
Podívejte se, jak kombinovat s následujícími tipy. 
Získejte lékařské vyšetření Před zahájením jakékoli fyzické aktivity je nezbytné vyhledat lékařskou 

pomoc, abyste pochopili svůj zdravotní stav. Kromě toho může odborník indikovat vhodné cvičení pro 

osobní fyzické a metabolické stavy. 

Osvojte si cvičební rutinu a kombinujte ji se zdravou stravou 

1. Bez ohledu na váš cíl je vždy nutné kombinovat správnou výživu s pravidelným cvičením, 

přizpůsobit jídelníček druhu cvičení a vašim cílům. 

2. Některé dostupné aplikace vám mohou pomoci udržet tuto zdravou rutinu, ale v tuto chvíli je 

důležité sledovat endokrinologa. 

3. Dobře se vyspěte 

4. Dobrý spánek, asi 8 hodin denně, pomáhá při regeneraci a růstu svalů. 

5. Je to díky uvolňování růstového hormonu, ke kterému dochází v tomto období spánku. 

Tipy na zimní péči o zdraví 
Vzhledem k poklesu teplot, suššímu vzduchu a šíření nemocí typických pro roční období vyžaduje toto 

roční období ve zdravotnictví zvláštní pozornost. 

• Proto jsem oddělil pár tipů, jak zimu přečkat co nejlépe. 

• Dýchejte nový vzduch 

• Nechat si otevřené alespoň jedno okno a nechat dovnitř slunce jsou skvělé zdravotní tipy. 

Tímto způsobem lze vzduch ve vaší domácnosti vždy obnovit a vyhnout se koncentraci prachu a 

mikroorganismů, které mohou způsobit nebo zhoršit onemocnění dýchacích cest. 

Nevzdávejte se zvlhčování 

Zima v některých oblastech může být docela suchá a to může vyvolat onemocnění vyplývající ze suchosti 

dýchacích cest. Zvlhčovače vzduchu, umyvadla s vodou, vlhčené ručníky a fyziologický roztok mohou být 

skvělými spojenci pro udržení správného zvlhčení prostředí a dýchacích cest. 

Udržujte očkování aktuální 

Větší aglomerace v uzavřeném prostředí v tomto ročním období usnadňuje přenos virů, např. 

chřipky.Proto je vždy dobré pravidelně posilovat očkování, abyste se před těmito nemocemi 

ochránili.Pokud stále pociťujete příznaky chřipky, nachlazení nebo jiného dýchacího problému, poraďte 

se s praktickým lékařem nebo pneumologem. 

Letní zdravotní tipy 

Léto přináší očekávání, že si budete hodně užívat tepla a ochlazovat se na pláži nebo u bazénu, pokud 

budete věnovat veškerou potřebnou péči. 

Podívejte se, jak na to pomocí níže uvedených tipů. 

Chraňte svou pokožku před UV zářením 
 



V létě je vyšší výskyt UV paprsků typu B, které mohou být dlouhodobě vystavené pokožce škodlivé, 

způsobit popáleniny a zvýšit riziko vzniku rakoviny kůže. 

• Mezi 10:00 a 16:00 je třeba se vyhnout expozici. 

• A používání opalovacích krémů se doporučuje po celý den, kromě používání oblečení s UV 

ochranou, zejména u dětí. 

• Pijte hodně tekutin, nejlépe vody 

• V létě je časté zvýšené pocení a konzumace alkoholu, což způsobuje, že tělo potřebuje náhradu 

tekutin. 

Pijte tedy hodně tekutin – voda je nejlepší volbou 

Dalším bodem pozornosti je vyhnout se džusům a nealkoholickým nápojům na ochlazení, protože 

mohou obsahovat velké množství cukru a sodíku, které zhoršují hydrataci. 

1. Předcházejte mykózám 

2. Na pláži a u bazénu se vyhněte dlouhému mokrému oblečení. 

3. Noste boty ve veřejném a vlhkém prostředí. 

4. Používejte pouze bazény s ošetřením. 

Tato prostředí podporují vývoj a reprodukci mikroorganismů, jako jsou houby, které způsobují kožní 

infekce. Jak k prevenci, tak k péči o kožní problémy, které se objevují v nejteplejším období roku, je 

důležité poradit se s dermatologem. 

Jedná se o jednu z lékařských specializací, které jsou k dispozici také na telehealth, což výrazně 

usnadňuje přístup pro ty, kteří potřebují pomoc. 

Tipy pro zdraví a pohodu v práci 
V práci trávíme velkou část svého života, a proto je tak důležité hledat způsoby, jak vnést zdraví a 

pohodu do každodenního života. 

• Pojďme se naučit jak? 

• Pohybujte se i v práci 

Ať už v kanceláři nebo doma, udržování těla v pohybu předchází zdravotním problémům a zvyšuje 

fyzickou i psychickou dispozici. Během pracovního dne se pravidelně protahujte, zúčastněte se cvičení v 

posilovně a udělejte si krátké přestávky, abyste vstali a napili se například vody. 

Najděte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem 

Pokusit se sladit čas s rodinou, volným časem a povinnostmi je obtížný úkol, ale bude velmi obohacující, 

protože se vyhnete možnému vyčerpání, jako je syndrom vyhoření. Profesionálové v oblasti ochrany 

zdraví při práci a pracovní psychologie jsou odborníky na zdraví pracovníků a mohou vám pomoci najít 

tuto rovnováhu. 

Dávejte přednost zdravějším jídlům 

• S nedostatkem času se nakonec uchýlíme k rychlejšímu jídlu během práce. 

• Není ideální – zdaleka ne. 

• Je důležité zvážit zařazení zdravějších variant, a to i do svačin po celý den. 



• To pomáhá předcházet a vyhýbat se stresu, nemocem a únavě související s nevyváženou 

stravou. 

• tipy pro zdraví žen 

• Zdraví žen má zvláštnosti, které si zaslouží zvláštní pozornost. 

• Proto je důležité řídit se níže uvedenými radami. 

• Navštivte gynekologa 

Pravidelné konzultace s gynekologem jsou důležité pro prevenci nemocí, zodpovězení otázek týkajících 

se sexuality, plodnosti, antikoncepčních metod a jakýchkoli dalších záležitostí souvisejících se zdravím 

žen. 

Provádějte běžné preventivní prohlídky 
Baterie preventivních prohlídek je součástí rutiny zdraví žen. Patří mezi ně Pap stěry a mamografie za 

účelem identifikace lézí v počáteční fázi závažných onemocnění, jako je rakovina děložního čípku a prsu. 

Dbejte na intimní hygienu 

Ženská intimní hygiena je důležitou péčí pro prevenci množení mikroorganismů, jako je Candida 

albicans, houba zodpovědná za kandidózu. Vlhké prostředí regionu je pro tyto mikroorganismy velmi 

příznivé, zejména při menstruaci. 


