
V čase šíriacich sa infekcií a respiračných ochorení je veľmi dôležité vedieť, ako správne 
užívať antibiotiká, ktoré sú jedným zo základných nástrojov modernej medicíny. Prinášame 
preto niekoľko dôležitých rád: 

 Antibiotiká sa využívajú na liečbu bakteriálnych infekcií, sú neúčinné proti vírusom. 
 Potrebu liečby antibiotikami posúdi ošetrujúci lekár - sú vo forme tabliet, kapsúl, 

sirupov, mastí, suspenzií, kvapiek do nosa, očí, uší, krémov a injekcií. 
Ako správne užívať antibiotiká: 

 Užívajte ich len vtedy, ak vám ich predpísal lekár. 
 Užívajte ich tak, ako vám odporučil lekár/lekárnik. 
 Neskracujte ani nepredlžujte dobu liečby antibiotikami. 
 Neodkladajte si zvyšné antibiotiká na neskôr. 
 Nedávajte antibiotiká iným osobám. 
 V prípade nejasností sa opýtajte lekára/lekárnika. 
 Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa antibiotika. 
 Dodržiavajte predpísané časové odstupy medzi dávkami lieku. 
 Ak sa váš zdravotný stav nezlepší ani po 4 dňoch užívania antibiotika, kontaktujte 

svojho lekára. 
Nesprávne užívanie antibiotík (príliš často, príliš krátko alebo príliš dlho) spôsobuje ich 
neúčinnosť - rezistenciu baktérií voči antibiotikám. 
Prečo je antibiotická rezistencia nebezpečná? 

 Môže ohroziť zdravie každého z nás - najmä seniorov, malé deti, či onkologických 
pacientov. 

 Môže skomplikovať niektoré operácie. 
 Zvyšuje sa riziko, že čoskoro nebudeme mať účinné antibiotiká. 





 



PROBIOTIKÁ - ČO BY SME O NICH MALI VEDIEŤ 
V našich črevách sa nachádzajú prospešné mikroorganizmy - najmä baktérie a kvasinky 
(črevný mikrobióm). 

 Sú dôležité pre správny vývoj a funkciu imunitného systému, trávenie niektorých 
zložiek potravy. 

 Chránia pred škodlivými mikroorganizmami a pred rozvojom alebo zhoršením 
niektorých ochorení. 

 Na zabezpečenie prirodzenej funkcie črevného mikrobiómu je potrebná pestrá a 
rozmanitá strava. 

K narušeniu flóry môže dôjsť napríklad infekciou, užívaním antibiotík, požívaním väčšieho 
množstva alkoholu, zlou stravou, stresom, ožarovaním alebo užívaním niektorých liekov. 
Probiotiká sú živé mikroorganizmy (napr. laktobacily, bifidobaktérie, kvasinky), ktoré môžu 
mať pri dostatočnej dávke prospešné zdravotné účinky. 
Zdroj: napríklad jogurty, bryndza, kefír, kyslá kapusta, kvasené uhorky 
Dočasne môžu podporiť oslabené alebo narušené funkcie trávenia napríklad pri užívaní 
antibiotík, niektorých ochoreniach alebo nesprávnom stravovaní 
Kedy užívať probiotiká: 

 Pri niektorých bakteriálnych a vírusových hnačkách. 
 Pri cestovaní, napr. pri cestovateľských hnačkách. 
 Pri ochoreniach ako napr. syndróm dráždivého čreva, chronická zápcha. 
 Pri hnačkách po diétnych chybách. 
 Pri užívaní niektorých liekov, napr. antibiotík. 

Užívanie probiotík môže byť rizikové pre pacientov: 
 s poruchami imunity (vážne imunodeficiencie) 
 so závažnými chronickými ochoreniami, napr. syndróm krátkeho čreva u detí 
 s onkologickými ochoreniami 

Prebiotiká - slúžia ako potrava pre telu prospešné mikroorganizmy 
Zdroj: napríklad jablká, kapusta, špargľa, čakanka, pór, cibuľa, cesnak, ovos, strukoviny 
S výberom probiotík a prebiotík vám pomôže lekárnik, ktorý poradí aký typ si vybrať a ako 
ho správne užívať. 





 


