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pre vaše zdravie

výhercovia z čísla 3/2019
...................................................................................................................................................

Krížovka:
Správne znenie tajničky z čísla 3/2019 je:
Archeológ je ideálny manžel. Čím je jeho
žena staršia, tým väčší má o ňu záu-
jem. 
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali
3 výhercov, ktorí od nás získavajú balíček
produktov pre starostlivosť o zdravie od
firmy Pharmaselect SK:
Marta Zalabová, Nitra
Vladimír Dubík, Lehota
Jozef Urbánek, Nitra

Súťaž „IMUNITA“:
Správne odpovede: a) ZINOK, b) DEXPAN-
TENOL, c) BIOFLAVONOIDY.
Balíček jesennej „prvej pomoci“ od firmy
Pharmaselect SK od nás získavajú:
Anna Kovárová, Nitra – Dolné Krškany
Milan Piecka, Nitra
Mária Wildová, Ivanka pri Nitre

Výhercom srdečne blahoželáme.

sivý zákal
prirodzený proces starnutia očí
09
Napriek tomu, že sivý zákal sa zväčša spája s pacientmi vyššieho
veku, jeho nástup môže začať už aj u pomerne mladých ľudí. O to
dôležitejšia je jeho včasná diagnostika, pretože neliečenie sivého
zákalu môže časom viesť až k strate zraku.

čo s nespotrebovanými liekmi?
môžete ich vrátiť do verejnej lekárne
16
Nespotrebované lieky nepatria medzi bežný komunálny odpad.
Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné,
patria po vyradení z použitia medzi nebezpečný odpad, a preto
musia byť likvidované špecifickým spôsobom.

Redakcia ďakuje
všetkým svojim čitateľom
za priazeň a v novom roku
praje najmä pevné zdravie.

aromaterapia
a jej priaznivé účinky na zdravie
07
Aromaterapia je jednou z metód naturálnej medicíny. Aplikáciou
silíc lieči rozličné ochorenia. Vynikajúce liečivé účinky silíc sú dlho-
dobo sledované, dobre zdokumentované a úspešne sa používajú
v mnohých vyrábaných liekoch celé desaťročia.

hall technika – child friendly therapy
korunky na mliečne stoličky
14
Hall technika je technika ošetrenia zubov mini-invazívnou metó-
dou, ktorá používa preformované korunky z chirurgickej ocele na
ošetrenie kazov mliečnych stoličiek uzatvorením kazu v zube 
s použitím špeciálneho cementu.
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Produkty, ktoré sa nachádzajú v časopise, nájdete vo
všetkých lekárňach s označením

STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE
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Užitie lieku je len na vás, preto by ste mali dôsledne dodržiavať nielen jeho
predpísané množstvo, ale aj odporúčaný spôsob a stanovený čas jeho užitia.
Ak liek užívate nesprávne, stúpa riziko zdravotných komplikácií najmä
u starších ľudí, tehotných a dojčiacich žien, aj  u najmenších detí. Svojvoľne
si zmeniť liečbu liekmi by si nemali ani chronicky chorí pacienti, najmä tí,
ktorí majú ochorenie obličiek  a pečene.

Užívanie každého lieku konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
Ak vám lekár predpisuje akýkoľvek liek, informujte ho aj o ostatných liekoch,
ktoré užívate. V opačnom prípade sa môže stať, že nastane nevhodná kom-
binácia súčasne užívaných liekov, tzv. nežiaduca lieková interakcia, ktorá
môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.  

Optimálny postup užívania liekov vám môže pomôcť zostaviť lekárnik, preto
ho oslovte. Nikdy neberte svojvoľne naraz viacero liekov, a to ani vtedy, ak
majú rôznu formu – napríklad kvapky, masť, čaj alebo tabletky. Platí to aj pre
výživové doplnky.

Účinok niektorých liekov užitých krátko po sebe sa vzájomne ovplyvňuje 
a mení. Buď sa znižuje alebo znásobuje, čo môže byť nebezpečné. Preto sa
vždy poraďte s vaším lekárnikom.

Vedeli ste, že...
n ...lieky na odvodnenie sa uží-
vajú obvykle ráno, pretože pod-
porujú vylučovanie tekutín z orga-
nizmu? Ak by ste si ich vzali večer,
pre nutkanie na močenie by ste
museli často vstávať.

n ...prípravky na podporu pa-
mäti treba brať dopoludnia? Večer
by mohli spôsobovať nespavosť.

n ...alergici užívajú svoje lieky
zvyčajne večer, lebo niektoré z nich
majú utlmujúci účinok a cez deň
vyvolávajú ospalosť?

n ...lieky s protizápalovým účin-
kom treba užívať po jedle? Ich
účinná látka by mohla nalačno
dráždiť sliznicu žalúdka.

Ak beriete liek inak ako vám predpísal lekár alebo odporúča výrobca
v príbalovom letáku, zbytočne hazardujete. Stanoviť správnu diagnózu
a predpísať vhodný liek je len prvý krok k riešeniu vašich zdravotných
ťažkostí. 

Užívate správne
svoje lieky Lekárnik radí
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ako správne postupovať
pri užívaní liekov
n pred jedlom či po jedle?

Dodržte pokyn, ktorý vám odporúča vziať si liek
nalačno, pred jedlom alebo po jedle. Inak zbytočne
znižujete jeho účinok.

n presný časový interval

Určité lieky treba užívať v presných časových inter-
valoch, napríklad každých 12 hodín. Ak interval
nedodržíte, liečivý účinok sa znižuje. Aby ste lieky
užiť nezabudli, používajte dávkovač liekov, alebo si
nastavte budík či pripomienku v mobile.

n užiť vcelku, cmúľať či rozhryznúť?

Niektoré tabletky je potrebné užiť vcelku, aby sa
nepoškodil ich ochranný film, ktorý chráni účinnú
látku pred vplyvom žalúdočných štiav. Iné tabletky
výrobca odporúča cmúľať či rozhryznúť, čím sa
dosiahne najlepší liečebný efekt. Rešpektujte aj
tieto pokyny.

n zapíjanie liekov

Lieky zapíjajte dôkladne dostatočným množstvom
tekutín, najlepšie čistou vodou. Radšej sa vyhnite
mlieku a ovocným džúsom (najmä grepovému).

n pravidelnosť užívania

Nemá význam užívať lieky len ojedinele, nepravi-
delne. V organizme tak napáchate viac škody ako
úžitku.

n neprerušujte užívanie lieku

Vezmite si svoj liek aj vtedy, keď sa už cítite lepšie.
Inak vám klesne v krvi obsah jeho účinnej látky. Ak
sa znova budete cítiť horšie a zas užijete liek v pred-
písanej dávke, jeho účinok sa nedostaví tak rýchlo,
ako by ste očakávali.

n neznižujte predpísané množstvo lieku

Je zbytočné, ak užijete namiesto celej predpísanej
tabletky iba polovicu, lebo predpokladáte, že je to
šetrnejšie k vášmu telu či peňaženke. Žalúdok,
obličky aj pečeň si zaťažíte aj tak, no terapeutický
účinok nedosiahnete.

n dokedy liek užívať?

Doberte vždy celé balenie lieku, ktorý užívate.

Vedeli ste, že...
n ...dôvodom, prečo sa lieky berú nalačno, je potreba 

dostať ich účinnú látku čo najrýchlejšie do krvi? 
Ak je v príbalovom letáku uvedené, že liek je nutné 
užiť nalačno, znamená to, že by ste ho mali užiť 
najmenej hodinu pred jedlom alebo dve hodiny 
po poslednom jedle.

n ...lieky proti kŕčom a bolesti sa zapíjajú vlažnou 
vodou? Urýchli to ich pôsobenie.

n ...je zbytočné užívať probiotiká, ak súčasne užívate 
nejaké lieky? Probiotikum väčšinou znižuje účin-
nosť lieku tým, že ovplyvňuje črevnú mikroflóru.

n ...ak vám nevyhovuje užívanie tabliet, spýtajte 
sa svojho lekára, či liek existuje v inej forme, 
napríklad vo forme kvapiek, alebo či liek môžete 
užívať rozdrvený.

Je užitočné vedieť:
n Ak sa vám tabletka ťažko prehĺta, zjedzte spolu 

s ňou kúsok chleba. 

n Vždy sa ubezpečte, či vám počas sviatkov vystačí 
zásoba lieku, ktorý pravidelne užívate.
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Vyhodnotíme užívanie viacerých liekov naraz, zistíme, či hrozia / nehrozia vzájomné
reakcie liekov, ktoré môžu spôsobiť rôzne nežiaduce účinky. 

Sú určité skupiny liekov, ktoré s potravou vstupujú do vzájomnej interakcie (napr.
mlieko, grepová šťava, alkohol, minerálne vody, upokojujúce čaje s ľubovníkom
a iné potraviny), čím sa zosilňuje alebo oslabuje ich účinok. Poradíme vám, ako
správne dávkovať lieky v prípade, že svojim liekom nerozumiete, samozrejme,
v súlade s odporúčaniami Vášho lekára.

Sme pripravení poradiť vám, či už pri výbere doplnkov výživy v raných štádiách pre-
vencie, alebo poskytnúť  špecifické poradenstvo zamerané na správne stravovanie
s ohľadom na ochorenia a alergie tak, aby bolo v súlade s liečbou stanovenou
lekárom.

Pokiaľ sa rozhodnete zaviesť zásady preventívnej výživy a podporiť tak svoje
dlhodobé vyhliadky na lepšie zdravie, obráťte sa na kvalifikovaný tím lekárnikov
v lekárenskej ambulancii Lekárne Rázusova. 

poskytujeme v lekárenskej ambulancii Lekárne Rázusova
dohľad nad ich správnym dávkovaním.

Pacientom, ktorí chronicky užívajú
viacero liekov,

Pozývame vás na konzultáciu 
do lekárenskej ambulancie Lekáreň Rázusova,

ktorá sa nachádza v Poliklinike Rázusova.
Rázusova 16, Nitra, 0905 456 328, razusova@medifo.sk
otváracie hodiny: utorok a štvrtok 08.00 – 12.00 h

PharmDr. Petra Haár Némethová,
lekárnik
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Roztržitosť či zabúdanie je sprievodným znakom súčasnej uponáhľanej
doby. Na druhej strane môžu byť tieto príznaky spojené s postupným
znižovaním funkčnosti pamäti a mentálnych kapacít. Napriek tomu, že
plasticita mozgu sa u človeka s pribúdajúcim vekom znižuje, existuje
dostatočný priestor na zlepšenie a podporu mozgových funkcií.
Podľa posledných vedeckých výskumov konzumácia určitých potravín
a minerálnych prvkov môže výrazne prispieť k zlepšeniu pamäti a mentál-
nych kapacít.

ako sa postarať
o sviežupamäť a vitalitu

Výskum vedený profesorom Christopherom Exley na Keele University priniesol
poznatok, že pravidelné pitie minerálnej vody bohatej na kremík vyplavuje 
z tela pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou hliník. Hliník je známy 
neurotoxín (nervový jed) a už niekoľko desaťročí existuje významné spojenie
medzi jeho každodennou expozíciou a Alzheimerovou chorobou. Žiaľ, hliník sa
vyskytuje všade v našom okolí a je ťažké sa mu vyhnúť. Pre živé organizmy, a teda
aj pre človeka, je tento prvok toxický, ukladá sa v tele a predovšetkým v mozgu.

Najúčinnejším spôsobom ako znížiť celkové zaťaženie ľudského tela
hliníkom, ktorý sa spolupodieľa na postupnej strate pamäti, je zahrnúť
do každodennej stravy minerálnu vodu bohatú na kremík.

Takáto minerálna voda pomáha vyplavovať hliník z tela, a to vďaka obsahu
rozpustného kremíka a kyseliny kremičitej. Kremík v tejto forme prechádza
črevnou stenou priamo do krvného riečiska, kde vytvára komplex s hliníkom,
ktorý je ľahko prefiltrovateľný z krvi obličkami a z tela sa dostáva močom von.

Medardovka
prameň vášho zdravia a vitality
Minerálna voda Medardovka s vysokým obsahom kremíka, blahodárne pôso-
biaca na ľudskú myseľ, pochádza z minerálneho prameňa spod Vysokých
Tatier, ktoré sa radia k najčistejším oblastiam Európy. Je to prírodne perlivá
minerálna voda so zvýšeným obsahom kremíka, hydrogenuhličitanov,
horčíka a vápnika. Benefity vysokého obsahu kremíka v Medardovke sú cenné
pri podpore pamäti a mentálnych kapacít.

Pitím minerálnej vody Medardovka budete bez zbytočnej únavy schopní prejsť
aj náročnejším dňom s lepšou náladou a úsmevom na tvári.

Lekárnik radí

Benefity vysokého obsahu kremíka
sú cenné pri podpore pamäti
a mentálnych kapacít.

Horčík prispieva k správnemu
fungovaniu nervového systému,
svalov a k látkovej premene.

v lekárňachod januára2020



Aromaterapia doslova znamená liečenie prostredníctvom vôní. Ide o celostný
prístup liečby prostredníctvom voňavých rastlinných éterických (esenciálnych)
olejov. Každá kvapka esenciálneho oleja koncentruje veľké množstvo účinných
látok. Použitie silíc môže byť vnútorné alebo vonkajšie. Pri vonkajšom použití
sa do krvného obehu človeka dostávajú buď inhaláciou, cez dýchacie ústro-
jenstvo, alebo cez pokožku prostredníctvom masáže, prípadne kúpeľa. 

Silice (starší názov esenciálne oleje, éterické oleje) sú zmesi prchavých látok s lie-
čivými účinkami, získavané z rastlín destiláciou s vodnou parou, prípadne liso-
vaním. Sú balené pod atmosférou dusíka v obaloch z farmaceutického skla. Silice
sú zmesi s výraznými terapeutickými, psychologickými a fyziologickými vlast-
nosťami, ktoré liečia a slúžia ako prevencia proti chorobám. Väčšina z týchto
olejov má antiseptické vlastnosti, niektoré sú protivírusové, protizápalové,
bolesť tlmiace, antidepresívne alebo odhlieňovacie. Ďalšie známe vlastnosti
esenciálnych olejov sú: posilnenie trávenia, pozitívne ovplyvnenie nálady,
odbúranie únavy, zmiernenie nepokoja, relaxácia a pod. 

Možno práve niekedy nekriticky nadhodnotený výpočet ich vlastností zo
strany neodborných aromaterapeutických publikácií spôsobil, že sa silice po-
sunuli do skupiny alternatívnych liečiv. Veríme, že objektívny pohľad na ich
využitie im zabezpečí trvalé miesto v lekárňach i v domácich lekárničkách.

Takmer všetky firmy používajú pri predaji silíc označenie 100% prírodný pro-
dukt. To však nehovorí nič o spôsobe získavania silice. Silice získavané extrak-
ciou s organickými rozpúšťadlami, superkritickou extrakciou s CO2, prípadne
silice upravované redestiláciou a rektifikáciou tiež obsahujú len prírodné látky.

Klasická aromaterapia však žiada používať iba silice získané jednoduchou (jed-
nou) destiláciou s vodnou parou, prípadne lisovaním s následným mecha-
nickým odstredením. Tieto majú označenie: NATURAL. Všetky ďalšie, dnes
už bežné technologické postupy výroby, sa pri klasickej aromaterapii neak-
ceptujú. Technický pokrok okrem iného umožňuje aj výrobu lacnejších, tzv.
rekonštituovaných silíc, ktoré obsahujú aj synteticky vyrobené látky.

Tak, ako si my vážime prirodzenosť 
a jedinečnosť prírody, uvedomujeme
si, že aj spotrebiteľ od našich výrobkov
očakáva nefalšovaný dotyk s prírodou
a preto ponúkame iba silice v kvalite
NATURAL s určením krajiny jej pôvodu.
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a jej priaznivé účinky
na ľudské zdravie

AROMATERAPIA

Aromaterapia je jednou z metód naturál-
nej medicíny. Aplikáciou silíc lieči rozličné
ochorenia. Našou snahou je upozorniť na
terapeutické účinky silíc a prinavrátiť
vážnosť ich používaniu.  Obsahujú totiž
látky, ktorých vynikajúce liečivé účinky sú
dlhodobo sledované, dobre zdokumento-
vané a úspešne  sa používajú v mnohých
vyrábaných liekoch už celé desaťročia.

Citrónová silica
indikácie: tráviace ťažkosti, 

protikŕčové účinky, 
výrazné antibakteriálne 

účinky, akné

Eukalyptová silica
indikácie: zápalové ochorenia 
dýchacích ciest, nádcha, kašeľ,

astma

Lemongrass silica
indikácie: repelentné účinky, 

infekcie dýchacích ciest

Limetová silica
indikácie: antiseptické

účinky, nechutenstvo

Petitgrain silica
indikácie: akné, upokojujúce

účinky na pokožke



Tlakomer OMRON M2
n technológia Intelli-Sense
n kontrola nepravidelného pulzu

a správne zapnutej manžety
Sieťový adaptér zdarma, záruka 3 roky,
kalibrácia presnosti v rámci záruky 1x zdarma..

Inhalátor s nosnou sprchou
OMRON C102 Total
OMRON C102 Total je unikátny 2v1 inhalátor 
s nosnou sprchou v jednom prístroji.
n účinná prevencia a liečba respiračných ochorení
n rýchly a efektívny nástup liečby

bez vedľajších účinkov
n vhodný pre všetky vekové kategórie
n používať 2-3x denne po dobu 20 minút
n vhodné na inhalovanie sú liečivá a minerálne 

vody určené na inhalovanie

Infralampa EFBE-SCHOTT 808
n uvoľňuje dutiny
n uvoľňuje svalové napätie
n posilňuje obranyschopnosť 

celého organizmu
n všestranné použitie
n 100 W žiarovka

Tlakomer OMRON 
M6 Comfort
n presné a spoľahlivé meranie
n OMRON Intelli manžeta eliminuje

nepresnosti
n jednoduchá obsluha jednou rukou
n pevná tvarovaná manžeta

pre bežnú, aj silnú pažu
n farebné LED indikátory zabezpečujú

presné a spoľahlivé výsledky
Sieťový adaptér zdarma, záruka 5 rokov,
kalibrácia v rámci záruky 2x zdarma.

Darček pre zdravie
Zdravie nie je trvalý a nemenný stav. Je to dynamický proces,
ktorý sa vzájomným pôsobením prostredia na organizmus
a naopak vyvíja, preto sa o zdravie musíme starať. Na to slúži
mnoho prístrojov z našej ponuky, ktoré uľahčia starostlivosť
o vaše zdravie a zdravie vašich blízkych.

...je aktuálny po celý rok, nielen na Vianoce...
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TENS stimulátor OMRON E3 Intense
n elektronická stimulácia
n liečba bolesti chrbta, kĺbov a svalov bez vedľajších účinkov
n uvoľnenie stuhnutých a ochabnutých svalov
n revitalizácia liečenej oblasti 

stimuláciou nervových 
zakončení

n naštartovanie 
uzdravovacích procesov, 
zlepšenie prekrvenia 
a látkovej výmeny



ReNu Multiplus® 
roztok na ošetrovanie kontaktných

šošoviek

Roztok ReNu Multiplus® je číslo 1
na svete, čo sa týka ošetrovania

kontaktných šošoviek.
Je vytvorený tak, aby

zabezpečoval vysokoúčinné
čistenie a dezinfekciu kontakt-
ných šošoviek bez toho, aby sa

museli mechanicky čistiť v dlani.
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Sivý zákal spočiatku nemusí videnie nijako ovplyvňovať. Zakalenie sa však
postupne zväčšuje, videnie sa zhoršuje a postihnutý môže dokonca prestať
vidieť. Človek postihnutý kataraktou pritom nepociťuje žiadne podráždenie očí,
bolesť a ani iné problémy. Až rozsiahly sivý zákal je na oku vidieť.

Sivému zákalu sa nevyhne nikto z nás, pretože šošovka sa vplyvom metabolic-
kých procesov, ktoré v nej prebiehajú, zakalí neskôr každému. 

Pravá príčina vzniku katarakty nie je známa. Je však isté, že ju urýchľujú vyššie
refrakčné (dioptrické) chyby, niektoré ochorenia (napr. cukrovka), zápaly a úrazy
oka. Okrem veku určitú úlohu zohrávajú aj dedičné predpoklady, pohlavie
(častejšie u žien), rasa (černosi), ale aj užívanie niektorých liekov (kortikoidy, 
cytostatiká a pod.), dlhodobé používanie niektorých očných kvapiek, metabo-
lické a systémové ochorenia. Na rozvoj katarakty má negatívny vplyv aj fajčenie,
drogy, nesprávna výživa, nadmerné pôsobenie infračerveného a ultrafialového
žiarenia. Sivý zákal môže postihnúť jedno alebo obidve oči.

Príznaky a prejavy katarakty:
n zhoršenie zrakovej ostrosti
n zahmlený obraz
n citlivosť na svetlo
n dvojité videnie, skreslenie pozorovaného obrazu
n zväčšujúca sa krátkozrakosť
n zhoršenie vnímania intenzity farieb
n nepríjemné, ale nebolestivé pocity (napr. pri šoférovaní za šera a v noci)
Rýchlosť rozvoja ochorenia je však individuálna. Niekedy trvá mesiace,  roky
a dokonca môže viesť až k úplnej slepote. K tomu však dochádza len v rozvo-
jových krajinách.

LIEČBA KATARAKTY
Kataraktu nemožno odstrániť žiadnymi liekmi ani okuliarmi. Jedinou možnosťou
liečby je operačný zákrok, pri ktorom sa zakalená očná šošovka pomocou ultra-
zvuku, alebo najnovšie pomocou lasera, z oka odstráni a nahradí umelou
šošovkou. Umelá vnútroočná šošovka zostáva v oku natrvalo – počas života ju
nie je potrebné vymieňať. Nielen dokonale nahrádza dioptrickú silu pôvodnej
očnej šošovky, ale môže korigovať u pacienta aj jeho refrakčnú chybu ako
krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus. Pacient si môže vybrať multi-
fokálnu či trifokálnu šošovku, ktorá zlepšuje videnie na všetky vzdialenosti. 
Operácia prebieha ambulantne, je nebolestivá a šetrná.

Dnes už vieme, že sivý zákal nemusí
dozrieť na to, aby bol odstránený.
Práve naopak, čím skôr sa pre zákrok
rozhodnete, tým lepšie.

Odhaľte ho, kým nie je neskoro.

Napriek tomu, že sivý zákal sa zväčša spája s pacientmi vyššieho
veku, jeho nástup môže začať už aj u pomerne mladých ľudí.
O to dôležitejšia je jeho včasná diagnostika, pretože neliečenie
sivého zákalu môže časom viesť až k strate zraku.

Sivý zákal (katarakta) je degeneratívne ochorenie, pri ktorom dochá-
dza k zakaleniu normálne čírej očnej šošovky. Zakalenie spôsobí jej
zníženú priehľadnosť, bráni priechodu svetelných lúčov na sietnicu,
takže videnie je zastrené, akoby prekryté sivým závojom.

sivý zákal
prirodzený proces starnutia očí

MUDr. Jana Mattová, oftalmologička
odborný garant príspevku

odborník radí
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Sme špecializované rehabili-
tačné zariadenie zamerané na
preventívnu, poúrazovú a po-
operačnú fyzioterapiu s cieľom
zlepšiť stav pohybového apa-
rátu, odstrániť bolesť alebo jej
úplne predchádzať.

Zároveň máme najväčie súkromné
detské rehabilitačné oddelenie v Bra-
tislave pod vedením Mgr. Magdalény
Varcholovej, fyzioterapeutky s 27-roč-
nou praxou práce s detičkami a v Nit-
re pod vedením PhDr. Niny Sládeko-
vej, PhD.

Komplexnú starostlivosť o našich
klientov a ich detičky na pracovis-
kách v Bratislave a Nitre zabezpečuje
celý tím kvalifikovaných fyzioterapeu-
tov pod vedením lekára – špecialistu
v odbore fyziatria, balneológia a lie-
čebná rehabilitácia MUDr. Emílie
Luknárovej. Široký záber nášho tímu
ako celku a zároveň úzka špecializácia
našich fyzioterapeutov nám umož-
ňuje riešiť rozsiahle spektrum zdra-
votných problémov pohybového
aparátu našich klientov. Odborná
znalosť fyzioterapeutov zaručuje vy-
sokú kvalitu poskytovaných rehabili-
tačných služieb.

Špecializované rehabilitačné centrum
ponúka tieto služby:

Profesionálny prístup, dlhoročné
skúsenosti a spokojní klienti

sú vizitkou nášho zdravotníckeho zariadenia.  

Preventívna fyzioterapia
Je určená tým, ktorí sa chcú naučiť predchádzať zdravotným problémom
pohybového aparátu ako sú časté bolesti chrbtice, krčnej chrbtice, súvisiace
migrény či bolesti kĺbov. Po prvotnej diagnostike vám fyzioterapeut vytvorí
individuálny terapeutický plán, ktorý krok po kroku absolvujete pod jeho
odborným vedením. Cviky vás postupne naučí, takže si budete vedieť
správne zacvičiť aj doma.

Poúrazová a pooperačná rehabilitácia
Poúrazová a pooperačná rehabilitácia je určená na zlepšenie rozsahu pohybu,
znovuobnovenie svalovej sily a stratenej kondície po úraze či po operácii. Na
prvotnú konzultáciu je vhodné priniesť si vaše doterajšie zdravotné záznamy,
týkajúce sa vášho súčasného problému, ak ich máte k dispozícii.

Rehabilitácia a cvičenie s detičkami
Naše detské oddelenie sa venuje detičkám od narodenia až do 12. roku
života. Pracujeme s nimi podľa motorickej ontogenézy s využitím reflexnej
terapie. Radi vám poradíme, kedy je ktorá vývojová etapa dôležitá a ako
správne podporiť psychomotorický vývoj vášho bábätka. Na našom det-
skom oddelení pracujú certifikovaní fyzioterapeuti špeciálne školení na
cvičenie Vojtovou metódou.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Príďte nás navštíviť
do našej novej prevádzky v Poliklinike sv. Medarda v Nitre
Špitálska 13, 949 01 Nitra • tel.: +421 904 390 771 • e-mail: info@vitalclinic.sk
Pracujeme na základe objednávok: pondelok – piatok od 7.00 do 19.00 h.

Tím Vitalclinic Nitra – naši fyzioterapeuti
Bc. Elena Šafárová (vľavo) 

a PhDr. Nina Sládeková, PhD. (vpravo) 
s MUDr. Emíliou Luknárovou. 

NOVÉ
špecializované

zariadenie



MDDr. Marek Levčík • stomatológ
LIONDENT, s. r. o. Objednávanie telefonicky: 0950 744 266

v Poliklinike Rázusova 16, Nitra

MUDr. Miroslava Kukučková

Endokrinologická 
ambulancia
pre dospelých
Objednávanie telefonicky: 0910 44 88 17

MUDr. Jaroslava Držíková

Rehab services
rehabilitácia
Objednávanie telefonicky: 0919 45 45 02
www.rehabcentrum.sk
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nové ambulancie

limitovaná edícia s liečivým príbehom novej produktovej značky sv. MEDARD od spoločnosti MED-ART

Medardovo čaro
osviežujúca sypaná čajová zmes s vitamínom C.

Medardova energia
podporuje imunitu,
pomáha pri kožných ochoreniach.

Medardov vánok
Zmes silíc – zmierňuje
zápal, lieči infekcie,
ekzémy, podporuje
vykašliavanie.

Medardova dobrota
prírodný zdroj
antioxidantov
– 101 čerstvých plodov
arónie.

Medardov elixír
podporuje

činnosť orgánov 
a pomáha

zažívaciemu
ústrojenstvu.

Medardovka
s vysokým

obsahom kremíka
pre podporu

pamäti 
a mentálnych 

kapacít.

Medardov dotyk
prírodný čistiaci sprej

na ruky s dezinfekčným
účinkom.

Medardovo pohladenie
ružová voda s čistiacim a tonizujúcim účinkom.



1. Transplantácia krvotvorných buniek alebo kostnej
drene je pre onkologických pacientov väčšinou posled-
nou šancou na záchranu života. Tento zákrok, ktorý má
veľmi vysokú úspešnosť, je ale podmienený nájdením
vhodného darcu. Žiaľ, na rozdiel od darovania krvi je
vyhľadávanie vhodného darcu kostnej drene veľmi
zložité a pre každého siedmeho pacienta sa vhodný
darca nenájde s veľkou pravdepodobnosťou len preto,
že nie je v databáze darcov prihlásený. 

2. Ešte stále sa stretávame s tým, že veľká časť verejnosti
má dojem, že sa ich táto problematika netýka. Počet
onkologických ochorení však stúpa a tieto zákerné
choroby sa bez varovania objavujú u ľudí bez ohľadu na
ich vek, bydlisko, vzdelanie, štýl života, finančný či so-
ciálny status. Ak sa ich potom takýto problém dotkne
osobne, pocítia svoju bezmocnosť a hľadajú v strachu
akúkoľvek pomoc, ktorá ale nie vždy stihne prísť včas.

3. Prihlásenie sa do registra darcov kostnej drene je bez-

bolestné a bezproblémové. Stačí naň vzorka vašich slín,
ktorú zašlete po prihlásení sa na stránke www.dobrak-
odkosti.sk poštou do registra darcov kostnej drene. 

4. Registrácia je nezáväzná a to, že je niekto registrovaný,
neznamená, že bude kostnú dreň niekedy darovať.
Štatistiky hovoria, že s ohľadom na vysoké požiadavky
na zhodu transplantačných znakov darcu a pacienta, len
1 % prihlásených reálne krvotvorné bunky daruje, z čo-
ho vyplýva, že až 99 % registrovaných bude síce v data-
báze evidovaných, ale nikdy sa darcom nestanú.

Staňte sa „DOBRÁKOM OD KOSTI“, ktorý dáva nádej na
záchranu života onkologickým pacientom.

Príspevok vám priniesla spoločnosť MED-ART, ktorá patrí
k lídrom v distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu
na Slovensku. Pomoc nám je tiež blízka, preto sme spolu
s farmaceutmi zbierali v mesiaci november finančné
prostriedky pre NADÁCIU KVAPKA NÁDEJE.

Kedy ste naposledy urobili
naozaj dobrý skutok?

V roku 2016 začala NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE celo-
slovenskú verejnoprospešnú kampaň na podporu
Národného registra darcov kostnej drene SR, ktorej
cieľom bolo motivovať čo najviac ochotných „DOB-
RÁKOV OD KOSTI“ na registráciu v databáze darcov
krvotvorných buniek.

Na čo slúži registrácia v databáze darcov krvotvorných buniek?
Databáza registra darcov kostnej drene slúži ako zoznam ľudí, ktorí sú ochotní v prípade zhody

ich genetických znakov s genetickými znakmi  pacienta, ktorý napríklad kvôli leukémii alebo inému
onkologickému ochoreniu potrebuje transplantáciu krvotvorných buniek, svoje krvotvorné bunky darovať.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je viacero argumentov, prečo by registrácia v databáze darcov mala byť morálnou povinnosťou
každého zdravého dospelého občana. Ako najdôležitejšie uvádzame nasledovné:
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HALL TECHNIKA je technika ošetrenia
zubov mini-invazívnou metódou, ktorá
používa preformované korunky
z chirurgickej ocele na ošetrenie kazov
mliečnych stoličiek, uložením správne
zvolenou veľkosťou korunky cez zub
a uzatvorením kazu v zube s použitím
špeciálneho cementu.

Hlavnou výhodou mini-invazívnej HALL TECHNIKY je, že pri
ošetrení sa nepoužíva žiadna lokálna anestéza, zub sa
nevŕta (neodstraňuje sa kaz) a korunka má dlhú životnosť.
Je veľmi dobre akceptovaná deťmi. Korunka kryje celý
povrch zubu, čím sa minimalizuje vznik ďalšej kariéznej
lézie na jeho povrchu. Hall technika je klinicky efektívna
s úspešnosťou viac ako 95 %. Pre tieto výhody je celosve-
tovo uznávanou metódou a bežne používaná v praxi
(Austrália, Belgicko, Brazília, Chille, Nemecko, India, Holand-
sko, Nový Zéland, UAE, Veľká Británia, USA).
Úspešnosť techniky spočíva v oddelení biofilmu – teda bak-
térií – od prístupu k hlavnej výžive (cukry v potrave).
Kariogénna lézia sa tak stáva nekariogénnou a dochádza
k spomaleniu až zastaveniu aktivity a progresie kazu.

Bolesť a diskomfort priamo ovplyvňujú správanie 
detského pacienta počas ošetrenia. V pediatrickom
zubnom lekárstve zastávame názor „child friendly
therapy“ – ošetrenie bez bolesti a stresu. 
Tým znižujeme pocit úzkosti, budujeme dôveru a pod-
porujeme spoluprácu dieťaťa do budúcnosti.

Pri Hall technike je pre úspech dôležitá aspoň primárna
spolupráca. Ďalej je nutné, aby zubný lekár zvážil pomocou
rtg snímky indikáciu danej metódy na konkrétny zub. 

Sú stanovené presné pravidlá, kedy sa technika môže
použiť, aby bola úspešná. Ak dieťa nemá medzerovitý
chrup, je nevyhnutné ešte pred samotným nacemento-
vaním korunky nasadiť separačné gumičky na 2-3 dni.
Tento zákrok je nebolestivý, slúži len na odtlačenie zubov
od seba, aby sa vytvoril priestor pre korunku. Následne po
nasadení korunky môže dieťa pociťovať rozdiel v zhryze,
ktorý však po pár dňoch vymizne. 

Niektoré deti majú dobrú hygienu a zdravé zuby, ale sú aj
deti, ktoré prídu do ambulancie s už rozlámanými, čierny-
mi, nefunkčnými zadnými stoličkami, najdôležitejšími
zubami v detskom chrupe. Na takýchto zuboch deti
nedokážu žuť, majú bolesti, zle sa cítia, lebo pociťujú zá-
pach z úst, hanbia sa. Veľakrát som sa pýtala rodičov, prečo
to nechali zájsť až tak ďaleko. Odpoveď bola väčšinou rov-
naká: keď bol kaz ešte malého rozsahu a prišli k zubárovi,
dieťa nechcelo spolupracovať. Samotné dieťa bolo ešte
malé a spolupráca obmedzená. Kaz sa nedal ošetriť 
a postupoval veľmi rýchlo. Keby sme daný zub ošetrili už 
v rannom štádiu napr. korunkou, kaz by sa nerozšíril, zub
by tam stále bol a plnil by funkciu až do svojej výmeny.
Môžeme povedať, že existujú dve skupiny rodičov: prvá,
ktorým kovový vzhľad prekáža, a druhá, pre ktorú je
prioritou funkčnosť a orálne zdravie ich dieťaťa.
Je dobré, že detičky v tom majú jasno a majú jednotný
názor. Pre nich je korunka skôr atraktívna a častokrát sa
vo svojej fantázii premieňajú na hrdinov svojich obľú-
bených rozprávok – Ironman, vojak či pirát s lesklou pril-
bou na zube, princezná s korunkou, s prstienkom alebo
s hviezdičkou na zúbku.
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MDDr. Barbora Džafičová
stomatológ

korunky na mliečne stoličky
Child friendly therapy

Zubná ambulancia STOMAHOL
sa ako jedna z mála zubných ambulancií na Slovensku
venuje mini-invazívnym technikám ošetrovania zubov u detí
a zastáva názor „child friendly therapy“, čiže ošetrovanie detí
nie nasilu, s rešpektom na ich schopnosť spolupráce.

Biofilm – komunita mikróbov a ich produktov, ktoré spôsobujú pri dostatočnom
prísune cukrov a po dostatočne dlhom čase zubný kaz.

Pokazené, čierne, rozlámané detské stoličky vs korunka s kovovým vzhľadom. Je kovový vzhľad naozaj negatívum?

ošetrenie bez bolesti a stresu



Čo znamená pojem... exspirácia
doba účinnosti lieku

spôsob prípravy lieku

spôsob podania lieku

1
?

Čo znamená pojem... indikácia
ochorenie v príbalovom letáku, na ktoré sa liek môže použiť

ochorenie v príbalovom letáku, na ktoré sa liek nemôže použiť

ochorenie neuvedené v príbalovom letáku, na ktoré sa liek nemôže 
použiť

2
?

Čo znamená pojem... perorálne podanie lieku
podanie lieku injekciou do žily

podanie lieku injekciou pod kožu

užitie lieku ústami 

4
?

Čo znamená pojem... biologický liek
liek, ktorý je vyrobený z čisto prírodných látok

liek, ktorý vznikol za pomoci živých organizmov

liek budúcnosti, ktorý vedci ešte nevyvinuli

5
?

Čo znamená pojem... účinná látka
liek

liečivo

jedna z pomocných látok

3
?

SPRÁVNE ODPOVEDE:
1. Exspirácia lieku je doba jeho
účinnosti, teda vymedzuje obdo-
bie, kedy liek ešte možno použiť. 
Po tomto dátume sa už liek nesmie
užívať, pretože nie je zaručený 
jeho účinok a mohol by tiež viesť 
k vzniku zdravotných problémov.
Lieky po exspirácii neskladujte
doma, vráťte ich späť do lekárne.

2. Indikácia je ochorenie alebo
príznak, na ktoré sa liek môže
použiť. Jeden liek môže mať
takýchto indikácií viacero, napríklad
antipyretiká pôsobia na horúčku,
ale zároveň aj na bolesť.  Nie je však
pravidlom, že všetky indikácie
musia byť uvedené v príbalovom
letáku.

3. Účinná látka je jednou zo
zložiek lieku. Každý liek obsahuje
účinnú látku (liečivo), ktorá má 
preventívny, diagnostický alebo
liečebný účinok, a pomocné látky,
ktoré takýto účinok nemajú a ich
úlohou je napríklad uľahčiť rozpad
tablety v tele, zabezpečiť pozvoľné
uvoľňovanie liečiva či zachovať
vlastnosti lieku pri jeho skladovaní.
Jeden liek môže obsahovať jednu
alebo aj viac účinných látok 
a zároveň tá istá účinná látka 
môže byť súčasťou viacerých liekov.

4. Perorálne podanie lieku je
užitie lieku ústami, napríklad
tabliet, toboliek či sirupov.

5. Biologický liek je liek s účin-
nou látkou, ktorú za pomoci bio-
technológie vytvorili živé orga-
nizmy, napríklad bunky. Takýmto
liekom môže byť napríklad inzulín
alebo rastový hormón. Biologické
lieky sú prevratom súčasnej
medicíny a v porovnaní s inými
liekmi sú pre svoju chemickú štruk-
túru komplikovanejšie.

svoje vedomosti!
OTESTUJTE

Pri predpisovaní lieku alebo pri jeho výdaji v lekárni si neraz
vypočujeme odborné termíny. Čo je to vlastne indikácia, expirácia
či účinná látka? Vedeli by ste, čo tieto odborné výrazy znamenajú?
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Možno ste sa aj vy počas predvianočného upratovania
sústredili viac na prezretie „domácej lekárničky“

a zistili ste, že mnohé lieky sú už dávno po dátume
spotreby. Určite ste si v tom momente položili otázku:

Čo s takýmito liekmi?

16 I

KEDY VRÁTIŤ NESPOTREBOVANÉ LIEKY DO LEKÁRNE?
n ak už nebudete užívať liek, ktorý vám predpísal lekár
n ak dôjde k akejkoľvek viditeľnej zmene vlastností lieku (napr. zmena farby, 

konzistencie, vône alebo chuti lieku)
n ak je vnútorný obal lieku poškodený, napríklad popraskaná, tečúca tuba
n ak je liek po dátume spotreby – po exspirácii

Doba exspirácie je doba, počas ktorej výrobca garantuje účinnosť a bezpečnosť lieku. Po jej
uplynutí sa v lepšom prípade môže znižovať účinnosť lieku, v horšom prípade môže byť liek
zdraviu škodlivý. Doba exspirácie je vždy vyznačená na vonkajšom aj vnútornom obale lieku.

AKO MOŽNO LIEKY DO LEKÁRNE VRÁTIŤ?
Nepoužité lieky sa do lekárne vracajú len vo vnútornom obale, teda v blistri,
sklenenej alebo plastovej nádobe alebo hliníkovej tube. Vonkajší papierový
obal a príbalový leták možno zlikvidovať ako separovaný komunálny odpad.
Zníži sa tým celkový objem odpadu z nespotrebovaných liekov, ktorý sa
likviduje pomerne nákladným spôsobom. Aj lieky v špeciálnych obaloch,
napríklad inhalačné formy, treba tiež odovzdať v lekárni. Podobne aj obaly, 
v ktorých zostali zvyšky liekov, napríklad tuba s antibiotickou masťou.

MOŽNO DO LEKÁRNE VRÁTIŤ AJ POUŽITÉ IHLY A STRIEKAČKY?
Na to nie je jednoznačná odpoveď, pretože v tomto prípade musíme rozlíšiť,
kto tento použitý materiál do lekárne prinesie.
Každý právny subjekt, živostník, ktorého činnosťou takýto odpad vzniká, je
zodpovedný za svoj odpad  a mal by riešiť jeho likvidáciu cez oprávenenú
špecializovanú organizáciu. Od týchto subjektov ihly do lekárne nepatria.
Samozrejme, existuje skupina pacientov, ktorá je nútená podávať si potrebné
liečivá formou injekcie doma, čiže mimo zdravotníckeho zariadenia (napr. fraxi-
parín, inzulín...). Vtedy odporúčame, aby pacienti použité ihly a striekačky dali
do samostatnej plastovej nádoby, napr. PET fľaše a odniesli do lekárne.

ČO DO LEKÁRNE NEPATRÍ?
Medzi nebezpečný odpad z nespotrebovaných liekov nepatria výživové
doplnky, kozmetika, homeopatické lieky a zdravotnícke pomôcky.

KAM TEDA S NIMI?
Všetky preexspirované alebo nespo-
trebované lieky možno bezplatne
vrátiť do ktorejkoľvek verejnej le-
kárne. Lekáreň je zo zákona povinná
takéto lieky prevziať a mať vytvorené
miesto na zhromažďovanie liekov
vyzbieraných od obyvateľstva.
Nespotrebované lieky sú v lekárňach
uchovávané v označených nádobách
chránených proti zneužitiu až do
odovzdania špecializovaným spoloč-
nostiam, ktoré nepoužité lieky zlik-
vidujú.

Nespotrebované lieky nepatria medzi bežný komunálny odpad. Nielen lieky viazané na lekársky
predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi
nebezpečný odpad, a preto musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Ak sa táto zásada
nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené
z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí
a zvierat aj pri nízkych koncentráciách.

Lekárnik radí

Čo s nespotrebovanými liekmi?
Vrátiť ich môžete do ktorejkoľvek verejnej lekárne, 

ale je dobré vedieť, že...

NEZABUDNITE!
Nikdy nepodávajte vám pred-
písaný liek ďalšej osobe, hoci by
mala podobné príznaky ochore-
nia. Môžete jej závažným spô-
sobom poškodiť zdravie.
Takisto nie je vhodné svojvoľne
meniť dávkovanie. Akúkoľvek
zmenu skonzultujte s vaším
ošetrujúcim alebo odborným
lekárom.



Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie,
ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ ide
najmä o informácie z oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná ambulantne, pokiaľ nepresiahne 24
hodín.  Okrem všeobecných a špecializovaných ambulancií sem patria hlavne
zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, zariadenia spoločných
vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionáre a ADOS-ky. 

Za lekárov prvého kontaktu sú považovaní všeobecní lekári, gynekológovia 
a stomatológovia, ktorí majú pridelené tzv. zdravotné obvody. Podľa adresy
svojho trvalého bydliska môžete zistiť, ku ktorému lekárovi patríte a on je
povinný vás ošetriť. Pritom je ale slobodná voľba lekára stále zachovaná.

Mimo ordinačných hodín vášho lekára vám zdravotnú starostlivosť poskytne
ambulantná pohotovostná služba.

Ústavná zdravotná starostlivosť presahujúca 24 hodín je poskytovaná hlavne
v nemocniciach.

Lekárenská starostlivosť je poskytovaná v lekárňach a výdajniach zdravotníc-
kych pomôcok. Samosprávny kraj určuje tzv. lekárenskú pohotovostnú službu,
počas ktorej majú vybrané lekárne otvorené aj mimo prevádzkových hodín.

Vyskúšajte mobilnú aplikáciu: 
www.otvorenalekaren.sk
zdroj: www.e-vuc.sk

www.damipharm.sk I  17

Hľadáte najbližšiu lekáreň, 
ambulantnú pohotovosť 
alebo nemocnicu?

dôležitéinformácievždy poruke

ARNIKA
10% extrakt arniky horskej, 75 ml
Rieši problémy ako sú: modriny,

výron, pomliaždeniny, podvrtnutia,
podliatiny, opuchy.

PAGAŠTAN
10% extrakt pagaštanu konského, 75 ml

Rieši problémy ako sú: žilová 
nedostatočnosť,  zápal kŕčových žíl,

pocit unavených nôh, kŕčové žily,
opuch, celulitída, hemoroidy,

hematómy.

NECHTÍK
10% extrakt nechtíka lekárskeho, 75 ml

Rieši problémy ako sú: sčervenanie,
suchá, stvrdnutá, popraskaná pokožka,
dermat. ťažkosti: erytém, akné, vredy,
jazvy, odreniny, omrzliny, popáleniny.

HOMEOS krémy
10% extrakt z rastlín

+ hydratačný a výživný komplex
Tradičné, čisté bylinné krémy

s vysokou koncentráciou
rastlinných výťažkov z najznámejších

a najpoužívanejších bylín
s priaznivým účinkom na zdravie.

NEOBSAHUJÚ: 
parfumy, minerálne

oleje, parafín, 
silikóny, farbivá, PEG,

PPG, parabény
ani iné alergény.



Ja neviem, ale niečo sa mi na tom ich pozvaní 
na štedrovečernú hostinu nepozdáva...

Už ma to tu nebaví. Sťahujem sa...

na zábavu a relax
doprajte si čas
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...a pre bystré hlavičky sudoku s obtiažnosťou „stredne ťažké“
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Zopár vtipov
pre potešenie...
n „Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?“ 

pýta sa v práci pán Novák. 
„Manželka chce, aby som jej pomohol s vianoč-
ným upratovaním.“
„Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať
voľno!“ rezolútne to odmietne riaditeľ.
„Ďakujem,“ vydýchne si zamestnanec.  „Vedel
som, že na vás je spoľahnutie.“

n Viete, kto je v zime najmenší?
Cestári, vôbec ich nie je vidno.

n Zákazníčka: „Chcela by som kúpiť mužovi 
peknú kravatu, ktorá by zvýraznila jeho oči.“
Predavačka: „Každá kravata zvýrazní chla-
povi oči, len ju treba dobre zatiahnuť.“

n Štyri etapy života muža:
Veríš na Mikuláša.
Neveríš na Mikuláša.
Robíš Mikuláša.
Vyzeráš ako Mikuláš.

n V správach hovorili, že každý, kto vyrazí na 
cesty v tomto počasí, by mal mať so sebou 
reťaze, lopatu, deku, rozmrazovač, ťažné lano,
baterku, hever a náhradné koleso... No, vyzeral
som ráno v autobuse ako debil.

n Nerád pijem v prítomnosti manželky. Ten
pohľad, ako sa z nej stanú dve, to je jednodu-
cho niečo strašné...

n Najväčším nedostatkom alkoholu býva jeho
nedostatok...

n Blondýnka ide autom a zastihne ju metelica.
Nezpanikári, pretože si vzpomenie, čo jej radil
otec: „Kedykoľvek ťa stretne snehová búrka,
počkaj, kým pôjde okolo pluh a potom choď za
ním." Onedlho sa naozaj objaví pluh a blon-
dýnka ho nasleduje. Ide za ním trištvrte
hodiny, až pluhár vystúpi a pýta se jej, čo to
robí. Ona mu vysvetlí, čo jej v prípade snehovej
búrky poradil otec.
Pluhár hovorí: „No, s parkoviskom pred Hyper-
novou som už hotový, tak ak chcete, môžete ísť
za mnou k Tescu.“
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„Láska začína tam, kde sme schopní 
prestať myslieť na seba a...“
(dokončenie výroku Antoine De Saint Exupéryho v tajničke)

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 ekologicky čistých produktov pre výnimočnú starostlivosť o zdravie
od firmy MED-ART, s. r. o. Informáciu o výhercoch uverejníme v nasledujúcom čísle, ktoré vyjde začiatkom MARCA 2020.

ZASIELAJTE DO 19. 02. 2020
Produkty do krížovky dodala firma MED-ART, s. r. o.

SÚŤAŽTE

...a vyhrajte s nami!
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STARÁME SA O VAŠE ZDRAVIE

Aktuálny zoznam liekov
nájdete na webe 

www.vasalekaren.sk alebo 
sa informujte vo Vašej Lekárni.

Lekársky predpis

 

Na vybranélieky na receptmáme zľavyz doplatkuaž do výšky 50%.

 
Toto 
sa oplatí!

50% ZĽAVAz doplatkuna recept.

Vaša Lekáreň Rázusova
Rázusova 16, Nitra l      ) 037 32 44 111
Po – Pia: 7.30 h – 16.00 h

Vaša Lekáreň Pod Borinou
Hviezdoslavova 1, Nitra   l   ) 037 773 04 08
Po – Pia: 7.30 h – 16.00 h

Vaša Lekáreň Dami
Špitálska 13, Nitra l   ) 037 6545 318, 037 6514 472
Po – Št: 6.30 h – 21.30 h; Pia: 6.30 – 22.30 h;
So: 7.00 h – 22.30 h

Vaša Lekáreň Farská
Farská 10, Nitra   l   ) 037 6522 344
Po – Pia: 8.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň Jednorožec
Železničná 4, Dunajská Streda   l   ) 031 552 11 95
Po – Pia: 8.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň Berberis
Nemešsegská 1, Dunajská Streda l   ) 031 270 21 68
Po – Pia: 7.00 h – 16.30 h

Vaša Lekáreň Viktória
Veľkoblahovská cesta 1002/45, Dunajská Streda
) 031 552 00 99
Po – Pia: 7.00 h – 18.00 h

Vaša Lekáreň Zdenka
s rozšíreným veterinárnym  sortimentom
Hornočermánska 4, Nitra l   ) 037 7753 288
Po – Pia: 9.00 h – 17.30 h; So: 8.00 h – 12.00 h


