
Jana nevie, či je medzi 
nádchou a prechladnu-
tím nejaký rozdiel. Tieto 
dve slová považuje skôr 

za rozdielne pomenovania 
jedného zla. „Takisto neviem, 
čo je pri nádche účinnejšie – 
klasické naparovanie, inha-
lovanie cez prístroj či prepla-
chovanie nosa cez špeciálnu 
kanvičku. Každý lekár vám 
poradí inak. 

Malý, ale dôležitý

Mnohí ľudia skutočne nerozli-
šujú medzi nádchou a prechlad-
nutím, niektorí si tieto neprí-
jemné stavy dokonca pletú 
s nebezpečnou chrípkou. Iní 

zase nevnímajú rozdiel medzi 
nealergickou, teda infekčnou, 
a alergickou, teda neinfekč-
nou nádchou. „Nos je dôležitý 
orgán, netreba ho podceňovať. 
U dospelého ním prejde okolo 
dvadsaťtisíc litrov vzduchu 
denne. Toto obrovské množ-
stvo musí malý orgán prefiltro-
vať, zvlhčiť a otepliť – skrátka, 
pripraviť pre dolné dýcha-
cie cesty a pľúca,“ vysvetľuje 
imunoalergiológ Martin Lešťan 
z alergioimunologického centra 
v Prešove a Sabinove. 
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Naši
odborníci

Smrkáte, kýchate, kašlete, 
prípadne vás bolí hlava 
či celé telo. Je to nádcha 
či prechladnutie? Alebo 
nebodaj chrípka? Viete ich 
rozoznať? Kedy vám pomôže 
naparovanie, inhalátor 
a preplachovacia kanvička?

Zmeňte jedlá

Ak uprednostňujete domácu 
liečbu, upravte si stravu. 
Pridajte do nej koreniny, čili 
papričky, zázvor, cibuľu a iné 
osvedčené potraviny. Nedáte 
dopustiť na cesnak? Strúčik 
nepohryzte, ale nakrájajte ho 
na drobné kúsky a tie zapite 
čajom. Nebude ho z vás cítiť. 
Pite veľa tekutín, napríklad 
lipový, šalviový či zázvorový 
zápar. Môžete si ich ochutiť 
citrónom a medom, ak naň 
nie ste alergickí. Med však 
nekvapkajte do horúceho 
nápoja, znehodnotili by ste 
jeho antibakteriálne účinky.
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S liekmi rozumne

Staré známe porekadlo, že bez 
liekov trvá nádcha či prechlad-
nutie týždeň a s liekmi sedem 
dní, však neberte doslova. 

„V prvom rade odstráňte príčiny, 
ktoré toto ochorenie spôsobili. 
Najčastejšie je to nerovnováha 
medzi záťažou a odpočinkom, 
nedostatočná hydratácia alebo 
oslabenie organizmu inou 
chorobou. Základom je chorobu 
vyležať,“ radí Ivan Halmo. 
Niekomu tečie len z nosa, iného 
bolí hrdlo, ďalší má aj teplotu. 
Každému zaberá na jeho prob-
lémy niečo iné. Vám možno 
postačí čaj s medom a citrónom, 
cibuľový odvar, horúci slepačí 
vývar či kloktanie šalviou, ale 
váš manžel si napríklad vypýta 
pilulky proti bolesti či na zníže-
nie teploty. „Proti všetkých 
ťažkostiam existujú v lekár-
ňach voľne dostupné prepa-
ráty, dbajte však na to, aby ste 
neprekračovali maximálne 
odporúčanú dávku jednotli-
vého liečiva. To totiž môže byť 
súčasne obsiahnuté vo viace-
rých prípravkoch, ktorých je 
veľmi veľa a niekedy sa v nich 

Nádcha ako príznak

Nádcha sa prejavuje upcha-
tým nosom, sťaženým dýcha-
ním, kýchaním a tvorbou 
hlienu. Je to vlastne zápal noso-
vej sliznice, ktorý spôsobuje 
opuch. V jeho dôsledku vám 
tečie z nosa. Pôvodcom ried-
keho výtoku môžu byť vírusy, 
baktérie, polypy v nose, stres, 
lieky, hormonálne zmeny, ale 
aj alergia. Infekčnú nádchu, 
ktorú majú na svedomí najmä 
vírusy, zväčša zvládnete 
v režime domácej samoliečby. 
Neinfekčná alergická nádcha, 
teda alergický zápal nosovej 
sliznice, patrí do rúk lekára.
Klasická nádcha je jedným 
z príznakov prechladnutia, 
teda bežnej virózy. „Ak sa 
k nej pridá boľavé hrdlo, zapá-
lené, mierne začervenané oči, 
možno zvýšená teplota, únava, 
podráždenosť či nechuten-
stvo, ide už o prechladnutie. 
Znamená to, že máte zápal 
nielen v nose, ale aj v hrdle či 
v inej časti horných dýchacích 
ciest,“ objasňuje všeobecný 
lekár Ivan Halmo z Polikliniky 
Mýtna v Bratislave.

Ak máte alergiu alebo astmu, 
zrejme dobre viete, ako je nos 
prepojený s pľúcami. Ale aj keď 
nie ste alergik, opuchnutý či 
plný nos vám pripraví neprí-
jemné chvíle. „Zhoršuje pľúcne 
funkcie a čuch, mení chuť jedál 
a najmä, núti vás dýchať cez 
ústa. Suchý studený vzduch, 
ktorý sa neohrial a nezvlhčil 
v nose, je rizikom pre riasin-
kový epitel dolných dýchacích 
ciest a pľúca.“

ZDRAVÁ
RADA

„Ľudia s potravi-
novými intole-

ranciami by mali 
byť opatrní pri 
domácich recep-
toch s chrenom, 

mätou, citrónom, 
cesnakom, euka-

lyptom a ďalšími 
potravinami,“ 
varuje Martin 

Lešťan.
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Oscillococcinum je homeopatický liek. 
Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu 
pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojim lekárom 
alebo lekárnikom.

majte prechladnutie a chrípkové stavy
pod kontrolou!
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ťažko vyznáte.“ 
Väčšina z nás sa snaží pora-
ziť upchatý alebo tečúci nos 
najpohodlnejším spôsobom, 
teda nosovými kvapkami či 
sprejmi. Niektoré obsahujú 
slanú morskú či minerálnu 
vodu, iné aromatické oleje, 
kyselinu hyalurónovú alebo iné 
látky. Dajte si pozor na kvapky 
s obsahom látok, ktoré spôso-
bujú stiahnutie, teda odpuch-
nutie nosovej sliznice. „Užívajte 
ich len krátky čas, môžu mať 
nežiaduce účinky a sú návy-
kové,“ vystríha Martin Lešťan. 

Uvoľnite ho

Účinný spôsob, ako uľaviť 
ťažko skúšanému nosu, je, 
okrem soľných či morských 
sprejov, tradičné naparovanie 
nad soľným roztokom alebo 
s pridanými bylinkami či esen-
ciálnymi olejmi, napríklad 
eukalyptovým, mätovým či 
citrónovým. „Parná inhalá-
cia odstráni z nosovej sliznice 
nadbytočný hlien a uľahčí 
dýchanie. Ale ak ste alergik, 
používanie byliniek či olejov 
zvážte, môžete byť na tieto 
látky precitlivení,“ objas-
ňuje Martin Lešťan. V takom 
prípade je vhodnejšie skôr 
inhalovanie pomocou špeciál- 
neho prístroja. „Pri dobrej tech-
nike sa jemnými rázovými 
vlnami dopravia účinné látky 
nielen na nosové sliznice, ale aj 

priamo do dutín.“
„Na inhaláciu používame soľné 
roztoky, prípadne volíme inha-
láciu na mieru podľa klinic-
kého stavu, s pridaním liekov 
na odpuchnutie suchej sliznice 
či s kyselinou hylaurónovou. 
Keď už hlien steká do dolných 
dýchacích ciest, kombinujeme 
inhaláciu nosa a dutín s inhalá-
ciou určenou na dolné dýchacie 
cesty. “ 

Kedy kanvička?

Za výborný spôsob prevencie 
považuje alergiológ aj prepla-
chovanie nosa špeciálnou 
kanvičkou. „Vykonávajte ho 
pravidelne, najmä ak ste aler-
gik. Táto metóda účinne zvlhčí 
sliznicu nosa a odstráni z nej 
alergény. Preplachovanie je 
vhodné aj preventívne.“ Pri 
prejavoch akútnej nádchy 
však tento spôsob nepreferuje: 

„Sliznice v nose a dutinách sú 
už veľmi opuchnuté, preto sa 
prepláchnutie dá technicky 
ťažko zvládnuť. Okrem toho, 
keď už je sekrét žltkavý či sfar-
bený dozelena, môže sa stať, 
že preplachovaním posuniete 
prípadnú bakteriálnu infek-
ciu do iných častí dýchacích 
ciest či do ucha,“ varuje doktor 
Lešťan.
Nádcha a prechladnutie vás 
môžu zaskočiť viac ráz do 
roka, ale nejde o vážne infekcie. 

„Keďže ich najčastejšie spôso-
bujú vírusy, je chyba siahať 
hneď na začiatku po antibio-
tikách,“ vysvetľuje Martin 
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Rozoznáte ich?

 ▶ Nádcha
Je to opuch nosovej sliznice 
rôzneho pôvodu. Máte upchatý 
nos, svrbí vás v ňom. Riedky 
výtok z nosa sa spája so zate-
kaním hlienu do hrtana.

 ▶ Prechladnutie
Ide o bežnú virózu. K nádche 
sa postupne pridávajú bolesti 
hrdla a hlavy, kašeľ, únava, 
podráždenosť, niekedy 
zvýšená teplota.

 ▶ Chrípka
Infekcia spôsobená chríp-
kovým vírusom. Má rýchly 
nástup, zachváti celý orga-
nizmus triaškou, bolesťami 
kĺbov a svalov a často má 
vážne zdravotné dôsledky. 
Existuje viac vírusov, ktoré 
spôsobujú nákazy dýcha-
cieho systému a príznakmi 
môžu pripomínať chrípku. 
Ide o takzvané ochorenia 
podobné chrípke. Lekári ich 
vedia odlíšiť od chrípky len 
na základe laboratórnych 
vyšetrení.

Je to nádcha, 
prechladnutie 
alebo dokonca 
chrípka? Zistíte 
to podľa typických 
príznakov.

Majte rešpekt pred 
kvapkami, ktoré 
sťahujú nosovú 
sliznicu. Sú veľmi 
účinné, ale návykové.
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mesiacoch. Najčastejšie 
postihuje deti v predškol-
skom a školskom veku a senio-
rov. Prenáša sa z človeka na 
človeka vzduchom, pri kašľaní 
a kýchaní. Genetické mutá-
cie vírusu spôsobili na celom 
svete už niekoľko pandémií, 
pre ktoré zomreli milióny 
ľudí. Antibiotiká proti chrípke, 
podobne ako ani proti iným 
vírusovým infekciám, neza-
berajú. Preto je veľmi dobrou 
prevenciou včasné očkovanie 
ešte pred chrípkovou sezó-
nou,“ odporúča Ivan Halmo. 
Zaočkovať by ste sa však mali 
každý rok, a to aj v prípade, keď 
je zloženie chrípkových vakcín 
rovnaké ako v predchádzajúcej 
chrípkovej sezóne. Oveľa lepšie, 
ako hasiť následky, je však 
robiť všetko pre prevenciu: 

„Otužujte sa, správne stravujte 
a podporujte odolnosť svojho 
organizmu.“ 

Lešťan. Ak však tento stav trvá 
dlhšie, mali by ste ísť k leká-
rovi. U niektorých pacien-
tov sa totiž môže skompliko-
vať. „Hlien zafarbený dožlta či 
dozelena už signalizuje bakte-
riálnu infekciu, ktorá môže 
viesť k rôznym komplikáciám 

– napríklad k zápalu prinoso-
vých dutín, upchatiu sluchovej 
trubice či k zápalu stredného 
ucha. Stekajúci hlien môže 
spôsobovať kašeľ, zápal hlasi-
viek, priedušnice či priedušiek. 
V takom prípade sú antibiotiká 
namieste.“

Stále ju podceňujeme

Vážnym problémom je chrípka: 
„Ide o zápal dýchacích ciest, 
ktorý spôsobuje chrípkový 
vírus. Toto vysokonákazlivé 
ochorenie sa šíri vzduchom 
najmä počas sezónnych epidé-
mií v jesenných a zimných 
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RECEPTY NA 
HRDLO
Keď vás už 
škriabe v hrdle, 
kloktajte vlaž-
nou slanou vodou 
alebo do nej 
nakvapkajte rast-
linnú tinktúru či 
kvapky z lekárne. 
Proti kašľu 
pomáha cibuľový 
odvar. Osvedčené 
je céčko, či už vo 
forme čerstvo 
vytlačenej citró-
novej šťavy, šumi-
vých tabliet, 
alebo kapsúl, 
ktoré sa môžu 
kombinovať so 
zinkom. Zázraky 
robí propo-
lis, najlepšie od 
včelára.

Klasické naparovanie je 
nepríjemné, ale účinné. Z nosa vám 
tečie ako z vodovodu a tvár máte  
červenú ako Indián. Ale pomáha to!


