
 

  

Vážení čitatelia. 
 
Od začiatku tohoto kalendárneho roka sme spoločne so Slovenskou urologickou 
spoločnosťou začali intenzívne pracovať na projekte, ktorého cieľom je vybudovať sieť 
funkčných „ČIK centier“ – špecializovaných urologických pracovísk, ktoré nad rámec bežnej 
praxe budú pomáhať ľuďom s poruchami močenia a intermitentnou katetrizáciou.  
V máji začalo svoju činnosť 23 ČIK centier v rámci celej SR. V tomto čísle nášho časopisu 
nájdete kompletný prehľad o ČIK centrách a o tom, aké služby ponúkajú.  
 
Čo sme Vám pripravili na čítanie v májovom čísle?    

 
o  Čo je to ČIK centrum? 
o  Z cestovateľského zápisníka Kristínky Pechovej 
o  Pitný režim u ľudí s poruchami močenia 

 
    Prajeme Vám príjemné čítanie!                   Tím Coloplast A/S 



Čistá intermitentná katetrizácia je už dlhšie považovaná za zlatý štandard v 

liečbe porúch vyprázdňovania neurogénneho močového mechúra 2. Jej správne 

každodenné vykonávanie prináša ľuďom s poruchou vyprázdňovania 

močového mechúra  mnohé zdravotné aj sociálne benefity a má ďaleko menej 

nežiaducich komplikácií a rizík v porovnaní s inými metódami liečby.                    

Z výsledkov odborných štúdií však vyplýva, že mnohí pacienti (až 50%) zlyhajú v 

tejto liečbe v priebehu prvých piatich rokov od nastavenia7 

 
Prečo je to tak?  Prieskumy v tejto oblasti odhalili, prečo sa pacienti tejto metódy 
spočiatku boja a tiež aj najčastejšie príčiny, prečo pri jej praktizovaní tak často 
zlyhajú.   
 
Najčastejším dôvodom je ale stále neinformovanosť. Žijeme síce v dobe 
informačného boomu, informácie rôznej kvality sa na nás valia so všetkých 
strán, ale zároveň v dnešnom svete chýba čas.  Čas na dôkladné vyšetrenie 
u lekára, čas na overovanie si informácií, čas robiť veci dôkladne a poriadne... 
 
Preto potom prídu zlyhania... Ak nie je čas na odstránenie strachu z používania 
nejakej metódy liečby, strach napokon zvíťazí. Ak nie je dostatok času porozumieť 
fungovaniu svojho tela – nikdy nebudeme vedieť, prečo a ako telo vlastne funguje. 
Ak nie je čas na tréning niečoho – nikdy to nebudeme vedieť vykonávať... a tak 
by sme mohli pokračovať ďalej.  
 

Lenže my takto 
pokračovať nechceme. 
Spoločnosť Coloplast 
predsa pomáha zlepšovať 
život ľuďom s intímnymi 
zdravotnými problémami 
– a to nielen výrobou 
kvalitných zdravotných 
pomôcok, ale aj svojimi 
službami v rámci 
programu Coloplast 
Kontakt.  Preto sme 
odpovede na otázku „ako 
pomôcť ľuďom pochopiť 
výhody čistej 

intermitentnej katetrizácie (samocievkovania) a naučiť ich prekonať  strach 
a predsudky ?“ začali hľadať spoločne s urológmi, ktorých združuje Slovenská 
urologická spoločnosť.  
 
 

Čo je to ČIK centrum?  



Pacient potrebuje čas. Kľúčom k úspešnému zvládnutiu samocievkovania je 
dostatok času pre pacienta, aby pochopil:  
 

- Ako funguje jeho močový systém, akú má anatómiu a ako sa treba oň 
starať v rámci udržania zdravia. 

- Aké zdravotné a sociálne výhody mu samocievkovanie môže priniesť a ako 
tieto výhody dosahovať. 

- Ako správne vykonávať techniku samocievkovania. 
- Že na svojej ceste životom nie je sám a stále sa má na koho obrátiť so 

svojimi otázkami. 
 
Vedeli ste, že až 53% žien, ktoré si majú zaviesť katéter do močovej rúry, majú 
problém nájsť jej ústie?  Odborné štúdie tiež ukazujú, že zo samocievkovania majú 

väčší strach muži, ako ženy. Až 50% mužov má 
zábrany zaviesť si katéter do močovej rúry, 
pričom najväčšou prekážkou je strach z bolesti. 
Tiež práve muži považujú túto metódu liečby 
za veľmi invazívnu a nepríjemnú.  
 

Pomoc by mohlo poskytnúť špecializované 

urologické pracovisko – ČIK centrum. 

„V rámci bežného chodu urologickej 

ambulancie je niekedy doslova nemožné 

poskytnúť pacientovi primeraný čas a priestor 

na to, aby sme ho dostatočne informovali o všetkom a zároveň aj naučili 

správne vykonávať samocievkovanie“ priznáva lekár urológ. „Bežne ošetríme 

denne v urologickej ambulancii 40 a viac pacientov, takže v priemere mám na 

pacienta cca 10 minút“. Žiaľ, v našom systéme zdravotníctva je to fakt. 

Špecializované ČIK centrum je urologické pracovisko reprezentované urológom 

a urologickou sestrou. Lekár ako odborný garant indikuje samocievkovanie, 

predpisuje zdravotné pomôcky a stará sa o odborný dohľad nad samotnou 

liečbou. Na sestre je potom hlavne praktická časť celého procesu – ako trénerka 

nielen vysvetlí pacientovi ako správne zaviesť katéter do močového traktu, ale 

ho to aj prakticky naučí vykonávať. Pod jej odborným dohľadom si pacient 

techniku samocievkovania vyskúša sám na sebe a spolu so sestrou odstráni 

niektoré zásadné chyby pri samocievkovaní. Celý teoretický aj praktický nácvik 

nezaberie viac ako 45 minút.  

 



V rámci spoločného projektu so Slovenskou urologickou spoločnosťou (SUS) sa 

podarilo vybudovať sieť ČIK centier, ktorá by mohla dostatočne pokryť územie 

Slovenska. K 1.5. 2019 sa do projektu prihlásilo 23 urologických pracovísk.   

Tu je zoznam pracovísk, ktoré 

fungujú aj ako ČIK centrum.  

Prakticky to znamená, že 

niektoré dni v týždni majú 

vyhradené pre pacientov, ktorí sa 

potrebujú naučiť správne sa 

cievkovať.  Keďže teoretická 

príprava spolu s tréningom ČIK 

trvá cca 45 minút, je potrebné sa 

vopred telefonicky objednať 

a dohodnúť si termín. Táto služba 

je pre pacienta bezplatná.  

BRATISLAVA:  

BA 

Pracovisko: J.BREZA MEDICAL s.r.o. 

Adresa:  Limbova 5, 833 50 Bratislava 

Lekár: MUDr. Ján Breza  

Sestra:  

tel. kontakt:  +421903415281 
      

      

BA 

Pracovisko: Urologická ambulancia CUIMED s.r.o. 

Adresa:  Strečnianska 13, 851 05 Bratislava 

Lekár: MUDr. Peter Kertes 

Sestra: Magdaléna Mászárová 

tel. kontakt:  +421262250086 
      

      

BA 

Pracovisko: UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:  Antolská 11, 851 07 Bratislava 

Lekár: MUDr. Martin Romančík, PhD, MPH 

Lekár: MUDr. Lenka Vačková 

Sestra: Adriana Morgensteinová, Tatiana Mocková 

tel. kontakt:  +421268672813 

 

 

Kde sa ČIK centrá nachádzajú?  



ZÁPADNÉ SLOVENSKO :  

TN 

Pracovisko: Urologické oddelenie FN Trenčín 

Adresa:  Legionárska 25, 911 71 Trenčín 

Lekár: MUDr. Peter Kohútek 

Sestra:  
tel. kontakt:  +421326566110 

      

      

NR 

Pracovisko: Urologické oddelenie FN Nitra 

Adresa:  Špitálska 6, 944 01 Nitra 

Lekár: MUDr. Anton Maňák 

Sestra: Viera Kopernická 

tel. kontakt:  +421376545211 

      

      

LV 

Pracovisko: Urocentrum Levice s.r.o. 

Adresa:  ul. Slobody 5341/14, 934 05 Levice 

Lekár: MUDr. Ladislav Macko 

Sestra: Mária Tóthová 

tel. kontakt:  +421905242689 

 

TT 

Pracovisko: Urologická klinika FN Trnava 

Adresa:  A. Žarnova 11, 917 01 Trnava 

Lekár: MUDr. Erich Mikurčík 

Sestra: Alžbeta Takácsová 

tel. kontakt:  +421335938111 
      

      

NR 

Pracovisko: UROVED s.r.o. Urologická ambulancia 

Adresa:  Čajkovského 46, 949 11 Nitra 

Lekár: MUDr. Marek Brezovský, PhD. 

Sestra: Michaela Minárová 

tel. kontakt:  +421376422654 
      

      

KN 

Pracovisko: NZZ - súkromná urologická ambulancia 

Adresa:  Eötvösova 37, 945 01 Komárno 

Lekár: MUDr. Richard Zács 

Sestra: Mária Bölcskeiová 

tel. kontakt:  +421357704404 

 

SI 

Pracovisko: Urologické oddelenie FNsP Skalica a.s. 

Adresa:  Koreszkova 936/7, 909 01 Skalica 

Lekár: MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD 

Sestra: Petra Hrnčírová 

tel. kontakt:  +421346969108 

      



      

PN 

Pracovisko: UROX s.r.o. Urologická ambulancia 

Adresa:  Winterova 41, Piešťany 

Lekár: MUDr. Milan Gajdoš, MPH 

Sestra:  

tel. kontakt:  +421905254148 

      

      

GA 

Pracovisko: Svet zdravia a.s - Nemocnica Galanta 

Adresa:  Hodská 373/38, 924 01 Galanta 

Lekár: MUDr. Ondrej Hajduk 

Sestra: Andrea Dubová 

tel. kontakt:  +421317833780 

 

STREDNÉ SLOVENSKO:  

ZA 

Pracovisko: Urologické oddelenie FNsP Žilina 

Adresa:  V. Spanyola 43, 010 07 Žilina 

Lekár: MUDr. Ľubomír Čimbora 

Sestra: Antónia Majzelová 

tel. kontakt:  +421415110435 

      

      

PD 

Pracovisko: Urologické oddelenie NsP Bojnice 

Adresa:  Nemocničná 2, 972 01 Bojnice 

Lekár: MUDr. Peter Čech, PhD 

Sestra: Ľubica Mittašová 

tel. kontakt:  +421465112426    +421465112429 

      

      

PD 

Pracovisko: Urologická ambulancia s.r.o. 

Adresa:  Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza 

Lekár: MUDr. Vladimír Kittel 

Sestra: Andrea Rozenbergová 

tel. kontakt:  +421465433936 

 

MT 

Pracovisko: Urologická klinika JLF UK a UN Martin 

Adresa:  Kollárova 2, 036 01 Martin 

Lekár: MUDr. Martin Jonáš 

Sestra: Gabriela Harceková 

tel. kontakt:  +421434203335 
 
      

 

 

 

 

      



LM 

Pracovisko: Súkromná urologická ambulancia 

Adresa:  J.D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok 

Lekár: MUDr. Henrich Klečka 

Sestra: Gabriela Machovičová 

tel. kontakt:  +421908237283 

 

BB 

Pracovisko: Urologická ambulancia UROplus s.r.o. 

Adresa:  Spojová 25, 974 01 Banská Bystrica 

Lekár: MUDr. Magdaléna Božiková 

Sestra: Mgr. Miroslava Mesíková 

tel. kontakt:  +421483811478 

      

      

PU 

Pracovisko: MAPA Púchov s.r.o. - urologická amb. 

Adresa:  Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov 

Lekár: MUDr. Ladislav Slobodník 

Sestra: Lenka Struňáková 

tel. kontakt:  +421904459885 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO:  

PO 

Pracovisko: Klinika urológie FNsP J.A. Reimana 

Adresa:  Hollého 14, 080 01 Prešov 

Lekár: Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD 

Sestra: Mgr. Zuzana Tkáčová 

tel. kontakt:  +421905244256 
      

      

PP 

Pracovisko: 
Urologické oddelenie, Nemocnica Poprad 
a.s. 

Adresa:  Banícka 28, 058 45 Poprad 

Lekár: MUDr. Erik Chorvát 

Sestra: PhDr. Jana Chorvátová 

tel. kontakt:  +421527125449 
      

      

KE 

Pracovisko: Urologické oddelenie, UNLP Košice 

Adresa:  Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Lekár: MUDr. Ľubomír Velk, PhD, MPH 

Sestra: Soňa Bogová 

tel. kontakt:  +421556152852 

      

      

KE 

Pracovisko: Urologická klinika, UNLP Košice 

Adresa:  Trieda SNP 1, 040 66 Košice 

Lekár: prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD 

Sestra: Ľuba Michnová, Mgr. Anna Pagáčová 

tel. kontakt:  +421556403589 



 

Na otázku ako sa objednať sú dve odpovede a dva spôsoby. Prvým je 

telefonicky kontaktovať niektoré z vyššie uvedených pracovísk, vysvetliť svoj 

stav a potrebu dôkladne sa oboznámiť s metódou samocievkovania a dohodnúť 

si termín návštevy ČIK centra.  

Druhá možnosť je pre členov pacientskeho programu Coloplast Kontakt – využiť 

podporu a pomoc našich zdravotných sestier 

zo zákazníckeho servisu. Stačí zavolať na 

bezplatnú zákaznícku linku Coloplast Kontakt 

a po krátkom rozhovore vám termín návštevy 

najbližšieho ČIK centra dohodneme my.  

 

V akých prípadoch by bolo dobré využiť podporu a pomoc ČIK centra?  Môžu 

to byť niektoré z týchto situácií:  

1. Odborný lekár – urológ vám povedal, že váš problém s nedostatočným 

vyprázdňovaním močového mechúra bude potrebné riešiť 

samocievkovaním.  Potrebovali by ste vedieť o tejto metóde liečby viac, 

a tiež sa ju potrebujete naučiť správne vykonávať ?  

 

2. Samocievkovanie už vykonávate, ale nemáte z tejto metódy liečby dobrý 

pocit. Stále vám chýba dôvera v dobrý výsledok, potrebovali by ste možno 

ešte viac informácií, bojíte sa samocievkovania kvôli bolestivosti 

a nepríjemným pocitom... 
 

3. V nemocnici, alebo v ambulancii vám zaviedli permanentný katéter... jeho 

prítomnosť v močovej rúre vám ale prekáža a chceli by ste fungovať bez 

„tejto nepríjemnej trčiacej hadičky“. V ČIK centre lekár zhodnotí váš 

zdravotný stav a to, či by nebolo samocievkovanie pre vás lepšou 

alternatívou.  
 

 

Ako a v ktorých prípadoch sa môžem objednať 
do ČIK centra?  



4. Samocievkovanie už rutinne vykonávate niekoľko rokov. Zvykli ste si na 

určitý typ katétra, ale keďže vývoj ide stále dopredu, objavili sa na trhu iné 

– vylepšené verzie jednorazových katétrov. Chceli by ste ich vyskúšať, 

dokonca vám domov prišli aj ich vzorky. Prečo sa nenaučiť s nimi správne 

pracovať pod odborným dohľadom špecializovanej sestry z ČIK centra?  

 

5. Vy sami síce samocievkovanie nevykonávate, ale staráte sa o člena 

rodiny, ktorý takúto metódu vyprázdňovania močového mechúra 

potrebuje, používa, alebo mu bola práve predpísaná lekárom. V ČIK centre 

vás naučia, ako pomôcť pri samocievkovaní inej osobe, prípadne ako máte 

túto metódu vykonávať vy ako opatrovateľ/ka.. 

Ttieto a prípadne aj ďalšie situácie sú bežné v živote ľudí s poruchami 

vyprázdňovania močového mechúra.  Odborné poradenstvo v špecializovanom 

ČIK centre je základným kľúčom k úspešnému zvládnutiu samocievkovania. 

Úspešne zvládnutá a správne vykonávaná liečebná metóda vedie k želaným 

výsledkom a k zlepšeniu zdravia aj života jej užívateľa.  

Nie je to začarovaný kruh – je to cesta!  

 

  

Viac kontroly – menej komplikácií 



 
 
 

 

 

 

  



 
 

 
Kristínka Pechová je veľká cestovateľka. Veľmi často od nej dostávame správy, 
kde sa práve nachádza, čo sa jej tam páči a čo zaujímavé prežila. Náš kamarát 
a kolega pre styk s deťmi a mládežou – gepard Speedi, zostavil prehľad 
Kristínkinych ciest. 

 
Katedrála Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (Linz – Rakúsko).  Kristínka ju 
navštívila v máji a obdivovala pozoruhodné 
okenné vitráže. Najznámejšie je linecké okno, 
ktoré zobrazuje históriu mesta. Tiež 
obdivuhodná je scéna narodenia v chrámovej 
krypte, so sochami od nemeckého sochára 
Sebastiana Osterriedera a vystavené klenoty 
biskupa Rudigera.  
Náš gepard Speedi zase miluje linecké 
koláčiky.. 
 
Rozhľadňa Blaník. Po svojich potulkách po 
Českej republike sa Kristínka zastavila aj na 
tejto krásnej drevenej rozhľadni. Je súčasťou 
prírodnej rezervácie Velký Blaník. Speediho 
zaujíma, či je odtiaľ vidieť až do Prahy..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z cestovateľského zápisníka Kristínky Pechovej 



 
 
 
Pomaličky sa k nám blíži leto a s tým aj súvisiaci príchod horúcich dní. 
Dostatočný príjem tekutín je veľmi dôležitý (nie len v lete, ale po celý rok) o čom 
svedčí aj fakt, že bez jedla človek vydrží omnoho dlhšie ako bez vody. Ľudské 
telo bez nej nemôže prežiť viac ako 3 dni. Dokonca aj strata tekutín o 3% vedie 
k vážnym obmedzeniam fyzickej a psychickej výkonnosti.  

 

 

Prečo je pre nás voda taká dôležitá? 

 
Voda je základom pre optimálne trávenie, prenos živín v organizme, vylučovanie 
splodín látkovej výmeny a je regulátorom telesnej teploty. Umožňuje správnu 
činnosť svalov a nervového systému.  
Je aj médiom na prenos kyslíka a tvorí hlavnú zložku tekutiny zvlhčujúcej kĺby.  
 
Príjem pitnej vody v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite, je 
nevyhnutným predpokladom pre správnu funkciu ľudského organizmu. 
Pitná voda je významným zdrojom minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré 
sú pre život človeka nevyhnutné, pretože ich organizmus sám nevie vytvoriť, 
musia byť prijímané potravou a  vodou. V  pitnej vode sa nachádzajú obvykle 
v iónovej forme preto sú ľahko vstrebateľné a  využiteľné.  

 

 

Pitný režim u ľudí s poruchami močenia 



Aké dôležité minerály a stopové prvky obsahuje? 
 
Medzi hlavné stopové prvky patria vápnik, horčík, fosfor (podieľajú sa na stavbe 
kostí, zubov a membránových štruktúr); sodík, draslík (ovplyvňujú reguláciu 
vodnej a  elektrolytovej rovnováhy), zinok, meď, selén, mangán (enzýmové 
katalyzátory), železo (transport kyslíka) a  jód a chróm (hormonálne funkcie), 
cielene pridávaný stopový prvok je napr. fluór. 
 
 
Príznaky dehydratácie: 
 

o únava, malátnosť, znížená koncentrácia, podráždenosť, zmätenosť, 
závraty, v ťažších prípadoch strata vedomia 

o bolesť hlavy až migréna 
o suché sliznice a pokožka, pocit smädu 
o srdcová arytmia, nízky krvný tlak 
o svalové kŕče 
o znížená frekvencia močenia, tmavý koncentrovaný moč 
o zápcha 

 
Všeobecné tipy na pitie v horúčave 

 

o Pite aspoň 2-2,5 litra tekutín 
denne. 

o V horúcich dňoch a pri 
výraznom potení viac (napr. 
práca vonku, pri opaľovaní, 
športe,...) množstvo závisí 
od typu aktivity 
a zdravotného stavu. 

o Dbajte na dostatočné 
množstvo sodíka a 
minerálov. 

o Pripravte si dennú hydratáciu 
ráno a pite po celý deň. 

o Pred raňajkami vypite nalačno veľký 
pohár vlažnej vody (0,3l). 

o Pravidelne pite pohár vody, najlepšie každú hodinu. 
o Pokúste sa v dopoludňajších hodinách vypiť väčšiu časť dennej 

dávky. 
o Po 15:00 hod. môže byť množstvo trochu znížené. 
o Uprednostňujte mierne vlažné nápoje, nie ľadovo vychladené, 

najlepšie čistú vodu, neperlivú minerálku, nesladené bylinkové čaje, 
riedené ovocné a zeleninové šťavy. 



Zopár rád pre ľudí s rôznymi zdravotnými komplikáciami súvisiacimi 
s vylučovaním moču, ktorí každodenne používajú intermitentnú katetrizáciu: 
 

 dodržiavanie pravidelného pitného režimu- vyhnete sa 
komplikáciám súvisiacich s dehydratáciou a infekciám ako je zápal 

močového mechúra, či zápal obličiek 
 
 pravidelná, správne vykonaná intermitentná katetrizácia- 

dodržujte počet denných katetrizácií tak, ako Vám odporučil lekár, 
zväčša každých 6 hodín (4x denne) 

 
 overovanie správnosti pitného režimu- odsledujte si množstvo 

vylúčeného moču za 24 hodín, u dospelých by to malo byť okolo 
1600ml, moč by mal byť číry a svetlý 

 
 

Nemajte strach v pravidelných intervaloch dostatočne piť a následne 
sa katetrizovať, čím zabránite preplneniu močového mechúra a znížite riziko 
infekcie močových ciest. 
 
Dopredu si podľa svojich naplánovaných aktivít viete rozvrhnúť aj to, kde a kedy 
katetrizáciu vykonáte. Noste zo sebou dostatočné množstvo náhradných 
katétrov. 
 
Správne vykonaná intermitentná katetrizácia je jednoduchý, rýchly a bezpečný 
spôsob ako udržať svoj močový mechúr pod kontrolou. Z tohto dôvodu si 
môžete bezstarostne a naplno užívať každodenné činnosti bez obmedzenia. 
 

Prajem krásne leto 😊 
 
Lieskovská Marcela,  výživová poradkyňa 

 
 

 

 
 
 
 



„ 
 
  

 
„Naším hlavným cieľom je pomáhať ľuďom s poruchami močenia a 
prostredníctvom podporného  pacientského programu im zlepšovať stratenú 
kvalitu života“. 
 
Po zapojení sa do programu Coloplast Kontakt,  môžete intenzívne využívať 
nasledovné služby pre Vás: 
 

- Bezplatne získavať informácie z časopisu HELIOS, ktorý je určený pre ľudí 
s poruchami močenia  

- Dostávať informácie o pomôckach a ich inováciách od spoločnosti 
Coloplast 

- Bezplatne požiadať o zaslanie vzoriek produktov a vyskúšať si ich 
- Objednať si návštevu skúseného produktového špecialistu u Vás doma 
- Objednať sa na tréning správnej techniky cievkovania pod dohľadom 

urológa v ČIK centre 
- Získať pomoc ohľadom sprostredkovania špeciálneho urologického 

vyšetrenia vo vašom regióne 
- získať mnoho ďalších užitočných kontaktov... 



 
 

 
Diskrétnosť, užívateľský komfort, bezpečnosť... A je toho podstatne viac, čo vám 
vedia ponúknuť  
 
 
  
 

Získajte vzorky obľúbených katétrov  
SpeediCath Compact !  

     Máte záujem vyskúšať SpeediCath Compact?  
 

     Je to jednoduché!  
 

1. Zavolajte na bezplatnú zákaznícku linku Coloplast 
 

2. Povedzte, že máte záujem o bezplatné zaslanie vzoriek 
katétrov SpeediCath Compact a SpeediCath Compact Set  
 

3. Vyberte si mužské, alebo ženské katétre 
 

4. Na adresu, ktorú počas hovoru uvediete, Vám bezplatne 
pošleme po 3ks z každého Vami vybraného typu katétra  

 
 



 


