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My poznáme odpovede

Hello Nissan čaká na Váš hovor, ak ste sa zasekli pri výbere Vášho
nového vozidla Nissan.
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koronavíruskoronavírus domáce zahraničné na telo šoubiz šport fortuna liga ! " # $

+2995 pozitívnych +11745 testovaných +37 úmrtí -36 hospitalizovaní +8836 zaočkovaných
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štatistiky vo svete  viac informácií
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Ľuďom, ktorí sa liečia zo
závislostí, môže mimoriadna
situácia uškodiť
V súvislosti s vírusom sa alkohol odporúča maximálne na dezinfekciu z vonka.

Ilustračná snímka.

 Koronavírus KORONAVÍRUS ALKOHOL

Zdieľať
článok " % & '

Pobyt doma ich zlákal opäť siahnuť po fľaške. Rizikovou skupinou sú v týchto dňoch
aj abstinujúci alkoholicialkoholici. Staro-noví pacienti sa už hlásia u svojich terapeutov.

Covid-19Covid-19 nás zahnal do našich domov. So sociálnou izoláciou sa každý vyrovnáva
po svojom. Ľuďom, ktorí sa liečia zo závislostí môže mimoriadna situácia uškodiť.

„Kvalita života je zhoršená, pokiaľ mám z minulosti pozitívne euforizujúce zážitky
spojené s užívaním drogy ako alkohol. V situáciách kedy mám strach saa zvyšuje
napätie. Vzorec z môjho správania vychádza z poznaného, čiže minulosti. Je veľký
predpoklad, že začnem fungovať s psychoaktívnou látkou. Rizikovo pôjdem po
pocite, čo alkohol ponúka. Často je to odpoveď na zhoršenú náladu a ja si tou látkou
posuniem hladinu nálady," vysvetlil nám psychoterapeut Rastislav Žemlička.

Zo zlepšenia nálady tak postupne opäť smerujú k závislosti. V súvislosti s vírusom
sa alkohol odporúča maximálne na dezinfekciu z vonka. „Je to respiračný vírus, keby
sme mali epidémiu cholery prvé čo odporučím je svätená voda, ale tu na tomto
celkové požitie týchto nápojov tlmí imunitný systém, zhoršuje odpoveď na infekciu.
Veľmi neodporúčame," povedal v diskusnej relácii Na telo ifektológ Štefan Krčméry.

Podľa Žemličku každý človek potrebuje socializáciu. „Pokiaľ mám stanovené, že
musím ostať doma, tu socializáciu sa snažím nasýtiť," zdôraznil.

Mnohí sa tak ponoria do virtuálneho sveta, čo môže viesť k ďalšej závislosti. Podľa
odborníka je preto v týchto dňoch pre všetkých dôležitý pohyb.

Viac sa dozviete v reportáži Lucie Hlaváčkovej.Viac sa dozviete v reportáži Lucie Hlaváčkovej.

Celé Televízne noviny si pozrite na Celé Televízne noviny si pozrite na markizaplus.skmarkizaplus.sk.     .     
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Darček k nákupu: Estée
Lauder

Otvoriť

VIAC Z Koronavírus

V posledný deň roka pribudlo 30 obetí
COVID-u a 2 660 nových prípadov

Šéf WHO verí, že sa pandémiu podarí v
roku 2022 poraziť

Pribudlo takmer tritisíc pozitívne
testovaných. Počet obetí koronavírusu
sa zvýšil o 37

USA zaznamenali nový rekord
potvrdených infekcií koronavírusom

ODPORÚČAMEODPORÚČAME

Nič pre slabé žalúdky. Experti skúmaliNič pre slabé žalúdky. Experti skúmali
'príšeru' z hlbín'príšeru' z hlbín

Markízatext skončil ,  o dôležitéMarkízatext skončil ,  o dôležité
informácie však neprídeteinformácie však neprídete

Reštaurácie onedlho privítajúReštaurácie onedlho privítajú
zákazníkov, no majiteľov trápiazákazníkov, no majiteľov trápia
zmätočné pravidlázmätočné pravidlá

Od januára sa zvýšia viaceréOd januára sa zvýšia viaceré
príspevky pre rodiny s deťmi. Pozor,príspevky pre rodiny s deťmi. Pozor,
netýka sa to všetkýchnetýka sa to všetkých

V Humennom sa prvé dieťa narodiloV Humennom sa prvé dieťa narodilo
len minútu po polnocilen minútu po polnoci

Ľudí na pláži na Liptovskej MareĽudí na pláži na Liptovskej Mare
'špehujú' kamerami'špehujú' kamerami

NAJČÍTANEJŠIE

VIDEOVIDEO  Prvé 300-eurové šeky pre
najstarších očkovaných už doručili.
Nie všade našli adresáta

Peter Sabaka vysúdil od Milana
Mazureka odškodné 20-tisíc eur

VIDEOVIDEO  Obete covidu nie sú len čísla.
O tom, ako prišli o najbližších, nám
porozprávali dve ženy

Dve dávky na omikron nestačia.
Epidemiológ Pavelka prezradil, čo sa
stane zlatým štandardom ochrany

VIDEOVIDEO  Ak pracujete v noci alebo
počas víkendov, v roku 2022 viac na
výplate neuvidíte

VIDEOVIDEO  Minister Lengvarský sa po
odcestovaní na dovolenku do Ománu
nevyhol ostrej kritike Matoviča

VIDEOVIDEO  Státisíce ľudí siahnu hlbšie do
vrecka. Dvíhajú sa minimálne odvody
pre živnostníkov

Video: Člen kráľovskej gardy zrazil
dieťa k zemi a prekročil ho, akoby sa
nič nestalo

Koniec šampionátu: Juniorské
majstrovstvá sveta v hokeji zrušili pre
šíriaci sa covid

Biden varoval Putina, že ak dôjde k
invázii na Ukrajinu, musí počítať s
ráznou reakciou

NAJNOVŠIE NA MARKÍZE

Najnečakanejšie tehotenstvo tohto
roka: Už si užívajú jedna druhú

Bývalá miss sa stala po prvý raz
mamou. Dcérka je rozkošná

Najsexy Slovenky roka 2021: Po
týchto záberoch vám bude horúco

MARKIZAMARKIZA

Majú rady slobodu! Najodvážnejšie
„bezpodprsenkové“ zábery tohto roku

Hercov z Oteckov spája jedna vec: Určite by
ste sa s nimi zhodli aj vy

Hercov z Oteckov spája jedna vec: Určite by
ste sa s nimi zhodli aj vy

Najnečakanejšie tehotenstvo tohto roka: Už si
užívajú jedna druhú

Z jednej reality šou hneď do ďalšej. Nathan
mieri do Survivor z jediného dôvodu

Predsavzatia na rok 2022: Slovenské celebrity
v tom majú jasno

DOMADOMA

Užite si zábavne romantický Silvester na
Doma

Obľúbený seriál sa vracia! Na Doma mieri
najúspešnejší lekársky seriál súčasnosti

Šeherezáda odhalila pravú tvár: Nevyspatá a
unavená

Na Slovensko prichádza nový turecký
krásavec: Ženy budú šalieť

DAJTODAJTO

Lak na aute môžu poškrabať aj vtáky. Čo na to
poisťovne?

Ak pracujete v noci alebo počas víkendov, v
roku 2022 viac na výplate neuvidíte

Unikátny teleskop cestuje vesmírom. Na jeho
vývoji sa podieľal aj Slovák

Pre selfie prišiel o prácu. V Británii prepustili
policaja, ktorí sa fotil na mieste vraždy

Bary sú zatvorené, pripravte si preto doma
pivný alebo slávnostný punč, varené víno či
koňak

Sneží, fúka a je vonku zima? Ideálny čas na
vašu zdravotnú prechádzku
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https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2048350_pribudlo-takmer-tritisic-pozitivne-testovanych-pocet-obeti-koronavirusu-sa-zvysil-o-37
https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2048341_usa-zaznamenali-novy-rekord-potvrdenych-infekcii-koronavirusom
https://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1769771_nic-pre-slabe-zaludky.-experti-skumali-priseru-z-hlbin
https://www.tvnoviny.sk/markiza/2047171_markizatext-skoncil-o-dolezite-informacie-vsak-nepridete
https://www.tvnoviny.sk/domace/2048382_restauracie-onedlho-privitaju-zakaznikov-no-majitelov-trapia-zmatocne-pravidla
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