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nízku hladinu vitamínu C, pričom 
15 % má extrémne nízku hladi-
nu. Vitamín C je pre imunitu ako 
olej pre motor – keď tam nie je, 
zadrie sa alebo funguje ako na sta-
rej embéčke. V praxi stanovujeme 
hladinu vitamínu C u každého 
pacienta a nastavíme mu lieč-
bu, ak je nízka. Nie každý vie, 
že pre optimálnu hladinu tre-
ba denne skonzumovať trištvrte 
kilogramu zeleniny a ovocia. 
Podobne sú na tom pacienti 
s nízkymi hladinami vitamínu D, 
ktorý treba vedieť správane dáv-
kovať, čo v  lekárni väčšinou 
nevedia. Vhodná dávka na je-
seň a zimu je okolo 3 000 až 
4 000 medzinárodných jedno-
tiek denne.

Čo nám oslabuje imunitu
● hektický a stresujúci životný štýl, 
     konflikty, depresie;
● nevyvážená strava;
● nedostatok spánku a pohybu;
● nadmerné a časté užívanie alkoholu,  
     antibiotík a fajčenie;
● rôzne druhy žiarenia a znečistené 
     prostredie.

Ako sa prejavuje
oslabená imunita
● pocitom únavy;
● bolesťou kĺbov;
● opakovanými bakteriálnymi, víruso- 
     vými a plesňovými infekciami;
● horším hojením rán;
● zníženým počtom bielych krviniek.

„Ľudia, ktorí sa usmievajú, majú lepšiu imunitu.“
MUDr. 

Andrea 
Dubai,

Čomu sa treba vyhnúť, 
aby sme na jeseň nemali 
oslabenú imunitu a nechytili 
hneď nádchu, chrípku 
a podobne?
Na jeseň sa mení počasie a so 
zmenou teplôt dochádza aj k zme-
ne jedálneho lístka, navyše sa me-
nej hýbeme. Viac času trávime  

v uzavretých priestoroch, kde sa 
k nám ľahšie dostanú mikróby, 
začíname jesť ťažšiu stravu, sna-
žíme sa dobehnúť pracovné zále-
žitosti, ktoré cez leto išli na chvíľu 
bokom. Neustála uponáhľanosť 
je trvalý zabijak našej imunity 
v poslednom desaťročí a k nej sa 
pridáva strava, ktorá môže byť 
nesprávne skombinovaná a ne-
kvalitná. Prepíname sily a ne-
rešpektujeme svoje hranice – tu 
je nám nepriateľom naša vlastná 
myseľ. Keď sa všetky tieto fakto-
ry stretnú, strácame zdravie, klesá 
nám imunita. 

Čo by ste ako lekárka od-
poručili pacientom na po-
silnenie obranyschopnosti 
organizmu? 
Na začiatok je dôležitá dobrá ná-
lada. Je vedecky dokázané, že ľu-
dia, ktorí sa usmievajú, majú lep-
šiu imunitu. Okrem toho žijeme 
v regióne, ktorý nám ponúka via-
cero byliniek na podporu imunity 
– medovku, mätu, lipu, rakytník. 
Pomáhajú aj prípravky s obsa-
hom zázvoru, imunoglukán z hli-
vy ustricovitej, echinacea. Pre tie, 
ktoré sú viac vystavené riziku in-
fekcie, je vhodné nechať si v miest-
nosti odparovať éterický olej ale-
bo prírodné silice s antiseptickým 
účinkom, ako je eukalyptus, jedľa 
či čajovník. Ochranný účinok má 

aj užívanie probiotík určených do 
úst a nosa alebo pastilky s dezin-
fekčným účinkom napríklad zo 
šalvie. Pri dlhodobo zníženej imu-
nite je vhodné zvážiť pravidelné 
liečebné pôsty, otužovanie alebo 
vnútrožilovo podávaný vitamín C. 
Váš osobný tip, ktorý 
vám funguje a nedáte naň 
dopustiť?
Spomaliť, aby sa telo mohlo pri-
rodzeným spôsobom regenerovať, 
plus hlboké dýchanie bránicou, 
ktoré podporuje zdravie dýcha-
cích ciest. Výborná je aj domáca 
polievka so zeleninou s obsahom 
prírodných antibiotík, ako je ze-
ler, cesnak, cibuľa, petržlen, kyslá 
kapusta a podobne.

všeobecná lekárka pre 
dospelých, zaoberá sa  

aj celostnou, tzv. ho-
listickou medicínou

Prečo je vitamín 
taký dôležitý
posilňuje imunitu ● pomáha 
pri hojení rán ● zmierňuje 
prechladnutie ● urýchľuje liečbu 
● slúži ako prevencia ochorení 
● zlepšuje odolnosť proti infek- 
ciám ● pomáha pri regenerácii.

Potraviny
s najvyšším

obsahom céčka
čierne ríbezle ● kivi 

● papája ● červená paprika 
● brokolica ● papričky 

čili ● ružičkový kel 
● ananás

C

Teplý čaj aj polievka
so zeleninou sú
prirodzeným liekom.
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