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Zuby v celkovej anestézii 
by vám mohli opraviť na
stomatochirurgických 
lôžkových pracoviskách
v Bratislave, Martine, Košiciach 
a ďalších väčších mestách. 
Len si treba uvedomiť, 
že takýto zákrok sa robí
„maximalisticky“: 
Čo vyzerá, že sa dá plombovať, sa
zaplombuje, čo nie, vytrhne sa. Je
to škoda, lebo mnoho zubov
s hlbokými kazmi 
sa dá ešte zachrániť. 
Miestne znecitlivenie injekciou

takisto zabezpečí bezbolestné
ošetrenie a výsledok je
neporovnateľne lepší 
ako pri ošetrení v narkóze. 
Pri niektorých výkonoch,
napríklad pri zabrúsení 
zubov a plômb kvôli artikulácii,
pri protetických výkonoch
a ďalších ošetreniach, musí 
byť pacient pri vedomí
a spolupracovať s lekárom. 
Len sa treba prvýkrát 
premôcť. Pri ďalších 
návštevách strach z ošetrenia
určite pominie.

MUDr. Tibor
BARTA, PhD.
primár I. ORL kliniky
FNsP, LFUK a SZU
v Bratislave

RNDr. František
RETTICH, CSc.
Centrum
epidemiológie
a mikrobiológie SZÚ
v Prahe

Chrup mám v hroznom stave, ale panicky sa bojím  zubárskeho
kresla. Poradili by ste mi, kde by mi ho opravili v celkovej anes-
tézii? Iba v nemocnici? 

Žijem pri rieke, takže skúseností s komármi mám až-až. Okrem toho
sa chystám precestovať Afriku.  Ako sa mám chrániť pred nimi aj inou
háveďou, ktorá znepríjemňuje život a prenáša nebezpečné infekcie?

MUDr. Aurel DUCKO

RNDr. František RETTICH, CSc.

MUDr. Aurel
DUCKO
zubný lekár

MUDr. Marta
ŠPÁNIKOVÁ
detská lekárka,
Bratislava 

V našich
zemepisných šírkach
sú komáre
obávanými
prenášačmi vírusu
Ťahyňa. Volá sa
podľa obce na
východnom
Slovensku, kde ho
objavili a izolovali.
Rozšírený je po celej
Európe a prejavuje sa
podobne ako chrípka
sprevádzaná
teplotami.
V exotických
krajinách sú  komáre
často zabijaci
prenášajúci maláriu.
Táto smrtiaca
choroba sa vyskytuje
predovšetkým
v oblastiach Strednej

a Južnej Ameriky,
Afriky, južnej Ázie
a Stredného východu
a Oceánie.
Do Európy a Severnej
Ameriky maláriu
importujú
najčastejšie
prisťahovalci
a cestovatelia.
Jediným účinným
prostriedkom  na
ochranu proti
agresívnemu hmyzu
sú repelenty,
samozrejme,
v exotických
končinách treba
okrem nich používať
aj  antimalariká. 
Chybou mnohých
používateľov
repelentu býva

nedôslednosť. Myslia
si, že im stačí
postriekať sa ráno
a večer. Repelent
však niekedy
účinkuje pätnásť
minút, niekedy
pätnásť hodín. 
Keď je okolo nás
komárov málo,
samička si,
zjednodušene
povedané, pomyslí,
že bodať nemusí,
lebo nemá
konkurenciu. Ak sa
však ocitneme
v obrovskom mračne
komárov, každý
z nich je rozhodnutý
napiť sa za každú
cenu  skôr ako tí
ostatní. Preto je

nutné postrek
repelentom opakovať
často a pravidelne.
Dobrou ochranou 
na cestách za
exotikou sú 
repelenty s obsahom
icaridínu. 

Práve ten je vhodný
na dovolenku
v subtropickom či
tropickom pásme ako
prostriedok ochrany
pred komármi
prenášajúcimi
maláriu.

Repelent na cesty

Chcem narkózu!

zdravie radí
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