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nedajte šancu osteoporóze
tichý zlodej kostí
07
Jedným z ochorení postihujúcich seniorov je osteoporóza. Trpí
ním každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov.
Je to ochorenie, pri ktorom dochádza k úbytku kostnej hmoty
a narušeniu mikroarchitektúry kostného tkaniva.

možné riziká v súvislosti
s užívaním liekov na vysoký krvný tlak
08
Je veľkou chybou, ak pacient s vysokým krvným tlakom neužíva
antihypertenzíva alebo ich užíva nesprávne, zvyšuje tým riziko
vzniku komplikácií a môže si skracovať život.

starecká demencia
sa dá spomaliť, no nie vyliečiť
14
Vieme s určitosťou, že nás sa demencia netýka? Vieme dopredu
povedať, aká bude práve „naša“ staroba? Nevieme, vieme to však
čiastočne ovplyvniť už teraz!

do lekárne bez receptu?
ako fuguje elektronický recept
16
V praxi by mal eRecept zabraniť tomu, aby lekár predpísal pacientovi lieky, ktoré by mohli mať negatívne alebo nežiaduce účinky
v kombinácii s inými liečivami. Zvyšuje sa tým bezpečnosť samotného pacienta pri liečbe.

Rok 2019 je na Slovensku
Rokom prevencie. Cieľom projektu,
ktorý začiatkom roka odštartovalo
Ministerstvo zdravotníctva SR,
je zvýšiť zodpovednosť za vlastné
zdravie, presadzovať aktívny
prístup k zdravému životnému
štýlu a zvyšovať kvalitu života.

PREVENTÍVNA PREHLIADKA
pomáha včas odhaliť
skryté príznaky choroby 10

najčastejších
diagnóz,

ktoré môže odhaliť
preventívna prehliadka:

Zvýšme záujem o prevenciu
Poistenci majú v súčasnosti možnosť absolvovať preventívne prehliadky
u všeobecného lekára pre deti a dorast, všeobecného lekára pre dospelých,
zubného lekára, gynekológa a pôrodníka, urológa či gastroenterológa.
Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u všeobecného lekára absolvuje len necelých 40 % dospelej populácie. Toto číslo nestačí na to, aby sa
v SR znížil výskyt tzv. odvrátiteľných úmrtí. „Preventívna prehliadka naozaj môže
zachrániť život, mnohé ochorenia totiž začínajú nenápadne. Človek nevníma
žiadne subjektívne ťažkosti, ale už v tomto období môžu napr. vysoký tlak alebo
zvýšené hodnoty cukru napáchať nezvratné zmeny v cievach a spôsobiť infarkt
alebo porážku. Ľudia by v žiadnom prípade nemali zabúdať na prevenciu, majú
ju k dispozícii bezplatne, v rámci verejného zdravotného poistenia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Poradne zdravia v každom regióne

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE
Produkty, ktoré sa nachádzajú v časopise, nájdete vo
všetkých lekárňach s označením

Pri každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva fungujú poradne
zdravia. Na Slovensku ich máme spolu 37. Poradenstvo pozostáva z vyšetrenia
hlavných rizikových faktorov: meranie krvného tlaku, meranie tepovej
frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú hotové do
10 minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, zmeranie telesnej výšky a hmotnosti. V poradni zisťujú aj rodinnú a osobnú anamnézu poistenca, stravovacie
návyky a tiež dispozíciu k pravidelnému pohybu. V roku 2017 vyšetrili v poradniach zdravia takmer 10 tisíc ľudí, pričom približne 60 % z nich poradňu
navštívilo prvýkrát, zvyšných 40 % prišlo na kontrolu.

„Zámerom poradenských centier je zvyšovať záujem
obyvateľov o vlastné zdravie, poznávať zdravotné riziká
a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických
chorôb, najmä srdcovo-cievnych.“
Ján Mikas, hlavný hygienik
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cukrovka
chudokrvnosť
vysoký krvný tlak
nadváha a obezita
porucha funkcie obličiek
porucha funkcie pečene
zápal v močových cestách
porucha srdcového rytmu
zvýšená hladina cholesterolu
rakovina hrubého čreva

Základné poradne zdravia sú určené
najmä osobám v strednom a staršom
veku. Poskytujú primárnu prevenciu.
V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík preukážu potrebu ďalších vyšetrení, osobe je odporučená
návšteva všeobecného lekára. V tejto
súvislosti je spolupráca medzi poradňami zdravia a všeobecnými lekármi
pre dospelých mimoriadne dôležitá,
pretože práve vďaka nej sa zvyšuje
šanca odhaliť prítomnosť rizikových
faktorov skôr ako sa u týchto ľudí
vyskytnú vážne ochorenia.
Kontrolné návštevy poradní zdravia
vrátane individuálneho poradenstva
sú bezplatné.
www.damipharm.sk I 03
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SÚŤAŽTE A VYHRAJTE!
Pošlite nám riešenie
krížovky z poslednej
strany časopisu.

Keď sa povie jeseň, predstavíme si nekonečnú paletu farieb lístia,
ktoré padá v tomto období na zem, ale tiež sychravé počasie, ktoré
nás v nasledujúcich mesiacoch čaká. Teploty sú ako na hojdačke, dážď
nás môže stretnúť takmer každý deň. Naše telo sa vtedy stretáva
s každodennými nástrahami, ktoré si preň toto obdobie pripravilo.
Je preto na nás, aby sme boli pripravení zvládnuť aj jesenné počasie.

Nech vás sezóna

odborník radí

neprekvapí

ViaVai
sprej na uvoľnenie nôh 50 ml
Znižuje napätie opuchnutých členkov,
nôh a chodidiel a tým zabezpečuje
rýchlu úľavu od únavy a bolesti nôh.

Imunitný systém je ucelený súbor mnohých buniek rôznych orgánov, ktorý
zabezpečuje ochranu ľudského organizmu pred cudzorodými činiteľmi z okolitého
prostredia. Čo ak je však naša imunita z akýchkoľvek dôvodov viac či menej oslabená?
V takom prípade sa náš organizmus stretáva s nepríjemnými ochoreniami, akými sú
chrípka alebo nachladnutie. Je teda zrejmé, že imunita a jej podpora by mali byť
neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o naše telo.
KAŠEĽ

PODPORA IMUNITY
V posledných rokoch sa aj u nás stávajú namiesto „klasických“ produktov
chemického pôvodu populárnejšími produkty na „prírodnej“, predovšetkým
rastlinnej báze. V oblasti imunity sa veľkej popularite tešia výživové doplnky
z pohánky jedlej, ktorej účinky boli doteraz potláčané vplyvom masívnej reklamy
na produkty chemického zloženia. V súčasnosti sú však už verejnosti známe
napríklad jej priaznivé účinky na funkciu dýchacieho systému. Vhodným doplnkom k bioflavonoidom v pohánke je zinok, ktorý prispieva k správnej funkcii
imunitného systému, k ochrane buniek pred oxidatívnym stresom, ale tiež
k dobrému stavu vlasov, nechtov a pokožky.
Túto kombináciu látok môžeme nájsť napríklad vo výživovom doplnku
Tenoros, ktorý je v súčasnosti na slovenskom trhu dostupný v balení 15 tabliet.
Navyše je nutné zdôrazniť, že pastilky neobsahujú cukor ani lepok a sú teda
vhodné pre širší okruh populácie.

PODRÁŽDENÁ SLIZNICA V ÚSTACH A HLTANE, CHRAPOT
V prípade, že ste neboli úplne úspešní v podpore imunity vášho organizmu
a napriek snahe ochrániť sa pred chorobami vás postihli ťažkosti spojené
s bolesťou hrdla či chrapotom, je potrebné hľadať spôsob ako uvedené
ťažkosti aspoň zmierniť. Tieto problémy sa nevyskytujú iba v sezóne
sychravého počasia, často sa s nimi stretáme tiež v lete, napríklad z dôvodu
používania klimatizácií či ventilátorov.
Vhodným riešením je zvlhčenie sliznice a tvorba ochrannej vrstvy, respektíve
snaha o regeneráciu sliznice. Ideálnym pomocníkom je v tomto prípade
dexpantenol, ktorý má navyše protizápalové účinky. Na slovenskom trhu je
dostupný veľmi obľúbený zdravotnícky prostriedok Halset sprej, ktorý neobsahuje alkohol ani cukor.
04 I

S chrapotom a nachladnutím neskôr
prichádza veľmi často aj ďalšia nepríjemnosť
– kašeľ. Vítanou praktickou pomocou proti
kašľu sú lieky s liečivom ambroxoliumchlorid
vo forme spreja, ku ktorým patrí aj
voľnopredajný liek Gogolox*.
Gogolox vo forme spreja umožňuje jednoduchšie podanie a zároveň použitie
kdekoľvek a kedykoľvek je to nutné. Navyše umožňuje presné dávkovanie,
keďže jeden vstrek vždy obsahuje rovnaké množstvo liečiva. Ide tak o veľmi
praktické riešenie pre moderného pacienta.
*GOGOLOX obsahuje liečivo ambroxoliumchlorid. 1 ml perorálneho roztoku obsahuje 50 mg ambroxoliumchloridu.
Pred použitím lieku, výživového doplnku a zdravotníckeho prostriedku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa
a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Dátum vypracovania materiálu 08/2019. Zastúpenie pre SR: Agency MM Health
SK s.r.o./Pharmaselect SK s.r.o., Sokolská 38, 900 89 Častá, Slovenská republika
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OKUZELL classic
očná instilácia (kvapky) 10 ml
Chránia a zvlhčujú povrch oka
a zvyšujú jeho klzké vlastnosti. Prinášajú
dlhodobú úľavu pri ťažkostiach spojených
s mechanickou záťažou, napr. pri
diagnostických výkonoch na oku.

Ak ste si pozorne prečítali naše odporúčania ako posilniť imunitu, hravo zvládnete odpovedať
na naše tri otázky. Ak vaše odpovede budú správne, zaradíme vás do žrebovania o balíček
produktov, ktoré 3 výhercom venovala spoločnosť PHARMASELECT SK.
(balíček obsahuje: OKUZELL classic očná instilácia 10 ml, TENOROS pastilky na cmúľanie 30 ks, ViaVai sprej na uvoľnenie
nôh 50 ml, Normison ušný sprej 10 ml, Coldises Sensitive nosový olej v spreji 10 ml, Cerustop ušný olej v spreji 10 ml)

a
b
c

Ako sa nazýva minerál, ktorý prispieva k normálnej funkcii imunitného systému
v doplnku stravy Tenoros?
Uveďte názov látky, ktorá sa stará o vašu sliznicu a zároveň má aj protizápalové
v prípravku Halset sprej.
Ako sa súhrnne nazývajú rastlinné sekundárne metabolity pochádzajúce z pohánky
jedlej, ktoré nájdeme vo výrobku Tenoros?

Odpovede posielajte do 19. 11. 2019 e-mailom na adresu recepcia@damipharm.sk alebo poštou na adresu Damipharm, s. r. o.,
recepcia, Špitálska 13, 949 01 Nitra. Do predmetu mailu alebo ľavého horného rohu obálky uveďte heslo „IMUNITA“.
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Choroba či bolesť nie sú normálnymi prejavmi starnutia. V starobe
môžeme byť pomalší, musíme sa často zmieriť s oslabením zraku
a sluchu, ale choroby, ktoré sú liečiteľné v mladosti a strednom veku,
sú liečiteľné aj v starobe. Preto konzultujte svoje zdravotné problémy so svojím lekárom alebo lekárnikom a nepodceňujte príznaky.

Nedajte šancu

Lekárnik radí

osteoporóze!
zmena stravy a cvičenie môžu vašim kostiam výrazne prospieť
Jedným z ochorení postihujúcich seniorov je osteoporóza. Trpí ním
každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov. Je to
ochorenie, pri ktorom dochádza k úbytku kostnej hmoty a narušeniu
mikroarchitektúry kostného tkaniva. Výsledkom je rednutie kostí, ich
zvýšená krehkosť a lámavosť už pri drobných úrazoch.

problém so suchou kožou sa dá riešiť
Ako ošetrovať pokožku, aby bola stále hydratovaná?
Na svete sú miliardy ľudí, ktorých trápi suchá koža. Väčšina z nich pravidelne
používa špeciálnu kozmetiku určenú na tento problém. Aktuálne dostupné
produkty im však neposkytujú uspokojivé riešenia. V súčasnej dobe ponuku
výrobkov na suchú kožu tvoria rôzne mlieka, krémy a telové maslá, ktoré
obsahujú veľa vody – obvykle až 70 %. Väčšina tejto vody sa pri kontakte
s pokožkou jednoducho vyparí, čo pri aplikácii vyvoláva pocit ochladenia.
Bi-Oil Gel pre suchú kožu predstavuje nový spôsob ošetrenia. Je vyrobený
z oleja, čo pri nanesení vyvoláva pocit tepla. Podľa spotrebiteľskej štúdie
väčšina pacientov so suchou kožou uviedla, že Bi-Oil Gel pre suchú kožu je
lepší ako ktorýkoľvek iný produkt, ktorý používali predtým.

Bi-Oil Gel
gél pre suchú kožu
Bi-Oil predstavuje unikátne
zloženie, v ktorom sa voda
nahrádza olejom. Vďaka tomu
vzniká 100%-ný aktívny produkt.
Gél pre suchú kožu je vhodný
pre citlivú pokožku, je nekomedogénny a bez pridanej parfumácie. Obsahuje olejovú zložku Bi-oil,
bambucké maslo a rastlinné oleje.
06 I

Bi-Oil Gel pre suchú kožu je novou generáciou starostlivosti o suchú kožu.
Obsa-huje iba 3 % vody, čo je dostatočné množstvo pre rozpustenie
zvlhčovadiel. Tie na seba viažu vodu z okolia a vo vonkajších vrstvách kože.
Pokiaľ ale máte suchú pokožku, ochranná olejová vrstva na jej povrchu
nepracuje tak, ako by mala, a tak dochádza k úniku vlhkosti. A práve tomu olejová zložka v géle Bi-Oil zabraňuje. Olejová zložka je tvorená nielen olejom BiOil ako ho poznáte, ale tiež bambuckým maslom a ďalšími olejmi. Gél teda
pokožku hydratuje a zároveň zabraňuje ďalšiemu úniku vlhkosti z kože.
Bi-Oil Gel pre suchú kožu je vhodný aj pre citlivú pokožku, je nekomedogénny
a bez pridanej parfumácie.
TESTOVANIE
Suchá koža – 100 % osôb po dvoch týždňoch zaznamenalo zlepšenie stavu kože, pričom zlepšenie bolo
takmer trojnásobné oproti druhému dňu štúdie. *(Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, USA, 2018)
Hydratácia – 92 % osôb zaznamenalo po nanesení okamžitý pocit hydratácie. *(Ayton Global Research,
Somerset, Veľká Británia, 2017)
Aplikácia – 96 % osôb súhlasilo, že stačí malé množstvo pre viditeľný výsledok. *(Ayton Global Research,
Somerset, Veľká Británia, 2017)
Citlivá koža – znášanlivosť kože Bi-Oil Gelu pre suchú kožu s ohľadom na dráždivosť, preto bola vyhodnotená
ako „veľmi dobrá“. *(proDERM inštitút pre aplikovaný dermatologický výskum, Hamburg, Nemecko, 2017)
Nekomedogénny – bolo zistené, že Bi-Oil Gel pre suchú kožu je nekomedogénny. *(proDERM inštitút pre
aplikovaný dermatologický výskum, Hamburg, Nemecko, 2017)

Vo všeobecnosti je dôvodom osteoporózy nepomer medzi výstavbou a úbytkom kostí. Hlavným príznakom ochorenia sú silné bolesti kostí. Ako komplikácie sa vyskytujú zlomeniny kostí, ktoré môžu viesť k trvalým zmenám kostry,
napr. k zmenšeniu telesnej výšky. Diagnóza osteoporózy v ranom štádiu je
v súčasnosti možná len obmedzene. Naproti tomu pokročilé štádium ochorenia
možno dobre rozoznať na röntgenových snímkach.

Prečo treba podstúpiť liečbu...

n pravidelne cvičte, plávajte, prechádzajte sa, tancujte
n žite spoločensky a udržujte si
sviežu myseľ.
PharmDr. Petra Haár Némethová,
lekárnik

Liečba osteoporózy spočíva v medikamentóznom pôsobení na metabolizmus
kostí. Neliečená osteoporóza stále postupuje a môže viesť k invalidite a k stavu
vyžadujúcemu opateru. Kým je kostná hmota len znížená, spôsobuje osteoporóza málo ťažkostí. Ak však počas priebehu choroby dochádza k zlomeninám
a deformáciám kostí, objavujú sa silné bolesti, ktoré znemožňujú ďalší pohyb.
Cieľom prevencie a liečby osteoporózy je zabrániť zlomeninám, udržať množstvo a kvalitu kostnej hmoty, resp. dosiahnuť jej úpravu. Základom terapeutických postupov je úprava životného štýlu s dostatkom pohybu, primeraná životospráva, zabezpečenie dostatočného príjmu vápnika a saturácie organizmu vitamínom D, ako aj prevencia pádov u starších pacientov.

Kedy treba myslieť na osteoporózu?
n ak sa vyskytuje pozitívna rodinná anamnéza
n vo veku nad 65 rokov
n ak je prítomný aspoň jeden rizikový faktor (napr. prekonaná osteoporotická zlomenina – zlomenina zápästia, krčka stehennej kosti, kompresívne zlomeniny tela stavcov)
n po menopauze u žien, ako i včasnej menopauze
n ak sa výška zníži o viac ako 3 cm
n pri bolestiach chrbtice a „guľatení“ chrbta
n pri nedostatku pohybu
n u fajčiarov a pri nadmernom pití alkoholu
n pri nízkom BMI pod 19 (podvýživa)

Ako si predĺžiť aktívny život s osteoporózou?
n
n
n
n

predchádzajte úrazom – dávajte si pozor na schodoch a nerovnom teréne
noste pevnú obuv a používajte oporné pomôcky (barle, paličku)
pri osobnej hygiene používajte protišmykové podložky
nefajčite a obmedzte príjem alkoholu a kávy (kofeín znižuje hladinu vápnika
a alkohol znižuje vstrebávanie vápnika v čreve)
n pri stravovaní nezabúdajte na mlieko a mliečne výrobky, konzumujte ryby,
mak, orechy, zeleninu

Vitamín K2+D3+Q10
výživový doplnok
Jedinečná a efektívna kombinácia dvoch
vitamínov K2 a D3 s koenzýmom Q10
Vitamín D3 prispieva k vstrebávaniu vápnika, udržaniu zdravých
kostí, normálnej činnosti svalov,
zubov a normálnej funkcii
imunitného systému.
Vitamín K2 podporuje ukladanie
vápnika priamo do kostí, prispieva
k normálnej zrážanlivosti krvi
a k udržaniu zdravých kostí.

www.damipharm.sk I 07

03/19

niektoré kombinácie spolu nesedia...

možné riziká v súvislosti s užívaním

liekov na vysoký krvný tlak

ČO JE TEDA SPRÁVNE UŽÍVANIE
LIEKOV NA VYSOKÝ KRVNÝ TLAK?
Jednoducho povedané, majú byť užívané pravidelne v rovnaký čas, vždy
rovnako vo vzťahu k jedlu a majú sa
zapíjať vodou z vodovodu. Rad antihypertenzív sa totiž nemá kombinovať s ovocnými šťavami. Zapíjanie
týchto liekov jablčným muštom,
pomarančovou alebo grapefruitovou
šťavou môže viesť k oslabeniu alebo

dokonca strate ich účinku. Opačný extrém je, keď pacient úplne odmieta zjesť
grep alebo sa napiť muštu. Vstrebávanie lieku nie je ovplyvnené, ak je rozostup
medzi liekom a ovocím aspoň dve hodiny.

AKO JE TO S LIEKMI NA BOLESŤ?
Najčastejším problémom u pacientov užívajúcich antihypertenzíva je liečba
bolesti. Bolesť hlavy, kĺbov, svalov či bolesti chrbta jednoducho pacienta donútia užívať bežné lieky na bolesť, takzvané analgetiká. Malo by však byť známe,
že niektoré analgetiká znižujú účinok antihypertenzív. Ide o tzv. nesteroidné protizápalové lieky, medzi ktoré patrí ibuprofén, diklofenak alebo
naproxén (a ďalšie), ktoré možno zakúpiť v lekárni aj bez lekárskeho predpisu.
V súčasnosti vieme, že jediná dávka ibuprofénu vo výške 400 mg, čo je jedna
bežná tableta, môže ovplyvniť krvný tlak natoľko, že lekár môže zvažovať
zvýšenie dávky antihypertenzív alebo nasadenie kombinácie liekov, ktorá nie
je pre pacienta nevyhnutná. Na druhej strane existujú analgetiká, ktoré vyššie
uvedené vlastnosti nemajú, ide o kombinované analgetiká obsahujúce paracetamol, propylfenazón a kofeín alebo im podobné niektoré ďalšie analgetiká
(tie sú však často len na lekársky predpis), preto je vhodné poradiť sa s lekárom
alebo lekárnikom ako postupovať pri liečbe bolesti.

To, že liek nie je na lekársky predpis,
neznamená, že je neškodný!
POZOR NA SLADKÉ DRIEVKO...
Účinok antihypertenzív znižujú tiež niektoré rastlinné prípravky. Najsilnejší
účinok má sladké drievko. Jedenie sladkého drievka by preto malo byť opatrné
a nemalo by trvať dlhšie ako 14 dní. V prípade pacientov s hypertenziou je
vhodné sa sladkému drievku úplne vyhnúť.

AK HYPERTENZIU VYSTRIEDA
HYPOTENZIA

Lieky používané na liečbu vysokého krvného
tlaku označujeme ako antihypertenzíva. Ide
o niekoľko skupín liečiv s rôznym mechanizmom
pôsobenia na ľudské telo, preto sa často u pacientov kombinujú. To umožňuje podávať nižšie
dávky pri vysokej efektivite a malom výskyte
nežiaducich účinkov.
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Lieky na vysoký krvný tlak majú naozaj blahodarný účinok
na pacientov s hypertenziou; znižujú výskyt komplikácií
vysokého krvného tlaku, akými sú mozgová mŕtvica, zlyhanie srdca alebo infarkt myokardu, a mnohé z nich
dokonca znižujú úmrtnosť. Je veľkou chybou, ak pacient
s vysokým krvným tlakom neužíva antihypertenzíva alebo
ich užíva nesprávne, zvyšuje tým riziko vzniku komplikácií
a môže si skracovať život.

Bezpečnosť vzájomnej kombinácie
užívaných liekov si môžete
bezplatne overiť prostredníctvom
internetovej stránky

www.interakcieliekov.sk
Projekt realizuje SLeK.

Vysoký krvný tlak je liečený tak, že pomocou liekov dochádza k jeho znižovaniu. Niekedy sa ale môže stať, že
zníženie krvného tlaku presiahne
hranicu a pacient začne naopak trpieť
nízkym krvným tlakom, tzv. hypotenziou, čo je sprevádzané točením hlavy,
stratou orientácie, pocitmi na odpadnutie a môžu sa dostaviť aj mdloby
sprevádzané pádmi. Tento stav je pre
pacienta potenciálne nebezpečný,
môže spadnúť a zlomiť si dlhé kosti,
pomliaždiť zápästia, alebo v prípade,
keď k mdlobám dôjde za volantom,
môže prísť k dopravnej nehode.
Najčastejšie sa môže hypotenzia
objaviť vtedy, ak sú antihypertenzíva
užívané súčasne s liekmi, ktoré mimo
svoj základný účinok tiež znižujú
krvný tlak, napríklad vazodilatanciá
alebo lieky na erektilnú dysfunkciu,
prípadne lieky používané pri zvýšenom svalovom tone, tzv. myorelaxanciá. Hypotenziu si môže pacient privodiť tiež nevhodným pitným režimom,
keď napríklad v sparnom lete vypije
len malé množstvo tekutín.

FYTOSOJA®FORTE
výživový doplnok
Pomáha pri hormonálnych zmenách,
podporuje fyzickú a psychickú pohodu
žien v menopauze.
Jedna kapsula obsahuje 28 mg
izoflavónov izolovaných
z geneticky neupravovanej sóje.
Účinkuje ako alternatíva hormonálnej substitučnej liečby, ktorá
napomáha ženám prekonávať
ťažkosti v menopauze.
www.damipharm.sk I 09

Vaša Lekáreň

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE

Rázusova

Vaša Lekáreň

Zdenka

Rázusova 16, Nitra
) 037 32 44 111

s rozšíreným
veterinárnym
sortimentom

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.30 h – 16.00 h

Hornočermánska 4, Nitra
) 037 7753 288

Vaša Lekáreň

Jednorožec
Železničná 4, Dunajská Streda
) 031 552 11 95

Toto
!
í
t
a
l
p
o
sa

Na vybr
lieky na ané
recept
máme z
ľavy
z doplat
ku
až do vý
šky 50%
.

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň

Berberis
Nemešsegská 1, Dunajská Streda
) 031 270 21 68

Aktuálny zoznam liekov
nájdete na webe
www.vasalekaren.sk alebo
sa informujte vo Vašej Lekárni.

Leká
rsky
pred
pis

Viktória
Veľkoblahovská cesta 1002/45
Dunajská Streda
) 031 552 00 99
Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.00 h – 18.00 h
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Vaša Lekáreň

Pod Borinou
Hviezdoslavova 1, Nitra
) 037 773 04 08
Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.30 h – 16.00 h

Vaša Lekáreň

Dami
Špitálska 13, Nitra
) 037 6545 318, 037 6514 472

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 7.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň

Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 18.00 h
Sobota: 8.00 h – 12.00 h

Otvorené:
Pondelok – Štvrtok: 6.30 h – 21.30 h
Piatok: 6.30 – 22.30 h
Sobota: 7.00 h – 22.30 h

50% ZĽ
AVA
z dopla
tku
na rece
pt.

Vaša Lekáreň

Farská
Farská 10, Nitra
) 037 6522 344
Otvorené:
Pondelok – Piatok: 8.00 h – 16.30 h
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Vybrali sme pre vás

niekoľko príkladov,
ktoré hovoria o našich výsledkoch:

Nadštandardné služby pre pacientov
v lekárenskej ambulancii

Podpora verejného zdravia je oblasť, ktorej sa venujú farmaceuti
v rámci pomáhajúcich profesií. Poskytujú odborné poradenstvo,
predstavujú farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií a lekárne ako relevantný zdroj akýchkoľvek informácií o liekoch.

farmaceut

Uvedomujeme si dôležitosť prevencie a naše miesto lekárnikov
ako zdravotníkov prvého kontaktu, ktorí sú pacientovi najviac
dostupní. Práve preto sa cítime
byť spoluzodpovední za primárnu
prevenciu, ktorú v lekárenskej
ambulancii vykonávame prostredníctvom primárneho biochemického skríningu.

AKO POMÁHAJÚCA PROFESIA

NOVÉné

a dostup
všetkým

preventívne merania pre všetkých

Farmaceuti z lekárenskej ambulancie Medifo pripravili v spolupráci s laboratóriom SYNLAB pre návštevníkov lekárne DAMI deň otvorených dverí na
tému „Zdravie a prevencia“. Vysvetľovali riziká zvýšeného cukru, cholesterolu, krvného tlaku a ďalších dôležitých ukazovateľov v krvi. Cieľom
prezentačnej akcie bolo podať nadštandardnú lekárenskú starostlivosť, aká je
poskytovaná v lekárenskej ambulancii Medifo na Rázusovej ulici v Nitre.
V spolupráci s laboratóriom farmaceuti ďalej vysvetľovali dostupné nadštandardné testy na rôzne alergie a intolerancie.
Pacienti mali možnosť s odborným personálom diskrétne prekonzultovať aktuálne užívané lieky, ich dávkovanie, ako aj možný výskyt nežiaducich účinkov
pri ich nevhodnej kombinácii, či zmerať krvný tlak za účelom prevencie prípadných srdcových ochorení. Rizikovým pacientom bola odporučená dietoterapia ako preventívna metóda s pozitívnym vplyvom na ich zdravie. Niektorí
pacienti si tiež nechali na základe svojej diagnózy vypracovať stravovací plán.
Tieto nadštandardné lekárenské služby nie sú pre pacienta jednorazovou
záležitosťou, práve naopak, každý pacient má možnosť dohodnúť si v lekárni
12 I

pravidelné návštevy za účelom zisťovania aktuálnych hodnôt rizikových
ukazovateľov.
Preventívne merania, ktoré lekárenská ambulancia Medifo (v Poliklinike
Rázusova) poskytuje, sú odpoveďou
na súčasnú uponáhľanú dobu,
v ktorej väčšine z nás nezostáva čas
myslieť na svoje zdravie, čím často
podceňujeme mnohé zdravotné
riziká.
Keďže choroby nás vo svojich začiatočných štádiách nebolia a teda
nás nemajú ani ako upozorniť na
svoju prítomnosť, veľakrát sa stáva, že
prerastú do štádia chronického.

V lekárenskej ambulancii Medifo poskytuje špecializovaný tím farmaceutov
svojim pacientom nadštandardnú lekárenskú starostlivosť už viac ako pol roka,
a to v oblastiach:
n systémové liekové poradenstvo vrátane prevencie liekových interakcií
n základné fyzikálne a biochemické skríningové vyšetrenia
n príprava osobného stravovacieho plánu v súlade s diagnózou pacienta

Pacientom ponúkame

certifikované merania
vysokokvalitnými laboratórnymi prístrojmi, a to:
n merania krvného tlaku s možnosťou detekcie atriálnej fibrilácie
n merania celkového lipidového panelu (stanovenie cholesterolu a jeho
jednotlivých frakcií a triacylglycerolov )
n merania glukózy a glykovaného hemoglobínu ako nástroja na včasnú diagnostiku diabetu (cukrovky)
n merania hladiny crp (stanovenie ukazovateľa zápalu určujúceho, či je
ochorenie bakteriálneho pôvodu – vhodné liečiť antibiotikami, alebo
vírusového pôvodu – antibiotiká v tomto prípade vhodné nie sú)
n skríning kolorektálneho karcinómu (vyšetrenie stolice za účelom včasného
odhalenia rakoviny hrubého čreva)
n detekciu helicobactera pylori vysoko citlivými testami
n analýzu zloženia tela prístrojom In Body

Najčastejšie sa vyskytujúcimi diagnózami,

n Pacient poslaný lekárom špecialistom s konkrétnymi odporúčaniami a stanovenou diagnózou.
Pacientovi sme odporučili zníženie
telesnej hmotnosti o 20 kg na základe údajov z analýzy zloženia
tela a zníženie % tuku v tele, ktorý
sa vyskytoval najmä v nebezpečnej oblasti brucha. Na základe
týchto zistení sme vypracovali
redukčný plán v súlade s diagnózami pacienta a zhodnotili liekovú
anamnézu.
n Pacient poslaný lekárom 1.
kontaktu – pri návšteve bola na
základe biochemických meraní zistená nová diagnóza: hypertenzia,
zvýšená glykémia nalačno.
n Pacient prišiel z vlastnej iniciatívy (na odporúčanie iného pacienta). Na základe dostupných
informácií sme pacientovi odporučili biochemické merania – lipidový profil, glykémia a glykovaný
hemoglobín, ktorých namerané
hodnoty boli vyššie ako referenčné hodnoty. Na základe týchto
zistení sme pacientovi navrhli
návštevu všeobecného lekára,
vypracovali stravovací režim na
základe zistených diagnóz a vyhodnotili liekovú anamnézu.

s ktorými sa v našej ambulancii stretávame, sú:
n obezita I. – III. stupňa
n metabolický syndróm
n poruchy štítnej žľazy
n problém s otehotnením
n DM II. aj s komorbiditami (nefropatie, dyslipidémie)
(diabates mellitus II. typu – cukrovka aj s komplikáciami
ako poškodenie obličiek či vysoký cholesterol)
n sekundárna hypertenzia (vysoký krvný tlak)
II. stupňa (160-179/100-109 mm Hg)
n steatóza pečene (stukovatenie pečene)
n poruchy KVS (kardiovaskulárneho systému)
n trombóza DK (dolných končatín)

Príďte sa poradiť
do lekárenskej ambulancie
pri Lekárni Rázusova
Poliklinika Rázusova,
Rázusova 16, Nitra
tel.: 0905 456 328
e-mail: razusova@medifo.sk

otváracie hodiny:
utorok a štvrtok 08.00 - 12.00 h
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Vďaka neustálemu rozvoju medicíny, farmácie a prírodných vied môžeme jednoznačne
povedať, že sa dožívame vyššieho veku ako
naši predkovia. S tým súvisí aj čoraz väčší
výskyt stareckej demencie.
Vieme s určitosťou, že nás sa demencia
netýka? Vieme dopredu povedať, aká bude
práve „naša“ staroba? Nevieme, vieme to
však čiastočne ovplyvniť už teraz!

Starecká demencia
sa dá oddialiť, no nie vyliečiť

Vitamíny
Dôležité sú všetky vitamíny skupiny B obsiahnuté v niektorých potravinách, ale aj
vo vitamínových doplnkoch, kde je vstrebateľnosť do organizmu až 100%
n Vitamín B9 – kyselina listová. Nájdete ju v listovej zelenine a strukovinách.
n Vitamín B1 (tiamín) – v dávke 1,4 g denne. Nájdete ho v strukovinách,
ale aj v kuracom mäse, rybách, cestovinách a celozrnnom pečive.
n Vitamíny C a E. Obsahujú ich citrusové plody, paradajky, papriky
a orechy. U pacientov, u ktorých sa už rozvíja starecká demencia, štúdie
nepotvrdili účinnosť vitamínov skupiny B. Vitamín E by vôbec nemali
užívať, keďže existuje riziko nežiaducich účinkov.

Zdravá strava
n Škorica obsahuje zložky proantocyanidin a cinnamaldehyd, ktoré podporujú činnosť mozgu. Aj káva znižuje „šancu“ na vývoj stareckej demencie, pretože obsahuje kofeín a antioxidanty. Odporúča sa, aby ste ju pili
pravidelne.
n Kari korenie je bohaté na kurkumín, ktorý má protizápalové účinky
a blokuje aj tvorbu amyloidových plakov, čím pomáha v prevencii
Alzheimerovej choroby.
n Omega-3 mastné kyseliny, nevyhnutné pre správnu funkciu mozgu,
nájdete vo všetkých druhoch rýb, v orechoch a sóji. Užívajte ich v dávke
250 mg za deň, v starobe to môžu byť až 2 gramy.
Štúdie síce nepotvrdili prospešnosť omega-3 mastných kyselín v liečbe
samotnej stareckej demencie, no sú potrebné ešte ďalšie štúdie, ktoré
tento záver potvrdia alebo vyvrátia.

Čo je starecká demencia?
Slovo „demencia“ je prebraté z latinčiny, doslovne znamená „bez myslenia“.
Toto pomenovanie zaviedol francúzsky psychiater Phillipe Pinel v roku 1800.
Starecká demencia, inak nazývaná aj choroba starých ľudí, postihuje najmä
generáciu nad 65 rokov. Pri tomto chronickom degeneratívnom ochorení
mozgu, keď nervové bunky odumierajú a nové sa už nevytvárajú, dochádza
k vymazávaniu pamäťových stôp a zhoršeniu jazykových schopností. Pridávajú
sa problémy s orientáciou (v čase a priestore), až človek postupne zabudne na
všetko, čo sa kedy naučil.

Rôzne príznaky stareckej demencie
Príznaky demencie sú nepravidelné a líšia sa od pacienta k pacientovi. Svoje
zohráva najmä genetika, no veľa závisia aj od toho, aký život viedol človek
v minulosti, aké mal záujmy, či (a do akej miery) namáhal svoj mozog.
Medzi prvé príznaky ochorenia, ktoré netreba podceniť, patria problémy s vyjadrovaním sa. Človek hľadá vhodné slová, má medzery v pamäti a snaží sa
to skryť. Postupne zabúda mená blízkych, častokrát ich ani nespozná,
vymýšľa si výhovorky a býva sám zo seba nervózny.
V tomto období ešte existuje šanca na oddialenie nástupu demencie, ak sú
nasadené vhodné lieky. Pokiaľ ale tento stav neliečime, diagnóza naberá rýchly
spád. Postihnutý človek nevie, čo sa udialo včera, nevie si vybaviť, čo robil len
nedávno, no na vzdialenú minulosť si pamätá veľmi dobre. Postupne nerozpoznáva sám seba v zrkadle, upadá do vlastného sveta, nevie sa obliecť či
najesť a je odkázaný na pomoc iných.

Ako predchádzať stareckej demencii
Dôležitá je správna výživa, a to už v strednom veku. Ako telo, tak aj mozog
a nervové tkanivá ju potrebujú. Správnym výberom potravín, obsahujúcich vitamíny skupín B, C a E, v kombinácii so zvýšenou mozgovou aktivitou, môžete
prispieť k spomaleniu starnutia mozgu.
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Nootropiká
Na trhu existuje celý rad aktívnych látok, takzvaných nootropík, ktoré
zlepšujú krvný tok v mozgu, čím dodávajú mozgu dostatok kyslíka.
Nootropiká zlepšujú prepojenie medzi jednotlivými časťami mozgu
(pamäť, reč, motorika) a medzi jeho hemisférami, a tiež ovplyvňujú sústredenie a plánovanie.
Nootropiká obsahujú hlavne extrakty z ginko biloby, guarany, ženšenu,
či L-karnitín. Je však potrebné, aby sme ich užívali dlhodobo, pretože ich
maximálny účinok nastupuje až po 2-3 mesiacoch.

Posilňovanie mozgu
Okrem vyváženej potravy je veľmi dôležité pravidelné zaťažovanie mozgu.
Prihláste sa na jazykový kurz, lúštite krížovky, hrajte šach, čítajte knihy. Vyberte
si akúkoľvek aktivitu, ktorá namáha mozog, napr. jednoduché žonglovanie, pri
ktorom si posilníte hlavu aj telo.

Stareckú demenciu možno liečiť, ale nie vyliečiť
Dôležité je pripomenúť, že vyššie uvedené možnosti nezaberajú na už rozvinutú stareckú demenciu. Užívaním spomínaných vitamínov a prípravkov však
môžete čiastočne oddialiť nástup ťažších foriem stareckej demencie, akými sú
Alzheimerova či Parkinsonova choroba, teda diagnóz, ktoré sú v dnešnej dobe
ešte stále neliečiteľné.

Demencia je pre seniorov často väčším strašiakom než rakovina,
odhalenie prvých príznakov a zahájenie liečby však môže proces
degeneratívnych zmien spomaliť.
zdroj: www.slovenskypacient.sk
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zdravotného poistenia. Ak môže byť liek z hľadiska lekára pacientovi predpísaný, lekár eRecept odošle do Národného zdravotníckeho informačného
systému.

Výdaj eReceptu

SÚŤAŽTE A VYHRAJTE!
Pošlite nám riešenie
krížovky z poslednej
strany časopisu.

Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept/poukaz. V lekárni alebo
výdajni predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz poistenca či občiansky
preukaz s elektronickým čipom). Po identifikácii pacienta zobrazí systém
lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané
nevydané lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny. Pacient si môže
liek z eReceptu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni, väčšina je už dlhodobo
pripojená do systému.
V niektorých prípadoch však pacient musí mať papierový recept. V lekárni
žiadajú papierový predpis v prípade, ak ide o omamné a psychotropné látky
2. skupiny. Klasický recept musia mať aj pacienti, ktorí pochádzajú z krajín
mimo EÚ, prípadne sú z krajín EÚ, ale preukázali sa len európskym preukazom
poistenca alebo formulárom E111, ktorý platí pre turistov. To isté platí aj pri
predpisoch od neambulantných lekárov a pri výdaji zdravotnej pomôcky
v očnej optike. Môže nastať aj situácia, že pri vytváraní eReceptu ho lekár,
s použitím elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, nesprávne
podpíše. Lekárnika na to systém upozorní, no liek vám pri tejto chybe bez
klasického papierového receptu nevydá.

Od januára minulého roka je súčasťou elektronizácie zdravotníctva
aj takzvaný eRecept. Papierové recepty by mali úplne zaniknúť do
roku 2022 s pomocou postupného zavádzania občianskych preukazov s elektronickým čipom pre každého občana SR.

„Elektronické predpisovanie
a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok či dietetických potravín prispieva
k efektívnej a účelnej liečbe
pacienta a k zvýšeniu jej
bezpečnosti. Umožňuje kontrolu interakcií liekov už pri
predpise a zároveň zabraňuje
duplicitám.“

Prípravok na čistenie vonkajšieho
zvukovodu, rozpúšťajúci zatvrdnutý ušný maz (cerumen).
Slúži preventívne k všeobecnej
ušnej hygiene a je určený aj pre
nositeľa načúvacieho prístroja.

Blokovaný eRecept zabráni duplicite vydávania liekov
Ak lekáreň nemá predpísaný liek pacienta na sklade, môže ho objednať
a následne dodať, pričom eRecept počas tohto procesu zablokuje. Blokovaný
eRecept zabráni duplicitne vydávaným liekom. Ak lekáreň nemá predpísaný
liek pre pacienta v danej chvíli k dispozícii, ale vie ho objednať, počas čakania
na dodanie si eRecept zablokuje, aby nedošlo k výdaju v inej lekárni (napr.
omylom). Dobu blokovania určí zdravotná poisťovňa na základe platnosti
predpisu a nastavenia maximálnej doby pre výdaj. Doba je nastavená tak, aby
neprevyšovala čas platnosti predpisu. Ak lekáreň nevie požadovaný liek
v tomto čase vydať, predpis odblokuje. Blokovaný eRecept sa automaticky
odblokuje pri reálnom výdaji lieku.

Opakovaný recept pomôže chronicky chorým pacientom

Do lekárne bez receptu?
ZVÝŠI SA BEZPEČNOSŤ PACIENTA

Ako funguje elektronický recept
Význam eReceptu

Predpis eReceptu u lekára

eRecept je v podstate transformácia papierového receptu do elektronickej
podoby. Lekárom umožňuje lepšie zdieľať zdravotné záznamy pacienta, vidieť
aktuálne jeho lieky a históriu liečby. Výrazne obmedzuje a časom úplne
odstráni nutnosť tlačiť recepty či poukazy v papierovej forme. Systém
upozorňuje lekárov na možnú interakciu medzi jednotlivými liekmi, ktoré
pacient už berie alebo mu boli predpísané. V praxi teda eRecept zabráni, aby
lekár predpísal pacientovi lieky, ktoré by mohli mať negatívne alebo nežiaduce
účinky v kombinácii s inými liečivami. Systém môže na základe dát dostupných
v reálnom čase upozorniť lekára na duplicity, ktoré môžu vzniknúť, ak lekári
o predpisoch vzájomne nevedia. Zvyšuje sa tým bezpečnosť samotného
pacienta pri liečbe.

Lekár vykonáva predpis rovnako ako
doteraz, avšak na pozadí v systéme sa
realizuje už spomínaná kontrola,
ktorá mu poskytuje informácie
o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách. Lekár si na základe rodného čísla overí vo svojom softvéri pacienta a to jeho príslušnosť
k zdravotnej poisťovni, status dlžníka
a jeho nárok na úhradu odkladnej
zdravotnej starostlivosti z verejného

16 I

CERUSTOP SPREJ
ušný olej v spreji 10 ml

V rámci eReceptu je veľkou pomocou aj služba „Opakovaný recept“. Jej cieľom
je zjednodušiť výber liekov chronicky chorým pacientom, ktorí berú rovnaké
druhy liekov dlhodobo. Nutnosť predpisovania vždy posudzuje lekár, ktorý
pozná dlhodobý zdravotný stav takéhoto pacienta. Opakovaný recept predpíše s platnosťou maximálne 365 dní, pričom určí dávku liekov na jeden výber,
počet dovolených výberov a periodicitu výberov liekov, respektíve koľko dní
musí uplynúť medzi dvoma výbermi. Maximálna doba medzi výbermi sú tri
mesiace. Opakovaný recept je výlučne v elektronickej podobe. V rámci opakovaného receptu existuje aj zoznam liekov, ktoré nie je možné týmto spôsobom
predpisovať. Okrem iných sú na ňom rôzne antibiotiká, psychotropné či
omamné látky. Pacient sa pri výdaji preukazuje občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID), preukazom poistenca alebo bežným občianskym
preukazom.
Napriek tomu, že opakovaný eRecept má ušetriť čas lekárovi i pacientovi, je
potrebné pri jeho využívaní dodržiavať isté pravidlá. Pri opakovanom eRecepte
je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku, tak ako ju lekár
pri predpise uviedol. Každá dávka liekov bude dostupná až v čase podľa
stanovenej periódy na predpise, pričom ak uplynie doba platnosti opakovaného eReceptu, aj v tomto prípade platí tak ako pre bežný recept, že pacient
musí navštíviť svojho lekára a ten vykoná predpis znova, ak je to potrebné.
zdroj: www.ezdravotnictvo.sk

COLDISES SPREJ sensitiv
nosový olej v spreji 10 ml
Slúži na preventívnu a podpornú
terapiu suchej alebo chrastavej
nosovej sliznice. Zvlhčuje
a zvláčňuje nosovú sliznicu.

NORMISON SPREJ
ušný sprej 10 ml
Slúži na preventívnu a podpornú
terapiu po zápaloch vonkajšieho
zvukovodu, zvlášť pri častejšom
alebo dlhšom pobyte vo vode.
www.damipharm.sk I 17

03/19

Prvým typom je ambulancia záchrannej zdravotnej
služby. Jedná sa o špecializovaný typ mobilnej ambulancie s presne definovaným personálnym a materiálnotechnickým vybavením. Prevádzkujú ho na základe
povolenia Ministerstva zdravotníctva SR poskytovatelia
záchrannej zdravotnej služby. V Nitrianskom okrese pôsobí šesť ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Priamo
v Nitre sú štyri ambulancie, jedna je vo Vrábľoch a jedna
vo Výčapoch Opatovciach. Miesto a počet ambulancií
určuje výnosom taktiež Ministerstvo zdravotníctva SR,
ktoré zároveň určuje, či sa jedná o ambulanciu s lekárom,
tzv. rýchla lekárska pomoc alebo ambulanciu s dvoma
záchranármi, tzv. rýchla zdravotnícka pomoc. Zo šiestich ambulancií v Nitrianskom okrese sú tri s lekárom (dve
v Nitre a jedna vo Vrábľoch).
Ambulancie záchrannej zdravotnej služby sú určené na
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Privolanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
je možné telefonicky prostredníctvom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby pomocou tiesňových
liniek 155 resp. 112.
V Nitre pôsobí jedno pracovisko Operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby.

Druhým typom sanitiek jazdiacich na Slovensku je
dopravná zdravotná služba.
Dopravná zdravotná služba vás odvezie k lekárovi alebo
z nemocnice do domáceho liečenia, ak sa tam nezvládnete dostať vlastnými silami. Ako príklad uveďme pacienta, ktorý má nohu v sadre a nedokáže šoférovať
vlastné auto alebo bezpečne cestovať autobusom.
Nárok na transport sanitkou dopravnej zdravotnej služby
sa riadi zákonom o verejnom zdravotnom poistení. Transport by vám mal lekár zabezpečiť v situácii, keď nie je zo
zdravotných dôvodov vhodné, aby ste využili iný druh
dopravy, napríklad pri:
n zníženej pohyblivosti
n malátnosti
n infekčnosti ochorenia
n pooperačných stavoch
n psychiatrických ochoreniach

Viete, aké druhy sanitiek jazdia

na Slovensku?

V Nitrianskom okrese pôsobia dvaja poskytovatelia
dopravnej zdravotnej služby – spoločnosť Wespa s. r. o.
(037/651 23 07), ktorá je zmluvným prepravcom zdravotných poisťovní a nezmluvný prepravca DZS OPTIMUS s. r. o.
(0905 213 652), ktorý poskytuje svoje služby samoplatcom.
Ing. Mikuláš Dunda, MPH
záchranár
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doprajte
si
čas
na zábavu a relax

Za týchto okolností ošetrujúci lekár vystaví „príkaz
k zdravotnému transportu“. Tento dokument vypĺňa vždy
ten odosielajúci ošetrujúci lekár, ktorý poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo odborné vyšetrenie požaduje.
Pacient alebo jeho príbuzný si potom telefonicky na dispečingu prepravcu objedná transport na daný deň a následne
pri prevoze potom jednoducho žiadanku odovzdá
vodičovi sanitky a o nič ďalšie sa nemusí starať.
V prípade, že vám ošetrujúci lekár dopravnú zdravotnú
službu neponúkne sám, no vy sa obávate, či individuálnu
prepravu zvládnete, môžete o ňu požiadať sami. Druhou
možnosťou je zavolať do zdravotnej
poisťovne a overiť si u revízneho
lekára, či vaša diagnóza zodpovedá
nároku na sanitku.
Pokiaľ nemáte nárok na prepravu
dopravnou zdravotnou službou,
môžete byť aj samoplatcom. Cena sa
odvíja od rôznych parametrov, presnú
sumu sa dozviete na dispečingu
konkrétnej spoločnosti. Zmluvné ceny
sú zvyčajne nastavené tak, aby bol
prevoz sanitkou DZS približne o 50 %
lacnejší ako taxi služba.
Špeciálne vyškolený personál vyzdvihne pacienta priamo doma a odvezie
ho k lekárovi alebo naopak – od lekára
domov. Sanitky sú vybavené polohovateľnými ležadlami, bezpečnostnými
systémami a ďalšou transportnou
technikou.
Vozidlá DZS sú prispôsobené aj na prevoz nepohyblivých pacientov alebo vozíčkarov, pre ktorých
by bola iná doprava vysoko nepohodlná alebo nemožná.

Zopár vtipov

na seniorskú nôtu
autor kreslených vtipov: Vladimír Renčín, web

Na Slovensku sa môžeme stretnúť
s dvoma typmi sanitných vozidiel.

n Vnučka hovorí v kuchyni babke:
„Babka, urobme si selfie!!!“
„Také kraviny nech ti varí mama!“
n Rozprávajú sa dvaja dôchodcovia:
„Asi príde tuhá zima.“
„Ako to vieš?“
„Vždy, keď sa pozriem do peňaženky,
zamrzne mi úsmev.“
n „Pán doktor,“ hovorí dedko „predpíšte mi
nejaké pilulky, aby som bol schopný plniť
požiadavky mojej ženy!“
„Ale dedko, vo vašom veku?“
„No vidíte, a ona stále dobiedza...“
„A čo také?“
„...porýľuj záhradu, poumývaj riad...!“
n Farár sa pýta babky:
„Prečo sa vždy ukloníte, keď spomeniem
diabla?“
„Viete, pán farár, v mojom veku už musím
byť zadobre s každým.“

Sľubovali pred voľbami také krásne časy, že som aj dáždnik predal...

n Vlak uháňa veľkou rýchlosťou. Naraz zaškrípu brzdy, je cítiť náraz a vlak zastavuje.
„Mladý pán, čo sa stalo?“
„Vlak zrazil vola, babička.“
„A neviete náhodou, či bol z koalície alebo
z opozície?“
n „Je to pravda, dedko, že máš troje okuliare?“ pýta sa vnúčik.
„Áno. Jedny na čítanie, druhé na ulicu
a tretie... keď hľadám tie prvé a druhé.“
n Dôchodok vo Francúzsku – pohár vína,
celý deň na pláži.
Dôchodok v Anglicku – pohár whisky, celý
deň na rybačke.
Dôchodok na Slovensku – pohár s močom
a celý deň v čakárni.

Keby rodičia skôr používali častejšie remeň, nemusela dnes politická
scéna vyzerať tak ako vyzerá...

...a pre bystré hlavičky sudoku s obtiažnosťou **
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„ARCHEOLÓG JE IDEÁLNY MANŽEL...
(dokončenie výroku Agathy Christie v tajničke)
ZASIELAJTE DO 19. 11. 2019
Produkty do krížovky dodala firma:

SÚŤAŽTE

...a vyhrajte s nami!

Riešenie krížovky posielajte e-mailom na adresu recepcia@damipharm.sk alebo poštou na adresu Damipharm, s. r. o., recepcia,
Špitálska 13, 949 01 Nitra. Do predmetu mailu alebo ľavého horného rohu obálky uveďte heslo „TAJNIČKA“. Zo správnych
odpovedí vyžrebujeme troch výhercov, ktorí od nás získajú balíček produktov pre starostlivosť o zdravie od firmy Pharmaselect
SK. Informáciu o výhercoch uverejníme v nasledujúcom čísle, ktoré vyjde začiatkom DECEMBRA 2019.

