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PREVENTIVNÍ PORADNA

Pozor na rizika
přecházení chorob
Termíny hoří, v diáři důležité schůzky a příznaky chřipky se zrovna nehodí. Místo klidu
na lůžku mnozí lidé dávají přednost práci,
ale to může přinést vážné zdravotní komplikace. Internistky a osobní lékařky Programu
Health Plus, MUDr. Gabriele Kováčiková
a MUDr. Hana Sýkorová, prozradily, proč je
nutné dodržet dobu léčení i rekonvalescence,
a jaká rizika hrozí, když se nemoc podcení.
Nachlazení, chřipka nebo respirační choroby jsou
považovány za lehké nemoci, proto je mnozí lidé
přecházejí. Jaké zdravotní komplikace mohou hrozit?
GK: V první řadě choroba trvá déle, než kdyby ji léčili
správně. Pokud člověk není vyléčen a jde do práce, tak
tím stejně trpí jeho pracovní výkon. Je napůl nemocný
a napůl pracuje, ale ani jednu věc nedělá pořádně.
A lidské tělo obojí najednou nezvládá, přetěžuje
se, a to může přinést mnoho závažných potíží. Přecházením onemocnění mohou vzniknout například
různé záněty srdečních svalů či nervového systému
jako třeba povirové postižení v podobě zánětu nervů
v obličeji. Některé ze závažných komplikací mohou
být život ohrožující, nebo způsobit doživotní následky.
Například zánět srdečního svalu je doživotní chorobou a vznikne jen díky hlouposti, že člověk nechtěl
obětovat týden času na úplné vyléčení.

Týká se vysoké riziko jen vybraných rizikových skupin, nebo platí obecně?
HS: Mladí lidé sice obvykle průběh infekce snášejí
lépe a mohou získat dojem, že přecházením viróz či
chřipky se nic dramatického nestane. Ale to je právě
ten omyl vedoucí k možným komplikacím. Samozřejmě ve vysokém věku a u chronicky nemocných
pacientů (např. kardiaků, diabetiků, pacientů s chronickými plicními onemocněními) můžeme očekávat
delší a komplikovanější průběh akutního infektu.
Například u kardiaků infekce může vyvolat rozvoj
arytmií, srdeční selhání. V konečném důsledku to
může to vést až k hospitalizaci a bohužel někdy až
k přímému ohrožení života.
Jak tedy správně postupovat, když člověk pocítí první
příznaky onemocnění, aby nic nepodcenil? Je třeba
hned spěchat k lékaři, nebo může pomoci i vhodná
samoléčba?
GK: Při nachlazení a lehčích onemocněních může stačit
samoléčba, ale je důležité při prvních příznacích nemoci zabrzdit a odpočívat, pohlídat si teplotu, dostatečný
pitný režim a přísun vitaminů, případně si vzít něco
na kašel nebo rýmu, pokud je to zapotřebí. A pokud
příznaky druhý třetí den neustupují a stav se zhoršuje,
tak je rozhodně vždy nejlepší zajít k lékaři.
Celý rozhovor najdete na www.programhplus.cz
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