POD LUPOU

ASOCIÁCIA NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR
Poslaním Asociácie na ochranu práv pacientov SR je poskytovanie informácií o platnej zdravotníckej legislatíve členským organizáciám a
individuálnym žiadateľom, aktívna účasť v legislatívnom procese. Svoje ciele asociácia napĺňa organizovaním informačných a edukačných
podujatí, konferencií, prieskumov, vydávaním edukačných a informačných materiálov, vydávaním časopisov, organizovaním informačných
seminárov pre vlastné členské organizácie, účasťou v medzinárodných združeniach pacientskych organizácií.
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Občianske združenie Asociácia na ochranu
práv pacientov SR (AOPP) vzniklo v roku 2001 podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Od roku 2008 je členom Medzinárodnej federácie
pacientskych organizácií (International Alliance of
Patients‘ Organizations – IAPO). Členmi AOPP je
5 pacientskych organizácií a spolupracuje s ňou
ďalších 15 združení pacientov.
AOPP v rámci svojej legislatívnej činnosti pripomienkuje návrhov zákonov a predkladá vlastné
legislatívne podnety.
Asociácia realizovala viaceré prieskumy: Dopad
reformy zdravotníctva na občana s kardiologickým
ochorením (2005), Ekonomické a sociálne dôsledky

zvyšovania nákladov na zdravotnú starostlivosť u občanov s chronickým ochorením (2005), Ekonomická
dostupnosť liekov pre obyvateľov SR (2006), Vplyv
reformy zdravotníctva na život chronicky chorých
pacientov (2006), Postoje obyvateľov Slovenska
k zmenám v zdravotníctve (2007).
Ďalej AOPP uskutočnila iné projekty, napríklad
v roku 2002 projekt Phare – Poradenstvo občanovi ako pacientovi, v roku 2005 diskusné fóra pod
názvom Informovaný pacient, v roku 2006 projekt
Diadialóg – pekne od srdca, zameraný na meranie
vybraných ukazovateľov poslancom parlamentu.
V rámci svojej edičnej činnosti vydala AOPP tri
publikácie: Reforma zdravotníctva (2004), Starší ob-

čan v reforme zdravotníctva (2004), Európska charta
práv pacientov (2008).
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MOŽNOSTI HOMEOPATIE
PRI OSTEOPORÓZE –

OSTÉOCYNÉSINE
OSTÉOCYNÉSINE – homeopatická voľno predajná špecialita
Zloženie: Calcarea ostreica 3 DH, Calcarea fluorica 3 DH,
Calcarea phosphorica 3 DH, Sulfur iodatum 4 CH

Pôsobenie OSTÉOCYNÉSINEu:

• upravuje metabolizmus vápnika a fosforu, pomáha zabudovať vápnik do kosti,
• zlepšuje pevnosť spojivového tkaniva (šľachy, kĺby, koža),
• podporuje celkový a energetický metabolizmus, ovplyvňuje činnosť endokrinných žliaz.

Klinické pozorovanie s liekom OSTÉOCYNÉSINE:

(MUDr. Palušová, Košice, 2007)
• denzitometricky vyšetrených 71 žien s osteopéniou a osteporózou
s vyhodnotením T- skóre kostnej denzity.
Ostéocynésine podávaný 2x denne 1 tableta po dobu 1,5 roka.

Záver:
• už po pol roku užívania lieku Ostéocynésine došlo k vzostupu
kostnej denzity v priemere z -2,75 T skóre na -2,28 T skóre,
• po 1 roku sme zaznamenali vzostup kostnej hmoty v priemere
z -3,25 T skóre na -2,52,
• po 1,5 roku užívania lieku zlepšenie v T skóre v priemere z -2,67
na -1,92. Všetky výsledky sú štatisticky významné.
• podávanie OSTÉOCYNÉSINEu má význam pri akomkoľvek stupni
osteoporózy (pri ťažších formách spolu s kalciovými preparátmi
a event. vitamínom D).
Doba liečby
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p

0,5 roka

n=71

-2,75

-2,28

4,00E-10

1 rok

n=33

-3,25

-2,52

5,00E-10

1,5 roka

n=25

-2,67

-1,92

1,30E-09

Bližšie informácie o liekoch nájdete na www.boiron.sk, kontakt na lekára homeopata na telef. čísle 02/49102210. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu,
prípadne
sa poraďte
so svojím lekárom
alebo lekárnikom.
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