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Rada odborníka MUDr. Miloše Kravciva v nejčtenějším deníku v ČR - Blesk
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Článek na dvoustranu pod záštitou Lékařského domu a MUDr. Gregorové v 
oblíbeném časopisu Maminka



INZERCE 271787/15

kvality vody se vždy podívejte na stránky krajské 
hygienické stanice. Ovšem pokud se vydáte 
k jezerům například v Rakousku, jejichž kvalita 
se často přirovnává k pitné vodě, máte o starost 
i strach míň. Pozor ale na koupaliště a veřejné 
bazény. „Ideální jsou přímo kurzy nebo plavání 
pro těhotné, kde se kvalita vody přísně kontroluje. 
Vhodným místem ke koupání je pak také moře 
nebo řeky,“ doporučuje gynekoložka.

CO MŮŽE HROZIT
Nepodceňujte  boty do vody nebo protiskluzo-
vou obuv, která vás uchrání před možnými pády 
při vstupu vo vody. Dalším velkým rizikem, které 
může v souvislosti s letním koupáním nastat, jsou 
onemocnění jako průjmy nebo zvracení. Pak 
akutní onemocnění dýchacích cest, prochladnutí, 
zánět spojivek, vyrážky a různé jiné dermatitidy. 
„Obecně ale nejvíce hrozí různé vaginální infekce, 
jejichž původcem jsou bakterie a kvasinky, které 
se jen těžko eliminují,“ říká Radka Gregorová. 
Během těhotenství se totiž rapidně snižuje kyselé 
prostředí v pochvě. S tím souvisí i zánět močo-
vých cest, na který mnoho těhotných žen může 
trpět. „Riziko lze minimalizovat dodržováním 
základních hygienických návyků: nesedejte 

na koupalištích na vlhká místa, po koupání se 
osprchujte a nebuďte příliš dlouho v mokrých 
plavkách,“ radí lékařka.

ABYSTE SI TO UŽILY
Vyslyšte svoje tělo, když si říká o svlažení. A co 
si budeme namlouvat, velkou službu v parných 
dnech udělá i lavor s vlažnou vodou, do kterého 
strčíte alespoň svoje nožky. A když už najdete 
ověřené koupaliště, do kterého se odvážíte 
ponořit, akrobatické kousky pod vodou si raději 
ponechte až na dobu po porodu. Dejte přednost 
standardnějším stylům, jako jsou prsa, znak nebo 
kraul. V těhotenství se také vyplatí sledovat svou 
tepovou frekvenci, aby nevystoupala příliš vysoko. 
Zvlášť pokud si normálně plavání dopřáváte 
jen jako rekreační záležitost, svou horní hranici 
prokonzultujte se svým lékařem. Také odstup 
od jednotlivých návštěv koupaliště by měl být 
24 hodin, aby vaše tělo i vyvíjející se dítě mělo 
dostatečný čas na odpočinek. A hlavně si toto léto 
užijte plnými doušky. To následující už bude s no-
vým přírůstkem úplně jiné a neopakovatelné.   

VÝHODY 
plavání v těhotenství
1 |   VZTLAK VODY 
Voda odlehčuje nosný 
systém, klouby a vazy. 
Usnadňuje také celou řadu 
pohybů a obnovuje celko-
vou mobilitu.

2 |   STUDENÝ STIMUL 
Po plavání v chladnější vodě 
se urychluje metabolismus 
a zlepšuje imunita a odol-
nost proti nachlazení. Prů-
měrná teplota bazénu by 
se měla pohybovat kolem 
25 stupňů. 

3 |   VĚTŠÍ POHODA 
Má pozitivní vliv na vaši 
psychiku. Tělo obklopené 
vodou dostává nové impul-
zy v podobě pozměněných 
podmínek gravitace, změny 
teplot a stimulace kůže. Což 
má za následek také větší 
únavu a lepší spánek. 

4 |   POSILOVÁNÍ 
Má velký efekt na muskula-
turu, klouby a páteř. Kromě 
toho tlak vody na hruď 
mnohem více aktivuje 
dýchací svaly a tím pádem 
se zvýší i funkce dýchacího 
systému, která se vám při 
porodu bude hodit.

PRO KOUPÁNÍ 
VYBÍREJTE IDEÁLNĚ 
MOŘE NEBO ŘEKY 
A JEZERA, KDE SE 

VODA KONTROLUJE.
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Článek pod záštitou MUDr. Kravciva v oblíbeném časopisu pro ženy Linda 
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1. Nešetřete 
opalovacím krémem
Ochrana před ultrafialovým zářením 
je základním předpokladem, jak přežít 
léto bez úhony. „Měly byste používat 
přípravky se širokospektrální ochra-
nou, které blokují dopad UVA i UVB 
paprsků,“ poukazuje na nejdůležitější 
vlastnost opalovacích krémů dermato-
log MUDr. Miloš Kravciv z Lékařského 
domu Praha 7.

„UVB paprsky mají za následek ty-
pické spálení kůže, které známe v létě 
od vody, kdy rychle zčervenáme, pří-
padně se začneme loupat. UVA paprs-
ky prostupují hlouběji do kůže a jsou 
příčinou jejího předčasného stárnutí, 

rozvoje vrásek, mohou dokonce způ-
sobovat rakovinu kůže,“ vysvětluje 
rozdíl v jednotlivých typech záření od-
bornice na krásu Martina Šmidrová. 
Běžné spálení od sluníčka zvyšuje rizi-
ko rozvoje melanomu (pokud se spálíte 
dvakrát do roka, riziko vzroste trojná-
sobně), UVA záření však způsobuje vět-
ší poškození v buňkách na úrovni DNA. 
Nahromaděné poškození DNA může 
mít podle MUDr. Kravciva za následek 
nekontrolovatelný růst buněk a rozvoj 
onkologického onemocnění.

Hodnota SPF
Vztahuje se výhradně na UVB záření 
a značí, jak dlouho můžete na sluníč-
ku zůstat, aniž byste se spálili. Pokud 

máte hodnotu SPF 15, pak můžete na 
slunci bez úhony zůstat patnáctkrát 
déle, než kdybyste žádný opalovací 
krém nepoužili. Aplikaci dostateč-
ného množství pravidelně opakujte, 
zejména pokud plavete nebo sportu-
jete. Ani ten největší „držák“ na pleti 
nevydrží déle než 80 minut.

Chemická, nebo 
fyzikální ochrana?
Chemická paprsky rozptýlí po povr-
chu kůže, fyzikální využívá aktivních 
minerálních látek, které záření od 
kůže odrazí podobně jako zrcadlo. 
Fyzikální ochrana je vhodnější pro 
citlivou pleť.

5 tipů, 
jak být v létě krásná
Léto všechny milujeme, ale na druhou stranu z něj máme obavy. 
Proč? Protože po dlouhých měsících milosrdného skrývání v kabátech či 
bundách musíme doslova „jít s kůží na trh“. A tu kůži je samozřejmě třeba 
pořádně chránit před škodlivými vnějšími vlivy. Čím své pleti nejvíce 
prospějete a jak to udělat, abyste byla po celé léto krásná, zdravá 
a sebevědomá?

Zdraví

Připravil: David Kroužel, Synergy Communications, s.r.o. / Foto: archiv
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Problém ze sluníčka: 
stařecké skvrny
Hyperpigmentace vzniká, když se 
v  důsledku dřívějšího nadměrného 
velkého slunění nahromadí v  kůži 
barvivo melanin. Odstranit ji je sice 
složité, nicméně nikoliv nemožné. 
Mezi nejúčinnější způsoby patří la-
serové ošetření. Povrch pigmentace 
se při něm mikroskopicky olupu-
je, ve spodních vrstvách se pigment 
rozpadne a jeho pozůstatky jsou ná-
sledně lymfaticky vyloučeny.

2. Věnujte pozornost 
nohám
Plísňová onemocnění nohou jsou 
dnes na vzestupu a  zejména léto, 
kdy chodíme na veřejné plovárny, 
je pro ně ideální období. „Nemysle-
te si, že když se chodíte koupat jen 
k  rybníku, máte vyhráno. Plíseň 
můžete chytit i v přírodě,“ upozor-
ňuje MUDr. Kravciv. Co s  tím? Pre-
ventivně aplikujte na nohy některý 
z  produktů určených pro boj proti 
mykózám, kdykoliv budete opouštět 
bazén, sprchy a koneckonců i rybník. 
Dalším pravidlem je důsledné nošení 
žabek či jiné obuvi ve veřejných kou-
palištích a sprchách. Jedině tak máte 
alespoň nějakou šanci se plísním vy-
hnout.

„Léčba plísně se může protáhnout, 
často trvá více než čtyři týdny, než 
zabere, v případě mykózy nehtů ještě 
mnohem déle. Kombinují se lokál-
ní (krémy, roztoky, spreje) a  celková 
(tablety) antimykotika, která brání 
růstu a množení plísní,“ popisuje der-
matolog. Bohužel s plísní můžete přijít 
do styku i na profesionální pedikúře, 
kterou zejména v  létě, vyhledává stá-
le více žen a mužů. Jak mít jistotu, že 
nic „nechytnete“? Doneste si vlastní 
nástroje – pedikérku by to nemělo za-
skočit.

S  nošením otevřené obuvi přichá-
zí na přetřes další častý problém žen 
i mužů – zarůstající nehty. Jakmile se 
totiž jednou objeví, je velmi složité se 
jich zbavit. Pedikérky obvykle zarostlý 
nehet vyříznou, čímže ovšem zadělá-
vají na opakující se problémy. Derma-
tologové někdy dokonce volí až „sadi-
stickou“ variantu celý nehet strhnout. 
Nejlepší je podle Martiny Šmidrové 
podstoupit laserové ošetření, které 
remodeluje nehtový val a zabrání re-
cidivě.

Jak přítomnost plísně poznáte?
Kůže svědí, praská, objevují se na ní 
šupinky a začervenání, někdy vznikají 
puchýřky. Nejčastěji se objevuje mezi 
prsty nebo na klenbě chodidla. Z toho 
plyne názor, že lidé s plochou nohou 
jsou k  nákaze plísňovým onemocně-
ním náchylnější. V případě mykózy do-
chází ke drolení, ztluštění a zežloutnu-
tí nehtu, může dokonce dojít až k jeho 
oddělení od nehtové ploténky.

3. Zaměřte se 
na celulitidu
S „pomerančovou kůží“ je to běh na 
dlouhou trať, a přitom jde o problém, 
který s  nástupem teplejšího počasí 
začíná trápit většinu žen (a  někte-
ré muže). Panuje názor, že se obje-
vuje jen u  plnoštíhlých, to ale není 
pravda. Skutečnou příčinu celulitidy 
zatím nikdo neodhalil, jde pravdě-
podobně o  kombinaci genetických, 
hormonálních a vnějších faktorů.

Co s tím, když už léto klepe na dve-
ře a na změnu životního stylu a hub-
nutí, jejichž účinek je stejně diskuta-
bilní, není čas? Okamžitý efekt, kdy 
potřebujete vypadat úžasně na jediný 
večer, mívají celotělové zábaly, které 
využívají síly kofeinu či skořice. Díky 
nim se organismus zbaví přebytečné 
vody a pleť se vyhladí. Jejich efekt se 
nicméně po pár hodinách vytratí…

Dalším způsobem je ruční lymfa-
tická masáž. Tu je třeba podstoupit 
pro viditelný účinek alespoň deset-
krát za sebou. Masér se zaměřuje na 
podkoží, kde kruhovitými a spirálo-
vitými hmaty působí jemným tlakem 
a  stimuluje k  aktivitě mízní systém 
a lymfu. Dochází k prokrvení oblas-
ti a vypnutí pleti, masáž působí také 
proti dalšímu letnímu neduhu – oto-
kům nohou. Bohužel ani zde nelze 
očekávat trvalý účinek.

Bezbolestná, rychlá varianta
Opticky se lze celulitidy zbavit také 
aplikací samoopalovacího krému. 
Ten sice ďolíčky nevyhladí, ale skry-
je. Jestli máte ještě v  živé paměti 
nevábně zapáchající samoopalovací 
produkty z  minulého tisíciletí, pak 
vězte, že kosmetický průmysl udělal 
velký krok vpřed. Dnes již tyto pří-
pravky krásně voní, jednoduše a rov-
noměrně se aplikují, a  díky tomu 
nehrozí vznik typických oranžových 
šmouh.

4. Zbavte se pocení
Pocení je sice důležitý termoregulač-
ní mechanismus organismu, ale čeho 
je moc, toho je příliš. Pokud vás trápí 
nadměrné pocení čili hyperhidró-
za, běžný antiperspirant natož pouhý 
deodorant vám nepomohou. Nemusíte 
ovšem trpět vyloženě hyperhidrózou, 
a přesto vám může být pocení nepří-
jemné. Jaké je řešení?

 Lékař injekčně aplikuje 
neurotoxin do oblasti, kde chce zame-
zit pocení. „Botox“ potlačí zvýšenou 
aktivitu potních žláz. Výsledek nicmé-
ně není napořád, pro trvalejší efekt je 
třeba zákrok provádět zhruba jednou 
až dvakrát do roka.

 Neporušeným povr-
chem kůže procházejí díky stejno-
směrnému proudu ionizované látky, 
které pravděpodobně dočasně blokují 
potní vývody v kůži.

Teplo, které lase-
rový paprsek v kůži vyvolá, stáhne pot-
ní žlázy. Výsledkem je jejich vyřazení 
z činnosti až na několik let.

5. Odlehčete stravu
Přes léto byste měly změnit a odlehčit 
stravu. Vzhledem k  hrozícímu riziku 
dehydratace zvyšte příjem potravin 
bohatých na vodu, jako jsou melouny či 
okurky, které vás v parném dni osvěží 
a hydratují. Protože pocením ztrácíme 
cenné minerály, zejména draslík, pra-
videlně konzumujte pomeranče, které 
jsou na tento stopový prvek bohaté.

Důležitá jsou také oranžová a  čer-
vená barviva karotenoidy. Najdete je 
třeba v mrkvi, zelené zelenině či man-
gu. „V těle se přeměňují na vitamin A, 
který ještě více podporuje přiroze-
nou ochranu pleti před poškozením 
slunečním zářením,“ popisuje jeden 
z jeho přínosů MUDr. Kravciv. Nejsná-
ze a nejchutněji „do sebe“ dávku vita-
minů dostanete v podobě osvěžujícího 
zeleninovo-ovocného smoothie.

Lykopenem proti sluníčku
Vedle důsledného používání opalova-
cího krému byste se před ultrafialovým 
zářením měly chránit i zevnitř. Dopřá-
vejte si často tepelně upravená rajčata. 
Stejně bohatá jsou i  rajčata čerstvá, 
nicméně vaření způsobí, že je lykopen 
lépe absorbovatelný a  využitelný or-
ganismem. Tento antioxidant zlepšuje 
odolnost vůči ultrafialovému záření 
a stimuluje hojení pleti v případě spá-
lení, zarudnutí, otoku a puchýřků.



ProZeny.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou a 
branded Lékařského 
domu na nejčtenějším 
portálu pro ženy!

https://www.prozeny.cz/clanek/geny-cesnek-i-spatny-krem-na-nohy-co-muze-za-zapach-nohou-a-jak-se-ho-zbavit-33668


OnaDnes.cz

     Odkaz na článek

Článek pod záštitou MUDr. 
Myslíkové a brand 
Lékařského domu na 3. 
nejnavštěvovanějším server 
pro ženy.

http://ona.idnes.cz/co-zhorsuje-demenci-04a-/zdravi.aspx?c=A170703_095922_zdravi_pet


Proženy.cz

     Odkaz na článek

Článek na nejčtenějším 
portálu pro ženy pod 
záštitou Lékařského domu 
a MUDr. Kravciva!

https://www.prozeny.cz/clanek/trapi-vas-odrena-stehna-poradime-co-doopravdy-zabira-34099
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     Odkaz na článek

Článek pod záštitou MUDr. 
Myslíkové a brand 
Lékařského domu na 3. 
nejnavštěvovanějším 
server pro ženy.

http://ona.idnes.cz/co-se-deje-s-telem-pri-letu-letadlem-du0-/zdravi.aspx?c=A170710_095706_zdravi_pet


Blesk.cz

     Odkaz na článek

Článek na pod záštitou 
brand Lékařského domu a 
MUDr. Kravciva na jednom z 
nejnavtvovanějších serverů v 
ČR!

http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/481564/propichnout-zalepit-podivejte-se-jak-na-puchyre.html


Zeny.iprima.cz

Odkaz na článek

Článek na pod záštitou 
brand Lékařského domu 
a MUDr. Kravciva na 
jednom z 
nejnavtvovanějších 
serverů v ČR!patřícím 
pod skupinu FTV Prima.

http://zeny.iprima.cz/moda-krasa/tetovani-co-s-nim-kdyz-ho-uz-nechcete


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek na jednom z 
nejnavštěvovanějších 
portálů zaměřeném na 
ženy, patřícím pod 
skupinu TV Nova.

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/neverte-mytum-o-jizvach-jak-je-v-lete-chranit-a-zbavit-se-i-starych-sramu.html


Dama.cz

     Odkaz na článek

Článek na jednom z 10 
nejčtenějších portálů pro  
ženy.

http://www.dama.cz/astrologie/citite-se-porad-vycerpane-a-ani-spanek-nepomaha-pak-asi-mate-zablokovane-cakry-29323


Doma.cz

     Odkaz na článek

Článek na pod záštitou 
brandu Lékařského 
domu a MUDr. Kravciva 
na jednom z 
nejnavštěvovanějších 
serverů v ČR patřícím 
pod skupinu FTV Prima. 

http://doma.nova.cz/clanek/krasaamoda/ta-prava-letni-pece-o-pokozku-vime-jak-ji-chrani-sami-lekari.html


Název titulu Ověřený prodaný náklady / čtenost online denně Formát

Maminka 18 560 Článek na dvoustranu - Tělo po porodu

Blesk 241 348 Rada odborníka - Puchýře na nohou

Pestrý svět 133 419 Rada odborníka - Opalovací krémy

Styl pro ženy 83 860 Článek na dvoustranu - Jak stárne pleť?

Maminka 18 560 Článek na dvoustranu - Koupání v těhotenství

Linda 4 500 Online článek - Slunce lupénce většinou pomáhá

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Geny, česnek i špatný krém na nohy

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Co zhoršuje demenci?

Prozeny.cz 444 094 Online článek - Trápí vás odřená stehna?

Onadnes.cz 199 681 Online článek - Co se děje s tělem při letu letadlem?

Blesk.cz 213 585 Online článek - Podívejte se jak na puchýře

Zeny.iprima.cz 39 421 Online článek - Tetování a co s ním dělat, když ho nechcete

Doma.nova.cz 18 075 Online článek - Nevěřte mýtům o jizvách

Dama.cz 28 711 Online článek - Cítíte se pořád vyčerpaně?

Doma.nova.cz 18 075 Online článek - Ta pravá letní péče o pokožku?

Celkem 2 105 664



Za měsíc červenec jsme dosáhli 942 interakcí 
mediálních sdělení na sociálních sítích! 




