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Denník KORZÁR, príloha Pohoda ženám - Zdravie 

Vyspite sa doružova 

Ak sa človek dobre nevyspí, má pokazený celý deň. 

 

V posteli trávime približne tretinu života. Tento čas síce nie je zanedbateľný, ale má pre 

organizmus veľký význam. Sú ľudia, ktorí nepotrebujú spať príliš dlho. 

Niektoré známe persóny z minulosti nepokladali spánok za potrebný. 

Napríklad Napoleon venoval spánku len štyri hodiny, viac mu pripadalo ako strata času. 

Podobne aj Nikola Tesla spal len dve hodiny denne, a to už od svojich devätnástich rokov. 

Dĺžka spánku je totiž u každého človeka individuálna. Niekomu stačí pre dobrú regeneráciu 5 

hodín, iný potrebuje aj osem hodín. 

Zlá kvalita spánku 

„Spánok je pravidelný stav odpočinku v alternovanom stave vedomia a charakteristický je 

spomalením rytmu dýchania, tepu srdca a nižšou citlivosťou na vonkajšie podnety. 

Zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok alebo zlá kvalita spánku môže 

spôsobiť celý rad zdravotných komplikácií," vysvetľuje profesor Viliam Donič, prodekan 

Univerzity P. J. Šafárika, ktorý je priekopníkom v oblasti spánkovej medicíny a výskumu 

spánku sa venuje 20 rokov. 

Kedy ste sa dobre vyspali? Ak sa po prebudení cítite svieži a oddýchnutí, nemali by ste 

pociťovať únavu, bolesti hlavy alebo nechuť vstať. Aj keď to vyzerá mierne pritiahnuté za 

vlasy, nespavosť a poruchy spánku môžu vyvolať vážne zdravotné problémy. 

Ohrozenie života 

„Napríklad chrápanie nie je len akustický problém rušiaci okolie, ale môže spôsobiť 

poruchy srdcového rytmu, zastavenie srdca, vysoký krvný tlak, kôrnatenie ciev a ďalšie 

zdravotné problémy. Pritom problémy s chrápaním má asi 40 percent mužskej populácie a 

5 percent z pacientov je kvôli tomu v ohrození života." 

Problémy s chrápaním sa zvyčajne zhoršujú s pribúdajúcim vekom a stúpajúcou hmotnosťou 

človeka. Ak má niekto so spánkom chronické problémy, nemal by zanedbávať vyšetrenie v 

spánkovom laboratóriu. 

Tu počas celej noci monitorujú životné funkcie pacienta elektródy pripojené na jeho telo. 

Sledujú dýchanie, mozgovú aktivitu alebo činnosť srdca. Pohyby tela zaznamenáva 



infrakamera. "Na základe výsledkov vyhodnocujeme zdravotný stav pacienta, zisťujeme 

príčiny nespavosti a odporučíme mu ďalší postup."  

 

* Všeobecne platí, že optimálna dĺžka spánku je osem hodín denne - čo je tretina nášho 

života. 

* Ak by sme dokázali skrátiť čas spánku o jednu hodinu, do 90-kyby sme si ušetrili ďalšie štyri 

roky života.  

*Pred spaním necvičte, pretože to môže organizmus prebudiť. 

*Odpusťte si jedlo. Trávenie môže organizmus prebudiť. Okrem toho tráviace procesy sú 

počas spánku pomalšie, takže skonzumovanú stravu nemusí organizmus dobre spracovať. 

*Aspoň dve hodiny pred spánkom sa vyhnite práci pri počítači či sledovaniu televízie. 

* Samozrejmosťou je zatemnená miestnosť, telo v noci produkuje hormóny, ktoré sa tvoria 

len v tme. Denným spánkom preto nedosiahnete dobrý efekt. 

 

 


