
Pri anafylaktickom 
šoku ide vždy o život. 
Viete si predstaviť 
prekonať ho niekoľ-

kokrát do roka? „Spomínam 
si na môj úplne prvý aler-
gický záchvat. Bola som 
vtedy vo Švajčiarsku. V ten 
deň som robila všetko ako 
obyčajne, bola som v práci 
a po večeri, keď som sa 
prechádzala, sa to začalo. 
Najskôr som pozorovala 
zmeny na pokožke, tvorili 
sa mi opuchy a cítila som 
svrbenie po celom tele. 
Najhoršie na tom bolo, že 

mi začali opúchať pery, 
jazyk a sliznice, čo mi sťažo-
valo dýchanie. Potom som 
prestala vidieť a následne 
som upadla do bezvedomia. 
Nikdy predtým som nebola 
na nič alergická, takže som 
nevedela, čo mám robiť, 
a dosť som sa vystrašila,“ 
hovorí Zdenka Havettová, 
pôvodne asistentka v kance-
lárii, o príhode spred 15 ro- 
kov, ktorá jej obrátila 
naruby nielen zdravie,  
ale aj profesionálnu dráhu. 
Vyžiadalo si to však roky 
neistoty a driny. 

Na nič neprišli

„Od toho momentu sa to celé  
spustilo. Presťahovala som 
sa opäť na Slovensko, kde 
ma čakali návštevy a vyšet-
renia u lekárov, odborníkov  
a niekoľkokrát za sebou po- 
byty v nemocniciach, s tým 
istým záverom – príčina 
neznáma.“ K anafylaktic-
kým šokom dochádzalo 
naďalej a veľmi často, nieke- 
dy aj dvakrát do mesiaca. 
So Zdenkiným stavom si 
však lekári nevedeli dať 
rady. „Viedla som si dokonca 
denník, do ktorého som si 
zapisovala jedlá. Ale zakaž-
dým to bolo po niečom inom.  
Vtedy som jedla bežné potra-
viny ako chlieb, pečivo, tope- 
né syry, cestoviny, sladkosti.  
Nemali sme sa o čo oprieť, 
nevedeli sme nájsť nejaký 
súvis s tým, prečo sa mi to 
deje. Čo tieto stavy určite 
zhoršovalo, bola fyzická ná- 
maha napríklad pri behu 
alebo stresové situácie v prá- 
ci,“ uvedomila si Zdenka. 

„Niekoľkokrát do roka ma 

text Daša Balogová
foto Shutterstock,  
archív Z. H.

Nielen Zdenke 
Havettovej (38) 
z Bratislavy 
pomohli agresívne 
alergické záchvaty 
zmeniť život 
k lepšiemu, ale 
aj iným chorým. 

Znova 
dýcham

Zdenkin 
deň

 ▶ Raňajky: 
ovsená kaša 
s hrozienkami 
a makom

 ▶ Obed:  
rizoto s duse-
nou zeleninou

 ▶ Večera:  
šošovicová 
polievka
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Zdenka, dnes odborníčka  
na výživu. 

Šťavy to horšili

„Vo všeobecnosti sú veľmi 
častým alergénom citrusy, 
orechy, najmä arašidy 
a vlašské orechy, kakao, 
červené víno, sója, zeler. 
Ale vždy závisí od konkrét-
nej osoby, ako sa to prejaví. 
Pri odhalení treba zložku 
z jedálneho lístka vylúčiť,“ 
hovorí Zdenka, hoci žiadna 
z týchto potravín sa u nej 
ako hlavný vinník nikdy 
nepotvrdila. „Spomínam si, 
keď som do stravy zaradila 
viac čerstvých štiav z ovocia 
a zeleniny a to veľmi moje 
alergické stavy zhoršilo. 
Občas sa teda stalo, že po 
tej istej potravine som raz 

antihistaminiká, ktoré som 
si mala dať ako prvú pomoc. 
Ale keďže nástup alergic-
kej reakcie bol vždy veľmi 
rýchly, najčastejšie som si 
volala záchranku, ktorá ma 
odviezla do nemocnice.“ Ako 
je možná taká agresívna 
reakcia organizmu na aler-
gén, ktorý na prvý pohľad 
neexistuje? To, že šoky 
predsa len súvisia aj so stra-
vou, Zdenka neodhalila zo 
dňa na deň. „Bol to proces, 
ktorý som sledovala roky. 
Len veľmi postupne som 
prichádzala na to, ako to, 
čo mám na tanieri, ovplyv-
ňuje aj môj zdravotný stav. 
Pred 15 rokmi by mi ani 
nenapadlo, že by to vôbec 
mohlo mať nejakú spojitosť 
s výživou alebo konkrét-
nymi potravinami,“ opisuje 

testovali, či nemám na niečo 
alergiu alebo intoleran-
ciu. Veľmi často ma nechá-
vali v nemocniciach, aby sa 
všetko vylúčilo a lekári nič 
nezanedbali. Všetci už boli 
z toho zúfalí, pretože nikdy 
sa na nič neprišlo, až na 
nejaké odchýlky, čo, samo-
zrejme, nemohlo byť spúšťa-
čom takýchto reakcií.“

Lieky nepomáhali

Hoci Zdenka všetky lieky 
od lekárov poctivo a dlho-
dobo užívala, nielenže 
neriešili príčinu, nezmier-
nili ani príznaky. „Jediné, 
čo som mala vždy so sebou, 
bolo adrenalínové pero, 
o ktorom ma poučili, ako 
ho mám použiť. Prípadne 
som so sebou vždy nosila 

Zdenke z ničoho 
nič opúchalo telo  
a tvorili sa 
vyrážky. 

NA MIERU
Zdenka svojim 
klientom 
pripravuje 
jedálny lístok 
na mieru. 

„Pretože pri 
alergikoch  
univerzálne 
potraviny 
neexistujú, vždy 
je to špeci-
fické. Teraz som 
mala ekzema-
tika, ktorý je 
dokonca aler-
gický na ryžu. 
A navyše veľa 
klientov máva 
ďalšie skrížené 
reakcie. Stravu 
nastavím po 
tom, čo vidím 
vyplnený dotaz-
ník od klienta.“
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povedať, že zlepšiť stav sa 
mi podarilo bez liekov. Skôr 
za tým bola moja vytrva-
losť a chuť, že chcem niečo 
zmeniť a zlepšiť svoje 
zdravie.“ Zdenke nielenže 
prešli alergické ataky, ale 
našla aj harmóniu a spokoj-
nosť v živote. Strach, že 
sa zase objaví anafylak-
tický šok, výrazne pomi-
nul. „Teraz s odstupom času 
sa na celú túto časť svojho 
života pozerám z iného uhla 
pohľadu. Cez alergie som 
mala možnosť objaviť, ako 
veľmi ma výživa a jej vplyv 
na zdravie zaujíma.“  To, čo 
objavila, sa Zdenka rozhodla 
nenechať si pre seba a svoje 
skúsenosti dnes odovzdáva 
aj iným ľuďom s podobnými 
ťažkosťami. „Ako lektorka 
a odborníčka na výživu sa 
primárne venujem klientom 
s rôznymi alergiami, ekzé-
mami, akné alebo inými 
defektmi na pokožke. Veľkú 
časť tvoria aj klienti, ktorí 
majú problém s trávením, 
nafukovaním, hnačkou, so 
zápchou.  Zdôrazňujem, že 
výživa dokáže byť veľmi 
nápomocná pri rôznych 
zdravotných problémoch, 
treba však dodržiavať 
všetky pokyny dané leká-
rom. V mojom príbehu sa 
podarilo dostať alergie pod 
kontrolu, ale každý z nás je 
iný, preto ku každému klien-
tovi pristupujem individu-
álne.“ 

príliš veľa ovocia. Napríklad 
banán, čo je pre niekoho 
bežná potravina, alebo aj 
pomaranče a mandarínky. 
Výraznejšie som obme-
dzila sladkosti ako čokolády, 
keksy, pudingy a sladké 
pečivo. Predtým som veľmi 
veľa športovala a moje telo 
nemalo dostatočný priestor 
na oddych. Keďže som vede- 
la, že alergické reakcie 
fyzická námaha zhoršuje, 
dopriala som si viac spánku 
a relax.“

Zdravá bez liekov

Zdenka dnes nepotre-
buje proti anafylaktickým 
šokom plnú špajzu table-
tiek, len presný stravovací 
režim.  „S pokorou môžem 

ZDENKINE 
ZÁSADY: 
 ▶ deň začína 

pohárom 
teplej vody 
a raňajkami,

 ▶ výrazne obme-
dzila priemy-
selne spraco-
vané potraviny,

 ▶ vylúčila 
červené víno 
a pizzu,

 ▶ obmedzila 
konzumáciu 
sladkých jedál,

 ▶ začala viac 
relaxovať.

Ak sme sa aj 
zúfalo snažili 

nájsť jednu 
potravinu, ktorá 

mi privodila 
alergie, bolo to 
len ako niečo 

vytrhnuté 
z kontextu. 

Zdenke 
prekážali aj 
inak zdravé 
potraviny  
ako citrusy  
a banány. 

Zdenka je dnes vďaka  
strave iný človek.  
Z fyzickej aj psychickej 
stránky.

mala alergickú reakciu, ale 
inokedy nie. Určite zohráva 
veľkú úlohu aj množstvo 
iných faktorov, ktoré so 
stravou nesúvisia. Stres, 
chlad, fyzická námaha alebo 
rôzne iné skrížené alergie.“ 
Zdenke pomohlo vyvoláva-
ciemu mechanizmu lepšie 
rozumieť až štúdium súvisu 
alergie so stravou a širšími 
okolnosťami. „Obohatilo 
ma najmä v poznaní, že 
na človeka treba nazerať 
komplexne, nielen na jeho 
jednotlivé časti. Ak sme sa 
aj zúfalo snažili nájsť jednu 
potravinu, ktorá mi privo-
dila alergie, bolo to len ako 
niečo vytrhnuté z kontextu. 
Za zlepšením môjho zdra-
votného stavu bol celý rad 
malých zmien a celková 
úprava životného štýlu. To 
mi zachránilo život.“

Menej bolo viac

„Zmena bola veľmi pomalá 
a postupná. Nemala som 
pri sebe niekoho, kto by 
mi poradil alebo pomo-
hol. Jedávala som veľa 
potravín z bielej múky ako 
chlieb, pečivo, cestoviny, 
koláče a pizza. Vymenila 
som chlieb na raňajky za 
ovsenú kašu, dopraco-
vala som sa tak k zdravšej 
verzii raňajok. Cestoviny 
som obmedzila a začala 
hľadať aj inú alternatívu, 
tak som vyskúšala naprí-
klad pohánku, pšeno alebo 
polentu,“ približuje Zdenka, 
že na veľa vecí prišla poku-
som – omylom. „O tom, čo 
sa zdalo na začiatku rela-
tívne zdravé, som s odstu-
pom času zistila, že mi 
veľmi neprospieva, ako 

KLÁRA KOLOUCHOVÁ 
Prvá Češka, ktorá vystúpila na K2

INTENZÍVNE 
OMLADENIE 

PLETI

• redukuje dĺžku a počet vrások
• spevňuje a zlepšuje elasticitu pleti

• hydratuje a navracia sviežosť

PRÍRODNÝ KOLAGÉN + EXTRAKT Z MORSKÝCH RIAS 
+ KYSELINA HYALURÓNOVÁ

OSLÁVTE S NAMI 55. VÝROČIE 
a vyhrajte 5 luxusných diamantových 
náhrdelníkov a ďalšie hodnotné ceny!

Kúpte pleťový krém označený súťažnou etiketou 
a jedna z výhier môže byť vaša.

Viac informácií a pravidlá súťaže nájdete na 
www.dermacol55.sk

Už za

viditeľné  

omladenie

dní

72 marec 2021

ALERGIA


	Zdenka pribeh 1.pdf
	Zdenka pribeh 2.pdf
	Zdenka Pribeh 3.pdf

