
níku, žlčník ich môže opäť vy-
pudiť,“ vysvetľuje MUDr. Mu-
ranský.

Žlčník  vyberú  
za 30 minút

Laparoskopická operácia žlč-
níka (cholecystektómia) je 
najčastejšou laparoskopickou 
operáciou. Jej výhodami sú 
1-dňová chirurgia, krátka re-
konvalescencia, minimálne 
riziká v porovnaní s klasickou 
otvorenou operáciou. Indiká-
ciami k operácii sú opakovaný 
výskyt žlčníkových kameňov, 
zápaly žlčníka, polypy atď. 
Klasické otvorené operácie by 
mali byť len pri komplikáciách 
alebo vážnych nálezoch na žlč-
níku. Operácia by sa mala ro-
biť v pokojovom štádiu, aby sa 
znížilo riziko vzniku kompli-
kácií. „Operácia sa robí v cel-
kovej anestézii a trvá približne 
30 minút. Počas operácie sa 
urobia 4 malé rezy, cez ktoré sa 
do brušnej dutiny zavedú duté 

porty – cez ne sa potom zavá-
dzajú miniaturizované operač-
né nástroje a  kamera. Brušná 
dutina sa napustí plynom (oxi-
dom uhličitým), následne sa 
žlčník vyťahuje von cez rez ve-
dený pod pupkom. Po operá-
cii pacient oddychuje niekoľko 
hodín na lôžku a v deň výkonu 
je prepustený do domácej sta-
rostlivosti (na klinike 1-dňovej 
chirurgie, v štátnej nemocnici 
zostáva pár dní),“ hovorí lekár. 
Keďže ide o  laparoskopickú 
operáciu, jej pooperačný prie-
beh býva spravidla bezproblé-
mový. „Určite neodporúčame 
podceňovať rekonvalescenciu 
a  pacient by mal dodržiavať 
odporúčania lekára. Rých-
losť návratu do  zamestna-
nia je individuálna, závisí to 
od  charakteru práce, či ide 
o sedavé zamestnanie (približ-
ne po týždni) alebo fyzicky ná-
ročnú prácu (približne po 4 až 
8 týždňoch). Viditeľnosť jaziev 
je vďaka naj modernejšej lapa-
roskopickej technológii mini-
málna.“ 

Čo zmierni tehotenské 
nevoľnosti?

 

zdravý život

Keď sa žlčníK  vzbúri

Hovorí sa, že žlčníkový záchvat je 
horší ako pôrod, kto to zažil, ten to 
potvrdí. Čo robiť, aby sme to nemuseli 
zažiť na vlastnej koži, a keď už máte 
problémy so žlčníkom, skúsený chirurg 
vám poradí, čo robiť pri žlčníkovej 
kolike a ako žlčník udržať v pokoji.

Žlčníkový záchvat si môžeme 
privodiť dlhodobou kon-
zumáciou mastných jedál, 

resp. veľkého objemu jedál (pre-
jedaním sa a  zlými stravovacími 
návykmi). Pred záchvatom je ty-
pické nechutenstvo, nafukovanie, 
pocit tlaku v  bruchu. „Prejavom 
žlčníkovej koliky je silná a  veľmi 
nepríjemná bolesť pod pravým 
rebrom s vyžarovaním pod pravú 
lopatku do  chrbta a  do  horného 
brucha. Oblasť je často  citlivá 
na dotyk. Bolesť vzniká vtedy, keď 
sa žlčník snaží vypudiť žlč, potom 
sa na chvíľu unaví a koliečko takto 
pokračuje ďalej až dovtedy, kým sa 
žlč neuvoľní (potom bolesť ustu-
puje). Záchvat môže trvať niekoľ-
ko minút, ale aj hodín, bolesť nie 
je nepretržitá, ale prichádza vo 
vlnách (sínusoida – bolí, nebolí, 
bolí, nebolí). Neodporú čam sna-
žiť sa preliečiť žlčníkový záchvat 
sám/sama doma, rozhodne treba 
čo najskôr vyhľadať lekára,“ radí 
MUDr.  Jú lius Muranský, MPH. 
„Čo sa týka samoliečby, pacienti 

užívajú na zmiernenie bolesti naj-
častejšie kvapky na trávenie alebo 
kvapky, ktoré uvoľňujú hladkú 
svalovinu žlčníka, keď sa však utl-
mia príznaky liekmi, hrozí riziko, 
že lekár neurčí úplne presnú diag- 
nózu – preto je dôležité čo najskôr 
vyhľadať odbornú pomoc,“ vysve-
tľuje odborník.

Aj vás ťažia  
kamene v bruchu?

Žlčníkové kamene sú stvrdnuté 
súčasti žlče, ktoré sa môžu usadiť 
v  žlčníku alebo žlčových cestách. 
„Mnoho ľudí má dlhší čas žlční-
kové kamene a ani o tom nevedia, 
zistia to len vtedy, keď už dostanú 
záchvat, prípadne náhodne pri vy-
šetreniach, ako sú ultrazvuk, CT 
alebo MRI. Komplikácie spôso-
bujú zápaly žlčníka alebo žlčových 
ciest, alebo ide o upchatia žlčový-
mi kameňmi. Ak sú kamene ma-
ličké, môžu sa dostať do žlčových 
ciest a  vytvoriť rovnaké príznaky, 
ako keď sú v  žlčníku (typickým 
príznakom je kolika a  ožltnutie 
kože pacienta). Najväčšou prekáž-
kou býva prechod do  dvánastni-
ka, kde sa nachádza tzv. Oddiho 
sfinkter (zvierač) – keď sa neu-
voľní natoľko, aby kameň prešiel, 
dochádza ku komplikácii zvanej 
pankreatitída (zápal pankreasu),“ 
hovorí skúsený chirurg.

„Cieľom lekárov je žlčník najprv 
upokojiť a  až potom sa operuje, 
dovtedy je pacient na diéte, môže 
to trvať niekoľko dní, resp. týždňov 
(musia byť úplne vylúčené mastné 
jedlá, dôležitý je pravidelný pitný 
režim dostatočného množstva te-
kutín, konzumujú sa diétne jedlá, 
napr. sucháre, tyčinky atď.). „Žlč-
ník ako ľudský orgán nie je pre 
život človeka nevyhnutný, preto 
keď sú v žlčníku nahromadené ka-
mene, vyberá sa celý žlčník, po od-
stránení žlčníka odteká žlč do dva-
nástnika, rozdiel je len v tom, že sa 
nekumuluje, ale odteká kontinuál- 
ne - po  operácii sa mení spôsob 
trávenia,“ vysvetľuje lekár.

Odstránenie kameňov  
v žlčovodoch

ERCP/Endoskopická retrográdna 
cholangio-pankreatografia je od-
stránenie kameňov endoskopic-
kou metódou. „Cez ústa a žalúdok 
sa zavedie gastroskop/duodenos-
kop – pracovný port s  optikou, 
pomocou ktorého sa dá dostať až 
do žlčovodov a vytiah nuť kameň, 
resp. narezať Oddiho sfinkter, 
vďaka čomu sa žlčové cesty uvoľ-
nia. Následne dochádza k obnove-
niu odtoku žlče a  pankreatických 
vývodov. Touto metódou je mož-
né odstrániť kamene zo žlčových 
ciest, ak však nejaké ostanú v žlč-

tipy

S kofilou je aj všedný deň 
originál
Túžite po nových 
zážitkoch, neča-

kaných situáciách, skrátka po akomkoľvek 
spestrení každodennosti? S tyčinkou Ko-
fila ho dostanete. Originálne spojenie 
jemnej kávovej náplne a mliečnej čoko-
lády urobí z obyčajného dňa deň krásny 
a nezabudnuteľný. Pozrite sa aj vy na veci 
z nového uhla a hľadajte originálne spo-
jenia všade okolo seba. Nájsť nevšednosť 
v tých najvšednejších chvíľach, to dokáže 
len Kofila. Odporúčaná maloobchodná 
cena výrobku je 0,49 EUR.

Chcete skoncovať  
s chrápaním?
Pssst!, ústny sprej proti chrápaniu, vám 
bude účinným pomocníkom, preto-
že obsahuje unikátnu účinnú zložku 
VOLUME CONTROL COMPLEX, ktorá je 
jedinečnou kombináciou 3 rastlinných 
extraktov (pestrec, chmeľ, očianka) a silíc 
šalvie, mentolu a eukalyptu*, ktoré spolu 
s ďalšími látkami pôsobia na mäkké časti 
horných dýchacích ciest, a tým obme- 
dzujú chrápanie. Žiadajte v lekárňach, 
teraz v balení Pssst! 15+10 ml 
ZADARMO. www.pssstSK.sk

Energia a vitalita
Máte pocit vyčerpania a únavy alebo 
vás trápia začervenané kútiky? Môže 
za tým byť aj nedostatok vitamínu 
B12. Novinka – výživový doplnok B12 
Balance od spoločnosti Walmark, 

pomáha udržovať 
zdravý nervový 
systém, ale aj nor-
málnu krvotvorbu 
červených krviniek, 
podporuje správnu 
funkciu imunitného 
systému či pomáha 
znižovať mieru úna-
vy. Novinka B12 
Balance je vhodná 
predovšetkým 

pre vegetariánov, osoby nad 50 
rokov, fajčiarov, ľudí užívajúcich 
antibiotiká alebo lieky na kontrolu 
žalúdočných kyselín. Viac informácií 
aj na www.klubzdravia.sk

Rytmus života  3736  Rytmus života

Po oPerácii  
sa neodPorúčajú tieto Potraviny/jedlá

Pri záchvate vyhľadajte lekára. Aké sú naj novšie metódy liečby?

Na čo slúži žlčNík?  ľudský orgán, ktorý vyzerá ako malý detský balón
 jeho úlohou je koncentrácia a hromadenie žlče, ktorá je potrebná na lepšie trávenie mastných jedál
 žlč sa vytvára v pečeňových bunkách a do žlčníka ju privá dzajú žlčovody žlč je zelenkastá tekutina s obsahom žlčových solí a odpadových látok, žlč vytvárajú špecializované bun-ky hepatocyty (dokážu vytvoriť až liter žlče denne) pri cholecystektómii (operácii žlčníka) sa odstráni celý žlčník a žlč potom preteká kontinuálne do čreva žlčovodmi, čo umožňuje uspokojivé trávenie, to zna-mená, že človek dokáže žiť aj bez žlčníka

Budúce mamičky často trápi únava, 
najmä na začiatku prvého a na konci 

tretieho trimestra. Únavu spôsobujú nie- 
len hormonálne zmeny či záťaž na or-
ganizmus, ale aj deficit železa. „V teho-
tenstve je železo obzvlášť dôležité. Jeho 
nedostatok sa prejavuje najmä únavou, 
podráždenosťou, ospalosťou, bledosťou 
či celkovou slabosťou a môže prispieť 
k zvýšenej frekvencii potratov alebo 
predčasných pôrodov či spomaleniu ras- 
tu plodu,“ vysvetľuje hlavná odborníčka 
ministerstva zdravotníctva pre pôrodnú 
asistenciu Elena Drapáčová a zároveň 
dodáva: „Aby bol prísun železa ade-
kvátny, je vhodné konzumovať kvalitné 
hovädzie, bravčové a hydinové mäsko,  
strukoviny, celozrnné potraviny, orechy, 
zeleninu, ovocie, červenú repu. Absorpcii 
železa pomáha vitamín C a, naopak, jeho 
absorpciu spomaľuje tanín v čiernom 
čaji či kofeínové nápoje.“

Malé porcie zmiernia rannú 
nevoľnosť
Hormonálne zmeny v tehotenstve môžu 
byť príčinou nauzey a vracania, ktoré sa 
vyskytuje na začiatku tehotenstva a väč-
šinou sa stráca príchodom druhého tri-
mestra. Únava a prázdny žalúdok tomu 
neprospievajú. Ako tomu predísť? „Úplne 
sa toho asi nezbavíte, musí to prejsť, ale 
môžete to zmierniť napr. častejším prijí-
maním potravy v menších dávkach. Ráno, 
pred tým, ako vstanete z postele, si dajte 
suchár či  sušienku,“ radí odborníčka. Ak 
je nevoľnosť silná a nadmerne vraciate, 
určite navštívte lekára. Neutíchajúce vra-
canie môže spôsobiť úbytok hmotnosti, 
dehydratáciu. Napí-
nanie na vracanie 
„dráždi“ mater-
nicu a môže 
byť príčinou 
v y v o l a n i a 
kontrakcií 
mater-

nice – potratu či predčasného pôrodu.

Na pálenie záhy či zápchu 
zaberú aj čaje
Hlavne v treťom trimestri sa spomaľu-
je trávenie, čo spôsobuje pálenie záhy 
a niekedy až bolesť žalúdka. Príčinou je 
znížené napätie svalstva zvierača paže-
ráka, ktoré sa pomalšie uzatvára, a tak 
sa žalúdočná kyselina vracia späť a spô-
sobuje nepríjemné pálenie. „Ženám vždy 
radím, aby nejedli tesne pred spaním, 
obmedzili citrusy aj čokoládu. Ak začne 
záha páliť, problémy zmierni šťava zo su-
rového zemiaka, mandle aj medovkový 
čaj. Aj žuvanie žuvačky po jedle môže 
pomôcť. Pálenie záhy môžete ovplyvniť 
a zmierniť tým, že si počas spánku dáte 
hlavu do vyššej polohy,“ odporúča Ele-
na Drapáčová. Počas tehotenstva telo 
pohlcuje viac tekutín, vďaka čomu sa 
spomaľuje peristaltika čriev a môže vás 
potrápiť aj zápcha. Dôležité je preto pri-
jímať dostatok tekutín (voda, zelený čaj), 
ovocie, zeleninu, vlákninu, kyslomliečne 
produkty, sušené slivky, ľanové semiač-
ka. Nepoužívajte preháňadlá! 

Buďte v pohode a počúvajte 
svoje telo
Tehotenstvo nie je choroba. Pre telo 
je to však nový, iný stav a nemôžeme 
od neho očakávať také výkony ako pred 
otehotnením. Hoci nás vie potrápiť, ob-
rať o energiu a pohodu, netreba sa tomu 
poddávať. Dôležité je pozitívne mysle-
nie, pokoj na duši a úsmev na tvári. Po-

čúvajte svoje telo, 
doprajte mu dosta-
tok spánku, čerstvý 
vzduch, prechádz- 
ky. Energiu vám 
dodá aj krátky od-
dych s vyloženými 

nohami.

Tehotenstvo je síce krásne obdobie, ale prináša so sebou veľa 
zmien a nie vždy len príjemných. V tomto období sa častejšie 
stretávame s únavou, problémami s trávením a viacerými 
inými ťažkosťami. Ako to zvládnuť, vám poradí odborníčka.   

 vysmážané, pikantné, 
korenené a presolené 
jedlá s výraznou chuťou
 čerstvé pečivo a chlieb, 
kysnuté cesto, palacinky, 
šišky
 cukrárske výrobky, 
čokoláda, kakao
 omeleta, praženica, 
konzervy, kompóty
 zelenina: kapusta, 
hrach, fazuľa, kel, kaleráb, 

reďkovka
 ovocie: všetky druhy 
ovocia s obsahom drob-
ných zrniečok (maliny, os-
tružiny, ríbezle, čučoried-
ky, jahody, figy, hrozno)
 mäso: kačica, hus, 
mastné ryby, salámy, 
klobásy, oškvarky
 nápoje: čierna káva, 
alkohol, chladené nápoje, 
bublinkové nápoje

Radí MUDR.  
JÚLiUS MURANSKý, 
MPH, chirurg, 
klinika jednod-
ňovej chirurgie 
v Bratislave

Ak často a radi 
jedávate mast-
né jedlá, môže 

vás zaskočiť 
žlčníková 

kolika.

Plavky pre skutočné ženy
Hľadáte plavky, ktoré vám sformujú 
zvodný dekolt, dvihnú prsia do ideál- 
nej výšky a vaše sebavedomie k výši-
nám? Alebo decentne schovajú pro-
blematické 
partie? 
Radi by ste 
si plavkovú 
podpr-
senku 
a nohavič-
ky nakombinovali sama? Nie je nič 
jednoduchšie! Užite si chvíle pri vode 
plnými dúškami s dámskymi plavkami 
značky Triola. Kolekciu plaviek na sezó-
nu 2019 pre skutočné ženy nájdete už 
teraz na www.triola.sk 
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Počas tehotenstva 
by sme mali viac 
načúvať potrebám 
nášho tela.
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