja, 1 strúčik cesnaku pokrájaný na plátky, 1/2 čajovej lyžičky 
provensálskeho korenia, 1 polievková lyžica olivového oleja, tapenáda z čiernych olív,  
4 listy šalátu, morská soľ.
POSTUP: Kolieska paradajok, cukety a fašírkovej zmesi pokoreníme provensálskymi 
bylinkami a posolíme. V širokej panvici zohrejeme olej. Pokrájané suroviny opekáme 
postupne z oboch strán asi 3 minúty. Vyberieme a ozdobne poukladáme do šalátových 
listov na taniere. Do výpeku pridáme cesnak, 10 sekúnd opekáme za stáleho miešania. 
Pridáme olivový olej, premiešame a hneď odstavíme. Lyžicou prelejeme cez opečenú 
zeleninu. Na tanier pridáme tapenádu a podávame s celozrnným pečivom ohriatym do 
chrumkava na hriankovači.
POZNáMKA lEKáRA: Sójová fašírková zmes je naozaj superrýchly a relatívne veľmi zdravý 
polotovar, ktorý je plný látok, znižujúcich váš cholesterol, chrániacich vás pred rakovinou 
a osteoporórou a podporujúcich váš imunitný systém.

(Recepty aj foto prevzaté z knihy MUDr. Igora Bukovského Hneď to bude!)

Varenie na 
zdravý spôsob
Ak sa chceme zdravo stravovať, nie je dôležité iba to, čo 
konzumujeme, ale aj správna príprava pokrmov. Od toho 
závisí, koľko živín a pre organizmus dôležitých látok sa  
v jedle uchová. Preto treba klásť dôraz aj na výber riadov,  
v ktorých pokrmy pripravujeme. Nádoby Zepter spĺňajú 
najvyššie nároky na kvalitu prípravy jedál, vyrábajú sa  
z ušľachtilej chrómniklovej (chirurgickej) ocele, čo zabez-
pečí, že sa pri príprave jedál neuvoľňujú žiadne škodliviny  
a potraviny si zachovávajú vysoký obsah živín, minerálov  
a vitamínov. Pripraviť v nich môžete dokonca aj grilované 
pochúťky, a to bez použitia tuku a rizika vzniku škodlivín, 
častých pri klasickom grilovaní. Najšetrnejšími spôsobmi 
prípravy jedál je dusenie, varenie na pare a pečenie bez 
tuku, čím sa znižuje aj energetická hodnota jedál. S ná-
dobami Zepter môžete praktizovať aj varenie bez vody. 
Pokrievky dokonale priliehajú, takže voda obsiahnutá v pot-
ravinách stúpa v podobe pary k pokrievke, kde sa skvapalní 
a opäť vracia do nádoby. Kompatibilita nádob Zepter na-
vyše umožňuje naukladať ich na seba a pripravovať nie-
koľko jedál súčasne na jedinom zdroji tepla.

Táto vetička neodmysliteľne 
patrí k modernej, “ulietanej” žene, 

ktorá zvláda náročné povolanie  
i rodinu. Nepohrdnú ňou ani páni, 

ktorí, okrem toho, že zvyknú byť 
inžiniermi, manažérmi či pilotmi 

prúdového lietadla, radi pripravia aj 
niečo chutné dáme svojho srdca. 

Táto vetička je proste predurčená na 
to, aby patrila najmä do kuchyne... 

Hneď  to 
bude! 

Pečená fašírková zmes po provensálsky

Text: Miriam Vojteková 

Azda aj preto zišla na um známemu odborníkovi na zdravú výživu, MUDr. Igorovi 
Bukovskému, keď hľadal názov pre svoju knižku receptov, ktorá vznikla v spolupráci  
s profesionálnym kuchárom Pavlom Liptákom. V predslove sám autor uvádza: 

„Názov knihy som vymyslel raz ráno v decembri 2006. A potom ju už bolo treba iba „navariť“  
a napísať. Dúfam, že sme to zvládli tak, aby ste v kuchyni strávili čo najmenej času a aby vám 
chutilo. 
S MUDr. Igorom Bukovským máte záruku, že navaríte nielen chutne a zdravo, on svoju 
knižku odporúča aj ako „knihu receptov, ktorú môžete použiť najmä vtedy, keď je deň príliš 
krátky a rýchly alebo vy príliš unavení“. Skúste jeden z receptov, ktoré nájdete v jeho kniž-
ke – je veľa dôvodov, prečo ich oceníte. Pýtate sa, kde je? Hneď to bude!
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V tajni ke je ukryt  v rok Françoisa Guizota, znenie tajni ky posielajte na adresu redakcie alebo e-mailom: 
cardio@cardiomagazin.sk. Spomedzi t ch, ktorí správne vylú tia tajni ku vy rebujeme jedného v hercu, ktor
získa knihu Igora Bukovského Hne  to bude! 
Správne znenie tajni ky z Cardio magazínu 2/2008: Zdravé srdce je ve kou ivotnou v hrou.  
Ro né predplatné asopisu Cardio magazín získava........................................ Gratulujeme. Meno a priezvisko:     

Vek: 

Adresa bydliska:                

PSČ:    

Tel. č.:   

Vaše postrehy a názory na Cardio magazín:

Návratku posielajte na adresu: Vydavateľstvo Svetlonos, spol. s r. o., Astrová 5�, 
�21 01 Bratislava. Jedného z vás vyžrebujeme a odmeníme knižkou 
Pierra Pallardyho: Sedem pilierov zdravia.

6
Znenie tajničky posielajte na adresu redakcie 
Vydavateľstvo Svetlonos, spol. s r. o., Astrová 5�, �21 
01 Bratislava  alebo e-mailom: 
redakcia@cardiomagazin.sk. 
Spomedzi tých, ktorí správne vylúštia 
tajničku vyžrebujeme jedného 
výhercu, ktorý získa knihu 
igora Bukovského Hneď to bude!

Správne znenie tajničky z Cardio magazínu 2/2008: 
ZDRAVÉ SRDCE JE VEĽKOU ŽiVOTNOU VÝHROU. 
Ročné predplatné časopisu Cardio magazín získava
Marcela Varhalíková zo Sielnice. Gratulujeme!

Napíšte nám  a získajte darček
V tajničke je ukrytý výrok 
Françoisa Guizota

 V autobuse 
Pracoval odjakživa v železiarstve v centre mesta. O pol deviatej ráno 
prichádzal na autobusovú zastávku a nastúpil na spoj, ktorý premával 
v desaťminútových intervaloch. Aj ona pracovala odjakživa v obchode 
s textilným tovarom. Zvyčajne nastupovala na autobus o tri zastávky 
po ňom a vystupovala o jednu zastávku pred ním.
Z práce sa vracali v rozličnom čase, lebo popoludní ani raz necestovali 
spolu.
Nikdy nepadlo medzi nimi ani slovo. Ak boli voľné miesta, sedávali tak, 
aby na seba videli. Keď bol autobus plný, stávali v jeho zadnej časti, 
dívali sa na ulicu a každý cítil prítomnosť toho druhého.
Na dovolenku chodievali obaja v auguste a v prvé septembrové dni 
hľadeli na seba prenikavejšie ako počas zvyšných mesiacov. On sa 
vracal z dovolenky opálenejší ako ona, lebo mala bielu a chúlostivejšiu 
pleť. Ani jeden z nich sa nikdy nedozvedel nič o živote toho druhého: 
či je ženatý alebo vydatá, či má deti, či je šťastný alebo šťastná.

Po všetky tie roky si navzájom prejavovali neverbálne náznaky, podľa 
ktorých sa dalo všeličo usúdiť. Ona napríklad nosievala v taške nejaký 
román a zavše ho čítala, alebo to len predstierala. On to pokladal u nej 
za dôkaz vnímavosti a reagoval naň tým, že si každý deň kupoval 
noviny. Mával ich otvorené na stránke so zahraničnými správami, 
akoby tým chcel dať najavo, že je dobre informovaný a zaujíma sa 
o medzinárodnú problematiku. Ak ona pre hocakú príčinu chýbala na 
nedohovorenom stretnutí, on strácal záujem o všetko a pri vystupovaní 
nechal neprečítané noviny na sedadle.
Keď na istý čas ochorela, prestal sa starať o svoj vzhľad, až ho napokon 
upozornili na to v železiarstve: ak niekto prichádza do styku so 
zákazníkmi, musí sa každý deň holiť.
Keď sa napokon znovu ukázala, obaja vyzerali ako znovuzrodení. Ona 
prekonala životu nebezpečnú operáciu po perforácii čreva, hoci 
chorobu tajila, aby nepremeškala ich každodenné stretnutie. On zase 
ochorel na lásku a smútok. Ale o pár dní, keď sa zase vídali, pribrali 
obaja na váhe a dbali o svoj vzhľad so zreteľom na toho druhého.
V tom čase ho povýšili na vedúceho železiarstva a kúpil si diár. Potom 
sedával čo najbližšie pri nej, otváral diár a patentnou ceruzkou si 
v ňom robil akési zložité poznámky, ktoré naznačovali množstvo 
pracovných povinností. Okrem toho začal nosiť kravatu, a to zase 
prinútilo ju, hoci vždy bývala starostlivo upravená, venovať ešte väčšiu 
pozornosť šatovým doplnkom. Neboli už najmladší, ale ona začala 
nosiť dlhé a trochu výstredné náušnice, čo v ňom prebúdzali plamenné 
túžby. Vášnivý vzťah medzi nimi neochabol ani po rokoch, ba naopak 
sa prehlboval, živený mlčaním a nedostatkom vedomostí, ktoré mal 
jeden o druhom.
Míňali sa jesene, jari, zimy. Niekedy pršalo, dažďové kvapky sa pod 
náporom vetra trieštili na oknách autobusu a zahmlievali výhľad na 
mestské ulice. Vtedy si predstavoval, že autobus sa stáva ich spoločným 
domovom. V duchu uvažoval, kde by asi bola kuchyňa, spoločná spálňa 
a kúpeľňa. A predstavoval si aj spoločný šťastný život v autobuse, čo 
ustavične premáva mestskými ulicami, kým dážď a hmla ich chráni 
pred pohľadmi zvonku. Nejestvujú Vianoce, letá ani veľkonočné 
týždne. Po celý čas prší a oni cestujú už navždy sami, neprehovoria ani 
slovo, nevedia o sebe nič. Ale objímajú sa.
Takto postupne ostarievali, a pritom sa stále na seba len dívali. Čím 
boli starší, tým väčšmi sa ľúbili. A čím väčšmi sa ľúbili, tým bolo pre 
nich ťažšie navzájom sa zblížiť.
Jedného dňa mu povedali, že musí odísť do dôchodku, ale on to 
nepochopil. No aj tak zúradovali všetky náležitosti a požiadali ho, aby 
sa už do železiarstva nevrátil. Potom istý čas cestoval vo zvyčajnú 
hodinu autobusom, ale napokon nemohol pred manželkou ďalej 
zatajovať tieto nezvyčajné cesty.
O pár mesiacov neskôr aj jeho neznáma odišla do dôchodku a autobus 
prestal byť jej domovom.
Obaja potom chátrali osobitne. On umrel o tri roky po odchode do 
dôchodku a ona o pár mesiacov neskôr. Náhodou ich pochovali do 
susedných hrobov, kde istotne každý z nich cíti blízkosť toho druhého 
a obaja snívajú o tom, že raj je autobus, ktorý jazdí bez zastávok. 

ako v raji

Juan José Millás / Zo španielčiny preložil  Vladimír Oleríny

Poviedka

Spomedzi tých, ktorí správne vylúštia 
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Knižnica

V rámci celoslovenskej kampane 
MOST – Mesiac O Srdcových Té-
mach v Bratislave pokrstili kon-

com septembra publikáciu Srdiečko moje, ktorá je určená deťom 
v predškolskom veku. Jej autormi sú Daniel Hevier a ilustrátor 
Dušan Kojnok. Knižka prostredníctvom rozprávkového príbehu 
predstaví ľudské srdce, jeho vlastnosti, funkcie a nabáda naj-
menších k uvedomeniu si dôležitosti prevencie chorôb a sta-
rostlivosti o najdôležitejší orgán v našom tele. „Vznik tejto 
publikácie považujem za revolučný počin v edukácii slovenského 
pacienta. Kde inde by sme mali začať s výchovou a prevenciou, 
ak nie u našich najmenších,“ uviedol Doc. MUDr. Gabriel Ka-
menský, CSc., FESC, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva 
SR pre odbor kardiológia, ktorý sa spolu so starostom bratis-
lavskej časti Staré mesto Ing. arch. Andrejom Petrekom stal 
krstným otcom projektu. Knižné dielo vydala farmaceutická 
spoločnosť Sanofi-aventis Pharma Slovakia s r. o. a distribuo-
vať ho budú do troch tisícok materských škôl v rámci celého 
Slovenska.

Srdiečko moje 

Javier Vendrell Covisa
V ohrození života
Určite už bol každý z nás svedkom či “obeťou” úrazu. 
Ste si istí, že by ste v takej „zapeklitej“ situácii vedeli 
správne zareagovať? Napríklad, čo robiť pri rôznych 
zdravotných ťažkostiach, ako poskytnúť prvú pomoc 
topiacemu sa či ako postupovať pri elektrickej búr-
ke... V publikácii nájdete množstvo cenných rád, čo 
robiť pri náhlych srdcovo-cievnych a mozgových prí-
hodách, otravách, poleptaniach chemikáliami, epi-
leptických záchvatoch, pri podchladení, ako správ-

ne zastaviť krvácanie, či dokonca, ako postupovať pri poštípaniach a uhryz-
nutiach hmyzom či domácimi zvieratami. Alebo, o čo ide pri kardiopul-
mocerebrálnej resuscitácii, kde prvé minúty rozhodujú o všetkom... Neza-
búdajte, ak budete vedieť v podobných situáciách správne zasiahnuť, môžete 
nielen zabrániť ťažkému poškodeniu zdravia, ale aj zachrániť niečí život.

predstaví ľudské srdce, jeho vlastnosti, funkcie a nabáda naj-
menších k uvedomeniu si dôležitosti prevencie chorôb a sta-
rostlivosti o najdôležitejší orgán v našom tele. „Vznik tejto 
publikácie považujem za revolučný počin v edukácii slovenského 
pacienta. Kde inde by sme mali začať s výchovou a prevenciou, 
ak nie u našich najmenších,“ uviedol Doc. MUDr. Gabriel Ka-
menský, CSc., FESC, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva 
SR pre odbor kardiológia, ktorý sa spolu so starostom bratis-

spoločnosť Sanofi-aventis Pharma Slovakia s r. o. a distribuo-
vať ho budú do troch tisícok materských škôl v rámci celého 
Slovenska.

Pierre Pallardy
Sedem pilierov zdravia

Ak si myslíte, že napísať bestseller so zdravotníckou te-
matikou nie je také jednoduché, Francúz Pierre Pallardy, 
osteopat a dietetik potvrdil, že to problém nie je. Táto 
publikácia stavia na základnej myšlienke, že druhým 
„mozgovým“ centrom nášho tela je brucho. A preto so 
zlým stavom tejto časti tela súvisia aj rôzne zdravotné 
problémy únavou počnúc, cez depresie, bolesti chrbta, 
priberanie, nespavosť, až po sexuálne problémy a rôzne 
iné funkčné poruchy. Navyše v bruchu sa tvorí až 80 % 
imunitných buniek, ktoré chránia pred ochoreniami. 
Autor ponúka svoju metódu siedmich pilierov zdravia, ktorú vypracoval počas 
svojej 35-ročnej praxe a ktorej dodržiavanie nám môže pomôcť zharmonizovať 
brucho s mozgom a vyliečiť si rôzne poruchy, ako aj posilniť imunitu.

J. V. Covisa
Praktická 
zdravoveda 
Chcete sa dozvedieť viac nielen 
o vlastnom tele, ale aj o jed-
notlivých ochoreniach, ich príz-
nakoch, určovaní diagnózy, 
liečbe, ale i prevencii? Táto 
rozsiahla všeobecná encyklo-
pédia je určená každému, kto 
sa zaujíma o svoje zdravie 

a ponúka dôležité informácie o najrôznejších ochoreniach. Tie 
sú v knihe zoskupené podľa jednotlivých systémov ľudského 
organizmu, podľa pôvodu či typu. Nájdete tu kardiovaskulárne, 
infekčné, neurologické, hormonálne či metabolické poruchy, 
ochorenia močového traktu a poruchy sexuality... Jednoducho, 
akýkoľvek problém, ktorý vás trápi alebo ktorému chcete účin-
ne predchádzať. V knižke nechýbajú ani užitočné rady a návody, 
ako postupovať v prípade otravy či poskytnúť prvú pomoc. 
Encyklopédia vám jednoducho pomôže zorientovať sa v zložitom 
svete medicíny aj s vysvetlením zložitých odborných výrazov 
priamo v texte. Nezabúdajte však, že žiadna príručka nenahradí 
lekára, môže vám iba pomôcť skvalitniť starostlivosť o to 
najcennejšie – zdravie. 

Mark McElroy
Objavte silu svojich snov

Určite vám nie je neznáme, že prespíme asi tretinu svojho 
života. A niet vari človeka, ktorý by sa občas nestrhol s kro-
pajami potu a búšiacim srdcom zo zlého sna, či si ráno 
neveriacky pretieral oči a chvíľu pochyboval: Bol to sen? 
Nebol to sen? Jednoducho, sny s nami vedia riadne zatočiť 
– v prípade niektorých túžime, aby sa nikdy neskončili, iné sú 
desivou nočnou morou a dokonca sa nájdu aj také, čo nás 
donútia utekať k veštkyni. Túžite vstúpiť do trochu iného 

sveta snov, kde nebudete zajatcami, pasívne prežívajúcimi radosti či hrôzu? Chcete 
nad svojimi snami získať kontrolu? Možno vás prekvapí, že odkazy na vedomé sní-
vanie sa datujú prinajmenšom od čias Aristotela, spomína ich, napríklad, aj sv. Au-
gustín. Kým sa vedomé snívanie stalo predmetom záujmu serióznych bádateľov, 
prešlo viac ako 15 storočí. V roku 1913 vedomé sny opísal istý holandský psychiater 
Frederick van Eeden a vytvoril pre ne dokonca aj anglický terminus technicus – lucid 
dreaming. Po ňom v serióznom bádaní pokračovali mnohí ďalší. Autor vás v knižke 
uvedie do sveta vedomého snívania a ukáže vám, že vedomé snenie nie je nič myste-
riózne, je to vlastne istá zručnosť, ktorú sa môžete naučiť aj vy. Dozviete sa teda nie-
len ako na to, ale aj to, že reálny svet má z vedomého snívania úžitok. Sladké sny!




