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ŽLOUTENKA – NEBEZPEČNÝ LETNÍ SUVENÝR

OČKOVÁNÍ PROTI ŽLOUTENCE

Léto vrcholí a díky krásnému počasí si užíváme dovolených,
festivalů, táborů a dalších prázdninových radovánek. Tyto
aktivity ale mají i svá rizika, kterým je třeba věnovat pozornost a připravit se na ně. V kolektivech hrozí propuknutí
infekční žloutenky, tzv. nemoci špinavých rukou. Právě žloutenka je nejčastější příčinou onemocnění jater, jejichž akutní
postižení může vést k bezodkladné transplantaci.

Žloutenku (odborně hepatitidu) způsobují nejčastěji viry,
ale může být způsobena také bakteriálními infekcemi,
toxiny, neinfekčními nemocemi, léky nebo nadměrnou
konzumací alkoholu. Podle viru, který hepatitidu způsobil,
se označuje jako hepatitida A, hepatitida B nebo hepatitida
C (méně často se vyskytují hepatitidy D a E).

Lékárníci pro vás připravili informace o vhodné prevenci,
nemoci jako takové a její léčbě.
KOMPLETNÍ INFORMACE u

Zjistěte, jak se jednotlivý typy žloutenky projevují,
léčí a především, jak se jí nejlépe bránit očkováním.
PODROBNĚ u

OTRAVA HOUBAMI

LYMSKÁ BORELIÓZA

Aktuální počasí přeje houbařům. Teplé dny a dostatek srážek zajistily v našich lesích nadílku hub. Jste si jisti, že správně poznáte všechny druhy hub, které sbíráte? Než vyrazíte
do lesa, přečtěte si náš článek, ať víte, jak poznat otravu
houbami u sebe či blízkých a jak nejlépe postupovat. u

Nejen lesy a louky, ale třeba i městské parky a hřiště jsou
místem, kde bychom si měli dávat pozor na klíšťata. Přenášejí řadu onemocnění. Mezi jedno z nich patří právě lymská
borelióza. U tohoto onemocnění platí, že čím dříve jej lékař
odhalí a nasadí léčbu, tím je léčba úspěšnější. u

JAK NA MYKÓZU NOHOU

JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT ŽIVOČIŠNÉ UHLÍ

Nepříjemné svědění, pálení, odlupování kůže či zdeformované a drobící se nehty jsou příznakem plísňového onemocnění nohou. Stačí zapaření, když v teplých dnech trávíme
část dne v uzavřené obuvi. Jak na prevenci a léčbu? u

Živočišné uhlí je netoxické léčivo, které by mělo být první
volbou při akutních průjmech způsobené dietní chybou
nebo při méně závažných střevních infekcích způsobených
viry a bakteriemi. Jak ho správně užívat? u
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