
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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