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30 tina

Pro snadnější život

33  Co vše o sobě  
prozradíte internetu
Internet nám do jisté míry uleh-
čuje život. Zároveň nás ale mů-
že ohrožovat. Proto bychom měli 
důsledně dbát na zabezpečení – 
doma přece také zamykáme, tak 
proč dávat všanc své dokumenty 
v počítači či mobilu, e-maily, plat-
by přes internet nebo to, co o so-
bě prozradíte třeba na sociálních 
sítích? Možná je pro vás zábav-
né dávat tam fotky z dovolené či 
svých roztomilých dětí, ale tím za 
sebou zanecháváte takzvanou di-
gitální stopu a mnohdy o sobě sdě-
líte mnohem víc, než tušíte.

Jak ochránit své soukromí? 
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Nejnovější metoda léčby žil

35 Nezapomínejte 
zálohovat a šifrovat
Kromě používání silných hesel 
byste si také měli zašifrovat hard- 
disk. Pokud se vám počítač po-
rouchá a dáváte ho do opravny, 
případně ho někomu prodává-
te, když si chcete pořídit nověj-
ší model, rozhodně z něj předtím 
všechno vymažte a ozálohujte si 
svá data na externí harddisk. Jest-
liže svěřujete svůj počítač či note-
book do cizích rukou, nestačí jen 
vše vymazat a zašifrovat, ale pro 
jistotu byste měli počítač klidně 
třeba desetkrát přeformátovat. Jen 
tak budete mít jistotu, že šikovný 
IT odborník si z něj vaše data pře-
ce jen nevytáhne a nezneužije je.

36 Co nejbezpečnější 
bankovnictví
Internetové bankovnictví i růz-
né platební brány (PayPal, PayU 
a další) jsou pro kyberlupiče 
obzvlášť lákavé – při prolomení 
hesla jim nabízí bezpracný zisk. 
Nastavte si proto dvoukrokové 
ověřování, tedy přihlašování ne-
jen heslem, ale jako druhý krok 
ještě například potvrzení SMS 
zprávou. Návod, jak na to, najdete 
na twofactorauth.org. Oblíbeným 
kouskem hackerů je také takzvaný 
phishing, tedy zasílání e-mailů, 
které se tváří jako oficiální zpráva 
od vaší banky a kde máte kliknout 
na nějaký odkaz nebo odeslat své 
heslo k internetovému bankov-
nictví. Bankovní instituce tohle 
ovšem v žádném případě nikdy 
nedělají, tak se nenechte nachy-
tat. Jestliže máte podezření, že 
váš e-mail byl napaden hackerem, 
můžete si to ověřit na haveibee-
npwned.com, jen k tomu budete 
potřebovat znalost angličtiny.

Karol  
SUCHÁNEK
bezpečnost 
počítačů

MUDr. Radek 
VYŠOHLÍD
cévní chirurg

34 Používejte 
silná hesla

Do jisté míry ano. Jako pre-
vence vzniku křečových žil 
je vhodný pravidelný sport, 
například plavání nebo pro-
cházky. Přesto mohou křečové 
žíly někdy vznikat – a když už 
jimi trpíte, odborníci naopak 
nedoporučují věnovat se 
sportům, které hodně zatěžu-
jí dolní končetiny (například 
vzpírání). Stejně tak byste se 
měli vyhnout dlouhému stání 
na nohou či pobytu v sauně. 

39 Můžete zabránit 
jejich vzniku?

Spousta lidí si s heslem hlavu 
neláme, stále se ještě překva-
pivě často používá 1234. S ta-
kovým si i hacker-začátečník 
poradí raz dva. Silné heslo by 
mělo mít aspoň patnáct zna-
ků a obsahovat i velká písme-
na, čísla a další znaky. Možná 
se obáváte, že si takové heslo 
nezapamatujete; pak je dobrá 
pomůcka použít vybrané zna-
ky jako náhradu písmen. Tře-
ba místo slaslepicedokurniku 
použijte Sl@sl3p1c3dokurn-
1ku. Nepoužívejte také stej-
né heslo pro všechny e-mai-
ly, účty a podobně, každý by 
měl mít vlastní. Občas od ča-
su je změňte a nikdy je niko-
mu nesdělujte.

Než se pustíte 
do jakékoliv 
internetové 

transakce, 
pořádně se 
zamyslete.

37 Křečové žíly 
řešte včas
Takzvané varixy nepředstavují 
pouze problém estetický, zname-
nají také zdravotní riziko. Navíc 
mohou v určitém stadiu způsobo-
vat skutečné křeče v nohou, což 
ruší klidný spánek. Neléčené kře-
čové žíly stojí často i za vznikem 
bércových vředů, které se velmi 
obtížně hojí. V krajním případě 
může při souhře dalších okolnos-
tí dojít i k embolii. Projevy křečo-
vých žil by proto měly být důvo-
dem k okamžité návštěvě lékaře.

38 Nechte si žíly 
prostě „zalepit“
U nás už je skoro rok pacientům 
k dispozici nejmodernější léč-
ba – terapie VenaSeal. Jde o zá-
krok, při kterém se postižené žíly 
jakoby zalepí speciálním „lepi-
dlem“. Nejde samozřejmě o sku-

tečné lepidlo, ale o tekutinu, která 
se jediným vpichem vpraví do ží-
ly přístrojem připomínajícím tav-
nou pistoli. Tato látka při kontak-
tu s tělními tekutinami a lehkém 
tlaku pomocí ultrazvukové son-
dy v žíle ztuhne a slepí její stěny 
k sobě. Tím dojde k uzavření ží-
ly, která pak již není vyživovaná 
a postupně se vstřebá. Nemusíte se 
bát, že vám látka v těle zůstane, je-
jí složení organismu vůbec nevadí 
a časem se vstřebá také.

40 Další výhody 
nové metody
Na rozdíl od klasické operace řeší 
VenaSeal problém křečových žil 
okamžitě, bezbolestně a zcela bez 
následků. Vpich není bolestivý, 
v jeho místě se na kůži apliku-
je znecitlivující mast, v případě 
zvýšené citlivosti můžete dostat 
i lokální anestezii. Zákrok samot-
ný trvá podle rozsahu asi hodinu 
a půl, úlevu pocítíte už v jeho 
průběhu. Okamžitě po opera-
ci normálně odejdete, nemusíte 
používat kompresní punčochy 
či trávit čtyři až pět týdnů rekon-
valescencí. Můžete se hned věno-
vat běžné činnosti bez jakýchko-
liv omezení. Ošetřit lze obě nohy 
během jediného zákroku.

41 Kdy je vhodné 
zákrok podstoupit?
Křečové žíly se tvoří postupně. 
Nejdříve se projevují takzvanými 
metličkami, tedy mikrovarixy. 
U žen vznikají často na začátku 
užívání antikoncepce, po porodu 
a v období přechodu, tedy v době 
výraznějších hormonálních 
změn. Zákrok můžete podstou-
pit v libovolném věku. Některé 
ženy to odkládají až „po dětech“, 
lepší je však absolvovat ho mezi 
těhotenstvími, aby nedošlo k vý-
raznému zhoršení při tom dal-
ším. A co se týče ročního období, 
vzhledem k tomu, že není nutný 
žádný zvláštní pooperační režim, 
můžete ho podstoupit kdykoliv 
během roku, klidně i v létě.

Křečové žíly postihují 
každou třetí ženu.


