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V LIEČBE ALERGIE TREBA BYŤ TRPEZLIVÝ
Alergénová imunoterapia je dôležitá investícia do zdravia dieťaťa a do jeho budúcnosti.
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História vzniku
Sanatórium Dr. Guhra n.o., jedno z najstarších, posledných liečebných zariadení vo Vysokých Tatrách, ktoré
sa špecializuje na liečbu, diagnostiku a prevenciu nešpecifických ochorení dýchacích ciest. Prví pacienti s
ochoreniami dýchacích ciest, ale aj štítnej žľazy, sa tu začali liečiť už od r.1899 . Sanatóium sa v roku 2003
transformáciou z Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb zmenilo na
neziskovú organizáciu a po desaťročiach sa vrátilo k pôvodnému názvu podľa mena priekopníka
klimatoterapie v Tatranskej Polianke Dr. Michala Guhra. Najdôležitejším liečebným prvkom je tatranská klíma
a klimatická liečba. Napriek tomu, že budova sanatória bola postavená ešte v r. 1907, rekonštrukciou
pôvodných priestorov sa vedenie sanatória snaží neustále zlepšovať kvalitu pobytu svojich klientov.
Liečivá klíma.
Tatranská Polianka leží v nadmorskej výške 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej oblasti. Suchý vzduch,
priaznivé pomery slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka a mierna denná
teplota bez väčšieho kolísania sú znakmi jej blahodárnej liečivej klímy. Zdravé a normálne dýchanie nie je
pre každého samozrejmosťou. Až päť percent obyvateľov Slovenska trpí astmou a ďalších 10 percent
populácie má problémy s alergiami. Mnohí z nich sa chodia pravidelne liečiť do nášho sanatória.
Pod dohľadom osobného lekára
Sanatórium poskytuje ústavnú liečebnú a kúpeľnú starostlivosť. Organizuje rekondičné, relaxačné a
dovolenkové pobyty. Poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a turistické ubytovanie. Paletu
služieb dopĺňa usporiadanie kongresov, konferencií, spoločenských akcií a rodinných osláv.

PEĽOVÝ MONITORING
NA SLOVENSKU
RNDr. JANK A LAFFÉRSOVÁ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská bystrica

Údaje o peľovej situácii v regióne predstavujú dôležitú
informáciu pre pacienta i lekára.

kvitnúť ďalšie druhy drevín. Vzhľadom
na prognózy zvyšujúcich sa denných
teplôt môžeme predpokladať, že onedl
ho začne kvitnúť najsilnejší jarný alergén
– breza. Po breze pribudne peľ hrabu,
jaseňa, buka i duba. Na niekoľko týždňov
druhové spektrum peľu v ovzduší rozšíri
aj peľ ihličnanov. Vzhľadom na to, že
ihličnany majú veľké peľové zrná, nie sú
pôvodcom alergií, ale dokážu spôsobiť
mechanické podráždenie očí i sliznice.
V poslednej aprílovej dekáde sa v ovzdu
ší môžu objaviť aj prvé peľové zrná tráv,
najmä v teplejších oblastich Slovenska.
Na strednom a severnom Slovensku je
začiatok kvitnutia jarných druhov posu
nutý o týždeň až desať dní, neskôr sa
tieto rozdiely zmenšujú.

Údaje o množstve a druhovom zložení
peľu v ovzduší spracovávame do týžde
nných správ a na základe dlhodobejších
meraní pripravujeme prognózy. Údaje
o peľovej situácii v regióne predstavujú
dôležitú informáciu pre pacienta i leká
ra. Lekárovi umožnia presné diagnosti
kovanie ochorenia, vhodné dávkovanie
a včasné začatie liečby. Alergickému pa
cientovi informácia o výskyte zvýšeného
množstva „jeho“ peľu v ovzduší umož
ní vyhnúť sa expozícii a v spolupráci
s lekárom účinnejšie zvládať ochorenie.
Podrobné aktuálne informácie o peľovej
sezóne na Slovensku, ktoré pre verej
nosť pripravujeme, je možné sledovať
na stránke www.alergia.sk.

NÁ ZOR PNEUMOLÓGA
S.O.S. PRE ASTMATIKOV V JARNOM OBDOBÍ
MUDr. SLAVOMÍR HREBENÁR

Jar charakterizuje dominancia peľu drevín.
Z pohľadu botanika ide o skupinu, ktorú
tvoria dreviny kvitnúce ešte pred olistením.
Najsilnejšími alergénmi tohto obdobia sú bre
za, jelša a lieska. Charakterizuje ich pomerne
vysoká produkcia peľu. Za nimi nasleduje hrab,
jaseň, buk a dub.

v januári. Napriek vysokej snehovej
pokrývke na horách, a pretrvávajúcim
nočným mrazom, sme v tomto roku
v teplejších oblastiach Slovenska
a v Banskej Bystrici zachytili prvé peľové
zrná jelše a liesky už 17. februára. Dňa
4. marca monitorovacia stanica peľovej
informačnej služby (PIS) pri Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ)
v Banskej Bystrici namerala dennú kon
centráciu peľu liesky až 1004 peľových
zŕn v m3 vzduchu, čo je veľmi vysoká
hladina. V prípade silných alergénov stačí
na senzibilizáciu polinotika koncentrácia
30 – 50 peľových zŕn v m3 vzduchu.
Po dlhej a silnej zime sa peľová sezóna
rozbehla naplno. V ovzduší sa v tomto
období vyskytuje peľ liesky, jelše, drevín
z čeľadí cyprusovitých a tisovitých, peľ
brestu, pričom začína pribúdať peľ to
poľov a vŕb. Jelša a lieska už v teplejších
oblastiach Slovenska dosiahli svoj vrchol
kvitnutia. Hladiny ich peľu v ovzduší budú
mať klesajúcu tendenciu. Na strednom
a severnom Slovensku sa ich peľ
v ovzduší udrží dlhšie, pretože denné kon
centrácie ovplyvní peľ, transportovaný
z horských oblastí. Postupne začínajú

Jarnú sezónu charakterizuje vyššia koncentrácia alergénov
peľového charakteru v ovzduší. Toto obdobie sprevádza
zhoršenie zdravotného stavu pacientov s alergickou nádchou a s bronchiálnou astmou. Viac ako 50 % pacientov
s alergickou nádchou totiž trpí aj bronchiálnou astmou. Jarná
sezóna je pre týchto pacientov veľmi náročná. Vyžaduje si
správne zvolenú terapiu a pravidelné užívanie liekov.
Niektorí pacienti s astmou bronchiale sú odkázaní na celoročnú liečbu antihista
minikami. Zároveň užívajú aj inhalačné kortikosteroidy. Existuje však aj skupina
pacientov, ktorým sa príznaky ochorenia stupňujú alebo ustupujú v závislosti od
ročného obdobia. V tomto prípade môžeme liečbu antihistaminikami na určité ob
dobie obmedziť. V čase vysokého výskytu alergénov v ovzduší, sa najmä na jar stre
távame v ambulanciách s pacientmi, ktorým sa klinické príznaky ochorenia výrazne
zhoršujú. Prítomnosť astmatických záchvatov v tomto období stúpa. Astmatický
záchvat môže vyvolať alergén, ktorý navodí zúženie priedušiek, čo sa u pacienta
prejavuje sťaženým dýchaním, piskotom v prieduškách, kašľom, pocitom ťažoby
na hrudníku.
Okrem účinnej liečby je v prvom rade potrebné eliminovať spúšťače astmatické
ho záchvatu. Je nevyhnutné udržiavať zdravý životný štýl, pravidelné sprchovanie
a umývanie vlasov po príchode z alergénmi zamoreného prostredia. Pacientom
odporúčame zmenu klímy, napríklad pobyt vo vysokohorskom prostredí alebo pri
mori. Rizikom pre pacientov s astmou sú aj časté infekty v podobe chrípky či virózy,
ktoré zhoršujú ich zdravotný stav. Aj tu platí, že je veľmi dôležité dodržiavať pravi
delnú liečbu aj v období, keď sa pacient cíti lepšie. Liečbu, odporúčanú lekárom,
nie je odôvodnené meniť. Neodporúča sa ani znižovanie dávok inhalačnej terapie.
Veľmi dôležité je očkovanie. Posilňovať imunitu si môžete pravidelným saunovaním
alebo otužovaním.
ČO ROBIŤ PRI ASTMATICKOM ZÁCHVATE?

V prípade príznakov akútneho astmatického záchvatu je dôležité ve
dieť správne reagovať. Pacientov poučí ošetrujúci lekár. Každý pacient
by mal vždy nosiť so sebou záchrannú medikáciu, ktorú v prípade ast
matického záchvatu ihneď užije.
Súčasná medicína disponuje možnosťami, ako mať bronchiálnu ast
mu pod kontrolou. Pacientovi umožňuje viesť plnohodnotný život. Je
dôležité starať sa o svoje zdravie celoročne a nechať si u lekára vysvetliť
problémy spojené s ochorením. Dobrou voľbou je aj získavanie infor
mácií z odborných novín, akými sú napríklad Dych života.

Foto: archív MUDr. S. Hrebenára

Vzhľadom na zvyšujúce sa počty po
linotikov nadobúda monitorovanie
hladiny peľu v ovzduší čoraz väčší vý
znam. Alergickú reakciu spúšťa kontakt
peľového zrna so sliznicou polinotika.
O alergenicite peľu rozhoduje kom
plex jeho vlastností, chemická štruk
túra, morfologická stavba peľového
zrna, jeho veľkosť a mnohé ďalšie.
Prvým predpokladom vyvolania ťažkos
tí vplyvom peľového alergénu je jeho
prítomnosť v prostredí. Podmieňuje ju
aj spôsob jeho prenosu. Peľové zrná
sa vyskytujú v prostredí počas celého
roka. V zimnom období je však ich výskyt
v ovzduší ojedinelý, ich koncentrácia veľ
mi nízka, preto aj ťažkosti spôsobujú len
výnimočne. Napriek tomu nachádzame
polinotikov s typickými príznakmi poli
nózy počas slnečného dňa aj na zimnej
lyžovačke. Málokomu však napadne
dávať tieto problémy do súvislosti napr.
s peľom liesky.
Peľovú sezónu rozdeľujeme na tri základné obdobia:
Jarné obdobie – peľ drevín. Ide najmä
o skupinu drevin, kvitnúcich ešte pred
olistením. Najsilnejšími alergénmi tohto
obdobia sú jelša, breza a lieska. Za nimi
nasleduje hrab, jaseň, buk a dub.
Letné obdobie – najmä trávy z čeľade
lipnicovitých, obilniny a byliny.
Koniec leta a jeseň – byliny a buriny,
najmä palina a ambrózia.
Počas celého roka sa v ovzduší vysky
tujú aj spóry húb (plesní) v rozličných
koncentráciách. Početne sú najviac za
stúpené rody Cladospórium a Alternária.
V našich podmienkach sa peľová sezóna
pre polinotikov začína kvitnutím liesky
a jelše. Obdobím bežného nástupu kvit
nutia liesky a jelše v našich klimatických
podmienkach je koniec februára až za
čiatok marca.
Tohoročná mrazivá zima s dostatkom
snehu posunula začiatok peľovej sezó
ny na Slovensku na začiatok poslednej
februárovej dekády, čo je oproti pred
chádzajúcemu roku výrazný posun. Vlani
totiž začala lieska v Bratislave kvitnúť už

Foto: archív RNDr. J. Lafférsovej
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V LIEČBE ALERGIE
TREBA BYŤ TRPEZLIVÝ
doc. MUDr. MILOŠ JESEŇÁK

Foto: archív doc. MUDr. M. Jeseňáka

„Alergénová imunoterapia je dôležitá investí
cia do zdravia dieťaťa a do jeho budúcnosti.
Dokáže zmierniť alebo utlmiť príznaky alergie,
a čo je najdôležitejšie, minimalizuje riziko
vzniku nových alergií a rozvoj astmy. Pre nás,
alergológov, je výzvou, aby sme na takúto
liečbu nastavili čo najviac detských pacientov,
ktorí spĺňajú kritériá. Majú totiž najväčšiu
šancu dostať svoju alergiu pod kontrolu ešte
v mladom veku,“ hovorí doc. MUDr. Miloš
Jeseňák, klinický imunológ a alergológ, ktorý
si našiel čas a prišiel z Martina, kde pracuje
a žije, na rozhovor do Bratislavy.
Zhovárala sa ŽELMÍRA BLAŠKOVÁ
Ste docentom pediatrie a garantom
v špecializačnom odbore Klinická imunológia a alergológia na Slovensku.
Prečo ste si vybrali práve tento odbor
a rozhodli ste sa liečiť detských pacientov?
Budem úprimný, nebola to moja prvotná voľba. Po štátnici mi pán profesor
Bánovčin ponúkol miesto v Martinskej
nemocnici na pediatrii so zameraním
na klinickú imunológiu a alergológiu
detského veku. Súhlasil som, pretože
som chcel robiť internistický odbor, ktorý súvisí s imunológiou a biochémiou
a principiálne som nebol vyhranený na
žiadnu vekovú kategóriu. Týždeň po
nástupe som už vedel, že nechcem robiť
nijaký iný odbor a budem sa venovať
primárne liečbe detských pacientov.
Následne som postupne svoju činnosť
rozšíril aj o dospelý vek.
Svoje vedomosti o alergológii si neustále rozširujete. Máte skúsenosti z práce
na klinike v Česku. Boli ste na pracovnej stáži vo Fínsku a v Taliansku. Ako
hodnotíte výskyt alergie na Slovensku
v porovnaní s týmito krajinami?
Medzi Slovenskom a Českou republikou je to veľmi porovnateľné. Pokiaľ ide
o Taliansko a Fínsko, pre každú krajinu
platia, samozrejme, určité zvláštnosti.
Majú iné zloženie stravy, iné zastúpenia
alergénov, či už potravinových alebo
peľových, tzv. inhalačných. Celosvetovo
však evidujeme približne rovnaký nárast
alergie. Dokonca zaznamenávame zmeny v rámci ochorení, napríklad niektoré
typické alergické prejavy z dýchacieho
systému sa presúvajú do skoršieho veku.
Klasická peľová nádcha, ktorá donedávna nebola typická u detí predškolského
veku, dnes postihuje už aj dvoj-trojročné
deti. Liečime aj deti s viacerými potravinovými alergiami. Registrujeme nárast
ťažkých foriem atopickej dermatitídy.
Výskyt alergických ochorení rastie všade
vo svete. Treba si uvedomiť, že tento jav
môže byť zapríčinený aj lepším povedomím rodičov o možných alergických
prejavoch svojich detí. Preto sú častejšie
a hlavne včasnejšie diagnostikované a,
našťastie, aj dobre liečené už od skorého veku.
Rodičia viacej sledujú svoje deti a poukazujú na ich alergické prejavy?
Rodičia sú dnes sčítaní a veľmi dobre
edukovaní. Sú dostupné mnohé pub-

2

likácie, brožúrky a články či už v časopisoch alebo informácie v televízií,
ktoré poukazujú na prejavy alergických
ochorení a potrebu ich liečenia. Rodičia
nám už pri vstupe do ambulancie vedia
neraz povedať, ktoré obdobie je pre ich
dieťa z hľadiska alergických príznakov
rizikové. Zodpovední a všímaví rodičia
vedia fundovane povedať, ktorý alergén
robí dieťaťu ťažkosti.
Čo Vám následne uľahčí diagnostiku
alergie...
V alergológii je anamnéza (detailný
rozbor ťažkostí) veľmi dôležitá. Dobré
otázky a vyčerpávajúce odpovede rodiča, všímajúceho si reakcie svojho dieťaťa, nám často ušetria polovicu práce.
Rodičia sú možno dobre pripravení
na rozhovor aj preto, že sú neraz sami
alergici.
Ak sú obidvaja rodičia alergici a majú
klinické prejavy alergie v podobe peľovej
nádchy, astmy alebo ekzému, pravdepodobnosť, že sa ich dieťa stane alergikom
stúpne na 70 až 90 %. Často sa nám
stáva, že príde rodič s dieťaťom, pretože
u neho pozoruje podobné ťažkosti ako u
seba. Myslí si, že keď je alergik, tak ním
bude aj jeho potomok, čo sa vo väčšine
prípadov aj potvrdí. Ak rodičia aj nie
sú alergici, isté riziko podstupujú deti
súrodencov, ktorí majú alergické ochorenie. V prípade, že sa alergia v rodine
nevyskytuje, riziko rozvoja alergického
ochorenia je od 10 do 20 %. V týchto
prípadoch nemá hlavné slovo genetika,
ale prostredie. Znečistenie prostredia,
zloženie stravy, opakované infekcie
a chronické ochorenia môžu rozvoj
alergickej reaktivity urýchliť a podporiť.
Obaja s manželom sa liečime, okrem
alergie aj na astmu. Je predpoklad, že
ak u našich detí nepodchytíme liečbu
alergie, môže sa časom aj u nich rozvinúť astma?
Dieťa si nesie od rodičov určitú predispozíciu k alergii alebo k nadmernej
alergickej reaktivite imunitného systému.
Zákonite však nemusí platiť, že keď sú
obidvaja rodičia astmatici, bude aj ich
potomok astmatik. Je tam síce predispozícia, ale môže sa stať, že dieťa bude mať
len klasickú alergickú nádchu. Okrem
toho je veľmi dôležité, že pri skorých
prejavoch alergickej nádchy vieme pri
súčasných schopnostiach liečby znížiť

riziko vývinu detskej astmy, čo je veľmi
dôležité. Druhá vec je, že astma má svoje
niektoré rizikové gény, čo znamená, že
ak sú obaja rodičia astmatici, existuje
pomerne veľká pravdepodobnosť, že aj
u dieťaťa sa tieto gény prejavia a môže
ochorieť na astmu.
V jednej štúdii sa uvádza, že až u 20 %
detí, ktoré majú alergickú nádchu, sa
môže vyvinúť astma. To je silné číslo.
Platí táto štatistika aj pre Slovensko?
Ide o štúdiu zameranú na európske
krajiny, ale aj medzi nimi sa ukázali
rozdiely. Riziko rozvoja astmy z alergickej nádchy sa niekde udáva od
10 %, inde až do 40 %. Z toho vyplýva,
že pätine detí s klasickou alergickou nádchou, spojenou s alergénmi prostredia
(pele, alergény zvierat, roztoče, plesne
a pod.), hrozí riziko rozvoja astmy. Na
základe štúdie však vieme, že toto riziko je možné aspoň čiastočne znížiť.
Dokážete zvrátiť progres ochorenia
a zbaviť pacientov od príznakov alergickej nádchy?
Z hľadiska liečby alergických ochorení
je potrebné venovať pár slov aj prevencii, pretože je veľmi dôležitá. Ak ide
o prevenciu u rizikového dieťaťa, snažíme sa znížiť vznik alergického ochorenia.
V prípade prevencie u už vzniknutého
alergického ochorenia sa snažíme pozitívne vplývať na priebeh ochorenia.
Cieľom je znížiť riziko zhoršenia nových
alergií a rozvoja astmy. Pokiaľ ide o prvotnú, resp. primárnu prevenciu, dnes
už vieme, že pre dieťa je kľúčové dojčenie
najmä v prvých štyroch až šiestich mesiacoch, ktoré mu môže poskytnúť ochranu
z hľadiska rozvoja alergických ochorení.
Aj tu je však potrebné mať isté „racio“,
lebo ani dojčenie nemá všestrannú moc.
Je prevenciou aj to, aby sme deti držali
v domácnosti v čo najčistejšom prostredí bez kobercov, bez záclon, bez
domácich zvierat s cieľom vyhýbať sa
alergénom, ako je to najviac možné?
To určite nie je potrebné a ani zdravé.
V rámci hygienickej teórie sa ukazuje,
že nadmerná alebo prehnaná hygiena
a opatrnosť je škodlivá. Dieťa a jeho
imunitný systém musia byť primerane
vystavené rôznym podnetom, aby sa
reaktivita vyvíjala optimálne. Nadmerné
vyhýbanie sa hoci len potenciálnym alergénom nie je úplne na mieste. Štúdie,
dokázali, že keď je dieťa vystavené alergénom psa v období po pôrode, má
v prvom roku nižšie riziko alergií.
Mačacie alergény sa zdajú byť z tohto
pohľadu rizikovejšie. Ďalšia zaujímavá
štúdia odhalila, že keď dieťa spávalo v
prvom roku na zvieracej kožušine, malo
nižšie riziko rozvoja alergickej nádchy.
Sú to však ojedinelé štúdie, ktorých výsledky neboli potvrdené inými štúdiami,
preto z nich nevieme vyvodiť jednoznačné odporúčania. Verifikovaná je napríklad skorá expozícia (vystavovanie)
plesňovým alergénom v domácnostiach,
kde dieťa žije. Plesne môžu zvyšovať
riziko bronchiálnej reaktivity astmy.
Aké sú nové trendy v liečbe alergie?
V posledných rokoch sa v alergológii udialo veľa zaujímavých vecí. Na
trhu sú dostupné nové lieky na liečbu
alergických príznakov. Pribudli nové
antihistaminiká, spreje do nosa, rôzne
inhalačné lieky. Ich účinnosť zásadne

stúpla. Úlohou týchto liekov je tlmiť alergickú reaktivitu a držať ju na istej úrovni.
V uplynulých desaťročiach vyvinuli odborníci veľmi efektívne štandardizované
postupy, známe ako alergénová imunoterapia. Pomocou nej liečime alergické
ochorenie v jeho podstate. Netlmíme reaktivitu, ale naopak, snažíme sa priamo
ovplyvňovať zlú reaktivitu imunitného
systému. Alergik totiž reaguje na niečo,
čo bežnému človeku neškodí, ale jeho
imunitný systém daný podnet vyhodnotí
nesprávne. Imunitný systém určí, že peľový alergén je pre neho nebezpečný
a vyvolá neprimeranú imunitnú reakciu.
Princípom tejto liečby je, že pacientovi
podávame štandardizované množstvo
daného alergénu v rôznej forme. Môže
ísť o kvapky alebo tabletky pod jazyk,
prípadne pacientovi môžeme aplikovať
podkožné injekcie. Ide o opakované podávanie určitej koncentrácie konkrétneho príčinného alergénu. Pre úspešnosť
liečby je veľmi dôležité nájsť alergén,
ktorý pacientovi spôsobuje ťažkosti. To
je už skôr detektívna úloha alergológa,
aby na základe anamnézy, kožných
a laboratórnych testov krvi objavil
kľúčový alergén, zodpovedný za najväčšie ťažkosti pacienta. Následne mu
vyberieme vyhovujúcu formu aplikácie.
U dospelých pacientov preferujeme skôr
podkožnú aplikáciu, ale mám v ambulancii aj detských pacientov s injekčnou liečbou. Novou formou komfortnej
aplikácie sú alergénové tablety, vhodné
aj pre dospelých pacientov. Štatistiky
Európskej únie vypovedajú o tom, že
zatiaľ sa alergológom podarilo nastaviť len dve až desať percent pacientov,
ktorí by mohli reálne užívať alergénovú
imunoterapiu.
To je veľmi málo...
Určite. Pre nás, alergológov, je spomínané číslo určite veľkou výzvou, aby sme
zvyšovali tento počet. Je to jediná cesta,
ktorou môžeme ovplyvniť zmiernenie až
zastavenie príznakov alergickej nádchy,
zmierniť alebo zastaviť rozvoj nových
alergií, a čo je najdôležitejšie, môžeme
zabrániť rozvoju astmy, ktorá sa môže
z neliečenej alergie časom vyvinúť.
Aké skúsenosti máte s alergénovou
imunoterapiou na Slovensku?
Na Slovensku sa približujeme k horným
číslam aj v rámci štatistík EÚ. Hoci nemáme vlastné dáta, odhadujeme, že na
Slovensku je stále viac pacientov, ktorí
sa liečia alergénovou imunoterapiou.
V minulosti sme mali vlastnú tradíciu
a v laboratóriách sme si vyrábali a riedili
vlastné prípravky podľa alergénov presne na mieru pacientov. Boli časy, keď si
k nám nosili z domu prach a podobne.
Dnes to už nie je potrebné. K dispozícii
máme moderné lieky.
Áno, farmaceutické firmy dokážu pripraviť lieky s alergénmi na základe vysokého
štandardu. Sú jasne zadefinované, majú
konštantné zloženie, garantovaný obsah alergénu. V tomto smere Slovensko
určite nezaostáva za inými rozvinutými
krajinami. Ale stále je pre nás výzvou,
aby sme zvyšovali počet najmä detských
pacientov liečených alergénovou imunoterapiou. Čím skôr začne pacient
s alergénovou imunoterapiou, tým má,
podľa našich skúseností, lepšie vyhliadky, pretože dokážeme zásadne ovplyvniť
priebeh alergického ochorenia.

priebeh astmy. Zaznamenávame dobré
výsledky v prípade roztočovej astmy.
Keď pridávame pacientovi vakcínu
s roztočmi, u dieťaťa sa prejaví zásadným zlepšením jeho ťažkostí. Sú aj štúdie,
ktoré potvrdili, že alergénová imunoterapia funguje aj pri atopickom ekzéme,
i keď v tomto prípade je potrebné starostlivo vybrať vhodného pacienta. Odborne
je dokázané, že imunoterpia je prospešná pri alergiách na osu alebo včelu, čo je
už v kategórii život zachraňujúcej liečby.
Na to, aby každá liečba dobre fungovala, je dôležitá spolupráca pacienta.
Máte skúsenosti aj s tým, že by pacienti
neužívali lieky? Funguje takáto liečba?
Takáto liečba sa, žiaľ, stane stratou
peňazí, pretože je neúčinná. Muselo by
však ísť o dlhodobé prerušenie alebo
nedôsledné užívanie liečby zo strany
pacienta. Vo farmakoterapii platí isté
povolenie, istá predpokladaná miera
zabudnutia, takže jedno vynechanie
tablety nemá vplyv na účinok liečby.
Ak však pacient dlhodobo nedodržiava frekvenciu užitia, nastáva problém.
Nech sa čitatelia neurazia, ale my takýchto pacientov nazývame pacientmi
s večným balením. Na otázku, či nepotrebujú predpísať ďalšie balenie, nám
odpovedajú, že lieky ešte majú. Keď si
vyrátame, že liečba trvá napríklad tri
mesiace a pacient stále nepotrebuje
predpísať balenie na kontrole po deviatich mesiacoch, je zjavné, že pacient
nedodržiava schému aplikácie. Klinický
efekt liečby je garantovaný tým, že pacient bude liečbu dodržiavať tak, ako
je to odporúčané v príbalovom letáku,
čo napokon dokazujú aj klinické štúdie.
Je aspoň dodržiavanie liečby u detí, nad
ktorou bdejú rodičia, možno povedať
takmer 100 percentné?
Stopercentné zrejme nie, ale určite je
spolupráca pri podávaní a dodržiavaní liečby v prípade detí, lepšia, ako
u dospelých. Rodičia sú zodpovednejší
a zaujímajú sa, čo dokáže liečba dieťaťu
zabezpečiť a ponúknuť do budúcnosti.
Chápu, že je to dôležitá investícia do
zdravia dieťaťa a do jeho budúceho
života.
Vráťme sa ešte ku kožným testom.
Sú skutočne potrebné aj pri malých
deťoch? Nemáte problém s tým, že by
ich rodičia odmietali?
Kedysi sa tradovalo, že netestujeme deti
do troch rokov a netestujeme počas
sezóny daného alergénu. Dnes už vieme,
že to nie je problém. Testujeme aj menšie
deti. Vekové obmedzenie prakticky neexistuje, aj keď treba povedať, že panel,
ktorým testujeme napríklad dieťa do
prvého roku, je skôr potravinový ako
inhalačný. Klasické inhalačné alergény však testujeme v prípade potreby
aj u detí pred prvým rokom. Jeden až
dvojročné deti môžu mať inú kožnú
reaktivitu ako starší pacienti. Skúsený
alergológ vie výsledky detských testov
správe vyhodnocovať.
Nepoznám rodiča, ktorý by odmietol
takéto testovanie, pretože keď mu vysvetlíme zásadný prínos testov, súhlasí. Na ruke svojho dieťa môže vidieť
výsledky o 15 minút. Výsledky, ktoré
z kože odčítame, sú pre nás smerodajné
v ďalšej liečbe, pričom vieme dieťaťu
účinne pomôcť. Okrem kožných tes-
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doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott.Ric., MHA (36)
primár Oddelenia imunológie a alergológie
UNB Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na
Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v
Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár
na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. V roku
2007 obhájil doktorát na JLF UK v odbore pediatria a v roku
2010 na Univerzite La Sapienza v Ríme (Taliansko) v odbore
pediatrické vedy. Postupne atestoval v odbore pediatria
(SZU Bratislava), klinická imunológia a alergológia (IPVZ
Praha), dorastové lekárstvo (JLF UK Martin) a pediatrická
pneumológia a ftizeológia (JLF UK Martin). Zároveň úspeš
ne absolvoval štúdium v odbore Master of Business Administration (MBA)
a Master of Health Administration (MHA). V roku 2011 sa habilitoval v odbore
pediatria. Aktuálne pôsobí ako docent na Klinike detí a dorastu v Martine. Od
roku 2013 je garantom Ambulancie klinickej imunológie na Klinike pneumo
lógie a ftizeológie JLF UK a UNM. Od roku 2014 je garantom špecializačného
študijného programu klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine. Je
autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác v domácich
aj zahraničných časopisoch a autorom či spoluautorom početných domá
cich aj zahraničných monografií. Je členom viacerých odborných spoločností
(SSAKI, ČSAKI, EAACI, AAAAI, ESID, ESPID, SPS) a redakčných rád mnohých
domácich aj zahraničných časopisov. Medzi dominantné záujmy v jeho vedec
kej, ako aj v odbornej činnosti patria primárne imunodeficiencie, syndrómy
periodických horúčok, hereditárny angioedém, respiračné alergické ochore
nia, očkovanie v špeciálnych situáciách či ťažké formy alergických ochorení.
tov potrebujeme aj laboratórne testy. Ak si chceme byť stopercentne istí
vo finálnej diagnóze, je potrebné kožné
testy obvykle doplniť aj laboratórnymi
vyšetreniami z krvi. Panel alergénov,
ktorým testujeme pacientov v našich
ambulanciách, je vytvorený na základe
odporúčaní Európskej akadémie pre
alergológiu.
Výsledky laboratórneho vyšetrenia
z krvi prinášajú množstvo informácií. Ak ich dostanú do rúk napríklad
rodičia detí, je ťažké sa v nich vyznať,
nieto podľa nich žiť. Najmä ak ide
o skrížené alergie, zistia, čo všetko deti
nemôžu jesť...
Áno, stále tvrdím, že alergológ nie je
lekár, ktorý má zakazovať, ale je to
lekár, ktorý má povedať pacientovi,
čo všetko môže. To je veľmi dôležité,
najmä ohľadne potravinových alergií
u detí. Nové štandardizované kožné testy
a nové laboratórne možnosti posunuli
klinickú medicínu až na vedeckú úroveň.
So správnou interpretáciou výsledkov
treba mať naozaj veľké skúsenosti,
pretože sa môže stať, že dieťaťu zbytočne zakážu niektoré potraviny, ktoré v skutočnosti jesť môže. Je dôležité
a to učíme aj našich medikov, že jedna
vec je laboratórny výsledok a výsledok
kožných testov a druhá vec sú reálne
klinické ťažkosti pacienta. Znamená
to, že ak nájdeme pozitívnu reakciu
v laboratórnych výsledkoch, je potrebné,
aby sme sa pacienta, alebo v prípade dieťaťa jeho rodiča detailne pýtali
a hľadali odpovede na to, či pacientovi
vyvolávajú alergény ťažkosti. Často sa
nám stáva, že to tak nemusí byť a je to
len laboratórny výsledok.
Môže dieťa naďalej konzumovať potravinu alebo surovinu, hoci mu na ňu
vyšiel pozitívny test?
Áno. Poviem príklad z najnovšej štúdie,
ktorá skúmala skoré prejavy arašidovej alergie. Kedysi sa zakazovalo jesť
arašidy deťom v prvom roku života.
Konzumácia rýb sa odporúčala až po

druhom roku, lepok po prvom roku
a podobne. Dnes je zrejmé, že po ukončení štvrtého mesiaca je črevo dieťaťa
ideálne pripravené na spoznávanie
širokého spektra potravinových antigénov. Odborníci skúmali rizikové deti,
ktoré mali ekzém v prvom roku života.
Predtým sa im zakazovali citrusy, orechy, čokoláda, jahody a podobne. Deti
preto rozdelili na dve skupiny. Jednej sledovanej časti podávali arašidy v podobe
arašidovej chrumky a druhej časti ho
nedávali. Keď mali deti päť rokov, vedci
zistili, že u tých, ktoré mali pozitívne kožné testy na arašidy, ale nereagovali na
ne klinicky, bol výskyt alergie na arašidy
až desaťnásobne menší ako u detí, ktorým arašidy zakázali. Preventívna alergológia a plánované vedecké štúdie nás
učia, ako máme narábať s alergénmi.
Aký je vývoj alergie u človeka a aké sú
najčastejšie prejavy alergie?
U rizikového dieťaťa alebo dospelého
človeka je pomerne veľká pravdepodobnosť výskytu alergických príznakov.
Hovoríme o takzvanom atopickom
pochode alebo atopickom „marši“.
U rizikového dieťaťa sa alergické prejavy postupne presúvajú. Spočiatku sú
zreteľné prejavy kožného ekzému alebo
dermatitídy, často v súvislosti s potravinovou alergiou. Postupným rastom
dieťaťa sa tieto prejavy akoby utlmia
a začnú sa u neho prejavovať alergie
súvisiace s dýchacím systémom.
Zmeny nastanú napríklad v období
puberty?
Áno aj, ale zmena sa môže udiať už
predškolskom alebo školskom veku.
Môže sa stať, že dieťa malo v prvom alebo v druhom roku života ťažký atopický
ekzém, alergiu na bielkovinu kravského
mlieka a štvorročné ochorie na klasickú
alergickú nádchu alebo až na astmu.
Nezriedka sa stáva, že u jedného pacienta môžeme nájsť všetky štyri prejavy
alergie: môže mať potravinovú alergiu,
ekzém, nádchu a tiež astmu. Æ
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Ako dlho pacienti zvyčajne užívajú
alergénovú imunoterapiu?
Je to individuálne. Pacienti absolvujú troj- prípadne päťročnú aplikáciu
z danej imunoterapie a počas nej sa už
obvykle po prvej alebo druhej sezóne
majú veľmi dobre. Ich reaktivita je veľmi
nízka. Liečba sa preto štandardne ukončí obyčajne po 3 rokoch. Pacienti nemajú
ťažkosti ďalších pár rokov, ale môže sa
stať, že po istom čase sa pacient bude
chcieť vrátiť k svojej alergénovej imunoterapii a buď pôjde o ten istý alergén,
ale nezriedka sa môže stať, že sa u neho
objaví iný alergén, ktorý u neho odrazu začne dominovať. Na základe štúdií
vieme povedať, že ak liečbu správne
zvolíme, potlačíme ochorenie a jeho
príznaky už v prvej resp. druhej sezóne aplikácie, čiže je veľmi dôležité, aby
bol pacient trpezlivý. Nemôže si dovoliť
ukončiť liečbu svojvoľne. Nemôže čakať,
že sa mu uľaví od príznakov alergie hneď
po týždni. Zázračný prútik nemáme.
Vieme však, že sa znižuje riziko rozvoja
astmy. Vieme odhadnúť, že sa znížia
alebo úplne vymiznú alergické príznaky z očí a z nosa a čo je veľmi dôležité, znižuje sa aj riziko nových alergií.
Aký vývoj môže mať u ľudí neliečená
alergia?
Neliečený alergik, ktorý neguje svoje
príznaky alebo im nevenuje veľkú pozornosť, si určite predĺži alergickú sezónu.
Odrazu zistí, že už nemá ťažkosti viazané na určité krátke obdobia, ale že
má ťažkosti celoročne. Môže sa zvýšiť
riziko nových alergií. Okrem iného sa
u neho môže zvýšiť riziko rozvoja astmy.
Ak sa alergická nádcha, považovaná
za ľahšie ochorenie, nelieči, a jej príznaky sa podceňujú, môže sa z nej stať
závažné ochorenie, ktoré negatívne
ovplyvňuje kvalitu života pacienta.
Znižuje napríklad výdatnosť spánku,
klesá športová výkonnosť, upadá schopnosť koncentrácie na zložitejšie pracovné úkony. Potvrdili to viaceré štúdie nezávisle od seba. Alergológ je tu na to,
aby detekoval ochorenie, určil príčinný
alergén, nastavil správnu liečbu, ktorá
minimalizuje ťažkosti pacienta. Predpíše
mu moderné lieky, ktoré netlmia jeho
psychické činnosti, ani nezvyšujú chuť do
jedla. Potom je namieste zvoliť správnu
formu alergénovej imunoterapie. Čím
skôr začneme, tým lepšie. Na základe
našich skúseností môžeme potvrdiť, že
investícia, ktorá sa môže na začiatku
javiť trochu drahšia, sa určite oplatí.
Alergická sezóna jednotlivca sa skracuje
alebo zmierňuje, pacient nepotrebuje
toľko liekov, pričom sa cíti fyzicky i psychicky lepšie.
Pri podceňovaní alergickej nádchy hrozí
ďalšie riziko. Ak sa pacienti „liečia“ sami
a kupujú si voľnopredajné lieky (tzv. dekongestívne kvapky do nosa), môžu si
nechtiac vypestovať tzv. medikamentóznu nádchu, ktorá má už inú podstatu
a patrí do rúk krčného lekára.
Dokážete alergénovou imunoterapiou
zmierniť aj priebeh astmy?
Pôvodné štúdie sa vykonávali s cieľom
liečby alergickej nádchy a takzvanej alergickej konjuktivitídy, čiže zápalu spojiviek. Postupne sme však zaregistrovali
nové údaje, ktoré ukázali, že alergénová
imunoterapia má pozitívny vplyv aj na

pickým alergénom stromové orechy,
napríklad lieskovec a vlašský orech.
Veľa sa hovorí aj o alergii na lepok.
Stretávate sa s touto alergiou u detí
často?
Lepok treba posudzovať v súvislosti celiakiou. Nejde o alergické ochorenie, ale
o autoimunitné ochorenie. Samozrejme,
existuje aj alergia na lepok, ktorá predstavuje klasickú formu potravinovej
alergie. Nie je však až taká častá.
Aké inhalančné alergény u nás dominujú?
Medzi deťmi a dospelými sa v zásade
nemenia. Z jarných sú typické najmä
breza, lieska, jelša a ich pele. Z letných
alergénov dominujú rôzne typy tráv,
najčastejšie timotejka. Na konci leta nastupujú buriny. Najčastejším alergénom
z nich je palina. Pre južné Slovensko je typickým alergénom ambrózia. Klasickým
celoročným alergénom sú roztoče
a alergény zvierat, prípadne alergény
plesní. Obťažujú deti aj dospelých. Jediný
rozdiel je v tom, že ak robíme kožné
testy, u detí nájdeme len jeden alebo
dva pozitívne alergény. Keď otestujeme dlhoročného alergika, adolescenta
alebo dospelého, väčšinou je alergénov
viac. Všetky nemusia byť príčinné, ale
pacienti už reagujú na viaceré z nich.
U malých detí často nachádzame tzv.
monosenzibilizáciu, čiže len jeden alergén, na ktoré dieťa reaguje v testoch
prípadne klinicky.

Opäť sa dostávame k alergénovej imunoterapii. Preto sa dá u detí ľahšie „nastaviť“ ako u dospelých?
Povedané laicky, liečbu môžeme u nich
oveľa ľahšie „zacieliť“. Najmä v období,
keď majú deti ťažkosti, napríklad v prostredí kvitnúcej lúky. Rodičia si všimnú,
že dieťa zle dýcha a soplí. V tomto prípade vieme už vopred veľmi dobre zvoliť
príčinný alergén. U dospelých to také
jednoznačné nie je, pretože ich trápi
viac pozitívnych alergénov. Na presnú
diagnostiku potrebujeme preto kožné
aj laboratórne testy.
Novinári sa vás často pýtajú, či nám
hrozí epidémia alergických ochorení.
Epidémiu tu už dnes máme. Podľa odborných odhadov 30 až 35 % populácie
trpí rôznymi formami alergie, či už inhalačných alebo kožných foriem. Ukazuje
sa, že v roku 2025 bude až polovica
Európskej únie trpieť nejakou formou
alergie, ale časť z nich nebude stále
liečená, bude podceňovať príznaky
a nevyhľadá špecialistu. Na tomto
mieste vyzývam ľudí, aby si svoje alergie liečili u odborníkov.
Ak by sme zhrnuli našu tému o alergénovej imunoterapii, odporučili by ste ju
aj Vašim blízkym, ktorých trápi alergia?
Samozrejme, ja sám som bol nastavený
na alergénovú imunoterapiu. Som totiž
klasický peľový alergik. Moje príčinné
alergény boli breza a trávy. V minulosti
som absolvoval alergénovú imunoterapiu na brezu. V súčasnosti je u mňa

obdobie, keď breza kvitne, veľmi dobré.
Momentálne prechádzam tzv. trávovou
imunoterapiou, aby som zlepšil svoje
alergické príznaky na trávy. V tomto
smere som dobrým príkladom aj pre
pacientov a vašich čitateľov (úsmev).
S akými predsavzatiami ste vstúpili do
tohto roka?
Výziev je stále veľa. V pracovnej oblasti
nás čaká veľa ambulantnej práce v oblasti alergológie a klinickej imunológie.
Podieľame sa na vzdelávaní medikov vo
viacerých oblastiach, či už je to pediatria,
klinická imunológia alebo alergológia.
Mojou osobnou výzvou alebo predsavzatím je zvoľniť neúmerne vysoké pracovné
tempo.
Stíhate sa venovať aj nejakej záľube? V
životopise máte uvedené, že ste členom
istého komorného speváckeho zboru.
Áno, je to pravda, hrám na gitare
a spievam, ale tomuto koníčku sa venujem naozaj už len občas, keďže mi moje
pracovné povinnosti nedovolia venovať
sa mu naplno ako kedysi.
Čo by ste zaželali našim čitateľom, pacientom, ale aj Vašim kolegom?
Viac sa starať o zdravie, nepodceňovať
svoje ochorenia, a keď sa vyskytnú, poriadne si ich liečiť. Samozrejme, mať dostatok času na plnenie životných plánov
a cieľov. Mojim kolegom prajem dostatok
trpezlivých, empatických a spolupracujúcich pacientov a pacientom želám veľa
trpezlivých a ochotných lekárov.
dz2016_02_02

Viete pomôcť aj týmto detským pa
cientom a podchytiť ich spomínanou
alergénovou imunoterapiou?
Samozrejme. Je tam predpoklad, že ak
pacientovi nájdeme jeho príčinný alergén, môžeme mu aplikovať alergénovú
imunoterapiu. Podmienkou však je, aby
bolo ochorenie relatívne stabilizované.
Ktorý alergén trápi najčastejšie detských pacientov?
V prvých dvoch – troch rokoch života je
najčastejším potravinovým alergénom
bielkovina kravského mlieka, alergény
vajíčka, sóje prípadne orechov.
Prečo je to tak?
Detský organizmus sa hneď spočiatku
stretne práve s mliečnou bielkovinou. Na
základe toho je prvým alergénom u detí
bielkovina kravského mlieka. Po treťom
až piatom roku však u detí väčšinou
nevyvoláva žiadne ťažkosti. Klasickú
alergiu na bielkovinu kravského mlieka
už u adolescenta alebo dospelého človeka nenachádzame. Ďalším alergénom
malých detí je vajíčko a vaječné alergény. Bielok aj žĺtok obsahuje rizikové
alergény.
Vyrastú deti aj z alergie na vajíčko?
Väčšina detí z tejto alergie vyrastie už
okolo piateho roku života, niekedy aj
skôr. Zriedkakedy má niekto celoživotnú,
perzistujúcu alergiu na vaječné proteíny.
Nepríjemným alergénom v tomto veku
je aj sója a skupina alergénov z orechov
alebo z arašidov. Na Slovensku sú ty-

KAZUISTIKA

BOJ NAD ROZTOČMI VYHRÁVAME
VĎAKA ŠPECIFICKEJ ALERGÉNOVEJ
IMUNOTERAPII

Foto: archív MUDr. S. Belvončíkovej

MUDr. SLÁVKA BELVONČÍKOVÁ,
imunoalergologička,
Alergoimunologické centrum EMED, s.r.o. Prešov, Sabinov

Možno ste sám alergik, alebo poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý je alergikom. Médiá vysielajú peľové
správy, aby pomohli tejto skupine pacientov koordinovať svoje správanie vzhľadom na ich záťažové obdobie. Počas peľovej sezóny sa odporúča ísť k moru
alebo na hory. Čo však majú robiť celoroční alergici, ktorých trápi tzv. alergia na prach – roztočová alergia? Pokojnejšie obdobia nemajú ani mimo
peľovej sezóny. Precitlivenosť na roztoče im dokáže limitovať kvalitu života.
O tom by nám vedeli rozprávať dlhoroční návštevníci alergologických ambulancií a možno aj vy sami... Preto sme sa rozhodli zverejniť kazuistiku (prípad) pacienta, ktorého hlavným problémom bola práve alergia na roztoče.
Svoj boj nad roztočmi vyhráva vďaka špecifickej alergénovej imunoterapii.
ČO SÚ ROZTOČE?

Roztoče sú mikroorganizmy patriace
do kmeňa článkonožcov, triedy pavúkovcov a podtriedy roztočov. V príro
de sa vyskytujú v počte od troch do
päťtisíc druhov. Roztoče Astigmata
žijú buď v tesnej väzbe s inými živo
číchmi ako parazity, alebo sú voľne
žijúce, pričom sa živia zvyškami roz
kladajúcej sa organickej hmoty rôzne
ho pôvodu, vrátane ľudskej pokožky.
Roztoče bytového prachu sa živia
odpadnutými ľudskými epitéliami
(šupinky kože, na ktorých rastú mik
roskopické huby slúžiace ako základ
ný zdroj výživy roztočov). Najväčšie
množstvo roztočov sa preto nachádza v matracoch, v perinách
a vankúšoch, v ktorých sa šupinky
pokožky zhromažďujú. Teplo a vlhkosť z ľudského tela, akumulované
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ŠTUDENT, 19 ROČNÝ PACIENT
MUDr. SLÁVKA BELVONČÍKOVÁ
Disciplinovaný prístup pacienta a jeho rodičov nám pomohol k dosiahnutiu pozitívneho efektu alergénovej imunoterapie – miernejšie príznaky roztočovej alergie, nenabaľovanie ďalších alergií a zníženie celkovej
chorobnosti.
OBJEKTÍVNY NÁLEZ

LIEČBA

Pacienta sledujeme v našej ambulancii
od mája 2009. Prichádza ako 11 ročný
chlapec - piatak na základnej škole,
s častými nádchami, stekaním hlienov
a s tým súvisiacim pokašliavaním. Po
sprchovaní ho istý čas páli pokožka.
Užíva často antibiotiká, v škole opako
vane vynecháva dochádzku.
V rodinnej anamnéze je udávaný
výskyt ekzému u sestry z mamkinej
strany. Objektívne vyšetrenie zis
ťuje suchšiu pokožku, viac prekr
vené hrdlo, na zadnej stene hltana
vidno aj prúžok stekajúceho hlienu.
Dýchanie je čisté. Kožné testy odhaľu
jú pozitivitu na obidva typy roztočov:
Dermatophagoides pteronyssinus
a Dermatophagoides farinae.

Rodičia dieťaťa sú poučení o režimo
vých opatreniach, o nutnosti čo najradi
kálnejšej eliminácie prachu z domáceho
prostredia. Dostávajú edukačné letá
čiky s konkrétnymi radami. Mama so
synom sú zdravotnou sestrou poučení
v preplachovaní nosa soľným rozto
kom. Dostávajú prvé lieky: antihistami
nikum, protizápalový a protialergický
sprej do nosa a upokojujúce telové
mlieko na podráždenú pokožku.
ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA

Počas nasledujúcich kontrolných
vyšetrení sa potvrdzuje, že dieťa reaguje na roztoče bytového prachu.
Pravidelným užívaním liekov a vyhý
baním sa záťažovému prostrediu sa
jeho stav o niečo zlepší. Ale to nestačí.

v posteli, prispievajú k optimálnym
životným podmienkam uvedených
húb aj roztočov. V menšom množ
stve sa roztoče vyskytujú v kobercoch,
v čalúnenom nábytku, v plyšových
hračkách a podobne. Alergologicky
najdôležitejší rod, ktorý zodpovedá
až za 80 % pozitívnych reakcií na roz
toče, je Dermatophagoides s druhmi
D. pteronyssinus, D. farinae.
LIEČBA

Liečba alergie pozostáva z viacerých
základných postupov. Predovšetkým
pacientom odporúčame, aby sa sna
žili čo najviac vyhnúť sa alergénu
vo svojej domácnosti a na pracovisku.
Znamená to častejšie prať, vysávať,
umývať podlahy, používať antialer
gické vankúše, obliečky, poťahy na
matrace atď. Je potrebné dodržiavať
lekárom predpísanú medikametóznu liečbu. Poznáme alebo liečbu na
potlačenie už vzniknutých príznakov
(symptomatická tzv. úľavová liečba),
pri ktorej sa pomocou liekov snaží
me o plnú kontrolu nad alergickým
zápalom, čím dosiahneme minimum
príznakov a ťažkosti, keď nastane
pacientova alergénová sezóna. K to
muto typu liečby patria najmä antihistaminiká, lokálne lieky do nosa,
očí, priedušiek a v prípade ťažkostí si
možno aplikovať lieky aj na kožu.
Existuje však aj špecifická alergénová imunoterapia (tzv. desenzibilizácia). Je to liečba alergie, ktorá zasahuje základné mechanizmy alergického ochorenia a tým lieči príčinu
alergie a nielen príznaky. Alergénová
imunoterapia sa podáva formou pod
kožných injekcií do ramena, alebo vo
forme roztoku-kvapiek, ktoré sa apli
kujú pod jazyk. Rovnako pod jazyk
sa môžu používať tablety, resp. pero
rálny lyofilizát. Nemenej dôležité pri
liečbe alergie sú podporné opatreZlepšená kvalita života je síce fajn, ale
my máme vyššiu ambíciu. Chceme, aby
sa pacient cítil bezpríznakovo pri najmenšom množstve užívaných liekov.
Ako to dosiahnuť? Našťastie máme k
dispozícii skutočne exkluzívny nástroj,
ktorý rieši príčinu, nie iba následok.
Je ním alergénová imunoterapia.
Na jednom z kontrolných vyšetrení
sa spoločne s rodičmi a ich synom
dohodneme na užívaní alergénovej
imunoterapie. Po zvážení všetkých
aspektov sa javí ako najlepšia alergé
nová imunoterapia, ktorá sa podáva
tzv. sublingválnou cestou (môže to
byť roztok vo forme kvapiek alebo
tablety, ktoré sa aplikujú pod jazyk).
Prvú tabletu užíva pacient pod mojim
dohľadom v ambulancii a následne už
sám, v pohodlí domova, každé ráno.
Dĺžka liečby by mala trvať celkovo
3 roky.
Už po niekoľkých týždňoch užívania
matka pacienta udáva, že prejavy aler
gie sú u jej syna miernejšie a dokáže
fungovať aj s vynechávaním antihistami
nika a nosového spreja. Postupujúcim
časom sa efekt liečby výrazne prehl
buje. Chlapec, ktorý medzičasom do
zrel na mladého muža, už rozhodne
netrpí častými infekciami, nádchami

nia, ku ktorým patrí napríklad prepla
chovanie nosa. Je to postup, ktorí my,
lekári, vrelo pacientom odporúčame,
pretože zo sliznice nosovej dutiny sa
pomocou slaných roztokov odplavu
jú nahromadené častice alergénov
a tzv. polutantov. Všetky liečebné po
stupy by mala sprevádzať sústavná
edukácia, predovšetkým zo strany
odborníkov – alergológov, imunoló
gov a zdravotníckeho personálu, ktorí
pacientovi najlepšie vysvetlia spôsoby
užívania liekov, ako aj dodržiavanie re
žimových opatrení. V tomto smere by
som rada vyzdvihla úlohu kvalitných
informácií pre pacientov s alergiou,
akými noviny Dych života sú.
VÝZNAM KAZUISTIKY

Slovník cudzích slov definuje kazuisti
ku ako posúdenie jednotlivého prípa
du podľa všeobecného pravidla alebo
normy, prípadne ako súhrn pozoro
vaní priebehu tej istej choroby u nie
koľkých chorých, konkrétnosť alebo
detailnosť. Čo však znamená pre nás
lekárov v liečbe pacientov?
V medicíne sa kazuistiky pacientov
používajú pomerne často. Majú
svoj odborný, medicínsky charakter
a účel. Osobne ich mám rada, preto
že na konkrétnych prípadoch, prezen
tovaných kolegami, sa môžeme veľa
naučiť. Rovnako rada si pripravujem
tento typ prednášok, pretože sa delím
o zaujímavý prípad svojho pacien
ta. Vo väčšine prípadov si pacientov
označujem len iniciálkami a vekom. Pri
analýze nesledujeme vzdelanie, povo
lanie alebo rodinný stav pacientov.
Pre nás, lekárov, je dôležité, aby sme
sa zamerali na medicínske aspekty
prípadu. Posudzovanie zdravotných
parametrov, účinkov a výsledkov lieč
by nás vedú k ďalšiemu vzdelávaniu,
čo slúži opäť v prospech pacientov.
a svrbením pokožky, ako na začiat
ku. Antibiotiká užíva veľmi zriedkavo
a dokonca sa uplynulú zimu mohol bez
obmedzenia venovať svojmu koníčku
– lyžovaniu.
DISKUSIA

Literatúra ešte donedávna uvádzala,
že vývoj alergie podlieha istým záko
nitostiam. U detí bol prvým príznakom
ekzém, v neskoršom období vývoj aler
gickej nádchy, a potom prieduškovej as
tmy. To však už dnes neplatí. Na jednej
strane sa stretávame s pacientmi, ktorí
prichádzajú s kombináciou viacerých
klinických prejavov. Na druhej strane
máme prípady pacientov, ktorým diag
nostikujeme rovno astmu.
U pacienta bolo našou snahou zastabilizovať jeho alergiu, aby nepostupovala do astmy, aby sme znížili
jeho chorobnosť a aby boli prejavy
alergie u neho miernejšie a v optimálnom prípade vymizli. Cieľom
bolo, aby sa ďalej nesenzibilizoval
– t.j. aby sa u neho nenabaľovali
ďalšie alergie. To všetko sa nám
vďaka kvalitnému lieku v kombinácii s disciplinovaným prístupom
pacienta a jeho rodičov aj podarilo.
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alergológa. Po zhodnotení zdravotného
stavu vypíše návrh na kúpeľnú starostli
vosť a odošle do príslušnej zdravotnej
poisťovne. Tá v prípade kategórie A roz
hodne o mieste a čase pobytu, v prípade
TATRANSKÁ POLIANKA
kategórie B dá klientovi k dispozícii mož
nosť výberu ústavov podľa vlastného uvá
ženia. Poplatky za kúpeľnú starostlivosť
klenot
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V prípade rekondičných, relaxačných
ochorení
dýchacíchkaždoročne
ciest
a pľúcnych chorôb.približne 1600 klientov z celého Slovenska
a svojou blahodárnou klímou poskytujú jedinečnú príležitosť liečby ochorení a dovolenkových pobytov nie je potreb
dýchacích ciest a pľúcnych chorôb. Predstavujeme Sanatórium Dr. Guhra ný žiadny lekársky poukaz, stačí si re
zervovať termín a dohodnúť jednotlivé
v Tatranskej Polianke.
podmienky.
LIEČEBNÉ METÓDY
V liečebných domoch pracujú erudovaní
lekári so špecializáciou na pneumoló
giu, alergológiu, fyziatriu, balneológiu
a liečebnú rehabilitáciu. Podľa povahy
ochorenia sa na základe lekárskeho vy
šetrenia zostavuje individuálny liečebný
plán. Základnou liečebnou metódou je
História vzniku
Sanatórium Dr. Guhra n.o., jedno z najstarších, posledných liečebných zariadení vo Vysokých Tatrách, ktoré
klimatoterapia, pohyb na čerstvom vzdu
sa špecializuje na liečbu, diagnostiku a prevenciu nešpecifických ochorení dýchacích ciest. Prví pacienti s
ochoreniami dýchacích ciest, ale aj štítnej žľazy, sa tu začali liečiť už od r.1899 . Sanatóium sa v roku 2003
chu. Výhodami tatranskej vysokohorskej
transformáciou z Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb zmenilo na
neziskovú organizáciu a po desaťročiach sa vrátilo k pôvodnému názvu podľa mena priekopníka
klímy sú ionizácia vzduchu, nižší obsah
klimatoterapie v Tatranskej Polianke Dr. Michala Guhra. Najdôležitejším liečebným prvkom je tatranská klíma
a klimatická liečba. Napriek tomu, že budova sanatória bola postavená ešte v r. 1907, rekonštrukciou
alergénov, prachu, roztočov, plesní,
pôvodných priestorov sa vedenie sanatória snaží neustále zlepšovať kvalitu pobytu svojich klientov.
posun peľovej vegetácie a výskyt peľov
Liečivá klíma.
Tatranská Polianka leží v nadmorskej výške 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej oblasti. Suchý vzduch,
menej agresívnych, mutovaných zŕn.
priaznivé pomery slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka a mierna denná
teplota bez väčšieho kolísania sú znakmi jej blahodárnej liečivej klímy. Zdravé a normálne dýchanie nie je
Medzi hlavné liečebné procedúry patrí
pre každého samozrejmosťou. Až päť percent obyvateľov Slovenska trpí astmou a ďalších 10 percent
populácie má problémy s alergiami. Mnohí z nich sa chodia pravidelne liečiť do nášho sanatória.
klimatoterapia, inhalačná liečba, indi
Pod dohľadom osobného lekára
viduálny a skupinový liečebný telocvik
Sanatórium poskytuje ústavnú liečebnú a kúpeľnú starostlivosť. Organizuje rekondičné, relaxačné a
dovolenkové pobyty. Poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a turistické ubytovanie. Paletu
a masáže. Sanatórium poskytuje aj bo
služieb dopĺňa usporiadanie kongresov, konferencií, spoločenských akcií a rodinných osláv.
haté športové a kultúrne aktivity. Pacienti
HISTÓRIA VZNIKU
z toho 67 lôžok slúži na ústavnú liečebnú majú k dispozícii fitness telocvičňu, môžu
ku
Sanatórium Dr. Guhra n.o., jedno z naj starostlivosť a 84 lôžok je určených na hrať stolný tenis alebo využívať tenisový
Dr. Guhra n.o., jedno z najstarších, posledných
liečebných zariadení vo Vysokých Tatrách, ktoré
starších, posledných liečebných zariadení poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
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SANATÓRIÁ NA SLOVENSKU

Sanatórium
Dr.Guhra
klenot tatranských klimatických kúpeľov

LIEČIVÁ KLÍMA

Tatranská Polianka leží v nadmorskej výš
ke 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej
oblasti. Suchý vzduch, priaznivé pomery
slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu,
znížený parciálny tlak kyslíka a mierna
denná teplota bez väčšieho kolísania
sú znakmi jej blahodárnej liečivej klímy.
Zdravé a normálne dýchanie nie je pre
každého samozrejmosťou. Až päť percent
obyvateľov Slovenska trpí astmou a ďal
ších 10 percent populácie má problémy
s alergiami. Mnohí z nich sa chodia pra
videlne liečiť do nášho sanatória.
OSOBNÝ LEKÁR

Sanatórium poskytuje ústavnú liečebnú
a kúpeľnú starostlivosť. Organizuje rekon
dičné, relaxačné a dovolenkové pobyty.
Poskytuje sociálne služby v zariadení pre
seniorov a turistické ubytovanie. Paletu
služieb dopĺňa usporiadanie kongresov,
konferencií, spoločenských akcií a rodin
ných osláv.
Sanatórium so 65-timi zamestnancami
poskytuje svoje služby na 151 lôžkach,
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Prim. MUDr. Štefan Reinhardt pri vstupnom
vyšetrení pacientky
ÚSTAVNÁ LIEČEBNÁ
STAROSTLIVOSŤ

V prípade záujmu o ústavnú liečebnú sta
rostlivosť je potrebné navštíviť odborné
ho lekára pneumológa alebo alergológa,
ktorý po zhodnotení zdravotného stavu
vypíše návrh na ústavnú liečebnú starost
livosť. U pacientov s pridruženými kardio
vaskulárnymi ochoreniami vyžadujeme aj
vyjadrenie internistu resp. kardiológa, či
pacient môže absolvovať liečebný pobyt
vo vysokohorskom prostredí.
Sanatórium Dr.Guhra n.o. je zmluvným
partnerom na poskytovanie ústavnej
liečebnej a kúpeľnej starostlivosti so
zdravotnými poisťovňami: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, Union a Dôvera.
KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ

Aj v tomto prípade je potrebné navštíviť
odborného lekára pneumológa alebo

Liečebná telesná výchova - telocvičňa ordi
nuje lekár podľa veku klienta a druhu ocho
renia - dychové cvičenia, spinálne cvičenia,
relaxácia, strečing, kalanetika, skupinové cvi
čenie, individuálne cvičenie, fitnescentrum.

Masáže – klasická masáž je najviac používa
ná pre širokú škálu liečebných účinkov a zá
roveň pre malú záťaž organizmu. Používajú
sa rôzne masážne emulzie, krémy a oleje.
Pôsobením na mäkké časti tela masáž pri
náša hĺbkové uvoľnenie, odstraňuje únavu
a preťaženosť, uvoľňuje svalové napätie,
pozitívne pôsobí proti stresu. Výsledkom
Elektroliečba
preto nie je len uvoľnenie a oddych, ale tiež
posilnenie zdravia, psychická rovnováha
a zvýšená odolnosť organizmu.
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Foto: Archív Sanatória Dr. Guhra.

Ultrazvuk – ultrazvuková terapia využíva
mechanické vlastnosti zvukových vĺn s vyso
kou frekvenciou na zmiernenie svalových kŕ
čov, na uvoľnenie a zahriatie svaloviny pred
cvičením, na odstránenie bolesti a zápalu
a všeobecne na podporu hojenia. Výhodou
liečby ultrazvukom je jej nebolestivosť, mož
nosť ošetrenia väčšej plochy a schopnosť
prieniku do tkaniva až do hĺbky 4 cm.

Hydromasážny bazén – voda 38ºC, vodná
a perličková masáž, mikromasážou dochá
dza k zlepšeniu prekrvenia a celkovej relaxá
cií organizmu.

Ďalšie liečebné procedúry: diadynamic,
phyaction, biolampa – svetloliečba (vyu
žíva polarizované svetlo), oxygenotera
pia – inhalácia kyslíka, nosová sprcha,
vodoliečba – wellness centrum, fínska
sauna, soľný parný kúpeľ, Kneippov šlia
pací kúpeľ – vodná cesta, eukalyptový
parný kúpeľ, ľadová jaskyňa, tropický
dážď, škótske streky, prívalová sprcha,
tepidárium, teplé zábaly – hot pack,
elektroliečba, liečebná telesná výchova
– terénna liečba (klimatické vychádzky).
Primár MUDr.Štefan Reinhardt
Riaditeľka MUDr. Eleonóra Kovalčíková
Ing.Renáta Vallušová
KONTAKT

Inhalácia – vdychovanie mikroskopických
častí minerálnej vody, alebo lieku nosom,
alebo ústami.
• inhalácia minerálnych vôd
• inhalácia s aplikáciou liekového preparátu
mukolytiká, expektoranciá, éterické oleje,
kromóny.
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Sanatórium Dr. Guhra
059 82 Tatranská Polianka
tel.: +421 52 442 26 51
fax: +421 52 442 26 58
Prijímacia kancelária
mobil: +421 908 98 97 80
email: recepcia@guhr.sk
www.sanatoriumpolianka.sk

ROZHOVOR

POBYT V SANATÓRIU REGENERUJE
ZDRAVIE AJ PSYCHIKU
MUDr. ELEONÓRA KOVALČÍKOVÁ
„Tešíme sa vernosti našich pacientov. Mnohí sa opakovane vracajú, niektorí k nám chodia už aj viac ako
40 rokov,“ hovorí riaditeľka Sanatória Dr. Guhra, n.o.,
MUDr. Eleonóra Kovalčíková

Aktívna klimatoterapia znamená pohybovú liečbu pacientov v prírode. Súčasťou liečby je
základná dychová gymnastika.

S akými ochoreniami k Vám chodia
pacienti najčastejšie?
Najčastejšími návštevníkmi sú pacienti s bronchiálnou astmou, CHOCHP,
pľúcnou sarkoidózou, pľúcnou fibrózou, bronchiektázami a ľudia po
pooperačných stavoch a po prekonaných zápaloch pľúc.
Môže sa k Vám pacient prihlásiť aj
sám bez potrebného lekárskeho potvrdenia a žiadosti o ústavnú alebo
kúpeľnú liečbu?
Môže, aj sa tak stáva. Pacient k nám
prichádza ako samoplatca. Je iba na
ňom, akú dĺžku pobytu si zvolí. Vhodné
je priniesť si so sebou zdravotnú dokumentáciu, aby mal lekár možnosť
posúdiť komplexnosť liečby pacienta.
Ako dlho trvá liečenie – ústavná
a kúpeľná zdravotná starostlivosť?
Dĺžka pobytu v rámci kúpeľnej liečby
je zo strany zdravotných poisťovní fixne určená na 21 dní. Dĺžku pobytu
ústavnej liečby určí ošetrujúci lekár
na základe vyšetrení a následného posúdenia zdravotného stavu pacienta.
Podľa závažnosti ochorenia trvá priemerná hospitalizácia zhruba 18 - 19
dní, niekedy aj dlhšie.
Aký je hlavný prínos liečby?
Pobyt v sanatóriu umožňuje regenerovať fyzickú i psychickú stránku pacienta. Naštartuje imunitný systém. Pacient
odchádza z nášho sanatória domov
s tým, že dlhodobo užíva menej liekov
a sprayov, pričom je tiež menej náchylný na infekty. Pre ľudí s chronickým
ochorením to znamená veľmi veľa.
Koľko pacientov ročne liečite v rámci
ústavnej liečby a koľko v rámci kúpeľnej zdravotnej starostlivosti?
Do roku 2005 naše sanatórium posky-

tovalo len ústavnú zdravotnú starostlivosť. Po udelení licencie aj na kúpeľnú starostlivosť sa percento ústavnej
a kúpeľnej starostlivosti začalo meniť
v prospech kúpeľnej zdravotnej starostlivosti. Ročne sa v našom sanatóriu
lieči cca 1 600 pacientov, z toho 30
percent tvoria ústavní a 70 percent
kúpeľní klienti.
Stáva sa, že sa k Vám pacienti pravidelne vracajú?
Tešíme sa vernosti našich pacientov. Mnohí sa opakovane vracajú,
niektorí k nám chodia už aj viac ako
40 rokov. Na otázku: ako liečite, keď
sa pacienti musia k vám stále vracať,
existuje jednoduchá odpoveď. Ide
o chronické ochorenia, ktoré si, žiaľ,
pacient nesie po celý život. Jeho liečba je kontinuálna. Naše sanatórium
poskytuje prevenciu pred tým, aby sa
stav pacientom nezhoršil. Pobytom
u nás sa, navyše, zlepšuje ich imunita,
čo im skvalitňuje život.
Spomínali ste, že v rámci ústavnej
liečby ide primárne o lekársku starostlivosť. Na liečení môžete pacienta
detailnejšie diagnostikovať. Je to tak
aj v prípade kúpeľnej starostlivosti?
Naši odborní lekári v prvom rade
posudzujú zdravotný stav pacienta.
Akonáhle si jeho zdravotný stav vyžaduje starostlivosť akú dostáva ústavný pacient, určite mu ju poskytneme.
Napriek tomu, že k nám prichádza ako
kúpeľný hosť.
Ktorá z procedúr je z hľadiska liečby
respiračných ochorení najúčinnejšia
a ktorá je medzi pacientmi najobľúbenejšia?
Z procedúr je na prvom mieste dôležitosti pohyb na čerstvom vzduchu.
Pohybom sa zrýchľuje a prehlbuje

dýchanie, takže esencie nachádzajúce sa vo vysokohorskom vzduchu sa
dostávajú do organizmu a blahodarne
pôsobia na zdravotný stav pacienta.
Obľúbenou procedúrou je tiež inhalácia kyslíka, minerálnej vody a liekov.
Niektorí pacienti zase preferujú viac
sauny a vodných procedúr.
Má liečenie aj sociálny efekt?
Organizujete pre pacientov aj nejaké výlety, spoločenské podujatia
a podobne?
Počas troch týždňov pobytu sa určite
žiada aj spoločensko-kultúrne vyžitie,
tanečné zábavy atď., ktoré pomôžu
posilniť psychickú stránku pacienta
a zabudnúť na každodenné strasti
bežného života.
Môžete našim čitateľom prezradiť
odkedy pracujete v sanatóriu a kedy
ste sa stali jeho riaditeľkou?
V sanatóriu pracujem vo funkcii riaditeľky od júla 2003. V tom období
nieslo názov Wolkrov odborný ústav
tuberkulózy a respiračných chorôb. Išlo
o štátnu príspevkovú organizáciu. Zo
strany ministerstva zdravotníctva som
bola poverená vykonať transformáciu
tejto inštitúcie na neziskovú organizáciu, poskytujúcu všeobecne prospešné
služby. Podarilo sa. Od 13. novembra
2003 sme neziskovou organizáciou.
K zmene názvu došlo vo februári 2004,
kedy sa sanatórium vrátilo k svojmu
pôvodnému názvu z čias jeho zakladateľa – Dr. Michala Guhra.
Čo pre Vás táto práca znamená a čím
je jedinečná?
Už prvým krokom do budovy sanatória
som sa zamilovala do jeho atmosféry.
Až priveľmi dýchala históriou, našla
som ho totiž v dosť zanedbanom stave.
Už 14 rokov sa teším na každý pracovný deň, na zamestnancov a kolegov,
ktorí svojím prístupom, ochotou a odbornosťou prispievajú k tomu, že naši
pacienti sa k nám radi vracajú. Mnohí
z nich k nám prichádzajú ako do svojho domova. Vtedy nie sú výnimkou
ani vrúcne objatia. Dokonca ma tešia
aj problémy bežného dňa, lebo viem,
že ich je možné zvládnuť. Sú pre mňa
určitou výzvou.
A v čom je táto práca jedinečná?
Možno každodenným bojom o to, aby
sme potvrdili svoje opodstatnenie na
trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Budovu, postavenú v roku
1907, chceme rekonštruovať zvnútra i
zvonka a zachovať ju aj pre budúce
generácie, pre pacientov, ktorí u nás
hľadajú a nachádzajú zdravie.
A ešte jeden unikát – v práci stretávam
jedinečných ľudí z radov kolegov, spolupracovníkov i z prostredia pacientov.
Rozprávkovo krásne štíty Vysokých
Tatier ma každý deň vítajú iným obrazom. Sú ustavične pripravené na obdiv
a na to, aby človeku dodali energiu
a pocit nekonečnosti. ich neopakovateľné prostredie vytvára pre mňa
nádherný pracovný život. Nie je to
dostatočný dôvod pre životné šťastie?
Želmíra Blašková

ANKETA

NAJVIAC SI
POCHVAĽUJETE
PRECHÁDZKY
V PRÍRODE
Opýtali sme sa pacientov
Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej
Polianke, ktorá z liečebných procedúr je ich najobľúbenejšia
a prečo a ako im pomáha liečenie.
Ing. Tibor Egry (60), Košice
• diagnóza, na ktorú sa lieči: astma
bronchiale
• v sanatóriu je na liečení prvýkrát
Z procedúr som si najviac obľúbil
obidve inhalácie – liekovú aj minerálnu. Uvoľnia sa mi priedušky
a zlepší sa mi dýchanie. Chválim
aj veľmi kvalitné masáže. Nakoľko
som v sanatóriu po prvýkrát, je pre
mňa liečenie veľkým prekvapením
v pozitívnom smere. Starajú sa
o nás skvelí lekári, strava je výborná.
Prostredie je čisté. Sanatórium je
citlivo umiestnené v krásnej prírode.
Ladislav (50), Senec
• diagnóza, na ktorú sa lieči: astma
bronchiale, peľová alergia
• v sanatóriu sa lieči pravidelne, tre
tíkrát po sebe
Mám rád prechádzky v prírode na
čerstvom vzduchu. V prípade zhoršeného zdravotného stavu mi veľmi
pomáha inhalácia. Biolampa uvoľňuje dutiny. Masáže uľavia chrbtici.
Po procedúrach sa mi celkovo lepšie
dýcha. Liečenie mi pomáha zmierniť
príznaky chronického ochorenia.
Organizmus sa čiastočne zregeneruje, čo mi navodí pocit lepšej fyzickej aj psychickej kondície.
Erika (47), Senec
• diagnóza, na ktorú sa lieči: astma
bronchiale, časté choroby horných
dýchacích ciest
• v sanatóriu je na liečení tretíkrát po
sebe
Pobyt a prechádzky v prírode sú
najúčinnejším liekom na dýchanie.
Pomáhajú mi aj teplé zábaly na krčnú chrbticu a masáže. Po liečení mi
na určitú dobu vymiznú časté choroby horných dýchacích ciest. Cítim
načerpanie novej energie v prírode.
Anna (71), Radava
• diagnóza, na ktorú sa lieči: astma
bronchiale
• v sanatóriu sa lieči pravidelne
Z liečebných procedúr mám veľmi
rada dýchanie kyslíka, bazén a teplé
zábaly. Na liečení sa mi vždy upraví
zdravotný stav a účinky liečby pretrvávajú ďalších 5 – 6 mesiacov.
Viera (56), Michalovce
• diagnóza, na ktorú sa lieči: sarkoi
dóza pľúc
• v sanatóriu sa lieči prvýkrát
Mám rada pobyt na čerstvom vzduchu. Môjmu zdraviu veľmi prospievajú aj inhalácie. Hlavným cieľom
liečenia je prekonať chorobu.
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PRVÁ VOĽBA PRI
ALERGICKEJ NÁDCHE
Mgr. NORA NOVYSEDLÁKOVÁ
Peľová alebo trávová sezóna nás často nepríjemne zaskočí ešte skôr, ako si stihneme pripraviť zásoby liekov na
alergiu. Kým navštívime svojho alergológa, neraz siahame po voľnopredajných liekoch a prípravkoch z lekárne.
Ako sa vyznať v širokej ponuke nám vysvetlila lekárnička
Mgr. Nora Novysedláková z lekárne TWIN CITY
v Bratislave.
Čo odporúčate pacientom na potlačenie príznakov alergickej nádchy ako
prvú voľbu?
Pri prejave prvých symptómov alergie
je prvoradé, aby pacienti konzultovali,
príp. navštívili svojho alergológa, ak
sú nastavení na určitú liečbu a bolo
by ju treba upraviť. V prípade, že sa
ešte neliečia a symptómy poukazujú
na alergické pochody v organizme,
je nutné vyhľadať lekára čo najskôr.
Samozrejme, sú situácie, kedy pacienti
čakajú na termín u svojho lekára, alebo
sú pracovne odcestovaní. Ak majú akútne alergické prejavy, prvou voľbou je pre
nich lekáreň, kde vieme pacientom poradiť a poskytnúť dostupný voľnopredajný sortiment. Na potlačenie príznakov
alergickej nádchy sú základom terapie dve skupiny liekov: antihistaminiká
a topické nosové kortikosteroidy. Druhá
zmieňovaná skupina je však výlučne na
lekársky predpis.
Voľnopredajné antihistaminiká sú
dostupné buď vo forme tabliet, alebo
ako sprejová a kvapková forma do očí
a nosa. Existujú aj 7-tabletové balenia
receptových liekov, ktoré sa v takomto
počte predávajú „na voľno“. Takýmto
spôsobom pacienta na týždeň odbremenia od príznakov ochorenia až do
termínu návštevy lekára.
Aký sprej je vhodný pre alergikov na
vodnatý výtok z nosa?
Pri nádche rozlišujeme, či je bez obštrukcie, alebo s obštrukciou − vtedy
sa vyskytujú husté hlieny a nos je veľmi upchatý. Na vodnatý výtok, typický
pre alergikov, je dostupných viacero
nasálnych prípravkov bez lekárskeho
predpisu. Pacienti si taktiež zvyknú
často pýtať spreje na klasickú (nealergickú) nádchu, tie však prinášajú
len krátkodobú úľavu a uvoľňujú len
od niektorých symptómov nádchy. Na
obštrukčné nádchy sú veľmi dobrým
riešením topické nosné steroidy, ktoré
okrem všetkých symptómov alergickej
nádchy, pôsobia aj na podráždenie
očnej spojivky. Dostupné sú však len
na lekársky predpis.
Alergológovia radia svojim pacientom
použiť na čistenie nosa spreje obsahujúce morskú soľ. Ako si vybrať zo
širokej ponuky? Sú tieto prípravky
vhodné aj pri upchatom nose?
Prípravky obsahujúce morskú soľ sú

vhodné nielen pre alergikov, ale aj pre
nealergikov na každodennú hygienu
nosa. Sú veľmi účinné aj pri nádche
– rozpúšťajú hlien, čím ho stekucujú
(robia tekutejším) a ľahšie sa „vyfúka“.
Pacientom odporúčame, aby si ich
aplikovali aj na vyčistenie nosa ešte
pred aplikáciou nasálnych prípravkov. Ak dáme kvapky alebo spreje do
čistého nosa bez hlienov, účinné látky
v nich obsiahnuté sa lepšie vstrebú
a účinok je rýchlejší.
Treba ešte podotknúť, že rozlišujeme
izotonické a hypertonické prípravky
s morskou soľou. Izotonické sú určené
na bežnú hygienu nosa, na pravidelné
používanie/pravidelnú aplikáciu niekoľkokrát denne podľa potreby.
Hypertonické prípravky riešia problémy s upchatým nosom. Obsahujú
vyššiu koncentráciu morskej soli, ktorá
účinnejšie rozpúšťa stuhnutý hlien. Pri
niektorých hypertonických prípravkoch
sa odporúča len krátkodobá aplikácia,
avšak vo všeobecnosti sú bezpečné aj
dlhodobo. Navyše prípravky s morskou
soľou často obsahujú aj prídavné látky
na zvlhčenie nosovej sliznice, napr.
aloe vera, dexpantenol, kyselina hyalurónová. Pre alergikov sú vhodné aj
prípravky s obsahom solí mangánu.
Pri výbere správneho prípravku sa
pacienti musia riadiť najmä vlastnými
skúsenosťami – každému človeku je
príjemnejšie niečo iné.

„Akútne alergické
prejavy je možné
preklenúť voľnopre
dajnými liekmi či príprav
kami len na nevyhnutný
čas, kým vyhľadáte
alergológa.“
Najmä pri alergii na trávy nás zvykne
trápiť slzenie a svrbenie očí. Aké kvapky sú vhodné pre alergikov?
Aj tu platí, že pri pretrvávajúcich príznakoch by mali pacienti navštíviť v pr
vom rade alergológa alebo oftalmológa. V lekárni vieme v prípade potreby
poradiť z voľnopredajných očných
prípravkov. Ako som už spomenula,
veľmi dobre pôsobia aj topické nasálne
kortikosteroidné prípravky. Tieto lieky
sú však viazané na lekársky predpis.

Čo robiť, ak sa k alergickým príznakom pridá aj svrbenie kože?
Prvou voľbou sú opäť antihistaminiká.
Pri géloch však treba mať na pamäti,
že sa zväčša môžu aplikovať len na
malú plochu kože, napr. pri poštípaní
hmyzom alebo pri menšej alergickej
reakcii. Na väčšie plochy je vhodný gél
z radu homeopatických prípravkov.
Pre pacientov s atopickými dermatitídami je v lekárni široká ponuka kvalitných voľnopredajných kozmetických
prípravkov, ktoré šetrne uľavia svrbiacej alebo vysušenej pokožke.
Spomenuli ste homeopatické prípravky. Na ich užívanie počuť z radov lekárov neraz aj kontroverzné názory.
Žiadajú si ich pacienti?
Áno. Časť pacientov si ich pýta a má
s nimi dobré skúsenosti. Lekáreň má
vychádzať v ústrety každému pacientovi a držať široký sortiment liekov
a voľnopredajných prípravkov. V lekárni Twin City máme aj spomínané
homeopatické prípravky; držíme širokú
ponuku úľavovej liečby pre alergikov
nielen na kožu, ale aj na oči či nos.

Čo by ste alergikom ešte chceli po
radiť?
Alergická nádcha sa určite nemá
podceňovať. Neliečená alergia môže
spôsobiť rôzne zdravotné komplikácie,
vrátane prechodu do astmy. Lekára
treba navštíviť aj s menšími príznakmi
- napríklad, ak máte pľuzgiere v ústach
po požití určitej potraviny (možný príznak potravinovej alergie) alebo niektoré spomínané prejavy peľovej alebo
trávovej alergie. Alergia sa môže vyvíjať
počas celého života. U novorodencov
sa alergie začínajú práve kožnými príznakmi – dermatitídami. Alergiu by mal
hneď od jej začiatku liečiť lekár špecialista - alergológ. Akútne problémy
je možné preklenúť voľnopredajnými
liekmi či prípravkami na nevyhnutný
čas. Odporučiť vám ich môže aj lekár
ako súčasť liečby. Ak si pacienti kupujú
lieky na alergiu a nepoznajú spôsob ich
užívania alebo účinky, treba sa určite
poradiť s lekárnikom. V našej lekárni je
problematika alergickej nádchy počas
jarnej sezóny jednou z najčastejších
otázok pacientov. Každému pacientovi
radi poradíme.
Želmíra Blašková

LEKÁREŇ TWIN CITY
LEKÁREŇ TWIN CITY • Karadžičova 2, 811 09 Bratislava • tel.: 0905 511 037 • e-mail: info@lekarentwincity.sk

Lekáreň priateľská k alergikom, astmatikom aj k diabetikom
*

-7%

zľava na nákup pre pacientov s alergiou a chronickým
respiračným ochorením a pacientov s diabetes mellitus

Ste pacient s alergiou alebo chronickým respiračným
ochorením alebo ste diabetik a hľadáte lekáreň
v Bratislave, ktorá rozumiem Vašim potrebám?
Navštívte lekáreň TWIN CITY a preukážte sa platným
receptom na akýkoľvek liek na alergiu, astmu alebo
cukrovku a my Vám dáme zľavu na nákup až 7 %*!
Navyše ku každému nákupu nad 7 Eur dostanete zadarmo aktuálny výtlačok novín pre pacientov s alergiou a
respiračných ochorením Dych života. Diabetici získajú k
nákupu nad 10 eur ako bonus časopis DIA ZDRAVIE.
Neplatí na zľavený tovar, liekové recepty a poukazy na
zdravotnícke pomôcky.

*

RÝCHLY ODBER – služba, ktorá šetrí Váš čas
Ušetrite čas hľadaním lieku alebo obľúbeného produktu
po lekárňach. Objednajte si ho u nás v lekárni:
• telefonicky: 0905 511 037
• e-mailom: info@lekarentwincity.sk
Svoju požiadavku zadáte vopred do lekárne, dohodnite
si čas odberu a liek alebo obľúbený produkt si vyzdvi
hnite priamo v lekárni TWIN CITY na Karadžičovej 2.
Pri rýchlom odbere využite možnosť priameho
parkovania pred lekárňou (vjazd do uličky pri zastávke
MHD, obsluha závory je manuálna).
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