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AKCIA

(pred ČS OMV)
tel.:

055/728 87 80 - 1
0905 89 89 81
0911 89 89 87

470€
REHAU

390€

055/728 87 82

REHAU

570€
Brugmann
SALAMANDER

fax:

340€
435€

Brugmann
SALAMANDER

REHAU

488,50€

410€

REHAU

554€

AKCIA

V cene je zahrnuté okno vrátane dopravy, demontáže, montáže,
úpravy ostenia, vonkajších a vnútorných parapiet,
retiazkových žalúzií ISSO a DPH, likvidácie starých okien.

akcie sa nekombinujú

ZÁRUKA na okná

AKCIA

5 rokov

DeziNfikujeme ozóNom!

Zabíja 99,9% vírusov, baktérií, mikroorganizmov a plesní.
Biologicky a chemicky nezávadný.
Je 3000x rýchlejšie a 50x účinnejšie dezinfekčné činidlo ako chlór!
Dostane sa na miesta, kde sa bežná chémia nedostane.
byty I Domy I autá I kaNcelárie I školy I škôlky

Chránte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych!

0901 75 22 99

83-0110

Južná trieda 97

Brugmann
SALAMANDER

NajúčiNNejšia preveNcia
proti koroNa vírusu!

Možnosť nákupu na splátky aj bez navýšenia

Brugmann
SALAMANDER

KOŠICE

www.bf-trade.sk

34-0006-1

e-mail: bf-trade@stonline.sk

Týždenne do 83 740 domácností

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

maľby, nátery

www.regionpress.sk

66-0002-1

66-0003-1

SKLADOVANIE

nástrek variopaint
na umakartové jadrá

Certifikované bezpečnostné dvere
za najnižšie ceny v Košiciach!!!
Vhodné aj do
PÔVODNEJ
zárubne!!!

sieť 39
regionálnych
novín

430 €
s montážou

-20%
AKCIA

KAŽDÉMU
pracovné pozície v ČR
www.konstrukter.sk

055/685 57 87

ROZMÝŠĽAŠ NAD
ZMENOU PRÁCE

0905 489 069 | 0907 954 380
37-0001-1

www.drevsting.sk
DREVENÉ OKNÁ | DVERE | INTERIÉR | BRÁNY | PODLAHY | SCHODY

rok hu Maľby - nátery schodísk a nebytových priestorov.
tr
na
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0800 500 091 nabor@konstrukter.sk

0911 150 447

37-0003-1

0905 625 433

ZARÁBAJ OD 850 DO 1300 EUR

ZREZ RIZIKOVÝCH STROMOV,
STRECHY NA KĽÚČ,
ŽĽABY, ODKVAPY,
OPRAVA STARÉ KROVY,
NOVÉ KROVY, KOMÍNY,
FASÁDY, HROMOZVODY

30ov

Obnova bytov, fasád a nátery striech.
Naša profesionalita - Vaša spokojnosť

?

1

37-0046

0907 946 256

66-0049-1

www.cisteniehrobov .sk
11-ročné skúsenosti

s montážou

NÁJDEME PRÁCU

Južná tr. 78
KOŠICE
DOMOV S ČAROM DREVA

s montážou

od

560 €
66-0005-1

Slovenský
výrobca

450 €

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE

InzercIa

Mgr. Alžbeta Hadariová
Ing. Renáta Sakslová
Ing. Eva Jůzová
Radovan Bezecný

0905 338 873
0907 779 017
0907 877 863
0907 779 011

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

DISTrIBúcIa (83.740 domácností)
Každý týždeň:
Košice I, Džungľa, Košice I, Sever,
Košice I, Sídlisko Ťahanovce, Košice I, Staré Mesto, Košice I, Ťahanovce, Košice II, Myslava, Košice II,
Pereš, Košice II, Sídlisko KVP, Košice II, Šaca, Košice II, Západ, Košice
III, Dargovských hrdinov, Košice III,
Košická Nová Ves, Košice IV, Barca, Košice IV, Juh, Košice IV, Nad
jazerom, Košice IV, Vyšné Opátske

Rekonštrukcie: maľovanie,
stierky, omietky, sieťkovanie
a drobné úpravy ¦ 0909 103 422

domy | byty | jadrá
0907 268 305 | www.samkovci.sk

voľné pracovné miesta

UPRATOVAČKA

upratovanie kancelárskych priestorov

mzda: 3,40 €/hod.

KOSEC

mzda: 4 - 4,50 €/hod.

0907 051 440 • Ing. Šimčišin
www.regionpress.sk

ŽALÚZIE
MARKÍZY
ROLETY

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.jarekcistikoberce.sk ¦ 0915 937 226

lll

KOŠICE

Siete proti hmyzu
Zhŕňovacie dvere
Široký sortiment, rýchle dodávky,
atypické riešenia, 18 - ročná prax

lV

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
nitriansko
novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

vieme, že sa dohodneme ...

na k

Tel.: 055/636 28 43, 0903 613 035

www.facebook.com/V.Skrivanek

ZAVOLAJTE
MY vám to DOVEZIEME
HSQ CENTRUM, Dopravná 6, Košice, 0905 503 222

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

vypratávanie
pivníc, záhrad

-likvidácia
azbestu-eternito-

vých striech, stavebného a iného odpadu

BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

OPRAVA
ŽALÚZIÍ

AKCIA 270€
kovanie
ZDARMA

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

-odvoz-dovoz
-sťahovanie
62-0017

západné Slovensko

Píly, kosaèky, traktory, èerpadlá
...všetko do záhrady

zameranie
ZDARMA

NOVÉ ŽALÚZIE
NOVÉ SIETE
proti hmyzu

v ponuke aj
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

všetky dvere SKLADOM

INTERIÉROVÉ
DVERE

zameranie ¦ dovoz ¦ montáž

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | Objednávky prijímame telefonicky
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PRETESNENIE
okien a dverí

66-0006-1

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

FACH, Jantárová 30, Košice
www.fach.sk, fach@stonline.sk

REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH JADIER
KUCHYNSKÉ LINKY OBKLADY DLAŽBY
OMIETKY MAĽBY ELEKTRO REVÍZNE
SPRÁVY VODA KÚRENIE PLYN 4 dní
SADROKARTÓN KAZETY za 8 až 1 ľúč
27-0008-1/2

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

0905 644 448
055/729 8838

BYT - BYTOVÉ JADRO

ll

66-0216

KOMPLEXNÉ REKONŠTRUKCIE

čistí čalúnený nábytok a koberce u Vás aj u nás

l

66-0036

Nastal čas obyčajných hrdinov,
vás, nás, hrdinov – ľudí. Pomôžme
našim obrancom v prvej línii – zdravotníkom, lekárom, lekárkam, sestrám,
farmaceutom a magistrám v lekárňach,
policajtom, hasičom. Ak my pomôžeme
im, pomôžeme si tak aj sebe. Sú našou
rodinou – ako príbuzní, mamy, otcovia, deti... a teraz stoja v prvej obrannej
línii. Pred nami ostatnými.
Nezostaňme však iba udivenými či
vyplašenými divákmi. Počúvajme ich
pokyny. Dodržujme ich nariadenia a
správajme sa tak, ako nám radia. Nosme rúška. Všetko, čo nám zakryje nos
a ústa je lepšie ako nič. Zahoďme hanbu. Na sociálnych sieťach je množstvo
návodov. Sme doma, tak trebárs šime,
vyrábajme, darujme susedom, bavme
sa na tom, ako sme „zmódení“. Do obchodov nechoďme rabovať, ale nakupovať to, čo potrebujeme. A určite nie
celé rodiny v prázdninovom výletnom
štýle, stačí predsa jeden z nás.
Podporujme sa na bezpečnú vzdia-

bytov, domov, 0910 433 877

66-0029

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

lenosť morálne, zabudnime na bontón,
ruky si netreba podávať, veď úcta sa dá
vyjadriť aj kývnutím hlavy. Epidémiu
nezlikviduje žiadne nariadenie vlády
ale to, do akej miery ho my, občania,
budeme rešpektovať. Nezháňajte zúfalo nejaké dezinfekčné gély. Nie sú.
Ale mydla a saponátov je stále dosť.
No tak si mydlite ruky dlhšie a najmä
častejšie. Tak, ako je to len možné. Ako
pri tom skontrolujete deti? Jednoducho
– napíšte im trebárs ich meno fixkou na
ruku a sledujte, za ako dlho sa nápisu
zbavia. Urobte z každej nepríjemnej
povinnosti hru. A hru aj pre dospelých.
Staňme sa ľuďmi v plnom zmysle
slova. Myslime na to, že sa cez túto epidémiu chceme dostať všetci. Nebuďme
sebeckí, tupí, namyslení a doteraz nikým a ničím neobmedzení ignoranti.
Iba z titulu, že „my na to máme“. Peniaze teraz nepomôžu nikomu.
Ani moc, ani postavenie.
Iba rozum, disciplína,
ohľaduplnosť a trocha pokory. To je mix, ktorý nám
pomôže zvládnuť TO.
Prosím... a želám veľa šťastia

66-0048

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Prečo ten otáznik, no jasne, že
zvládneme! No hej, lenže, na tom
musíme zabojovať všetci. A s takou
vervou, akej sme len s ohľadom na
naše fyzické i duševné sily schopní.

27-0009-1

Masarykova 2
KOŠIce
kosicko@regionpress.sk

Rekonštrukcie

66-0004-1

redakcia:

Zvládneme TO?

0950 41 41 82

www.ZaluzieKosice .sk

27-0010-1

KOŠICKO

Najčítanejšie regionálne noviny

66-0010-1
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SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

STK

JAZERO

Po - Pia:
7.00 - 17.00
So:
8.00 - 13.00

DONÁŠKA STRAVY
PODĽA DR. ANTÓNIE
MAČINGOVEJ

STK + EK

POSILNITE SI ČINNOSŤ TRÁVIACEHO TRAKTU A
ČRIEV A ZNÍŽITE RIZIKO NAKAZENIA SA KORONA
VÍRUSOM...

SIETE PROTI

34-0004-1

pracovné odevy
obuv ¦ rukavice
výšivky už od 1 ks
tričká ¦ košele ¦ mikiny
y
uteráky ¦ krstné košieľk

AMI

Pondelok-Piatok:
9 -17

S donáškou jedla pripravovanou podľa
mojich receptov a princípov skladania
jedálničkov sa vyhnete kontaktu s ľuďmi v
obchodoch, najete sa do pocitu nasýtenia a
súčasne si posilníte činnosť tráviaceho traktu
a aj hrubého čreva.

Oprava
Dodanie
Montáž
Servis

VAŠA STRAVA JE PRIPRAVOVANÁ ZA
PRÍSNYCH HYGIENICKÝCH PODMIENOK

VAŠA STRAVA JE PRIPRAVOVANÁ ZA
PRÍSNYCH HYGIENICKÝCH PODMIENOK

DONÁŠKA STRAVY JE ZABEZPEČENÁ
BEZKONTAKTNE !

NOVÝ CYKLUS ZAČÍNAME
30. 3. 2020
FACEBOOK:
DONÁŠKA 28 - STRAVOVANIE PODĽA DR. ANTÓNIE
MAČINGOVEJ

w w w. s a m o p l u s . s k

66-0012-1

0904 296 595

aneta.dugasova@gmail.com

HMYZU

SAMOplus

Rooseveltova 24, Košice

Korona vírus napáda pľúca. Pre pľúca je
párový orgán hrubé črevo. Údajne až okolo
70% imunity sa tvorí práve v črevách.
Správne volená a kombinovaná strava
môže imunitu posilniť, potrebná je ale
dlhodobá, trvalá zmena.
Moje harmonické stravovanie (nielen 28čka) podporuje aj zdravú funkciu hrubého
čreva.

0919 204 754

WEB:

66-0018

mobil: 0905 245 995
Košice, Priemyselná 4
www.safiroll.sk
e-mail:
safiroll@safiroll.sk

37-0010

pre objednaných klientov bez čakania
Objednávky 055-304 57 27
Napajadlá 7, Košice

www.stkkosice.sk

3

www.donaska28.sk

INFOLINKA: +421 948 090 383

85_0200

KOŠICKO

Zubná klinika prijíma nových pacientov
HAPPYDENT, s.r.o.

Nájdete nás v Medicínskom centre na 4. poschodí AUPARK Košice
• ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších technológií vrátane
3-D počítačového tomografu a stomatomikroskopu
• moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy
so všetkými zdravotnými poisťovňami

informácie: 0940 123 555 | info@stomatologiaaupark.sk
www.stomatologiaaupark.sk

KE20-12 strana-
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66-0009-1

• bezplatná vstupná preventívna prehliadka vrátane
konzultácie a stanovenia liečebného plánu
• bezplatné parkovanie v OC AUPARK Košice
pre našich pacientov
• možnosť bezbolestného ošetrenia v úplnej narkóze

SLUŽBY, BÝVANIE, RELAX

4

POLYKARBONÁTOVÉ
DOSKY

Najčítanejšie regionálne noviny

ZĽAVY AŽ

-25%

Zľava -25% na plné dosky

Od 6,99 €/m2 s DPH

721200077

Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006

66-0008-1

Zľava -20% na komôrkové dosky 10mm

DACHMANN

www.dachmann.sk

Plastové oKná a dvere
drevené a hliníKové
oKná
servis a oPrava oKien

- exteriérové žalÚZie, roletY
- Predaj ParaPetných dosieK
- ZasKlievanie balKónov
- siete Proti hmYZu, žalÚZie
- garážové bránY

ZĽAVA -45%

0944 047 008, 0903 634 202

83-0011

Kováčska 63, 040 01 Košice, kosice@dachmann.sk

2020

12. a 13. jún 2020
prešov — delňa

- konzultácia bez poplatku
- oddĺženie úverov
- zastavíme dražby
- zastavíme zrážky zo mzdy

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

83-0066

MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

Bauerova 17, Košice KVP, prízemie

KE20-12 strana-
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27-0040

0948 152 149
055/728 7791

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE

KOŠICKO

ZÁHRADNÍCTVO
Park Angelinum 2, Košice
055 799 41 03, 0904 299 130

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám lacno práčku
Whirlppol, 0918 439 146

11 HOBBY A ŠPORT
»Zberateľ kúpi obrazy,
sošky, mince, šable, odznaky, medaile, hodinky
a iné kuriozity a starožitnosti. Platba ihneď.
0905 401 697

15 HĽADÁM PRÁCU
»Som dôchodkyňa, hľadám brigádu - výpomoc
v domácnosti 0915 901
479

ČÍSLA RUBRÍK
auto-moto/predaj
auto-moto/iné
byty/predaj
byty/prenájom
domy/predaj
pozemky/predaj
reality/iné
stavba
domácnosť
záhrada a zverinec
hobby a šport
deťom
rôzne/predaj
rôzne/iné
hľadám prácu
zoznamka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chcete si
podať
inzerát?

Krvácanie v ústach

S problémom krvácania v ústnej
dutine sa u svojich pacientov
stretávam takmer každodenne, no
často mu neprikladajú dostatočný
význam. Obzvlášť treba byť opatrný, ak sa okrem krvácania objaví aj
bolesť, opuch, hnisanie alebo kývavosť zubov. Jedná sa o pokročilé
štádium parodontitídy, ktoré sa
bez ošetrenia končí stratou zubov.
Za vznikom krvácania vo väčšine
prípadov stojí nedostatočná ústna
hygiena, čoho dôsledkom je chronický zápal ďasien (akútna alebo
chronická gingivitída). Ďalším dôvodom môže byť poranenie ďasien
nesprávnou technikou čistenia,
používaním príliš tvrdej kefky,
zvolením nesprávnej veľkosti
medzizubnej kefky či nešetrným
použitím dentálnej nite. Spomenuté nedostatky je možné prakticky
ihneď odstrániť inštruktážou
v rámci návštevy dentálnej hygieny
v ambulancii. Vo vážnejších prípadoch, ku ktorým jednoznačne patrí
parodontitída, je potrebné komplexné riešenie založené na dôslednom prístupe lekára a disciplíne pacienta. Terapia sa odohráva na celkovej (podávanie antibiotík) a lokálnej úrovni (mechanicko-chemické čistenie). Aj keď počiatočné štádiá sú často prehliadané, pokročilé zápaly môžu viesť
až ku spomínanej strate zubov,
dokonca aj u mladých ľudí, preto je
potrebné akékoľvek krvácanie
konzultovať so zubným lekárom.

www.qualident.sk

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

Termín konania dražby:
dňa 30.04.2020 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby:
Salónik Rondo club na 2. poschodí, Boutique Hotel MARATON,
Strojárenská 11A, 040 01 Košice,
okres Košice I, Košický kraj.
Dražobná zábezpeka:
15 000,00 EUR
Predmet dražby: Rodinný dom súpisné č. 1369 na ul. Titánová v meste Košice, časť Barca. K domu prislúchajú pozemky parcelné č. 77/34, parcelné č.
77/42 o celkovej výmere 635 m2. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 2958,
k.ú. Barca Košice IV).
Kontakt:
02/32202731, schmidt@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
52-0004-17

lešenie,

PLASTOVÉ
E
R
E
V
D
a
OKNÁ
+ SERVIS OKIEN
5
6
6
7
1
2
0918
37-0034

»Kúpim haki
0908 532 682

Rodinný dom
Košice
Najnižšie podanie: 398 000 EUR
62-0018

Zubná ambulancia a dentálna hygiena

08 STAVBA

DOBROVOĽNÁ DRAŽBA

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

MDDr. Lenka Budziňáková

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RP medzera KE medzera
Číslo rubriky medzera Text
inzerátu

MONTÁŽ NA K

ĽÚČ

27-0014-3

Občianska
riadková
inzercia

5

Príklad:
RP KE 12 Predám kočík,
0987 654 321

66-0016-1

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, KE zameňte za
skratku novín, ktorú nájdete
na 2. strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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OD S TÚ PIM
zabehnutý Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

52-0018-5

Viac info: 0905 781 340

00-0000

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m2.
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KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Čo vieme o novom koronavíruse a čo spôsobuje?

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridea, vykazuje však genetickú
kú
mä
odlišnosť od koronavírusov SAR-CoV a MERS- CoV, ktoré sú z podobnej skupiny. Ochorenie sa prejavuje najmä
kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, ochorenie sa môže aj skomplikovať a končiť smrťou.
■ Prečo je tento nový koronavírus pre človeka oproti iným koronavírusom z minulosti nebezpečnejší?
Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Nebezpečnejší je pre rýchlosť šírenia, priebeh ochorenia a pre
možnosť opakovane sa nakaziť koronavírusom.
■ Ako sa tento koronavírus šíri a prečo sa tak ľahko
z Číny rozniesol v podstate už do celého sveta?
Koronavírus sa šíri kvapôčkovou nákazou ako bežná
chrípka a tiež fekálno - orálnou cestou, čiže prostredníctvom stolice.
■ Prečo je v niektorých krajinách sprevádzaný
väčším počtom úmrtí ľudí, ktorí sa ním nakazia?
Toto nie je možné takto interpretovať, percento úmrtí je približne rovnaké, len časová následnosť nárastu
ochorení je rôzna a tiež nie je rovnaké vekové zloženie
populácie v rôznych krajinách a nie je rovnaká ani
chorobnosť na ostatné ochorenia. Nie je to jedno či sa
ochorením nakazí mladý a zdravý človek, alebo starší s
viacerými ochoreniami.

ka, neznamená to však, že každý nakazený aj ochorie.
■ Ktoré skupiny ľudí sú najviac ohrozené novým
koronavírusom a prečo?
Najviac sú ohrození ľudia s viacerými ochoreniami,
starší, pacienti s diabetom, onkologickými ochoreniami.
Ale hlavne by som chcela zdôrazniť, že najviac sú
ohrození tí , ktorí do dnešného dňa nepochopili, že
izolácia je najlepšia prevencia pred ochorením, a
že všetky záujmy, záľuby, návyky musia ísť stranou.
Hodnota zdravia je najvyššou hodnotou, preto musíme
byť ohľaduplní k sebe , ale aj aj k ostatným.
■ Proti tomuto koronavírusu by mohli byť odolní
najmä ľudia so silnou imunitou. Naša imunita je
však skúšaná nielen chorobami, ale napríklad aj
stresom. Ako si ju môže bežne človek posilniť? Čo
zaberá?
Zdraví sú odolnejší. Je treba zdravo žiť, chodiť do
prírody, jesť vitamíny v prirodzenom stave v ovocí a
zelenine, vitamín D je vhodné doplniť tabletami.

■ Angela Merkelová sa prednedávnom vyjadrila, že
v Nemecku sa môže novým koronavírusom nakaziť
až 70 percent obyvateľov. To je strašné číslo.

■ Nový koronavírus za krátky čas výrazne zasiahol
do našich životov a zdá sa, že doslova mení našu
spoločnosť. Kedy by sa podľa vás táto pandémia
mohla na Slovensku a aj celkovo vo svete skončiť?

Angela Merkelová citovala zdravotníckeho pracovní-

Podľa vývoja v ostatných krajinách môže pandémia

INFOLINKA: 0800 221 234 02 / 3232 3838

trvať aj 2-3 mesiace, žiaľ predpoveď
ď virológov
i ló
však
š k nie
i
je priaznivá. Epidémia až pandémia sa môže opakovať v
pravidelných cykloch.
■ Sú ľudia, ktorí koronavírus a ochorenie COVID-19
porovnávajú so španielskou chrípkou spred 100
rokov. A upozorňujú, že tak ako prvá vlna tejto
španielskej chrípky najskôr na jar 1920 odznela, aby
sa vrátila na jeseň toho istého roku v ešte ničivejšej
sile, že to podobne môže byť aj s novým koronavírusom. Máme sa naozaj báť?
Musíme začať inak žiť. Istá obava je na mieste, kým
nebude dostupná očkovacia látka a účinná liečba. Zdravie musíme v našom hodnotovom rebríčku povýšiť na
vrchol a starať sa oň. Neznamená to však navštevovať
lekára pri každej príležitosti. Je potrebné po odoznení
pandémie začať chodiť na preventívne prehliadky k
všeobecného lekárovi, zdravo sa stravovať, chodiť veľa
do prírody.

MUDr. Etela JANEKOVÁ, PhD.
hD.
InClinic s.r.o, Rusovská cesta 19,,
851
8
5 0
01 Bratislava
ts a

O autorovi
MUDr. Etela Janeková, PhD.,
D.,
pracuje ako ambulantná
ná
lekárka v odboroch vnútorné
né
vo
lekárstvo, všeobecné lekárstvo
a klinická farmakológia.

AKCIA - DO VYČERPANIA ZÁSOB

33-0032

Pri zakúpení dvoch balení Preventan 30 tbl.
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Pomáhame ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením,
ktorí trpia zákernou nevyliečiteľnou vrodenou chorobou hemofíliou. Prinášame úsmev deťom, ktorým sudičky pri
narodení nedali do vienka zdravie.

Slovenské hemofilické združenie
Antolská 3360/11, 851 07 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie / IČO: 22665226

32-0040

Chcete podporiť finančne alebo materiálne aktivity SHZ?
Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

ca

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
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PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

13 120 0103

0944 556 070
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