KDO JE MŮJ LÉKAŘ?
Tipy – rady – doporučení

Jaro 2020

GEMMOTERAPIE
regenerační a léčebná metoda 3. tisíciletí
a její možné využití při řešení gynekologických problémů
I když dnes lékařská věda dosahuje
netušeného rozvoje, přibývá čím dál tím více
nových onemocnění a dokonce i takové, na
jejichž vzniku mají podíl syntetické léky.
Lidstvo se proto začíná čím dál tím více
obracet k přírodním metodám i prostředkům,
tedy hlavně bylinám.
K nejnovějšímu odvětví fytoterapie patří
gemmoterapie, zvaná též medicínou
pupenů. Tyto prostředky vyrobené ze
zárodečných tkání mají nejen účinky léčivé,
ale i regenerační.
Různé sestavy tinktur pomáhají řešit
různé druhy gynekologických problémů,
zlepšují zánětlivé stavy gynekologických
orgánů, odstraňují výtoky, pomáhají upravit
menstruační cyklus, posilují hormonální
soustavu. Je celá řada případů, kdy se
zabránilo operaci cyst a myomů a to jen

užíváním těchto tinktur. Též potěšitelné
jsou výsledky u sterility - máme řadu „těch
našich dětí“ v republice i mimo ni. Je to vždy
potěšitelné i nadějné, že na tom měla hlavní
podíl příroda.
Které tinktury jsou zde účinné:
jeřáb ptačí, lékořice, maliník, měsíček,
kotvičník.
Také při řešení mužské sterility jsou
prostředky velice účinné:
maralí kořen, dub, kotvičník, březové
jehnědy.
Nadějnými prostředky v boji s nádorovým
onemocněním jsou sestavy, které mohou
pomáhat v prevenci, při léčbě i při doléčování.
Gemmoterapeutika jsou nadějné prostředky,
které jsou a budou čím dál tím více využívány
k udržení dobrého zdravotního stavu, který
je potřebný v každém období života.

 
  
  

při zánětlivých
onemocněních ženských
orgánů

Doplněk stravy

Podporuje zdravou funkci enského
ústrojí, posiluje obranu organismu v boji
s neádoucími mikroby. Sestava z tinktur
psobí proti plísním i bakteriím a pispívá
k dkladnému prokrvení enských orgán
a jejich bezproblémové innosti.

 
    
    

Nabídkové katalogy, ceníky a podrobnější informace:
798 46 Brodek u Konice 3, tel. 582 391 254 e-mail:j.podhorna@nadeje-byliny.eu
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ARCHITEKTURA ZDRAVÍ
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi nabídnout vám novou čtyřdílnou elektronickou edici

KDO JE MŮJ LÉKAŘ, kterou pro letošní rok

připravilo naše vydavatelství ve spolupráci se špičkovými odborníky české medicíny. Tyto publikace chceme
věnovat těm, kteří jsou a nebo chtějí být architekty svého zdraví a pojímají ho jako svoje privátní bohatství.
Je zcela běžné, že před rekonstrukcí nemovitosti či bytu se nejprve radíme s architektem, necháme vytvořit studii,
plány a potom rozhodujeme o své investici.
Pojďme se společně pokusit o rekonstrukci svého zdraví, vrhnout se do studií, plánů! Zkusme také zvážit,
zda jsou naše očekávání reálná a zda od lékařů neočekáváme zázrak. A potom podle toho investujme čas,
důvěru, možná i finanční prostředky.
V publikacích Kdo je můj lékař vám postupně představíme spektrum seriózních odborníků
z vybraných lékařských oborů, díky nimž se můžete stát architekty svého zdraví
a odpovědět si na otázku: „Kdo je můj lékař“?
Přeji vám šťastnou volbu při vkládání investic!
Stanislava Šveňková
vydavatelka
Vydavatelství S-Press Publishing
www.s-presspublishing.cz

Grafická úprava: Michaela Pospíšilová Králová
Titulní fotografie: Freepik.com
Fotografie v publikaci byly použity ze soukromých nebo firemních archivů protagonistů.
Děkuji všem zúčastněným odborníkům a sponzorům za finanční podporu, ochotu a čas, které vynaložili na realizaci tohoto speciálu.
Sponzoři:

4 KDO JE MŮJ LÉKAŘ? KOMPLETNÍ ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

SPLNĚNÝ SEN
O PRVOTŘÍDNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI
Před 11 lety vzniklo v Praze soukromé zdravotnické zařízení Program Health Plus, které do ČR
přineslo tehdy neznámé možnosti organizace lékařské péče v podobě tzv. Concierge Medicine.
Od té doby zavádí do tuzemské praxe další nové trendy moderní medicíny pro 21. století zaměřené
na primární a sekundární prevenci. Nabízí klientům služby zajišťující prodloužení jejich života
ve zdraví, které jsou srovnatelné se špičkovými zdravotnickými zařízeními v zahraničí.

Na počátku byla myšlenka nabídnout
lidem v České republice možnost využívat komplexní a nadstandardní lékařské
služby, které veřejné zdravotnictví nedokáže zajistit. Podle statistik mají běžní
lékaři na pacienta pouze 10 až 15 minut
a během takto krátké doby jim často nedokážou poskytnout skutečně individuální péči. „Proto jsme v Česku zavedli nový
model lékařské péče, tzv. Concierge Medicine, který vznikl koncem minulého století
v USA. Je založen na názoru, že lékařská
péče by měla lidem nabízet vysokou profesionalitu, komfort a prvotřídní služby, jaké
člověk očekává od poskytovatele jakýchkoliv
jiných služeb,“ vysvětlil zakladatel pražské
polikliniky Program Health Plus, MUDr.
Oldřich Šubrt, CSc. MBA. Podstata Concierge Medicine spočívá v tom, že klienti
za paušální poplatek získají osobního
lékaře, který věnuje plnou pozornost
všem jejich zdravotním potřebám a spolu
s dalšími specialisty jim poskytuje maximálně komplexní a individualizovanou
lékařskou péči. Snaží se najít vždy nejlepší
řešení jejich zdravotních obtíží a pomocí
cílené prevence jim předcházet.

Zdraví až do vysokého věku
„Osobní lékaři mají v rámci Concierge
Medicine omezený počet pacientů, proto
jim mohou poskytnout vždy tolik času

MUDr. Oldřich ŠUBRT,
CSc., MBA
www.programhplus.cz
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a osobní péče, kolik právě potřebují. Své Možnosti a výhody eHealth
klienty velmi dobře znají, jejich celkovou Kromě kolektivu osobních lékařů pro děti
zdravotní i rodinnou anamnézu a životní a dospělé poliklinika disponuje širokým
zvyky, díky tomu jim mohou zajistit mno- týmem 50 specialistů z více než 20 lékařhem kvalitnější prevenci, diagnostiku ských oborů, kteří velmi úzce spoluprai terapii,“ popsal MUDr. Šubrt. Con- cují a koordinují veškerou preventivní,
cierge Medicine kromě toho klientům diagnostickou, terapeutickou i rehabilipřináší mnohé další výhody, například tační péči. Díky tomu klientům poskytují
péči v komfortním prostředí, bez čekání kvalitnější lékařské služby, protože různé
a zbytečného stresu nebo nadstandardní zdravotní oblasti spolu úzce souvisejí
služby, jako jsou telefonické konzultace a všechno je třeba vnímat v kontextu.
a domácí návštěvy lékaře, dodání léků „Proto již od doby vzniku Programu Health
do domácnosti či zajištění hospitalizací Plus využíváme široké možnosti elektronicv partnerských nemocničních zaříze- kého zdravotnictví, tzv. eHEALTH. Každý
ních v ČR i zahraničí. Zdravotní péče z našich klientů má svou osobní elektroje zajišťována 24 hodin denně a 365 dní nickou zdravotní dokumentaci. Veškerá
v roce. „Klienti mohou kdykoliv zavolat zdravotní data mohou sdílet osobní lékaři
call servis Programu Health Plus, který i naši specialisté, kteří tak mohou nastajim zajistí kontakt s lékařem či jakouko- vit cílenou individuální prevenci, přesně
liv potřebnou lékařskou péči. Díky tomu diagnostikovat onemocnění a zajistit opmají naprostou jistotu, že je o jejich zdraví timální léčbu,“ sdělil zakladatel kliniky.
vždy všestranně postaráno. Hlavním cílem Díky zabezpečenému online přístupu
osobních lékařů je zdravotním problémům mají do své elektronické zdravotní dou klientů předcházet a udržet je zdravé až kumentace přístup také jednotliví klienti,
do vysokého věku,“ dodal.
kteří tak mohou mít stále přehled o svém

doc. MUDr. Jan Kábrt, CSc., hlavní lékař

zdravotním stavu, termínech všech prohlídek, výsledcích vyšetření nebo předepsané medikaci a také přístup k mnoha
dalším užitečným informacím.

Primary Care Superclinic
Postupem času se ukázalo, že o Concierge
Medicine je v ČR velký zájem. Za 11 let
existence se z Programu Health Plus stala
úspěšná privátní poliklinika, jež pečuje
o zdraví několika tisíc klientů. „Dříve
jsme se specializovali především na péči
o jednotlivce a rodiny s dětmi, nyní se stále
více zaměřujeme také na zdravotní péči
pro firmy. Kromě pracovnělékařských služeb nabízíme firmám zajištění komplexní
lékařské péče upravené na míru zdravotním potřebám zaměstnanců,“ informoval
MUDr. Oldřich Šubrt. Program Health
Plus nedávno v Česku zavedl nový model firemní lékařské péče nazývaný Primary Care Superclinic. Je založen na
tom, že si firma platí lékaře, který má
ordinaci přímo na pracovišti a zaměřuje
se výhradně na péči o její zaměstnance

MUDr. Kateřina Bičíková, vedoucí lékařka
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nebo jejich rodinné příslušníky. Kromě
ale rovněž o citlivost na různá léčiva v zápracovnělékařských služeb a konzultací
vislosti na genetickém kódu jednotlivce
zajišťuje i služby praktického lékaře, který
a genetických změnách v nemocné tkáni,“
kompletně organizuje preventivní, diapopsal MUDr. Šubrt. Aktuálně Program
gnostickou, léčebnou a rehabilitační péči
Health Plus zprovoznil mobilní aplikaci
pro zaměstnance koordinovanou se spe„Poliklinika v mobilu“, jež klientům otecialisty kliniky Program Health Plus. „Fivřela nejen přístup k jejich elektronické
remní lékař pečuje o omezené množství lidí,
zdravotní dokumentaci, ale také k dalproto jim může zajistit kvalitnější služby.
ším užitečným zdravotním službám.
Cena za službu Primary Care Superclinic
V blízké budoucnosti chce klinika začít
je přijatelná a přínos pro firmu i zaměstvyužívat i telemetrii, která umožňuje
nance skutečně rozsáhlý. Pro společnosti
měření některých zdravotních údajů na
je to užitečný model, protože komplexní
dálku a jejich přenášení do systému klizdravotní péče podporuje dlouhodobé
niky. Lékaři tak budou moci průběžně
zdraví zaměstnanců, ale také jejich spo- MUDr. Barbora Brhlíková,
sledovat stav svých chronicky nemockojenost, motivaci a pracovní výkonnost, vedoucí pediatr
ných klientů a v případě potřeby velmi
což má pozitivní vliv i na výsledky firmy,“
rychle zareagovat. „Součástí služeb Proupozornil. Díky cílené preventivní péči novinky, aby mohl klientům zajistit tak gramu Health Plus by se brzy měla stát
navíc pomáhá předcházet vzniku chorob vysokou úroveň lékařské péče, jaká je rovněž telemedicína, tedy přímé spojení
z povolání či civilizačních nemocí, které dostupná v předních zdravotnických s lékaři pomocí videohovoru nebo chatu.
jsou častou příčinou předčasné ztráty zařízeních ve světě. „Kromě zmíněného Propojení telemetrie a telemedicíny nám
kvalifikovaných zaměstnanců.
eHEALTH se zaměřujeme například na umožní výrazné zrychlení a zjednodušení
genetiku, protože její poznatky se dají přístupu k lékařské péči, například bude
Nové trendy v medicíně
skvěle aplikovat v rámci individualizo- možné řešit lehčí obtíže klientů na dálku,
Technologie se ve 21. století rychle rozví- vané medicíny. Nejde jen o možnosti aniž by museli přijít za svým osobním
její, Program Health Plus se proto stále cílené prevence vycházející z genetických lékařem přímo do ordinace,“ uzavřel zasnaží zavádět technické i medicínské vloh, které jsou u každého z nás odlišné, kladatel Programu Health Plus.

Ing. Petr Provázek, MBA, jednatel

JUDr. Michaela Löblová, obchodní ředitelka
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MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

AKTUÁLNĚ
KE COVID – 19
Jak hodnotíte opatření naší vlády
k ovlivnění nákazy?

dostatečně připravena a tyto zkoušky se
budou opakovat.

V čem podstatném se liší
současná pandemie od těch
v historii?

Prozatím v podstatně nižším počtu obětí,
větší afinitou k očkování, v možnostech
Vláda zvolila epidemiologický přístup, mnohem větší hygieny a také v elektrokterý má omezit široký výskyt nákazy, po- nizaci zdravotnictví. Např. naši pacienti
stupně jej lokalizovat a eliminovat ložiska mají v rámci své roční platby od loňska
infekce. Oceňuji to, že v okamžiku, kdy byl k dispozici mobilní aplikaci, kterou pozvolen, je snaha ho prosazovat a udržovat. lovina využívá.

Jak se podle Vás chováme v době
epidemie my, Češi?
Vnímám jednotu, humanistický přístup a ochotu obětovat vysokou cenu za
ochranu zdraví.

Jaké máme podle Vás vyhlídky do
budoucna?
Nebezpečí není prozatím nikde zažehnáno, ve hře jsou mutace, opakované epidemie, dlouhodobá endemická ložiska.
To můžeme vidět na historických epidemiích neštovic, tuberkulózy, moru, cholery i chřipky. V každé epoše se objevila
nákaza, na kterou nebyla civilizace nikdy

Jaké jsou její výhody?
Výsledky vyšetření má klient k dispozici
ihned po jejich zveřejnění ošetřujícím
lékařem. Dále má možnost lékaře přímo
kontaktovat a také obdržet e-recept
nebo e-neschopenku. O našich klientech máme kompletní elektronickou
zdravotnickou dokumentaci, jejímž
prostřednictvím můžeme identifikovat
ty více rizikové. Můžeme kontrolovat
jejich poslední testy, celkový zdravotní
stav, procházet zavedenou medikaci
a také s nimi aktivně komunikovat. Doporučit jim vše, co přispěje k maximální
stabilizaci jejich stavu.

CHAT
S LÉKAŘEM
Riziko nákazy koronavirem a zavedení
karanténních opatření značně omezilo
možnost osobní návštěvy u lékaře pro
chronicky nemocné pacienty nebo lidi
s menšími zdravotními obtížemi. Tým
společnosti Program Health Plus proto
během tří týdnů výrazně urychlil vývoj
celkového řešení mobilní aplikace HealthPlus přezdívané „poliklinika v kapse“.
Nově je do této aplikace integrováno
online chatové a videochatové řešení
firmy Mluvii. Klienti polikliniky tak
mohou o svých zdravotních obtížích
chatovat se svým osobním lékařem i vybranými specialisty, kteří vyhodnotí situaci a doporučí vhodný postup, vystaví
eRecept nebo eNeschopenku, případně
pozvou klienta na vyšetření do ordinace.
Přes chat je možné komunikovat také
s pracovníky recepce polikliniky, kteří
řeší termíny vyšetření a veškeré administrativní záležitosti, mnoho věcí je tak
možné snadno a rychle vyřešit pomocí
online chatu přímo z tepla svého domova.

PROGRAM HEALTH PLUS
KOMPLETNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO DOSPĚLÉ
KOMPLETNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO DĚTI
FIREMNÍ PÉČE
BENEFITY

Program H plus, s.r.o.
Kartouzská 3274/10 (pavilon F)
150 00 Praha 5
recepce Kartouzská:
tel.: + 420 227 071 111
e-mail: recepce@programhplus.cz
www.programhplus.cz
nonstop call servis na lince
+ 420 731 611 767
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POKUD NEJDE O ŽIVOT,
NEJDE V PODSTATĚ O NIC
Společnosti Samostatná ordinace gynekologa s.r.o. a Pro Gyn s.r.o.
vznikly s cílem poskytovat pacientkám všech věkových kategorií nepřetržitou
léčebně preventivní gynekologickou a porodnickou péči.

PROFESIONÁLNÍ
ZÁSADY
Smyslupně oboustranně
komunikovat, efektivně
využívat znalostí a zkušeností
a v krátké době dosahovat
optimálních výsledků.

Samostatná ordinace gynekologa s.r.o.
je smluvním partnerem všech českých
zdravotních pojišťoven.
Pro Gyn s.r.o. není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven – zajišťuje
rozšířený servis, osobní nadstandardní
služby a zdravotní péči nepojištěným klientkám. Svojí činností se obě společnosti
navzájem doplňují a umožňují tak péči
na špičkové úrovni.

Klademe velký důraz na individuální přístup ke každé klientce, pečlivý
rozbor jejích potíží, detailní vyšetření a léčbu s využitím nejnovějších
poznatků v oboru a metod klinické
medicíny.
Zásadní význam přikládáme komplexní preventivní péči včetně včasné
diagnostiky nádorových onemocnění
ženských orgánů. péče je zajištěna vy-

MUDr. Jana
CONTRERAS
ŠKLÍBOVÁ
gynekolog porodník
zakladatelka a majitelka ProGyn, s. r. o.

Vzdělání
Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

Praxe
Gynekologicko porodnické oddělení NsP Příbram
Gynekologicko porodnická klinika FN Bulovka
Založení ProGyn ,s.r.o.

Členství
Česká lékařská komora, Česká gynekologicko porodnická společnost, Společnost soukromých gynekologů
ČR, Mezinárodní společnost pro ultrazvuk v gynekologii
a porodnictví , Mezinárodní společnost pro klimakterium
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NABÍDKA PÉČE

sokou erudicí jednotlivých členů lékařského týmu, jejich klinickou praxí a v neposlední řadě špičkovým přístrojovým • Program léčebně preventivní péče
vybavením naší praxe.
hrazené ZP
Kultivované prostředí a absolutní • Program léčebně preventivní péče
diskrétnost je v našich společnostech
hrazené ZP + rozšířený servis
samozřejmostí.
• Osobní nadstandartní služby

SLUŽBY

Gynekologické
preventivní vyšetření
Je cíleno na vyhledávání zánětlivých nebo
nádorových onemocnění ženského pohlavního ústrojí. Základem prevence

Naši lékaři – gynekolog-porodník

MUDr. Roman Soldán

Prim. MUDr. Jiří Šulc

Mudr. Irena Prázová

MUDr. Tereza Ettlerová

MUDr. Jindra Příhonská
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je gynekologické vyšetření, kolposkopie
a odběr cytologie. Cytologie je metoda,
která dokáže odhalit patologické stavy na
čípku děložním: zánětlivého, před nádorového nebo nádorového původu. Cytologické vyšetření se provádí stěrem ze zevní
části děložního čípku a z vnitřního kanálu
hrdla děložního jemným odběrovým kartáčkem. Odebraný vzorek se aplikuje na
sklíčko, které je odesláno na vyšetření do
specializované laboratoře – Centra gynekologické onkologické prevence. Výsledky
jsou k dispozici do 14 dnů. Odběr trvá
několik sekund a je bezbolestný.
Tato péče je hrazena ze zdravotního
pojištění. Pacientky si i nadále mohou
vyžádat v meziobdobí (dříve se jednalo
o tzv. půlroční kontroly) odběr cytologie
klasické na „sklíčko“ nebo o vyhodnocení
cytologie do tekutého média.
LBC (Liquid Based Cytology), která
slouží k detekci rakovinných a pre-rakovinových buněk z děložního čípku. Při
této metodě počítač najde všechny rakovinné buňky, takže přesnost odečtu přesahuje 90%. Nádobky s LBC se skladují
v laboratoři 1-6 měsíců, je možný odečet
dodatečného genetického vyšetření na
papilomaviry (detekce HPV) i provést
imunochemický průkaz p16 onkogenu,
který označí rakovinové buňky, což v klasickém stěru nelze. Tato metoda zvyšuje
možnost včasného záchytu závažných
buněčných změn na děložním čípku.

Vyšetření při akutních obtížích
Služby anesteziologa

Genetické testování
Naše gynekologická ordinace vám může
zprostředkovat vyšetření vrozených dispozicí k některým dědičně podmíněným
onemocněním. Krevní test bude proveden
v ordinaci a předán k vyšetření do akreditované genetické laboratoře. Ženám u kterých je zvýšené riziko těchto dědičných
onemocnění je pak toto vyšetření hrazeno
ZP – ostatní mají možnost provedení testu
za úhradu.
• Trombofilní stavy (dědičně podmíněná
zvýšená srážlivost krve)
• Dědičný typ karcinomu prsu
a vaječníků (BRCA 1,2)

Pracují pro nás stabilně a dlouhodobě dva
zkušení smluvní anesteziologové MUDr.
Soňa Dobíšková a MUDr. Vojtěch Šklíba.
Zajišťují péči pro naše klientky, které
podstoupí některý z malých operačních
výkonů na našem operačním sálku. Jedná
se o tyto léčebné a kosmetické úkony loop
ošetření čípku děložního, biopsie – odběry materiálu na rozbor, kyretáže dělohy,
punkce cystzevního genitálu, průchodnost vejcovodů plastické úpravy zevního
genitálu. Tato péče zahrnuje anesteziologický dohled, t.j. monitorování životně
důležitých funkcí, podání analgosedace
– nitrožilně podané látky k omezení bo- Mimotělní
lestivého vnímání prováděného zákroku oplodnění
i k celkovému zklidnění a podání krátko- Ve spolupráci s IVF centrem ISCARE
dobé nitrožilní anestezie, určené k am- nabízíme pacientkám zařazeným do
bulantním zákrokům, která se vyznačuje programu IVF + ET ( mimotělní oplodrychlým nástupem účinku a také rychlým nění) možnost přípravy k vlasnímu
odbouráváním, což umožňuje po 2 hodi- provedení umělého oplodnění v naší
nách sledování v našem zařízení, být do- ordinaci.
praven Vašimi blízkými do domácí péče.
Pacientky tak můžou absolvovat část
celého procesu v tzv. ”domácích“ podSlužby interní lékařky
mínkách. Jedná se vytvoření vhodného
Zajišťuje zkušená interní lékařka MUDr. stimulačního protokolu (hormonální
Eva Astlová – majitelka vlastní praxe přípravy za účelem dosažení optimál(www.interna-astlova.cz)
ního počtu vajíček vhodných k miKaždý čtvrtek dopoledne v naší or- motělnímu oplodnění), ultrazvukové
dinaci provádí sonografie štítné žlázy kontroly procesu zrání vajíček a vhodné
interní předoperační vyšetření a interní načasování k odběru vajíček, které pak
kontroly včetně EKG u těhotných.
již probíhá v IVF centru.

PROGYN, S. R. O.
Pro Gyn s.r.o.
Běloveská 656,
199 00 Praha
www. progyn.cz
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KDYŽ SE OHLÉDNU, JE POČET DĚTÍ,
KTERÉ SE DÍKY NAŠÍ PRÁCI ZA TA LÉTA
NARODILY, MALÉ OKRESNÍ MĚSTO
Pane docente, proč jste se kdysi
jako mladý lékař rozhodl pro tuto
krásnou lékařskou profesi?
Léčbě poruch plodnosti nejen metodami
asistované reprodukce se věnuji od roku
1986. V té době hlavní příčinou poruch
plodnosti bylo pozánětlivé poškození
vejcovodů, takže v této době „kvetla“ mikrochirurgická operativa. Během těchto
výkonů jsme se snažili obnovit zánětem
poškozené anatomické poměry v malé
pánvi a zprůchodnit uzavřené vejcovody.
Bohužel tyto zákroky byly úspěšné jen

u části pacientek a tak zcela logickým
krokem bylo zahájit program, který
umožnil obejít funkci poškozených vejcovodů, a tím bylo mimotělní oplodnění.

Léčbou sterility se zabýváte přes
30 let. Jakými zásadními změnami
díky vědě, výzkumu a pokroku
technologií tento obor prošel?
Máte pravdu, opravdu jsem měl to štěstí,
že jsem se mohl účastnit rozvoje moderní
reprodukční medicíny (považujeme-li za
začátek moderní reprodukční medicíny

narození Louisy Brownové v roce 1978)
od úplných začátků až do dnešní podoby.
Opravdu nelze ve stručnosti popsat, jak
zásadně se celý obor během této relativně
krátké doby změnil, lze to však dobře
dokumentovat na dvou skutečnostech:
dnes neexistuje pár s poruchou plodnosti, kterému by reprodukční medicína nebyla schopna nabídnout nějaké
řešení jejich situace. Za stejně důležitý
považuji dále tu skutečnost, že postupy
asistované reprodukce již nejsou výhradou párů s poruchou plodnosti, ale staly

Doc. MUDr. Tonko
MARDEŠIĆ, CSc.
Ředitel pro léčebnou péči a odborný zástupce
pro obory gynekologie, porodnictví a reprodukční medicínu
Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. se zabývá diagnostikou a léčbou sterility
již od roku 1986, kdy pod jeho vedením tým dosáhl řadu priorit v rámci
Československa a posléze České republiky (první porod po přenosu rozmraženého embrya, první porody po aplikaci mikromanipulačních postupů
v oblasti zona pellucida, aplikace kokultivačních systémů).
Od počátku roku 1996 je doc. Mardešić vedoucím lékařem Sanatoria Pronatal, kde se spolupracovníky realizuje představy o optimálních diagnostických a léčebných postupech u párů s poruchou plodnosti.
Kromě bohaté přednáškové činnosti doma i v zahraničí je autorem mimo
jiné řady kapitol v domácích i zahraničních publikacích, několika monografií a řady původních prací.
Dlouholetý člen Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii
(ESHRE), kde působil i jako člen Executive Committee ESHRE, opakovaně
byl členem výboru České gynekologické společnosti (ČGPS) a je členem
výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS.
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se běžnou součástí mnohem širších me- jezdí léčit i páry ze zahraničí (a nejen ze produkci. Kromě „běžné“ hormonální
dicínských programů a strategií (např. zemí EU).
léčby my sami provádíme všechny chipři prevenci početí postiženého plodu
rurgické výkony vedoucí k obnovení
u párů se známým genetickým rizikem V čem se liší, vyniká, v čem
plodnosti nebo které jsou nezbytným
či ochrana budoucích reprodukčních naopak vidíte nedostatky?
předpokladem pro úspěch následné léčby
funkcí u pacientů s onkologickým one- Česká republika je poměrně výjimečná metodami asistované reprodukce. Je velmocněním).
tím, že máme relativně liberální legisla- kou výhodou, provádí-li zákrok lékař,
tivní situaci (byť zdaleka nemůžeme vy- který pacientku zná a bude ji mít v péči
Jaká je odborná a profesní úroveň užívat všech možností, které asistovaná i nadále. Jsme také jedním z mála prav českých centrech reprodukční
reprodukce nabízí) a současně velmi covišť, které má vlastní genetické labomedicíny ve srovnání se
přísnou kontrolu kvality poskytované ratoře pokrývající kompletní spektrum
zahraničními?
péče. Tato situace není ve světě běžná potřeb oboru – od cytogenetiky před
Jsem naprosto přesvědčen, že repro- a nepochybně přispívá k rozvoji a dob- molekulární genetiku až po preimplandukční medicína je jednou z „výkladních rému jménu české reprodukční medicíny. tační genetiku zabývající se genetickým
skříní“ českého zdravotnictví. Dlouvyšetřováním embryí ještě před jejich
holeté zkušenosti, vysoká odbornost A v čem vyniká vaše Sanatorium
přenosem do dělohy.
a přísná pravidelná kontrola kvality po- Pronatal?
skytované péče ze stran státních orgánů Sanatorium Pronatal se skutečně liší od Podle jakých kritérií se mají
jsou základem nejen vysoké úspěšnosti, většiny ostatních pracovišť tím, že me- postižené páry rozhodnout pro
ale i bezpečnosti léčebného procesu. tody asistované reprodukce jsou pouze péči v konkrétním zařízení?
Právě pro tyto skutečnosti je Česká re- částí naší práce. Řada párů s poruchou To je velmi obtížná otázka, kterou snadno
publika jednou ze zemí, kam se často plodnosti nepotřebuje asistovanou re- nezodpoví ani odborník. Skutečností je,
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že léčbu metodami asistované reprodukce mohou v ČR provádět pouze tzv.
tkáňová centra, tedy pracoviště, která
jsou pravidelně auditována státními
orgány – jejich seznam lze nalézt na
stránkách SÚKL.

Kolik párů v Česku přibližně řeší
problémy s neplodností?
Udává se, že v hospodářsky rozvinutých
zemí má problém s plodností asi 16%
populace v plodném věku. Není důvod,
aby Česká republika na tom byla jinak,
nicméně přesná čísla lze jen velmi obtížně získat a ověřit.

Co by mělo být hlavním
podnětem k tomu, aby pár
vyhledal odbornou péči centra
asistované reprodukce?
Důvodem pro konzultaci (a to samo- nekologických onemocnění, která mohou a pomoc odborníka. Výsledkem je, že rok
zřejmě ještě neznamená zahájení jaké- negativně ovlivnit možnost otěhotnět od roku přicházejí ženy ve stále vyšším
koliv léčby) je, pokud se ženě nedaří (děložní myomy, endometrióza, pánevní reprodukčním věku. Na tuto situaci se
otěhotnět po jednom roce pravidelného záněty). Aby to bylo ještě složitější, biolo- snaží reagovat tzv. „social freezing“- tedy
nechráněného pohlavního styku. Je sa- gický věk nemusí jít ruku v ruce s věkem odběr a zamražení vajíček pro případ, že
mozřejmé, že u žen v pokročilém repro- reprodukčním – zásoba vajíček ve vaječní- by žena v budoucnu – až bude mít zájem
dukčním věku (zde máme na mysli ženy cích se může výrazně zmenšovat i u mlad- o těhotenství – měla problém a mohla by
ve věku 40 let a více) není na místě vyčká- ších žen. Naštěstí současná reprodukční tedy pro otěhotnění použít svá „mladší“
vat takto dlouho a měly by konzultovat medicína má velmi exaktní možnosti, rozmražená vajíčka. Postup má své zaodborníka rychleji.
jak posoudit tzv. ovariální rezervu – tedy stánce i odpůrce, důležité je racionální
funkční stav vaječníků a tímto způsobem rozhodnutí: mrazit vajíčka v pokročilém
Platí, že plodnost ženy
můžeme ženu velmi přesně informovat reprodukčním věku je málo efektivní.
je dána do určitého věku.
o její aktuální situaci. V každém případě Naopak je známo, že mrazí-li vajíčka
Kdy může být žena relativně v
doporučujeme párům realizovat své re- velmi mladé ženy, podaří se jim najít
klidu a kdy má zvýšit pozornost,
produkční plány do věku 35 let, později partnera a otěhotnět přirozeně, takže
že není něco v pořádku?
se zvyšuje riziko, že budou potřebovat svoje zamražená vajíčka nebudou nikdy
Věk ženy je sám o sobě zásadním pro- pomoc specializovaného pracoviště.
potřebovat. Nutno tedy k tomuto postup
gnostickým faktorem nejen pro naději
přistupovat – nejlépe po konzultaci s odna přirozené otěhotnění, ale i na šanci Dnešní ženy začínají na
borníkem, který má dostatečnou zkušena úspěšnou léčbu. S přibývajícím vě- těhotenství často pomýšlet
nost – racionálně a uváženě.
kem ženy výrazně stoupá procento žen- relativně pozdě, jsou si vědomy
ských pohlavních buněk (vajíček), které toho, že si mohou nechat zmrazit
Co je prvním důležitým krokem
nejsou geneticky v pořádku. Geneticky „předem“ vajíčka? Je o této
lékaře, na kterého se obrátí pár
abnormální vajíčko nemůže dát základ metodě dostatečně podle Vás
s problémy početí?
zdravému těhotenství, v horším případě mladá generace informována?
Možná Vás překvapím, ale od začátku
může dojít k porodu plodu s geneticky Odkládání těhotenství do stále vyššího za nejdůležitější při práci s párem s popodmíněnou poruchou (všem známá věku je dnes hlavním problémem re- ruchou plodnosti považuji vybudování
skutečnost, že s věkem ženy stoupá riziko produkční medicíny. Čím později se důvěry. Jedná se o velmi intimní a citlivou
Downova syndromu u plodu). S věkem žena snaží otěhotnět, tím později zjistí, oblast, přitom než dojde k úspěchu může
ženy také stoupá riziko přidružených gy- že je problém a že potřebuje konzultaci se jednat i o běh na dlouhou trať – a to se
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nemůže podařit bez vybudování důvěry Jako vždy za optimální považuji zlatou
mezí lékařem a léčeným párem. Jistě jsou střední cestu. Není možné, aby nám papáry, které přijdou na vstupní konzultaci, cient diktoval a předepisoval postupy,
za měsíc absolvují mimotělní oplodnění které použijeme. V každém případě ale
a za dalších 14 dnů odcházejí s pozitivním potřebujeme aktivní spolupráci obou
těhotenským testem – a pocitem, že není partnerů, protože jinak je domluva na
nic snadnějšího než otěhotnět tímto způ- smysluplné léčbě obtížná.
sobem. Jsou však i páry, kde cesta vedoucí
k pozitivnímu těhotenskému testu (a porodu zdravého dítěte) je dlouhá a trnitá.
A to nejde bez vzájemné důvěry.

Jaký máte pane docente
Vy svůj osobní manuál postupu?
Stane se Vám, že za tolik let
bohaté praxe už předem dokážete
odhadnout budoucí situaci páru?
Každý z kolegů, kteří působí v jakémkoliv lékařském oboru dost dlouhou dobu,
Vám potvrdí, že v medicíně o překvapení
není nikdy nouze. Samozřejmě od prvních výsledků je zřejmé, jak snadná či
komplikovaná léčba bude, navíc v reprodukční medicíně je situace složitější
o to, že plodnost je vždy záležitostí páru
a nikoliv jednotlivce. Je však nezbytné
vždy pár otevřeně informovat nejen
o potřebných postupech, ale i o reálně
naději na úspěšnou léčbu tak, aby měli
oni sami možnost se informovaně a kvalifikovaně rozhodnout.

Přicházejí k Vám klienti zcela
neinformovaní nebo již mají
určité znalosti a představy, které
načerpali dejme tomu z internetu?
Obě situace jsou poměrně časté. Na
jedné straně přicházejí pacienti, kteří
o základních aspektech plodnosti a neplodnosti mají jen velmi neúplné informace, na druhé straně páry, které
absolvovali řadu léčebných pokusů na
jiných pracovištích, pravidelně konzultují „dr. Googla“ a jsou velmi podrobně
seznámeni se současnými možnostmi
reprodukční medicíny.

Co je potom lepší, informovaný
klient, které „leccos“ ví nebo ten,
který se neptá a nechá konat Vás?

Vaše špičková zařízení
po celé republice si zcela jistě
vybírají nejlepší odborníky.
Jaké máte parametry pro
výběr Vašeho lékařského týmu?
Za nejlepší recept považuji vychovat si
spolehlivé členy pracovního týmu na
vlastním pracovišti. A za úplně největší
úspěch považuji, když „žák“ přeroste
svého učitele.

Existují zdravotní problémy u žen,
které způsobují neplodnost častěji
než ostatní? Které to jsou?

Asistovaná reprodukce se postupně potýkala s řadou problémů, které musela řešit.
Není zde místo postupně vyjmenovávat
všechny milníky, které měnily techniky
asistované reprodukce až do dnešní podoby. Vyřešily se nejtěžší případy poruch
Často se zdravotní problémy
mužské plodnosti, vyřešil se problém
obecně svádí na stres,
vícečetných těhotenství, prakticky jsme
dá se dnes podle Vás,
eliminovali riziko hyperstimulačního
žít bez určité míry stresu?
syndromu. V současné době je největší
Obávám se, že stres se v naší zrychlené výzvou reprodukční medicíny změna redobě stal součástí života většiny populace. produkčního chování populace – resp.
Jiná je potom otázka stresu v souvislosti odsouvání těhotenství do stále vyššího
s poruchou plodnosti. Míru stresu lze věku. Kromě medicínských aspektů má
různými způsoby hodnotit a jistě lze tento jev i důsledky demografické, propředpokládat, že vysoká míra stresu se tože je prokázáno, že většina žen díky
negativně uplatňuje i v oblasti repro- této situaci nestihne porodit tolik dětí,
dukce. Na druhé straně je jasně doká- kolik si původně plánovala.
záno, že samotný problém s otěhotněním
je výrazným stresujícím faktorem, který Kdy nastává fáze tzv. náhradního
negativně ovlivňuje kvalitu života párů mateřství a jak na tuto „instituci“
s tímto problémem.
pohlížíte? Praktikuje se v Česku?
Náhradní mateřství je výjimečná léčba
Trpíte i Vy, špičkový odborník,
pro výjimečné případy. Klasickou indivzdělaný úspěšný člověk
kací jsou situace, kdy se žena narodí bez
stresem? Jak to řešíte?
dělohy, ale má funkční vaječníky, nebo
Jak rád bych Vám odpověděl, že jsem při porodu či z důvodu onemocnění
přišel na recept, jak stres ze svého ži- o dělohu přijde, ale vaječníky zůstanou.
vota eliminovat. Bohužel není tomu Pro tyto páry je náhradní mateřství
tak. Čím jste aktivnější, tím více máte možností, jak mít geneticky vlastní dítě.
různých povinností, jednání, schůzek, Náhradní mateřství v Česku zákon nepřednášek, které musíte napsat po no- upravuje (ale ani nezakazuje), v každém
cích, protože přes den jste v ambulanci případě však za matku dítěte je považonebo na sále. Mně osobně určitě pomáhá vána žena, která dítě porodí a genetičtí
vyčistit si hlavu fyzickou aktivitou a po- rodiče si (své) dítě musí osvojit. Jistě si
bytem v přírodě.
umíte představit, že v tomto procesu
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může dojít k nemalým problémům.
V každém případě léčebných cyklů s využitím náhradního mateřství je v České
republice každoročně několik desítek.

Myslíte si, že pokud by ženy
i muži dodržovali určitá
pravidla a postoje, která vedou
k přirozenému těhotenství,
že by klientů v centrech
asistované reprodukce ubylo?

pracujeme s onkology – jejich léčba je
dnes mimořádně úspěšná, bohužel často
s následky v oblasti plodnosti. Moderní
reprodukční medicína disponuje celou
řadou postupů, jak pomoci vyléčeným
onkologickým pacientům s budoucí
reprodukcí.

V čem spatřujete Vy osobně
lékařský zázrak? Pro nás laiky
je to stále velké neznámo,
Nejsem si zcela jist, protože příčiny po- manipulovat s lidskými buňkami,
ruchy plodnosti se během let zásadně geneticky je zkoumat, divíte se

ještě stále zázraku, který se stal
Vaší každodenní prací?
Každé těhotenství je svým způsobem
zázrak, možná o to více pro nás, kteří
více než jiní vědí, jak obtížné je někdy
toho dosáhnout.

A co je na vašem oboru
nejkrásnější?
Štěstí, které do života přinášíme párům,
kterým jsme pomohli k úplné rodině
a samozřejmě hmatatelné a krásné výsledky naší práce.

mění. Kdysi se v naprosté většině případů jednalo o pozánětlivé poškození
vejcovodů, dnes ve více než v polovině
případů řešíme sníženou plodnost muže
jako jediný či komplikující faktor poruchy plodnosti páru, navíc velmi často
v kombinaci s pokročilým reprodukčním
věkem ženy. Jednoduchou- ale obtížně
uskutečnitelnou radou – je včas realizovat své reprodukční plány.

Na co jste pyšný, sám za sebe,
za kliniku?
To nejpodstatnější – když se ohlédnu – je
počet dětí, které se díky naší práci za ta
léta narodily – je to malé okresní město.
Samozřejmě jsem rád, že naše pracoviště
je díky kvalitě poskytované péče a úspěšnosti známé i ve světě a díky tomu jsou
naše děti opravdu na všech obydlených
kontinentech.

Podílíte se nebo víte o nějakém
vědeckém pokroku ve vašem
oboru, který chystá ještě lepší
metody než doposud?
Čili-kam podle Vás kráčí obor
reprodukční medicíny?
Již jsem se zmínil, že reprodukční medicína je dnes součástí mnohem širších
léčebných strategií, než pouze léčba
párů s poruchou plodnosti. Asistovaná
reprodukce například zcela organicky
srostla s reprodukční genetikou, bez
této spolupráce a symbiózy si dnes nelze moderní (a bezpečnou) reprodukční
medicínu představit. Stále úžeji spolu-

O PRONATALU
Už přes 20 let se zabývá léčbou neplodnosti. Provozuje 6 center
asistované reprodukce a vlastní genetickou laboratoř. Abychom
měli jistotu, že vy i vaše miminko budete v pořádku, otevřeli jsme
v Praze centrum prenatální diagnostiky.
PRONATAL byl založen v roce 1996. Za tu dobu pomohl na svět již
tisícům dětí. Od roku 2016 je členem skupiny MEDICON, která je
jedním z největších provozovatelů ambulantních zařízení v Praze.
V současné době má PRONATAL a všechny jeho provozy okolo 260
zaměstnanců, kteří každý rok poskytují péči přibližně 4 000 párů.
www.pronatal.cz
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FIRMA NADĚJE

bylinné kúry – tinktury – masti – knihy – osvěta
www. nadeje-byliny.eu

MÝM NEJVĚTŠÍM ŽIVOTNÍM BOHATSTVÍM
JSOU LIDÉ KOLEM MNE A VŠÍM, CO DĚLÁM,
JIM CHCI POMOCI
Firmu Naděje, zaměřenou na výrobu bylinných tinktur, založila Jarmila Podhorná v roce 1999
a jako první člověk v republice začala vyrábět gemmoterapeutika – výtažky z pupenů rostlin. Vybudovala
ukázkovou zahradu z našich a čínských bylin a sad pro pupeny, který je světovým unikátem. Jejím přáním
je předávat své zkušenosti z oblasti gemmoterapie i alternativní medicíny především nemocným.
Mgr. Jarmila Podhorná je českou bylinkářkou, která celý svůj život zasvětila
pomoci druhým a její láska k přírodě se
stala jejím životním posláním.
Když začala před jednadvaceti lety
zkoušet výrobu i účinky některých bylin
na různé zdravotní problémy, nenapadlo
ji tehdy, že může tolika lidem v dnešní
i další generaci pomoci.
Její firma, produkty, osvěta a poznatky
o celé řadě zdravotních problémů jsou
vyhledány lidmi, kteří věří na klasickou
léčbu, ale i pomoc alternativní medicínou.
Po odchodu do důchodu si paní Jarmila zřídila skromnou laboratoř, ve které
se pokusila vyrobit svůj bylinný preparát.
Podařilo se jí to a tím vše začalo.
Bylo třeba vybudovat moderní pracovní prostory pro výrobu a dostat do
povědomí lidí možnosti použití jejích
výrobků pro zlepšení zdravotního stavu.
Samozřejmostí bylo třeba vyřízení veškerých povolení Ministerstva zdravotnictví
a seznámit veřejnost s účinky bylin.
Byla to těžká doba. Ročně podnikala až
80 přednášek po celé republice, účastnila
se mnoha rozhlasových i televizních vysílání na téma řešení zdravotních problémů
a veškeré finanční prostředky, získané prodejem, použila k výstavbě prostor pro výrobu, distribuci, poradenství a propagaci.

Obor
gemmoterapie
se rozvíjel ve Francii
a je nazýván
„bylinkářstvím
21. století“.

Mgr. Jarmila PODHORNÁ
majitelka Naděje

Ocenění
2010 titul Živnostník roku Olomouckého kraje a 2. místo v republice
2013 titul Marketér roku a cena Malý delfín
2016 pamětní medaile Univerzity Palackého v Olomouci
u příležitosti jejího 450. výročí založení
1. místo v celostátním projektu Ocenění Českých
Podnikatelek v kategorii Inovativní podnikání
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Jako první v republice začala vyrábět
tinktury z pupenů rostlin jako potravinový doplněk podporující pomoc, regeneraci organismu a očistu orgánů.
Na popud Ing. Josefa Dostála, bývalého ředitele Průhonického parku, vybudovala zahradu pro pupeny na 2 ha,
která je zároveň světovým unikátem.
Také součástí firmy je ukázková zahrada
našich a cizokrajných bylin, na realizaci
se podílel prof Pavel Valíček. Jedna zahrada je tzv. ukázková, druhá produkční,
která na ploše 2 ha slouží jako zdroj pro
získání pupenů v jarním období. Vytvořené zásoby pak musí vydržet na celý rok.
Jarní a letní období v Brodku u Konice
bývá vždy ve znamení návštěv zahrad, kde
mají návštěvníci možnost si při přednášce
paní Jarmily vyslechnout možnosti použití bylinných prostředků pro jejich zdraví.
Mezi hosty zahrad patří široká veřejnost
z celé republiky ale i studenti Palackého
univerzity v Olomouci a Zemědělské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Sen o úspěšné firmě se této výjimečné
ženě po mnoha letech tvrdé práce a úsilí
vyplnil. To, že je úspěšná, dokazují stovky
lékařů a léčitelů, kteří s jejími preparáty
pracují, klienti, kteří se na ni s důvěrou
obracejí a v neposlední řadě veřejný obdiv a řada ocenění.
Firma Naděje dodává své produkty
do lékáren a většiny našich předních
velkoobchodů, které mají obchodní sítě
po celé ČR i v zahraničí.
V současné době má firma v sortimentu více jak sto druhů bylinných
tinktur, z nichž mimořádně účinné jsou
tinktury vyrobené z pupenů rostlin.
Jarmila Podhorná v současné době buduje v Brodku u Konice regenerační centrum, ve kterém budou mít lidé možnost
pomocí přístrojů zjistit příčiny svých zdravotních problémů a zároveň je napravovat. Je to velmi náročná záležitost, protože
stavba i přístroje jsou finančně nákladné,
přesto si je paní Jarmila jista, že to má obrovský smysl pro současné i budoucí generace. Je šťastná, že může svou prací pomáhat lidem a našemu kousku krásné země.
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TOPOL POVAŽUJI ZA JEDEN Z NEJMIMOŘÁDNĚJŠÍCH STROMŮ
Paní magistro, proč lidé věří
přírodním produktům?

gemmoterapii, která spočívá v působení čena pro člověka, který trpěl boreliozou
výtažků z pupenů rostlin – gemmotera- a žádná léčba mu nezabírala. Chtěla jsem
mu pomoci a tak jsem zvolila a zpracoProtože pomáhají. Specielně gemmotera- peutik na lidský organismus.
Už jako malá jsem chodívala s ba- vala tinkturu z topolu, který považuji za
pie pomáhá celkově regenerovat a pročišťovat organismus, to potřebujeme všichni, bičkou po loukách sbírat bylinky, učila jeden z nejmimořádnějších stromů. Po
obzvlášť ve vyšším věku. I když léčba pů- se o jejich síle a účincích, naslouchala užití jedné lahvičky tinktury se za měsíc
sobí pomaleji a chce čas, není na ni nikdy jejímu vyprávění a netušila, jak mi to dostavil u toho pacienta téměř zázračný
pozdě. Pročištěním a regenerací se zvýší ovlivní celý život. V mládí jsem nastou- účinek – velká úleva, ústup příznaků, doimunita organismu a orgány lépe pracují. pila jako učitelka přírodopisu a chemie konce se brzy vrátil do zaměstnání.
na základní školu v Brodku u Konice a už
Tento důkaz mě přesvědčil, že musím
tehdy jsem pozorovala problémy svých pokračovat dál, nenechat si svoje znalosti
Pamatujete si, kdy jste se
poprvé rozhodla pro výrobu svých žáků, pilně si je zapisovala a přemýšlela, jen pro sebe a založit firmu. Zpočátku
co by jim mohlo pomoci. Všechny zá- jsem pracovala sama a po roce zaměstbylinných tinktur?
Odjakživa jsem studovala a získávala pisky mám schované dodnes, často nich nala první pracovnici. Jakmile se začaly
dostavovat první úspěchy a žádosti, zainformace v oblasti lidského organismu listuji a pročítám je.
čala jsem postupně přibírat další zaměsti alternativní medicíny a pro výrobu tinknance. Postavila jsem několik nových butur jsem se rozhodla v době, kdy jsem Kde jste vyrobila první tinkturu?
četla Herbář léčivých rostlin pana Janči Vyrobila jsem ji sama ve svém sklepě dov pro výrobu, skladování, pro různé
a Zentricha, novém léčebném směru – z našetřených peněz na důchod. Byla ur- semináře a školení.
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JAK PODPORUJEME LÉČBU GYNEKOLOGICKÝCH POTÍŽÍ
Fenoménem ženských zdravotních problémů jsou různá gynekologická onemocnění. Jaké v této oblasti vyrábíte tinktury?
V oblasti gynekologie je celá řada bylin na prevenci i řešení různých nemocí a poruch. Je to především ptačí jeřáb,
lékořice, andělika, měsíček, kotvičník a maliník. Ovšem na různé poruchy jsou různé sestavy pro jejich řešení,
a podle problémů zařazujeme byliny pročišťující, odplísňující, zvedající imunitu a proticysticky působící.
Další jsou na klimakterium, sterilitu, prevenci cyst a myomů a ostatní problémy.

Od kdy byste užívání tinktur
ženám doporučila?
Od dospívání a dospělosti.

Která bylina je podle Vás
pro ženy nejdůležitější ?

Jaké jsou Vaše zkušenosti
s odběrem Vašich preparátů na
podporu léčby ženských obtíží?

Existuje nějaký životabudič, jak
na ženská onemocnění, tak na
celkovou zdravotní dobrou kondici
Výsledky odběratelů shromažďuji a roz- pro ženy? Co pro svoje pevné
děluji podle problémů. Velmi dobré vý- zdraví ve svém věku děláte Vy?

sledky jsou se sterilitou, cystami a my- Životabudiče jsou v podstatě gemmoPro udržení dobrého zdravotního stavu omy či s problémy v klimakteriu.
terapeutika – výtažky z pupenů rostlin,
jsou důležité byliny zvedající imunitu,
které obsahují spoustu regenerujících
jako je eleuterokok, gemmoterapeu- Co by měly ženy užívat
látek pro lidský organismus. Upředtikum z černého rybízu, lesního bezu preventivně?
nostňuji eleuterokok, topol, černý ryhroznatého, dále byliny čistící, jako je Každý člověk v dnešní době má tělo a ur- bíz. Prostředkem, který sice beru do
pýr, lopuch, bříza a byliny pročišťující čité orgány zanešené, proto je dobré se distribuce, ale je nejvíce povzbuzující
od plísní, bakterií i parazitů, penízovka, vždy zaměřit na osobní problémy, pro- a regenerující lidský organismus je
lichořeřišnice, ořešák americký a další.
čišťovat všechny hlavní ústrojí a orgány Matuzalém. Flavonoidové tablety, které
– játra, slinivku, cévy, močové cesty atd. obsahují tzv. molekulu života. Já sama

Proč podle Vás přibývá mladých
žen s onemocněním ženských
orgánů?

Onemocnění a problémy gynekologické
přibývají z několika důvodů: náročná
doba, stresy, brzké započetí pohlavního
života, znečištění prostředí plísněmi
a bakteriemi.

Jaký bylinný preparát byste
ženám doporučila po operacích,
např. po hysteroskopii,
hysterektomii nebo
po odstranění prsu?
Po a při nádorových onemocněních
doporučuji pomocnou kúru složenou
z bylin zvedajících imunitu a do určité
míry protinádorově působící, tedy eleuterokok, ořešák americký, vřes a kalisii.
Dále byliny pročišťující jako je pýr, bříza,
lopuch. Nutné jsou také byliny dodávající rostlinné ženské hormony, a to jeřáb
ptačí, lékořice, andělika, maliník, měsíček.
Sestava je vždy složena podle jednotlivých
problémů.
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využívám hlavně gemmoterapeutika, Důležitou formou Vaší
rádi více přírodu, práci na zahradě,
Matuzalém a také různé druhy alterna- propagace jsou Vaše přednášky?
přírody jsme více využívali pro svůj
tivní medicíny, masáže a akupunkturu. Ano, přednášek mívám kolem 80 za rok. život. V poslední době se začínají lidé
A snažím se pohybovat co nejvíce na Už jen cesta např. do Ústí nad Labem či znovu k těmto hodnotám vracet a spočerstvém vzduchu.
Děčína bývá náročná, ale mě opravdu lečně s tím k různým druhům přírodní
nabíjí reakce lidí a jejich zájem. Pořá- léčby.
dám v posledních letech oblíbené přednášky u nás v Brodku u Konice, které Budujete nyní
jsou spojeny s prohlídkou ukázkových v Brodku u Konice regenerační
Starat se pečlivě o svůj organismus a vy- zahrad.
centrum, ve kterém budou mít
užívat všech dostupných alternativ. Měly
lidé možnost pomocí přístrojů
by mít také nějakého koníčka, který jim Jak vnímáte svět dnes
zjistit příčiny svých zdravotních
pomůže překonat těžké životní situace, a z dob Vašeho mládí?
problémů a zároveň je napravovat.
snažit se pohybovat na čerstvém vzdu- Doba je opravdu jiná, mění se přístup Můžete nám prozradit,
chu, vynikající je chůze a běh. A cel- k životu, k práci, k hodnotám života. kdy zahájíte provoz?
kově v životě se snažit pozitivně řešit V době mého mládí jsme neměli sice Dnešní problémová doba mi nedovolí
problémy.
takové materiální hodnoty, ale byli jsme určit přesný termín, ale doufám, že to
skromnější a přátelštější. Měli jsme bude v letošním roce.

ŽENÁM DOPORUČUJI:

Když se ohlédnete
zpět na svoje začátky,
udělala byste něco jinak?

Udělala bych asi vše znovu stejným způsobem, i když jsem si vědoma, že to byla
a dosud je tvrdá cesta, která ovšem firmu
přivedla do této podoby. Vzpomínám na
spousty kompromisů, které jsem musela
udělat, aby se výroba rozvinula a zajistil
se odbyt.

Kde berete ve svém věku tolik
vitality a energie?
Má na tom jistě podíl moje genetická
výbava, navíc se snažím přírodními
prostředky podporovat organismus, žene
mne snaha pomoci lidem a také radost
z úspěchů.

Co je pro Vás největší odměnou?
Pochvala a úcta, hodně se o nich dovídám z emailů, kde naše prostředky
pomohly. Těchto pozitivních odezev
od zákazníků mám mnoho šanonů. To
je pro mě důkazem, že je moje cesta
správná a pozitivní a zpětné zprávy mi
jsou posilou při překonávání problémů.
Lidé jsou si již dnes vědomi, že prevence
bylinnou léčbou jim může oddálit vznik
civilizačních onemocnění nebo jim zabránit a to, že k tomu mohu přispět, mě
velice těší.

Stavba regeneračního centra v Brodku

ZLATICE MIX je originální přípravek pro
podporu obranyschopnosti organismu. Andrographis a bez černý podporují imunitní systém,
podporují obranyschopnost. Vilkakora příznivě
působí na imunitu, vrba má osvěžující účinky na
organismus. Směs je doplněna cenným včelím
produktem propolis.
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VÝROBA TINKTUR
Výroba bylinných tinktur firmy Naděje i obranný mechanismus – prevenci proti žená na energetickém působení, je nejprobíhá v provozu certifikovaném Mi- nemocem. Kombinací tinktur vznikly vyšší po dobu tří měsíců.V druhé fázi
nisterstvem zdravotnictví a je pečlivě bylinné kúry,které jsou složené jak z ně- vznikly patentově chráněné gemmoglutestována v průběhu celého procesu kolika bylinných tinktur, tak i z pupenů kany tzv. Zlatá řada a speciální výluhy na
v laboratořích. Bylinné produkty jsou a společně mohou komplexně působit na určité zdravotní problémy.
zpracovávány bez chemických a konzer- organismus, a zlepšovat zdravotní stav.
Další řadou produktů firmy Naděje jsou
vačních přísad. Rostlina v pupenech přePostupným vývojem firmy paní Pod- masti, oleje a výluhy, které doplňují léčbu.
chovává svůj genetický potenciál, proto horná objevila další možnosti, jak zvýVšechny výrobky jsou certifikovány
v nich shromažďuje nejcennější látky, šit účinek tinktur.Vybrané byly ošetřeny Ministerstvem zdravotnictví jako potrakteré tělo zotavují a současně vytváří včelím biopolem a jejich účinnost, zalo- vinový doplněk.
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PUPENY STROMŮ
Pupeny se sbírají z 53 druhů bylin stromů – v pupenové zahradě firmy. Na jaře se nalévají a jsou plné účinných látek. Nakládají se do čistého lihu ředěného lékárenským glycerinem. Jedna lahvička obsahuje několik hodin práce sběru. Jsou naloženy
21-24 dnů, potom se filtrují a tvoří základ pro konečnou tinkturu.

Jírovec

Vinná réva

Jasan

Borovice

Vrba

Bříza

Olše

VYSOCE ÚČINNÉ A VÁŽENÉ BYLINY
•
•
•
•
•

Bazalka posvátná – má indikaci na 25 druhů nemocí, hlavně nervové a střevní problémy
Řimbaba – působí na migrénu
Kozinec blanitý – čínský císař ji považoval za jednu z nejlepších bylin k regeneracei organismu po chemoterapii
Kustovnice – posiluje obranný systém, chrání játra i ledviny, má antioxidační účinky
Lichořeřišnice – pomáhá likvidovat bakterie v močových i dýchacích cestách
•

Bazalka

Lichořeřišnice

Třezalka

Pociťujete již na sobě projevy klimakteria?
Klimakterium, u nás známější jako přechod, je období v životě ženy a přichází
obvykle mezi 40. a 50. rokem života. Objevuje se průměrně 6 až 7 let před poslední
menstruací a může trvat i několik let po ní.
Příčinou je utlumení funkce vaječníků, které přestávají produkovat vajíčka, a snižuje
se množství ženských pohlavních hormonů, estrogenů a gestagenů, jež jsou tvořeny
právě zrajícími vajíčky.
Další změnou provázející klimakterium jsou výkyvy v menstruačním cyklu,
může být delší i kratší, než je obvyklé, a také
intenzita krvácení se mění. Postupem času
úplně vymizí, což se nazývá menopauza,
a ženské tělo ztrácí přirozenou schopnost
reprodukce, dostává se do tzv. reprodukčního klidu. Nástup je individuální a má na
něj vliv více faktorů, jako je dědičnost či
rasa, dokonce i geografie.
Nejčastější příznaky klimakteria
Mezi nejvíce rozšířené příznaky provázející klimakterium patří především bušení
srdce, návaly horka a noční pocení, které
často vedou k poruchám spánku. Tento
proces však doprovází celá řada dalších
projevů, k nimž patří bolesti hlavy a bolesti
kloubů, nevolnosti, potíže se zažíváním, závratě, poruchy soustředění, podrážděnost,
deprese a úzkost. Už při prvních příznacích
by žena měla navštívit lékaře a poradit se
s ním o možnostech, které jí život v tomto
období usnadní.
Prevence a jak na projevy klimakteria
Stejně jako u mnoha jiných zdravotních
obtíží, i u klimakteria je možná prevence,
díky níž se projevy přechodu dostaví s nižší
intenzitou a jejich průběh je mírnější.

Co ženám v tomto období života rozhodně
neprospívá, je kouření, konzumace alkoholu, kořeněných jídel, vyhýbat by se měly
i slaným a sladkým pokrmům. Právě zdravá
životospráva a pestrá strava jsou základem
úspěšné prevence. Je nezbytné, aby ženy
doplnily tělu minerály a vitamíny. Jedná
se především o vápník, železo a vitamín E.
Jedním z vhodných opatření pro prevenci
a zmírnění projevů klimakteria je dostatek
pohybu. Zajišťuje nám zdravé a silné kosti,
pevné svaly, působí proti osteoporóze, pozitivně působí na pružnost chrupavek, vazů
a šlach. Posiluje srdce, a krevní oběh tak
větší měrou zásobuje organismus kyslíkem
a výživnými látkami. V neposlední řadě
přispívá ke spalování tuků a zpevňování
celého těla. Díky pohybu narůstá energie
a chuť do života.
Dalším způsobem, jak působit na samotné nepříjemné projevy provázející období klimakteria, je užívání doplňků stravy
založených na doplňování fytoestrogenů
do těla. Aktuální novinkou od společnosti
VEGALL Pharma s.r.o. je nyní vylepšení
receptury doplňku stravy Sarapis soja +
červený jetel, ve kterém byl zvýšen obsah
izoflavonů o 50 %, a proto by u běžných klimakterických potíží měla stačit již jen jedna kapsle denně. Dávkování 2x1 by mělo
být použito hlavně u žen s vyšším rizikem
osteoporózy nebo u těch, které tuto nemoc
již mají a mají kontraindikaci hormonální
substituční terapie. Dále byly do receptury
přidány vitamin B6 ke zlepšení regulace
hormonální aktivity a vitamin D3 pro podporu normálního stavu kostí.

pro zmírnění příznaků klimakteria. Spočívá v přímém dodávání estrogenů v tabletách, injekčně, v krémech či náplastech.
Je vhodná pro rychlé odstranění nepříjemných projevů provázejících přechod a menopauzu. S vysokou úspěšností je účinná
na akutní příznaky jako návaly, bušení
srdce, pocení. Více než alternativní léčba
je účinná při inkontinenci, odstraňuje poševní a urologické potíže, brání vzniku infekcí močových cest a pohlavního ústrojí.
Nejvíce však pomáhá v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a osteoporózy. Pokud však ženě nepomáhají žádné doplňky
stravy, bývá jedinou volbou.
Přes všechna tato pozitiva má i tato forma
terapie má svá úskalí.
U žen, které nejsou schopny hormonální
substituční léčbu snášet, je nejvhodnějším
řešením již výše zmíněné řešení pomocí
různých doplňků stravy obsahujících fytoestrogeny.
Plnohodnotný život navzdory přírodě
Klimakterium je nedílnou součástí života každé ženy a je mnoho způsobů, jak se
s ním vypořádat. Pohyb, zdravá strava, duševní pohoda, to všechno jsou cesty, jak se
s přechodem poprat a vyjít z tohoto souboje vítězně. A vést plnohodnotný život i navzdory přírodě.
Nečekejte na to, až vás příznaky klimakteria začnou omezovat. I v období přechodu
můžete zůstat vitální a přitažlivou.

Když je třeba hormonální léčba
Hormonální léčba neboli hormonální substituční terapie je leckdy prvním krokem

Více informací získáte na bezplatné lince:
800 100 140 nebo na www.vegall.cz.

Kombinace látek obsažených v Sarapisu Soja příznivě
působí na nepříjemné tělesné projevy klimakteria (tzv.
vegetativní syndrom).
Červený jetel přispívá k pohodlnému prožití menopauzy.
Včelí mateří kašička v kombinaci s pylem má příznivý vliv
na hormonální aktivitu.
Včelí mateří kašička je považována za elixír mládí, má
blahodárné vlastnosti v mnoha směrech lidského zdraví
a podporuje také přirozenou obranyschopnost a imunitu.
Včelí pyl je antioxidantem a působí na kardiovaskulární
systém.
Vitamin D3 přispívá k normální hladině vápníku v krvi
a příznivě tak působí na normální stav kostí.
Vitamin B6 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
a k regulaci hormonální aktivity.

Podrobnější informace získáte na bezplatné telefonické lince: 800 100 140 | www.vegall.cz

Doplněk stravy

VYLEPŠENÁ
RECEPTURA
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KAŽDÝ PLASTICKÝ CHIRURG
BY MĚL MÍT DOSTATEK POKORY
Prestižní soukromá klinika plastické chirurgie a estetické dermatologie LaserPlastic pečuje se svým týmem
špičkových lékařských odborníků, asistentů a zdravotních sester o zdraví a krásu svých klientů již přes
20 let. Disponuje nejmodernější laserovou technikou a operačními přístroji od předních světových výrobců,
které umožňují provádět kompletní spektrum estetických výkonů. Cílem celého týmu, v jehož čele stojí
primářka MUDr. Marta Moidlová, je dokonale odvedená odborná práce a duševní pohoda klientů během
výkonu i po něm. Česká laserová společnost udělila tomuto pracovišti, situovaném v historickém centru
Prahy, akreditaci pro práci s operačními vysokovýkonnými lasery. O rozhovor na téma operace horních
a dolních víček jsme požádali specialistku kliniky MUDr. Evou Dřevínkovou.

Paní doktorko, kolik operací
horních a dolních víček jste
provedla?
Téměř každý plastický chirurg provádí
operaci víček, tudíž všichni jsme tak nějak specialisté na tento výkon. Já sama je
dělám často a velmi ráda, protože každý
pacient je jiný a tak i každá operace je
svým způsobem specifická. Za svoji praxi
jsem provedla asi 800 operací horních
a dolních víček.

V čem se liší jednotlivé zákroky?
Provádíme je různými způsoby a je jen
na operatérovi, kterou techniku používá.
Nejdůležitější je, aby prováděl tu, kterou
umí nejlépe a která se přitom nejvíce
hodí na daného pacienta. Operace mohou být prováděny zvlášť, ale i dohromady. U horních víček spočívá operace
v odstranění nadbytečné kůže a tukových
váčků, pokud jsou přítomné a pokud je
to indikované. U operace dolních víček
je výkon složitější, technik je více.

Kdy je nutné klientovi tuto operaci
provést a jaký je její průběh?

MUDr. Eva DŘEVÍNKOVÁ

Operace víček je indikovaná v případě,
kdy pacient sám pociťuje, že mu něco
vadí. Správná doba na operaci je ta, když

www.laserplastic.cz
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si pacient sám operaci přeje. Typickými měl být odhodlaný operaci podstoupit nice popáleninové medicíny FNKV, kam
příznaky je nadbytečná kůže přepadající a sám ji chtít. Lékař by měl být profesi- mě přivedla ikona prof. Königová, která
přes víčko, někdy i slzení a pálení očí, onální, mít dostatek pokory, být zkušený byla pro mne obrovským vzorem. Poté
bolesti hlavy, zvýšená únava, hlavně ve- a znalý problematiky operací víček.
jsem pracovala na Chirurgické klinice Na
čer. Někdy jsou to až poruchy vidění do
Bulovce u prof. Antoše, který byl pro mě
stran a zhoršující se zrak. Ale ne vždy jsou Jaký je zájem ze strany klientů
velikým učitelem chirurgie. Následovala
příčinou těchto obtíží pouze a jen povislá o tento zákrok, kdo je u vás na
3-letá zahraniční praxe ve Velké Britáhorní víčka. V oblasti dolních víček se se- klinice typickým pacientem?
nii v mamologickém centru v Cardiffu,
tkáváme s nejčastějším steskem v podobě Převažují muži nebo ženy?
která mě nasměrovala k oboru plastické
tzv. kruhů či pytlů pod očima.
A jaká věková skupina?
chirurgie. Po návratu do České repubOperace trvá dle zkušenosti operatéra 30- Operace horních a dolních víček je nej- liky v roce 2008 jsem začala pracovat na
60 minut, u dolních víček to bývá o něco častějším výkonem estetické plastické Klinice plastické chirurgie FNKV pod
déle, asi 45-90 minut. Nejčastěji prová- chirurgie. Dnes tvoří asi třetinu těchto tehdejším vedením doc. Tvrdka. V roce
díme výkon v lokální anestezii, v celkové pacientů muži, takže už delší dobu ne- 2016 jsem se přidala k týmu paní prijen výjimečně, je-li součástí jiného výkonu. platí pravidlo, že je tato problematika mářky Moidlové na klinice LaserPlastic.
Pokud se pacient bojí a má ze zákroku pouze otázkou žen. Věk pacientů se větvelké obavy, podáváme mu i před ope- šinou pohybuje od 40 let výše, u dolních Podle čeho pozná klient opravdu
rací léky na uklidnění, výhodou se tato víček jde ovšem často i o mladší pacienty. dobrého plastického chirurga?
medikace zdá hlavně u operace dolních
Každý plastický chirurg by měl mít dovíček, kdy potřebujeme, aby byl pacient Proč pracujete na klinice
statek pokory a umět s nadhledem pouvolněný a nesvíral křečovitě oči.
Laserplastic?
soudit své vlastní profesní možnosti. Měl
Jméno a osoba paní primářky MUDr. by umět naslouchat pacientům a ke všem
Operace ve středu obličeje je
Marty Moidlové zaručuje pověst špič- se chovat stejně. Dostatek zkušeností
riskantní i z estetického hlediska,
kového pracoviště. Na klinice pracuji s operativou je výhodou a kolegialita
čeho bychom se měli obávat?
velice ráda s celým týmem, který zde je mezi plastickými a ostatními lékaři by
Pokud je operace správně provedená, není a snaží se pro pacienty vytvářet co nej- měla být samozřejmostí.
se čeho obávat, snad jen s výjimkou vzniku lepší prostředí ke spokojenosti pacientů.
jemných jizev. Naopak bychom měli oče- Paní primářka Moidlová toto vše vybu- Co Vás tento rok čeká v profesním
kávat, že operace zlepší původní nález na dovala a je skvělé mít tak fantastickou i v osobním životě?
víčkách a bude mít i jasný estetický efekt. šéfovou. Úžasné je na klinice to, že vět- Ráda bych pokračovala v současné opešina pacientů přichází na doporučení od rativě. Čeká mě další řada pořadu „O 10
Co je nejdůležitější pro zdárný
dříve ošetřených a spokojených klientů let mladší“. V osobním životě se vždy těprůběh operace, čím by se měl
kliniky. To je nejlepší vizitkou kliniky.
ším na každý čas strávený s rodinou na
lékař i klient řídit?
horách nebo třeba u moře. Snažím se
V případě jakékoliv operace, tedy i ope- Proč jste si vybrala profesi
mít radost z každého dne.
race víček, platí základní pravidlo, spo- plastického chirurga?
čívající ve vybudování vzájemné důvěry Cesta k profesi plastického chirurga u mě Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám
mezi lékařem a pacientem. Pacient by nebyla přímočará. Začínala jsem na Kli- i celému týmu kliniky mnoho úspěchů!
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ADRESÁŘ

Z NAŠICH PUBLIKACÍ
lékařská centra – ambulance – stomatologie – preventivní medicína – zdravá výživa
přírodní potravinové doplňky – osobní rozvoj – sport – regenerace
www.bioopticka.cz

www.incacollagen.cz

www.ocnioptik.eu

www.beautyslim.cz

www.jogasdetmi.cz

www.petraclinic.cz

www.casiopea.cz

www.karelhadek.eu

www.plasticka-chirurgie-sulcova.cz

www.cmcpraha.cz

www.khn.cz

www.dagmarchmelirova.cz

www.laserplastic.cz

www.dioptraoptik.cz

www.lcandel.cz

www.drhorejsova.eu

www.lmentio.cz

www.duovize.cz

www.logoped.cz

www.tamavi.cz

www.esthé-laser.cz

ww.medicalplus.cz

www.terezie.eu

www.esthesia.cz

www.metodarus.cz

www.uem.cz

www.imfit.cz

www.obchodulidusky.cz

www.viteznamysl.cz

www.repromeda.cz
www.sanatorium-kolin.cz
www.sklenicezdravi.cz
www.spondeo.cz
www.stellart.cz

Doporučujeme www.registrlekaru.cz
Nezisková organizace, z.s. provozuje otevřený registr lékařů a ordinací v ČR.
Více než 22.000 ordinací a lékařů na jednom místě. Denně aktualizované údaje, adresy i telefonní čísla.
Možnost zaslat online poptávku na objednání do více než 13.000 ordinací.

Medailony s rozhovory majitelů a zástupců těchto firem najdete na našem webu www.s-presspublishing.cz

KLINIKA LASEROVÉ A ESTETICKÉ DERMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE
Prim. MUDr. Marta Moidlová

KOMPLETNÍ SPEKTRUM LASEROVÝCH VÝKONŮ:
Depilace, odstranění vrásek, kožních výrůstků, akné, ohně a rozšířených žilek, pigmentací a tetování, chrápání...
ESTETICKÁ DERMATOLOGIE:
Botulotoxin, injekční výplně, peelingy, mezoterapie, 3Dniťové facelifty,
Aptos. EnerJet zcela nová bezinjekční technologie aplikace látek do kůže.
PLASTICKÁ CHIRURGIE:
Plastiky očních víček, obličeje, krku, uší, cévní laserová chirurgie,
zvětšování a modelace prsou, plastiky břicha...
chiru
MODERNÍ LIPOSUKCE:
Laserová, tumescenční, vibrační...
TRANSFER TUKU:
Vlastní tuk ke zvětšení prsou...
LÉČBA CELULITIDY A TVAROVÁNÍ POSTAVY:
BTL UNISON unikátní přístroj na hubnutí, zpevnění, vypnutí svalové a vazivové tkáně a odstranění celulitidy...
NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE:
Kryolipolýza, injekční lipolýza, radiofrekvence, ultrazvuková kavitace, akustická rázová vlna...
REJUVENAČNÍ PROGRAMY A ULTHERA:
Jediný schválený neinvazivní lifting obličeje, krku, těla, frakční radiofrekvence, fotorejuvenace,...
VYŠETŘENÍ PIH A ZNAMÉNEK:
Expertní počítačový systém Dermogenius odliší zhoubné nádory kůže...

LaserPlastic
LP

LaserPlastic s.r.o. Klinika laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie
Prim. MUDr. Marta Moidlová, Platnéřská 11, Praha 1, tel: 224210224, mobil: 724860082
e-mail: moidlova@moidlova.cz, www.laserplastic.cz, http://www.facebook.com/LaserPlastic

Stárnutí a imunita: Proč efektivita obranyschopnosti s věkem
klesá a jak ji udržet v kondici?

Když se člověk narodí, chrání jeho organismus nezralý imunitní systém. V jeho těle
však kolují obranné látky z doby těhotenství, kdy je přijímal od své matky, a další
poté získává z mateřského mléka. Během
dětství imunitní systém sílí, tělo tvoří protilátky proti bakteriím, virům a dalším
škůdcům. Dospělí lidé tak mívají obecně
silnější imunitu než děti, protože jejich
obranyschopnost je již „zkušená“. Jak ale
stárneme, imunita slábne. „Vliv stárnutí organismu na imunitní systém je komplexní
a probíhá na několika úrovních. S přibývajícím věkem například klesá produkce
B- a T-lymfocytů v kostní dřeni. Kolem
čtyřicátého roku také již v podstatě nefunguje brzlík, v němž T-lymfocyty dozrávají.
Imunitní systém také vzhledem ke svému
‚opotřebení‘ hůře rozlišuje mezi vlastními
a cizími buňkami, proto jsou u starších lidí
běžnější autoimunitní onemocnění,“ vysvětluje celostní lékař Bohumil Ždichynec.
I imunita ve stáří trpí na horší „paměť“
a pomalejší reakce
V organismu starších lidí rovněž dochází
ke zpomalení reakce T-lymfocytů na antigeny (látky navozující reakci protilátek)
a snižuje se i rychlost, s níž makrofágy po-

hlcují a likvidují bakterie, rakovinné buňky a další antigeny. Dále klesá i množství
protilátek, které organismus v odpovědi
na útok antigenů vyloučí, a tyto protilátky
se na své „nepřátele“ hůře uchycují. V těle
také ubývá bílých krvinek, jejichž úlohou je
„pamatovat si“ antigeny, s nimiž se již potkalo. Když pak organismus starého člověka napadne antigen nový, imunitní systém
si jej hůře pamatuje a hůře se proti němu
brání. „Všechny tyto změny, které oslabují
imunitní systém, zapříčiňují, že jsou starší
lidé náchylnější k infekčním onemocněním

bově aktivní a hůře spí. Nedostatek spánku
přitom na obranyschopnost výrazně negativně dopadá. Ve stáří také klesá podíl vody
v organismu a vysušuje se kůže a sliznice,
čímž se tyto bariéry proti prvotnímu průniku patogenů oslabují.
Posilujte
i stravou

obranyschopnost

pohybem

Suchá kůže, méně pohybu a spánku – i to
se projeví

Přirozené procesy v organismu spojené se
stárnutím ovlivníme jen málo, životními
návyky však můžeme svou obranyschopnost podporovat i v tomto věku. „Silnou
obranyschopnost si lze udržet zdravým
životním stylem, především pohybem na
čerstvém vzduchu a pestrou vyváženou
stravou bohatou na antioxidanty, například vitamíny C a B, a dále také minerály,
stopové prvky a další významné nutrienty.
Vyplatí se také dbát na zdravé zažívání, neboť ve střevním mikrobiomu sídlí většina
buněk našeho imunitního systému. Zdravou střevní mikroflóru podpoříte stravou
bohatou na vlákninu a probiotika,“ radí lékař Bohumil Ždichynec a dodává, že obranyschopnost posílí také užívání kvalitních
doplňků stravy, jako je například přípravek
Immun44. Ten obsahuje komplexní směs
takzvaných polyfenolů – látek, které slouží
k zásobování imunitního systému – a dále
rovněž biologicky aktivní vitamíny z čistě přírodních zdrojů, antioxidanty a další
minerály i stopové prvky, které právě často
chybí v organismu lidí starších než 60 let.

Imunitu starších lidí ale neoslabují jen
změny v jejich organismu, ale též v jejich
návycích. Kvůli zažívacím problémům –
nadýmání, pálení žáhy a podobně – omezují ve stravě určité potraviny, čímž může
jejich jídelníček poměrně zchudnout. S přibývajícími léty jsou lidé rovněž méně pohy-

Více informací o doplňku stravy
Immun44 získáte na www.immun44.cz
nebo www.vegall.cz

s komplikovaným průběhem, jako je třeba
pneumokokový zánět plic.,“ podotýká lékař Bohumil Ždichynec. Obranyschopnost
ve stáří bývá snížena a oslabují ji chronické nemoci, jako je kupříkladu cukrovka
II. typu. Pokročilejší věk vyžaduje dobrou
životosprávu, jejímž základem je strava bohatá na vitaminy.

PRO NORMÁLNÍ FUNGOVÁNÍ
IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Immun44® byl vyvinut speciálně pro potřeby imunitního systému, a proto slibuje okamžitý efekt – má vliv na
růst a množení virů. Obsahuje totiž Plantovir®, komplexní
směs tzv. polyfenolů, a PHYTO-PANMOL® – biologicky
aktivní vitamíny z přírodních zdrojů. Immun44 obsahuje
i výtažek ze skalní růže, který se pro svůj antivirový potenciál používá již od dob antiky.

Doplněk stravy

Jak stárnutí proměňuje naše tělo z vnějšku, všichni víme. Ke změnám ovšem dochází i uvnitř organismu. Dobrým příkladem je imunitní systém. Starší lidé mají
v těle méně bílých krvinek a jejich reakce
na vetřelce v organismu se zpomalují.
Navíc klesá množství protilátek a celkově
se zhoršuje efektivita obranyschopnosti.
Starší lidé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost posilování své imunity,
a to hlavně pohybem na čerstvém vzduchu či pestrým jídelníčkem.

