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Necvičte!
Zuzana: Pri prudkých zme-
nách počasia mávam silné 
bolesti bedrových kĺbov. 
Snažím sa cvičiť, plávať 
a chodiť na prechádzky. 
Ako by som ich mohla 
zmierniť? Mám šesťdesiat 
rokov.

MUDr. Marcel KUSIN

Bolesti bedrových kĺbov môžu 
signalizovať nástup alebo 
zhoršenie koxartrózy, teda 
opotrebovania bedrových kĺ-
bov. Často sa spájajú s prudšou 
zmenou počasia a zväčša sa 
k nim pridáva aj obmedzenie 
pohyblivosti. Navštívte orto-
péda. Po klinickom vyšetrení 
pôjdete na röntgenové, ktoré 
odhalí stupeň opotrebovania 
kĺbov. Lekár na jeho zákla-
de stanoví ďalší postup. Pri 
ľahšom stupni zvolí konzer-
vatívnu liečbu – naordinuje 
vám lieky a rehabilitáciu. Ak 
bude nález vážny, podstúpite 
výmenu bedrového kĺbu. 
Operačná liečba sa realizuje 
v nemocniciach, ktoré sú na 
také typy operácií vybavené. 
V akútnej fáze bolesti môžete 
plávať, chodiť na prechádz-
ky,  rozhodne však necvičte! 
Športová aktivita je v takom 
prípade absolútne nevhodná.

Nádcha po celý rok
Diana: Počas celého roka mávam nádchu, niekedy ju sprevádza kýchanie. Často ma trápi her-
pes. Alergiológ mi spravil vyšetrenia a stanovil diagnózu vazomotorická nádcha. Čo mi pomô-
že? 

MUDr. Martin LEŠŤAN

Vazomotorická nádcha postihuje 
hlavne cievy a sliznicu nosa, ale 
presný mechanizmus jej vzniku 
celkom nepoznáme. Pravdepo-
dobne ide o nadmernú odpo-
veď (hyperreaktivitu) nosovej 
sliznice na nešpecifický podnet. 
Vieme, že ju môžu zhoršovať 
dráždidlá – chemické aj fyzikál-
ne, napríklad chlad, slnko alebo 
námaha. Liečba patrí do rúk aler-

giológa v dlhodobej spolupráci 
s ORL špecialistom. Nemá však 
vždy požadovaný efekt. Okrem 
klasických lokálnych liekov do 
nosa a antihistaminík dosahu-
jeme pomerne dobré výsledky 
úpravou životosprávy vrátane 
otužovania, preplachovaním 
nosa slanou vodou a podpornou 
imunomodulačnou liečbou. 
Liečba je prísne individuálna. 

Sťažujete sa aj na časté herpe-
tické infekty. Tie môžu svedčiť 
o oslabenej obranyschopnosti 
a vyžadujú si imunologické 
vyšetrenie. V súčasnosti je široký 
arzenál prostriedkov, ktoré vedia 
podporiť imunitný systém. Pred 
akoukoľvek liečbou však musíte 
byť dôkladne vyšetrená, keďže za 
zníženou obranyschopnosťou sa 
môže skrývať veľa ochorení.

Zdravie radí
Naši odborNíci
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Kto je otec?

Miloš: Často lietam. Mám obličkové kamene. Môžu mi prasknúť v dôsledku tlaku? Čo
vlastne spôsobuje, že ich mám, a ako sa ich zbavím?  

Doc. MUDr. Jozef MARENČÁK, PhD.

Nikdy som nepočul o „prask-
nutí“ obličkových kameňov 
v lietadle. Pripúšťam, že ur-
čité tlakové zmeny môžu stav 
zhoršiť, napríklad pri súbež-
nej infekcii či pri bolestivých 
a zapálených zubných kazoch. 
Myslím si však, že to nie je ne-
bezpečné, pretože tlak v kabíne 
je udržiavaný na konštantnej 
hodnote. Kamene v močových 
cestách, urolitiáza, ku ktorým 
radíme aj kamene v obličkách, 
nefrolitiázu, patria k civilizač-
ným chorobám. Na ich vznik 

a rozvoj môže mať rozhodujúci 
vplyv strava. Urolitiáza sa spája 
aj s nižším príjmom tekutín, čo 
má za následok hustejší moč, 
a tým aj viac kameňotvorných 
látok v ňom, s nedokonalým 
vyprázdňovaním močových 
ciest, napríklad pri vrodených 
vývojových chybách, s infek-
ciou močových ciest (zhluky 
baktérií často „slúžia“ ako jadro 
kameňa ) a s ďalšími ochore-
niami  (napríklad so zvýšenou 
hladinou kyseliny močovej pri 
dne či s poruchou prištítnych 

teliesok). Konečnú príčinu sta-
noví urológ.

Liečba závisí od veľkosti ka-
meňa, jeho umiestnenia, tvaru, 
zloženia a počtu, aj od klinické-
ho stavu pacienta (bolestivosť, 
prítomnosť infekcie v močových 
cestách, súbežné ochorenia 
postihnutého jedinca, nadváha, 
u žien tehotenstvo). Dnes už je 
minimálne invazívna. Kamene 
sa rozbíjajú šokovými vlnami, 
rozpúšťajú sa, uplatňujú sa 
rôzne spôsoby endoskopickej 
manipulácie. Účinná je aj me-

dikamentózna liečba. Otvorené 
operácie sa už robia zriedka. 
O spôsobe terapie rozhoduje 
najmä prístrojové vybavenie 
pracoviska a skúsenosti lekára. 
Aj po odstránení kameňa bude-
te dlhodobo sledovaný a musíte 
dodržiavať životosprávu, ktorá 
zabráni, aby sa urolitiáza opa-
kovala.    

Prasknú mi v lietadle?

Laura: Som slobodná matka. Môj syn má krvnú skupinu 0 Rh 
pozitív. Dá sa zistiť, akú krvnú skupinu má jeho biologický 
otec? Na koho sa môžem obrátiť? Čo k tomu treba? Musím si 
také vyšetrenie zaplatiť sama?

Doc. RNDr. Ľudovít KÁDAŠI, DrSc.

Nenapísali ste svoju krvnú 
skupinu. Otec vášho syna môže 
mať všetky kombinácie okrem 
skupiny AB. Keby ju mal, 
dieťa by muselo mať skupinu 
A alebo B, ktoré sú nad nulkou 
dominantné. Váš syn však má 
skupinu 0, nemôže mať teda 
otca so skupinou AB.

Hoci to nenaznačujete, 
predpokladám, že vaša otázka 
súvisí s určovaním otcovstva. 
Musím vás upozorniť, že dnes 
sa už nezisťuje z krvných 
skupín, ale výlučne na základe 
DNA. Krvné skupiny nemajú 
takú jednoznačnú výpoved-

nú hodnotu ako vyšetrenie 
na úrovni DNA. Ak vám stačí 
nezáväzná informácia „bez 
pečiatky“, môžete sa obrátiť na 
niektoré zo súkromných zaria-
dení. Pošlete tampón s výterom 
z ústnej dutiny, minimálne 
syna a predpokladaného otca. 
Ak pridáte aj svoju vzorku, 
výsledok bude ešte presnejší. 
Výsledok vám príde poštou. Ak 
však potrebujete právoplatný 
posudok na súdne účely, musí-
te sa obrátiť na súdneho znalca 
z odboru genetiky a analýzy 
DNA. Zoznam znalcov nájdete 
na stránke ministerstva vnútra. P
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DIPLOM
CK TIP travel 

a TATRATOUR
za 1. miesto

Slovenská asociácia cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr, 

Zväz cestovného ruchu SR, 
Incheba, a.s. a časopis Cestovateľ

v súťažnej ankete
O najobľúbenejšiu cestovnú

kanceláriu za rok 2012

ude ľu jú

Slovenská asociácia cestovnýchSlovenská asociácia cestovných
kancelárií a cestovných agentúr, 

Zväz cestovného ruchu SR, 
Incheba, a.s. a časopis Cestovateľ

BA 02/5263 2971 • 5293 2812 • 5296 5224
• 5441 8443 • 5293 1018 • 5464 7398 

• 5249 4946 • 2086 3211   BB 048/412 5248 
• 412 3150 DS 031/552 4872 KE 055/622 4872 

• 623 3544 • 286 3210 • 286 3212 
KN 035/773 3290 LC 047/432 3089 
MA 034/772 3136 MI 056/644 1149  

NR 037/652 4294 • 652 4797 PN 033/797 0907 
• 772 5305  PO 051/773 4300 • 286 3210  

PP 052/776 3712 • 468 3630  TN 032/743 4842 
• 744 6451  TT 033/551 3334 • 551 4028 

ZA 041/562 6916 • 562 6596
tiptravel.sk     tatratour.sk 
           koala.sk     seneca.sk

1 000 zájazdov za výnimočné ceny
pri príležitosti opakovane získaného titulu
„Najobľúbenejšia CK na Slovensku“

ŠPANIELSKO • IBIZA
MALORKA • ANDALÚZIA
Colonial Mar 4* + 

 8 dní, AIl Inclusive
jún 399 € • júl 499 €

Samoa 4* 
 8 dní, AIl Inclusive

jún 359 € • júl 459 €

Ponuka platí na 1 000 nových
 rezervácií v období 1. 2. – 28. 2.

GRÉCKO•RHODOS•KRÉTA
KORFU•KOS•ZAKYNTHOS

TALIANSKO • SICÍLIA
KALÁBRIA • SARDÍNIA

TURECKO • TUNISKO • EGYPT

BULHARSKO
CHORVÁTSKO • Č. HORA

MALTA • CYPRUS

Zante Royal 4* +
 11 dní, AIl Inclusive 

jún 459 € • júl 599 €

Sitia Beach 5*
 8 dní, AIl Inclusive

jún 399 € • júl 499 €

Sunstar Beach 4*
 8 dní, AIl Inclusive

jún 299 € • júl 399 €

Ganita Holiday 5*
 8 dní, AIl Inclusive

jún 399 € • júl 499 €

Wela 4*
8 dní, AIl Inclusive
jún 199 € • júl 259 €

Hrvatska 3*
8 dní, AIl Inclusive
jún 240 € • júl 365 €

Paradise Bay 4*+

 8 dní, AIl Inclusive
jún 459 € • júl 659 €

Cypria Maris 5*
 11 dní, AIl Inclusive

jún 699 € • júl 859 €

Horse Country 4* 
 8 dní, AIl Inclusive

 jún 459 € • júl 499 €

Scoglio Galea 4*+ 
 8 dní, AIl Inclusive

 jún 429 € • júl 479 €

Buďte nároční a dovolenkujte
s najobľúbenejšími!


