
teória a prax farmaceutický laborant | ročník 06 | číslo 33 | december 2017

25

www.pobtex.cz
www.loana.cz

Loana a Lonaris je výrobní značkou kompresivních produktu 
s nejdelší tradicí na českém a slovenském trhu. Jsme také výrob-
cem ponožkového sortimentu se speciální úpravou, například  pro-
ti klíšťatům nebo s vůní včetně antibakteriální úpravy se stříbrem.   
Obchodní zastoupení nám zajišťuje firma Pobtex s.r.o.

NANO MEDI

ponožky pro diabetiky

ponožky proti únavě

ponožky pro teplé nohy

ponožky s vůní

ponožky proti klíšťatům

ponožky EN
ERG

Y

Mnohokrát sa nám v živote stane, že 
stretneme niekoho, koho správanie a 
prejav sa nám zdajú čudné, prekvapia 
nás a niekedy aj pobúria. A pritom ten 
človek zato ani nemôže, pretože svoj 
„syndróm“ a jeho špecifiká dostal do 
vienka pri narodení.
Združenie Praderovho - Williho Syndrómu je členská organizácia, ktorá 
má v súčasnosti 16 členov. Sú to všetko rodiny, ktoré majú dieťa s PWS. 

Čo je Praderov – Williho syndróm? 
Praderov-Williho syndróm je genetická porucha, ktorej typickým preja-
vom je znížený svalový tonus, charakteristické črty tváre (úzka tvár, man-
dľové oči, malé ústa, tenká horná pera), nízka postava, neúplný sexuálny 
vývoj, rôzny stupeň porúch mentálneho vývoja, problémy so správaním a 
chronický pocit hladu, ktorý vedie k nadmernému prejedaniu sa už po  
2. roku života a život ohrozujúcej obezite. 
Organizujeme spoločné stretnutia, publikujeme informácie na webových 
stránkach, vydávame informačné letáky a spolupracujeme s ostatnými 
národnými združeniami podobného formátu, ako aj s nadnárodnou orga-
nizáciou IPWSO, ktorej riadnym členom sme sa stali v októbri 2006.

pacientske organ izác ie

Združenie 
Praderovho – Williho 
Syndrómu (PWS)

Občianske združenie Prader-Williho syndrómu
Kocmál 551/10, 026 01 Dolný Kubín
Konateľ: Ľudmila Schenková, email: schenk@dkubin.sk, tel.: 0907 889534
Bankové spojenie: ČSOB Dolný Kubín, č.ú.: 4004046645/7500
IČO: 45006016
http://www.pwsyndrom.sk/co-je-pws/

KARDIOKLUB SK  je celorepublikovým, dobrovoľným, pacient-
skym občianskym združením, pôsobiacim na celom území Slo-
venskej republiky. Kardioklub SK je prvou pacientskou organizá-
ciou zo Slovenska, ktorá bola v roku 2007 prijatá za člena Sveto-
vej pacientskej organizácie IAPO (International Alliance of Patient´s 
Organizations) v Londýne. Kardioklub SK zastrešuje kardiokluby 
v Slovenskej republike.
Cieľom Kardioklub SK je pomáhať ľuďom so zdravotným postih-
nutím srdcovo-cievneho systému a srdca, pri riešení ich sociál-
nych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a po-
trieb.
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