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zdraví

Luštěte! 

vyhrajete!

Rowenta CF 9000 D0 
Brush Activ se sou-
časně otáčí a vysou-
ší. Má dva výměnné 
kartáče se speciál-
ními štětinami proti 
zamotávání vlasů.

Foukací kulma

Tím nechtěným „bonusem“ 
může být hepatitida typu A. 

Onemocnění je lidově označo-
váno jako žloutenka, ale žlo-
utenka znamená patologický 
stav, kdy vám zežloutne oční 
bělmo, někdy i kůže.
Hepatitidou se označuje zá-
nětlivé onemocnění jater, při 
kterém je žloutenka hlavním 
příznakem. Podle příčiny exis-
tuje několik druhů hepatitid. 
Může ji způsobit řada mikroor-
ganismů, přivodit užívání drog, 
alkoholu i některých léků. Nej-
častěji je však vyvolána viry.

Virus musíte spolknout
Aby se člověk hepatitidou ty-
pu A nakazil, musí se mu do-
stat do těla – obvykle ústy. Tato 
choroba bývá nazývána nemo-
cí špinavých rukou. Pokud si je 
totiž neumyjete po použití spo-
lečných záchodů, je možné, že 
přijmete virus vyloučený stoli-
cí nemocného člověka. Důleži-

Žluté nebezpečí

Tajenku posílejte jako SMS na číslo 900 15 08, cena 1 SMS = 8 Kč. Zadejte 
tvar TVP KR 4 text tajenky. Soutěžit můžete i písemně na korespondenčním 
lístku nebo e-mailem (tvplus@bauermedia.cz). Podrobnosti na str. 38.

té je hlídat především děti, aby 
na kritických místech nesaha-
ly na předměty, nedávaly si ru-
ce do úst a třeba nejedly nemy-
té ovoce.
Nemoc se projevuje nápadným 
zežloutnutím a je provázena 
únavou, nechutenstvím a bo-
lestí v pravém podžebří. Člo-
věk je obvykle za několik týd-
nů vyléčen z akutních potíží 
a po několika měsících je zce-
la fit a bez následků.
Hepatitida typu B se nejčastěji 
přenáší přímým kontaktem 
s nakaženou krví nebo pohlav-
ním stykem, příznaky a léčba 
jsou stejné jako u typu A.  Ne-
júčinnější ochranu proti oběma 
typům poskytuje očkování. 

Zrádné céčko
Onemocnění hepatitidou C 
často proběhne zcela nená-
padně bez jakýchkoliv varov-
ných příznaků. Přenáší se pří-
mým kontaktem s nakaženou 

krví (nebezpečí poranění in-
fikovanou jehlou nebo nástro-
jem při tetování či piercingu), 
vždy přechází do chronické-
ho stadia a může škodit i ro-
ky, než se na nákazu vůbec 
přijde.
Donedávna hepatitida C patři-

la k nevyléčitelným onemocně-
ním. V současné době je zná-
mý postup, který vede k vy-
léčení až v šedesáti procentech 
případů. Avšak očkování proti 
hepatitidě C dosud neexistuje.

(Zdroj: www.virova- 
-hepatitida.cz)
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Jedinou prevencí před 
hepatitidou typu A  jsou 

hygienické návyky získané už 
od dětství. 

Pokud například v obchodním centru 
použijete toaletu a řádně si neumyjete 
ruce, můžete si domů přinést i něco víc 
než nákup.


