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.3J ^eČne1 transp|antačnej technike lekár
^ enouŽifva skalpel, nepocítite bolesť a na hlave vám
lezo,stane nepekná )azva. Je vhodná pre muŽov aj
D]'"e Ženy" Nie však pre kaŽdÚ pe aŽenku
'0,

SKALPEL NEPOTREBUJEM

E
jeho tím ako jediní v strednej
Eur pe ,,Sadia" vlasy met dou FM. ,,PoužíVame ju už šiesty rok a momentálne je to najjemnejšia technika," wrdí lekár a porovTláva ju
so staršímipostupmi. Pri ,,stripovej" met de

MUDr. Hajduk

a

chirurg vyrezalprrížokkoŽe s vlasmi nad
ušami alebo zboku. Potom ho rozdelíl na malé
čiastočky, štepy, ktoré preniesol na bezvlasové
miesta. Nedostatkom boli nevzhladné a bolestivé jazw, ktoré po odbere ostávali vo vlasovej

časti. Poslednych osem rokov nahrád Za Zasta-

ran

-as,c.--e

)n

rrranspiantácia

s:clrorri nnuzskom

_nuť i

i"*-:.

i

e na;ríčinnej šia

alrcrogennej alopécii' teda

pri

k1a-

pleširení...Mladší

nan_l naiČasteiŠiechodia

reť:lucmtr Lernenom. starŠís r-áčšrrni
:_e'Šn:::.- :lJi.'Or' \tLDr. Peter Hajduk. špecias

-o

-,... z ?rah.,'. }mcry-posobí

a-1

na bratislavskej k1i-

nike Esthenc.

,,Maj vyhodu,

ze ím mÓžeme odo-

,,

berat

ako prvotná operácia.,,Dobré qiisledlq/ máme
aj s potirazo:tymi alopéciami, keď pacientí

prídu o vlasy po popáleninách, urazoch hlavy,
zásahu elektrickr" prridom či rádioterapii."
A kuri zne prípady? ,,Klientka si dala doplniť chÍpky na ohanbí. Inej Sme transplantovali vlasy nad ušami. Prišla o ne, keď ju učítel
ako dieťa ťahal za pačesy. Po štyrídsíatich ro_
koch si konečne mohla spraviť čes. No určite
najzaujímavejšíbol muž zKazachstanu. Jeho
mužská okrasa nezodpovedala miestnej m de
a

cítil sa sociálne a pracovne znerryhodneny. Vďaka dorobenyrn fiizom je
teraz na poste, po ktorom

tuží|."

techniku oveťa šetrnejšia FUE transplantácia. operatér vyberie ihlou, ktorá má
0,9 mm až7 ffiffi, lenjednu folikulárnu jednotku. Tá obsahuje maxímálne jeden až štyri
vlasy a potom sa prenáša na prrjmové miesto.
,,Pre nás je však už ajtaká ihlička hrubá, my

používame ešte tenšiu, s priemerom 0,65 mm.
Vyt ahuj e me riou

jed

notlive folikulárne

jed

notlcy

tak, ako prirodzene rastu. Nič nekájame, nezašívame, skalpel ani nemáme Vo vybave. FM
met da nezanecháva jazvy' preto je vhodná aj
pre ženy."

A1

dierlqi po odbere štepov

s

veťmi

malé, preto sa darcovské miesto Zbytočne nezníčíarychlo sa zahojí. Ďalšou r1yhodou je, že
v príjmovom mieste sa ne\T/tvorí

hrbolatákoža,

naopak, ostáva hladká a štepy dokonale zapadnrí do vpichov. ,,Zo sto osadenych štepov sa
ujme deváťdesiatpáť," nlrdí doktor Hajduk.

NA CELÝ DEŇ
Dlžka zákroku záisíod rozsahu

aj chlplqr
z

hrudníka, bru-

cha a nÓh, ak

torturou. Prvá fázatrválen páť minrit. Pacient si
ťahne na brucho a dostane

lokánu ,,tlakouí"
anestéziu. Darcovské miesto sa ostrih á apnpraví nazákok.Zneho sa postupne odoberajrí

totiž z velkej časti nerovnováha testoster nu.

štepy. Táto časťzákoku trváhodinu až dve

AJ rÚzY n 0BOČlr
Iné dámy

a

žiadajusk r zahustenie preriedenych

vlasov. ,,Ide o difuznu alopéciu, pri ktorej musíme dobre zvážít,či bude efektívna. Ak náy
deme kvďitné darcovské miesto s hrubšími
vlasmi, je to možné," pokračuje sktíseny
operatér. Ďalšie

maj

záujem o tipravu

\.1
J

-t

t)

:
:

pa_

&*

ného roztoku v chlacničke. Pacient sí ide oddychnuť, po
dvadsiatich

min tach

sa

Tentoraz si sadne do
kresla. Najprv sa

na rekonštrukciu obočia, o ktoré prišli
neustálym vytrhávanítn. ,,Máme aj
cientov s ložiskovou alopéciou, 1o-

polhodiny. Vlasy Sa neupravujrí, aby
sa nepoškodili, len sa vložia do živ-

wáti na operačnrísálu.

vlasovej línie, no čoraz častejšiechodia

{

počtu vklada-

treba." Mužsképlešivenie
však trápi aj ženy, zapríčitujeho

-J

a

nych štepov, určite však treba rátats celodriovou

umírvi príjmové
*

miesto, potom operatér urobí do kože malé

žisko však musí byt stabilné - nesmie
Sa rozrastať ani pres vať." Robia aj

s

vela opráv po starších, nevydarenych

do ktorych vkladá

transplantáciách. Srí ovela náročnejšie

so Zdruie

vpichy, otvorčelcy
priemerom 0,65 ffiffi,

štepy. Musia mať rov-
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Pomáhajrí pri liečbe riypadanych ložísk
alebo preriedenych vlasov voťnopredajné

"rlObh-?
l;'l.

lde o 1oká1nu liečbu. Na trhu je veťa
::l) lnor-. balzamoy, roztokov na vtieranie,
,]:.:r-,,, Spre1ol_ aj r.lasovych mliek s qÍťaž: :]- ] l.' ]tn. z obiiní-ch klíčkov,S ovocnymi
j
- - :-:,- - !
r
'
l_ _;:_-._:]ll t_cinné
su'v1robky
s kyselinou
' i : - ] _ l'_ ,-']t1*. l'torá patrí medzi záHadné
-(

-*rl
__-_":

i._,'-.

kajšiu liečbu vypadávania vlasov. Inyrni činnymi látkami su dráždivétinktríry. Váčšinou

s

dzenia _ nesmtí ich používaťdetí a alergicí.
Nevyhoda je aj to, že keď prestanete
vlasy ošetrovať, často vypadn znova.

to liehové roztoky, ktoré sa dobre rozotie-

raju a nezapáchajti. obsahujrí resorcín, kyse-

linu salicylov a iné aktívne látky. Pri
ložiskovom Vypadávaní vlasov používame aj
injekcie s rymito látkamí, aplikujeme ich
priamo do vlasouych cibuliek. VeIké nádeje sa

vkladali do prípravkov, ktoré obsahovali mi_
noxídil. S naozaj ričinné,ale maj aj obme-

\,)

A čo tablety a inftízie?
Hovoríme o vn tornej liečbe. Iudia s alopéciou užívajuvitamínyskupíny B, ale aj C, D, E,
K, P a minerály vo forme tabliet alebo kvapiek. Vyborny prostriedok na povzbudenie
rastu vlasov suvyÍ.ažkyzrias a želatínovécuk-

ríky. Špeciálne líeky sa podávajri

vo forme
tabliet alebo infuzíí.Vo velm i v ážnych prípadoch siahame po hor-

-.-----..
_._- _:_:*___:,L_-

monálnych liekoch. Pou žívame
aj lieky, ktoré zdanlivo

ffi'
iÍ

spoločné.Náhodne sa zistilo,že
na vysoky krvny
tlak sa ako ,,nežiaduci činok'' ob-

prí užívanílieku

jawje zlryraznené ochlpenie. Muži
s

preriedenym vlasorrym porastom
nádej aj v lieku používanom na
liečbu ochorenia prostaty.

mal

Volba liekov je vyhradne v rukách dermatol ga. Pacient

'

musí byt prísne sledovany

I

a chodiť na pravídelné

laborat rne kontroly
niektorych vybranych parametrov. Posledn á mož-

nosť pre

ludí, čo sa

nezmieria s alopéciou, je
transplantácia v1asol
.
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Ktorí SÚ Viac SeXi?

:Éj'S:_ ' 1 .tr"": lnlroczené r-lan'a

Hustri hrivu povaŽujeme za symboi m1adosti, atraktivity, spechu. Nepriamo to potvrdil aj fešák George Clooney. Je
presvedčeny, že za rispechy u Žien vďačíaj
bujnym viasom. Svoje o tom vie aj politik
Silvío Berlusconi a hollywoodska hviezda
Nícolas Cage. Ten bol dokonca pron-linentnym klientom doktora Petra Hajduka * raz

kopírovať

!;]:] .*: :a-Ť;. ..trresadzanie" je naročnéna prej*':..:: :. _.15' [ni-a ŠtlnaZ osemhodín.
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lemane obriazan hiaru. Dáte
r
'
-,- :--i-...*- Si:\.'; a 0 Damast mlnUt mO-

ide o prírodzeny proces. Pod dvoch-troch mesiacoch narast nové, trvalé.
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PARADA

Čosl STOJí

Rozhodli ste sa,že si zadovážitebohatšítičes?

l''-ri,3Dal Sa. SamO-

Il: *,: * -:".. - : -,::":.:-,-tr: :SIa pfa"n-idla. na_'"'- ':. : j :-_-:_* :=_esle_ Čípsr-chickei
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Cena za jeden štep je 3,30 eura (99

jednom zákroku vám

:,

''presadia"

kor

n).

Pri

p

herci Ján SlezákčiJán Galovič sa netaja
,,nadrobenymi" vtrasmi. Na druhe.j strane,
hore bez v bec nepr ekáža exbondovi Seanovi ConnerYffiU, tenistovi André Agassimu
ani Dušanovi Cinkotovi. A právom!

príbližne600

ažI200 štepov. Ich presnypočetzáisíod rozsahu vykonu, hustory a kvality

v New Yorku, traZv Prahe. Aní slovenskí

vodnych vla-

duk. ,,Nejde to, keď je darcovská plocha mďá,
srí jemné, nekvďitné ďebo tenučkéa me-

vlasy

s

dostatočne relké na to.

sor. Celkovrj invesdciu do vylepšeného qfuoru si

dzery medzi nimi nie

terazuž lahko vyrátate. Neodradila vás? V ponadku. Možno vás viac schladí konzultácías lekárom. ,,Nie každáďopéciaje vhodná na
transpiantáciu," upozor uje MUDr. Peter Haj-

aby sme tam bezpečne vsunuli

traindikáciami

s

r1as. Kon-

nor1'_

aj zápalové ochorenia koze.

psoriáza. cukrovka, ochorenia šdnrej ŽIan'a iné
choroby."
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nych a inych diel a z čínností,
ktoré nie
živnosťouani podnikaním.
Zamestnanci, ktorí minuly rok
mali viacerych zamestnávatelov
s časne alebo po sebe nasleduj cich a ich príjem kolísal pod
sumou a nad sumou 56 283 Sk.

s

Samoplatitelia, ktorí mali ročny
pÚem vyššíako 64332 Sk, teda
mesačne zarobíli viac ako 5 361 Sk.

Poistenci štátu, teda aj

študentí a d chodcovia,
ktorych príj em presiahol
za minuly rok sumu

Spoločná zdravotná

poisťov

fl,

M.szp.sk,

info-

linka za cenu miestneho hovoru
0850 37I 443každy pracovny
deri od 8.00 do 16.00 hod.

Union zdt avotná poisťov a,
wvwv.unionzp.sk, infolinka za
cenu miestneho hovoru
0850 003 333 každy pracovny

de

od 7.30 do 18.00 hod.

Všeobecná zdravotná pois_
ťov a, WWW.Vszp.sk, infolínka
za cenu miestneho hovoru
0850 003 003 každy pracovny
deri od 8.00 do 18.00 hod.

64332 Sk. Vl,inimku majri
'-),"r',.0i" t1.
i,
:i..t.

činnosti osobného asis_

Do 31. maJa 2009 resp. 1. jrina,
ako zamestnanec m žete požíadať. zamestnávatela o vykonanie
ročnéhozríčtovania.
30.
n - posledny termín podania ročného zučtov anía.

tenta, prenájme, ak sa

z ich prrjmu vyberá da
zrážkou okrem prdmu zo
závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatriujri ne-

ROčné
"ďffiE
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ď

..sbii

qfu-
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zdanitelné časti základu
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Ak ho podávate Sami, čaS máte do

konca juna. Kedy tak musia urobiť a)
dÓChodCovia?

nohí drifali, že minís_
terstvo zdtavotnícťva
zrušíročnézričtovanie zdravotného poDo systému však zarok
'lstenia.
2007 prinieslo takmer 30 míli nov kor n (necelych stotisíc eur).

t:i,í i.} r:1{-} ?,štíj'':*í? {.:T'}

iz"+

';

dane a da ovybonus,
alebo ak ich prumy pochádzaju
z doh d o prácach vykonávanych
mímo pracovného pomeru.
p#x*ffi3
Zučtovanie sa robí v slovenskych
korunách, ale nedoplatok sa platí
v eurách.
?a,i-:*:

Í:iii !:n{;T: il1,!

i:.=

j

Tlačivo nájdete v pobočkách poisťovníalebo na stránke ministersťva zdt av otnícťva WV\rW. rzzp. sk.

283 Sk a aj viac ako

Podávate ho v zdravotnej pois_
ťovni, v ktorej ste boli poistení
k 31. decembru 2008 osobne
alebo doporučene poštou.
V takom prípade rozhoduje
dátum na pečiatke. Aby zričtovanie za vás podal zamestnávatel,
musíte ho o to požíadaťdo konca

56 2B3 Sk. Ak ste zarobili každy

mája!

amostatne zár obkovo činné
osoby, ktoré v roku 2008 vykoná_
S

vali samostatn zárobkow činnosť čo i len jeden deri.
Zamestnanci, ktorí mali počas
roka kolísavé prímy, čižemesačne

Preto sa rušíťnebude a, žiaÍ',ani
zjednodušovať. s vypírianímtlaČir.a vám poradia v pobočkách
zdravotnych poisťovní. Nenechá_

mesiac menej ako 56 283 Sk alebo

l_ajte si to však na poslednri

každy mesiac viac ako

WWW. apollo. sk,

chlďu. ,,Venujte sa tomu aspo

56 2B3 Sk,

linka 0800 I20 004 každy pra-

začiatkom jrina. Vtedy nie je taky
íntenzívny prílev formulárov anÍ
l'udí žíadajucich o pomo c," tadí
Zuzana Horníková zo zdravotnej

Zamestnanci, ktorí mali prrjem
z inej samostatnej zárobkovej čin_
ností, napríkl ad z poskytnutía
priemyselnych alebo autorskych

poisťovne

D

vera.

s2 Zdruie

zarobili v hrubom aj menej ako 56

z

čtovanie nepodávate.

práv, príjmov zvydávanía líterár_

Apollo zdravotná poisťov a,

covny

* I ,:. i"i iii'i : io;'1'

tí, čo zarobili na rrykone

de

bezp|atná info-

od 8.00 do 18.00 hod.

D vera zdtavotná poisťov a,

j

31. august

- poisťov a oznámi

vyšku nedoplatku alebo preplatku na zdravotnom poistení
v prípade, že ide

aspo

o 3 eurá

(90,378 Sk).
30. september _ Zamestnávatel

vám oznámivyšku nedoplatku
alebo preplatku.
31. okt ber, resp. 2. november
musíte VyIoWtať nedoplatok na
poistnom.
N*VE&TK.E

Ak ste mali odklad dariového priznania za rok2008, z čtovanie
zdtavotného poistenia musíte Vykonať do 30. septembra.

i{ži;?1i v :',= ? */-.,z'7 :.=
Úrad pre dohlad nad zdtavotnou
?'

starostlivosťou vám m že dať po_
kutu vo vyške 165e (4 970,79 Sk)
pre fyzické osoby, čižepoistencov, a 3 319 ,39 , (99 999, 943 Sk)
pre právnické osoby, čižeplatite_
Iov poistného, ak ho nepodajri
alebo nevyrovnajr.í včas nedoplatok. Zdravotná poisťovria m že
žiadat aj rirok z omeškania.

www. dovera. sk, bezplatná ínfo_

linka 0800 150 150 fungujríca
nepretržite

text Veronika DANIČOVÁ

foto ARcHÍv, p'ofimedia.sk

