Milí čitatelia,
prinášame vám septembrové číslo Newsletteru. Na úvod reagujeme na najpálčivejší problém,
ktorý dnes trápi mnohých Európanov. Ponúkame vám utečeneckú tému, ako ju vidí renomovaný
lekár, aj s možnými zdravotnými rizikami pre domáce obyvateľstvo.
Posvietili sme si aj na právnu stránku zdravotnej starostlivosti, a vysvetlíme,
ako môžu hormonálne zmeny v tehotenstve ovplyvniť kvalitu zraku
Želáme vám príjemné čítanie.
Váš SLOVENSKÝ PACIENT.

Osoby so ZŤP nesmú byť
trestané za prijímanie
darov!
Bývalá novinárka sa rozhodla pre politiku v roku 2010. Pred
dvoma rokmi vymenila KDH za Lipšicovu NOVU, kde je
podpredsedníčkou.
Rodená Bratislavčanka pôsobila v 90. rokoch v rôznych
médiách, okrem iného aj v TV Markíza a v Slovenskom
rozhlase. Vyrastala vo frankofónnom Alžírsku, hovorí
plynule po anglicky a po francúzsky. Mgr. Jana Žitňanská
momentálne pracuje ako poslankyňa Európskeho
parlamentu.

Utečenci: Predstavujú pre
nás zdravotné riziko ?
Európa už mesiace čelí vlnám migrantov, ktorí utekajú zo

svojich krajín buď za bezpečnejším, alebo z ekonomického
hľadiska lepším životom.
Nápor migrácie, ktorá tu vždy bola, je obrovský, a
obyvatelia Európy sa cítia ohrození a vystrašení.
Jedným z mnohých mýtov, ktoré o utečencoch kolujú, je
presvedčenie, že so sebou prinesú na európsky kontinent
rôzne choroby.

Informovaný súhlas
pacienta:
Kedy ho podpísať ?
Problematika informovaného súhlasu je zložitá, ako pre
pacienta, tak aj pre lekára.
Napriek svojej zložitosti, je základom vzťahu medzi
pacientom a lekárom pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.

Hormonálne zmeny v
tehotenstve môžu zhoršiť
kvalitu zraku
Tehotenstvo môže u zdravých žien spôsobiť mierne
zhoršenie videnia. U krátkozrakých žien zas urýchliť
nárast mínusových dioptrií.
Súvisí to s hormonálnymi zmenami, najmä
nadprodukciou hormónu relaxín. Jeho hodnota počas
tehotenstva stúpa až dvadsaťnásobne.

Získajte zľavu a podporte
slovenských farmárov
Ponúkame vám kódy na exkluzívne množstvenné zľavy s
Lokapetitom. Nazebudnite, čím viac nakupujete, tým viac
farmárov podporíte a tým zdravší budete. Doprajte si lepšie
potraviny už dnes.
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