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SVĚTOVÝ DEN OSTEOPORÓZY

PREVENCE OSTEOPORÓZY
– ŽIVOTNÍ STYL A VYŠETŘENÍ

Každoročně připadá na 20. říjen Světový den osteoporózy,
nemoci, o které se většinou pacienti dozvídají až ve stadiu,
kdy je plně rozvinutá.

Pro správnou prevenci osteoporózy je důležitá vhodná
životospráva a to již v dětském a pubertálním věku.
Rozhodující je správné složení stravy s dostatkem vápníku,
vitamínu D a ostatních důležitých prvků. Prevenci
napomáhá také minimalizace rizikových faktorů, jako
je omezení kouření, konzumace alkoholu a příjmu soli
ve stravě. Podstatný také pravidelný tělesný pohyb,
odpovídající zdravotnímu stavu.

Následkem tohoto onemocnění je zvýšená křehkost
kostí, zvětšené riziko zlomenin a s tím související zhoršení
kvality života.
Prevence osteoporózy (neboli řídnutí kostí) již
od dětského věku má přitom významný vliv
na zmírňování jejích následků. vícE u

Kvalitu kostní tkáně – hustotu a obsah minerálů v kostní
hmotě, lze rychle, bezbolestně a efektivně zjistit díky
vyšetřovací metodě denzitometrii. VÍCE u

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE

MIGRÉNA

Přes 10 % obyvatel u nás trpí laktózovou intolerancí.
Příčinou laktózové intolerance je nedostatečná tvorba
enzymu laktáza v tenkém střevě. Důležité je nezaměňovat
laktózovou intoleranci s alergií na bílkoviny kravského
mléka, či galaktosémií… u

Migréna je intenzivní a silná bolest hlavy, která v Česku
postihuje asi 15 % lidí, přičemž až třikrát častěji ženy než
muže. Na rozdíl od jiných běžných bolestí hlavy, které bývají
spíše tupé, tlakové a lokalizují se v oblasti týlu, zasahuje
migréna horní polovinu hlavy až do oblasti kolem oka... u

IMUNITA A PODZIMNÍ POČASÍ

SYNDROM SUCHÉHO OKA

S podzimním počasím přichází i období častých nachlazení.
Nejúčinější obranou proti zvýšenému riziku rýmy či
nachlazení je prevence spočívající v posilování celkové
obranyschopnosti organismu. Než si nasadíte sami léky,
zejména ty s paracetamolem, Váš lékárník Vám poradí,
jak nejlépe řešit aktuální zdravotní stav.... u

Více než třetinu pacientů očních lékařů u nás postihuje
postihuje syndrom suchého oka. Zjednodušeně se dá říct,
že toto onemocnění je způsobeno nerovnováhou mezi
tvorbou a odtokem slz. Slzy jsou velice důležitou a nezbytnou
součástí očního prostředí. Syndrom suchého (unaveného)
oka patří mezi multifaktoriální onemocnění... u
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