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100 eur za lieky
pre vaše dieťa
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Vedeli ste, že?
... Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek 24. mája ocenila najlepšie
sestry v kategóriách Sestra a pôrodná
asistentka v praxi, Sestra a pôrodná
asistentka – manažérka a Sestra
a pôrodná asistentka – pedagóg.
Dovedna bolo ocenených 27 sestier
z celého Slovenska a Mimoriadne
ocenenie Biele srdce pani Márii
Magdaléne Kurillovej odovzdal
spolu s manželkou prezidenta Silviou
Gašparovičovou a ministerkou
zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou aj
generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
... po dni detí, 2. júna sa na bratislavskej
Železnej studničke uskutoční
Novomestský pedál – Cross Country
Cup pre všetkých. Pre rekreačných
cyklistov bude pripravená Hobby trať,
pre skúsenejších Elite trať a najmenší si
budú môcť zasúťažiť v rámci detských
pretekov. Partnerom tejto cyklistickej
akcie je aj Dôvera.
... 30. júna si na Železnej studničke
v Bratislave zmerajú sily veľkí aj
malí bežci. Súťažiaci si môžu vybrať
spomedzi šiestich bežeckých disciplín s
rôznou náročnosťou od behu na mieste
na 100 m až po polmaratón. Na svoje
si prídu aj vyznávači kočíkového behu.
Informácie a prihlásenie:
www.runningcity.sk

www.dovera.sk
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Pre vás

Milí poistenci,
v zdravotnej poisťovni Dôvera pracujem bezmála
polrok a dostalo sa mi cti sa Vám touto cestou
prvýkrát prihovoriť. Ako napovedá názov úseku,
za ktorý zodpovedám, úsek služieb poistencom,
snažíme sa Vám poskytovať služby, na ktoré máte
nárok, a ponúkať aj istý nadštandard. Kľúčom je
vedieť, čo očakávate od svojej zdravotnej poisťovne, a nájsť spôsob, ako Vám vyjsť v ústrety.
Určite ste v poslednom období postrehli naše úsilie
zamerané na elektronické služby, respektíve elektronické zdravotníctvo, kde si trúfnem povedať, že
patríme k slovenskej špičke. Inšpiráciu čerpáme z
Vašich radov, práve Vaše postrehy a nápady nám
pomáhajú rozširovať množstvo informácií a spôsob ich spracovania v Elektronickej pobočke.
Opakovane v minulosti, ale aj v nedávnom internetovom prieskume ste vyjadrili potrebu byť
informovaní o liekoch a ich účinkoch. Odtiaľ bol
už len krok k vytvoreniu novej bezplatnej služby
Bezpečné lieky, dostupnej všetkým našim poistencom prostredníctvom internetu. Nájdete v nej
prehľad liekov, ktoré ste užili vrátane zoznamu
možných liekových interakcií. Laicky povedané,
ide o prehľad vzájomného ovplyvňovania sa liekov s dosahmi na Vaše zdravie. Zobrazia sa Vám
overené informácie o liekoch na predpis a liekoch
podaných v ambulancii a dokonca tu nájdete aj
praktický vyhľadávač liekových interakcií podľa
názvov liekov. Pre lekárov táto služba ponúka
podrobné informácie vrátane odporúčaní pre
ďalšiu liečbu a prehľad odbornej literatúry. Všetko
s cieľom slúžiť ako praktická pomôcka pre bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu.
Hodnota ľudského zdravia je nevyčísliteľná, má
však svoj finančný rozmer, ktorý cítime napríklad

pri každej návšteve lekárne. V Dôvere vnímame
vysoké náklady na lieky a rozhodli sme sa
pomôcť rodičom a zákonným zástupcom, ktorých deti sú poistené v našej poisťovni. Od júna im
začneme preplácať doplatky na lieky pre ich deti
až do výšky 100 eur priamo na ich účet uvedený
v Elektronickej pobočke. Stačí ak si o preplácanie
požiadajú. Doplním, že ide o všetky deti do dvoch
rokov a platnosť tohto benefitu sa končí v decembri 2014. Podrobné informácie sa dozviete na
našej internetovej stránke www.dovera.sk a určite
Vás osloví aj naša reklamná kampaň.
Už dlhšie platí, že návštevy v našich pobočkách
nie sú potrebné, lebo skutočne všetko vybavíte cez
internet či telefón. Teraz sa chceme postarať, aby
každá odpoveď na Váš e-mail, každý telefonát s
našimi pracovníkmi a napokon aj kontakt s našou
poisťovňou boli pre Vás príjemné a efektívne. Taká
je moja filozofia a záväzok, ktorý pociťujem smerom k Vám, našim poistencom.

Ing. Dušan Lukáčik
riaditeľ Úseku služieb poistencom
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
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Pozor na lieky
Tiež sa vám doma kopia v poličke viaceré lieky? Ak užívate viac ako
päť rôznych druhov denne, mali by ste si skontrolovať, či sa náhodou nebijú.
Ráno si dáte tabletku-dve na srdce, na obed užijete
niečo proti reume a večer sa už hlási o slovo liek na
žalúdok. Ak patríte k chronickým pacientom a užívate
denne viacero druhov liekov, mali by ste byť opatrný.
Ich vzájomné kombinácie vám môžu ovplyvniť zdravie. Najmä ak o nich nevie váš lekár.

zosilňovať alebo oslabovať. Najnebezpečnejším
stupňom sú kontraindikované interakcie. Ak sa vaše
lieky takto ovplyvňujú a váš lekár o tom nevie, ohrozujete svoje zdravie. Zdravotná poisťovňa Dôvera zistila, že v minulom roku jej poistenci až v 17-tisíc prípadoch užívali lieky s týmto stupňom interakcie.

Nebezpečný koktail
Pri užívaní viacerých druhov liekov sa môžu vyskytnúť
liekové interakcie. To znamená, že sa ich účinky môžu

Zdravie pod kontrolou
Ponúkame vám preto pomôcku, ako predísť zdravotným ťažkostiam. V Elektronickej pobočke si nájdete
unikátnu službu Bezpečné lieky.

Vedeli ste, že?
Podľa odhadov odborníkov sa na Slovensku
predpíše až 20 miliónov balení liekov zbytočne. Na
tieto údaje v minulosti upozornilo Fórum nezávislých
názorov. Zdravotné poisťovne pritom dávajú na
lieky až tretinu peňazí. Vysoká spotreba však môže
pacientom skôr uškodiť.
Podľa Stanislava Janotu z Fóra nezávislých
názorov sme medzi piatimi krajinami Európskej
únie s najvyššou spotrebou liekov. Najväčším
problémom je, ak lekár uprednostňuje lieky jedného
výrobcu. Stavia sa tak na stranu farmaceutického
priemyslu, nie pacienta. Chybou je aj to, že pacienti
nehovoria svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré
užívajú. Potvrdil to aj online prieskum na webovej
stránke www.dovera.sk.
Dnes už lekári využívajúci službu Bezpečné lieky
vidia, aké druhy liekov pacient užíva, a môžu tak
lepšie kontrolovať bezpečnosť, ale aj efektívnosť
liečby.

Vďaka nej lekári aj pacienti vidia všetky lieky, (ktoré sú
u nás vykázané a pacientom ich predpísali a vydali
v lekárni alebo podali v ambulancii) a aj to, či a ako
závažne sa ovplyvňujú. Služba vás upozorní aj na
možné nežiaduce interakcie. Pacienti si môžu svoje
zdravotné údaje prezerať doma, lekári ich vidia vo
svojej ambulancii. Dočítajú sa tu aj odporúčania, ako
majú postupovať, aby chorému predpísali bezpečnejší liek.
Pomôcka pre chronikov
Riziko liekových interakcií by nemali podceňovať
najmä chronickí pacienti, ľudia s viacerými diagnózami, s poruchami obličiek a pečene a ľudia vyššieho
veku. Ako zistíte, či sú tie vaše bezpečné? Zaregistrujte
sa v Elektronickej pobočke a v službe Bezpečné lieky
si pozrite prehľad vašich užívaných a predpísaných
liekov alebo zadajte ich názov do vyhľadávača.
Takto môžete skontrolovať aj vaše deti a príbuzných.
Služba je bezplatná a prístupná online pre všetkých
poistencov Dôvery.

www.dovera.sk

Pýtajte sa svojho lekára
Pacientovi táto služba poskytuje informácie o liekoch,
ktoré užíva, a zároveň ho upozorní na možné vzájomné účinky viacerých liekov s priamym dosahom na
jeho zdravie (liekové interakcie). Nejde tu o zanedbateľné riziko, napríklad pri súčasnom užívaní piatich
druhov liekov je riziko interakcií 4 %, pri desiatich druhoch 10 % a pri dvadsiatich druhoch dokonca 54 %!
Schválne, koľko ich máte na nočnom stolíku a koľko
ich majú vaši rodičia či dlhodobo chorý príbuzný?
Z medicínskeho hľadiska je veľmi dôležité sprístupniť
údaje o všetkých liekových interakciách tým najkompetentnejším – lekárom. Zmluvní lekári Dôvery vidia
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vo svojej Elektronickej pobočke zoznam všetkých
liekov, ktoré boli pacientovi (poistencovi Dôvery)
predpísané alebo mu ich podali priamo v ambulancii.
Zároveň majú prehľad o liekových interakciách medzi
týmito liekmi a vedia si overiť prípadné interakcie akéhokoľvek lieku, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia. Lekárom zobrazujeme zdroje odbornej literatúry, ponúkame možnosť prekliknutia na
Štátny ústav pre kontrolu liečiv a tiež na zoznam liekov
plne alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia na stránke ministerstva zdravotníctva.
Liečba každého pacienta sa tak stáva bezpečnejšia

a kvalitnejšia.

Každý tretí pacient nehovorí svojmu lekárovi o liekoch
 Keď hrozí interakcia
Každý tretí poistenec
neinformuje svojho lekára
o užívaných liekoch.
Dobrovoľne sa tak vystavuje
riziku nežiaducej interakcie,
predávkovania alebo
neúčinnej liečby. Vyplýva to
z nedávnej ankety na www.
dovera.sk.
Tretina nepovie všetko
Podľa prieskumu si 59 %
opýtaných pamätá, aké
tabletky užíva. Stačí to?
Ak si pacienti nepamätajú
názvy svojich liekov a
lekárovi nepovedia o
všetkých, ktoré užívajú, hrozí
im riziko predávkovania,
nesprávnej liečby alebo
vzniku liekových interakcií.
Liekové interakcie vznikajú
vtedy, keď lieky vzájomne

zosilňujú, zoslabujú alebo
kvalitatívne menia svoj
účinok, a tak ovplyvňujú
zdravie pacienta.
Najvážnejším stupňom
liekovej interakcie je
kontraindikovaná lieková
interakcia.
Nie všetky interakcie sú však
neželané. Zhruba 20 %
interakcií je žiaducich. Lekári
ich predpísali vedome,
pretože ich prínos pre liečbu
je vyšší ako ich riziko na
dosiahnutie požadovaného
terapeutického efektu.
Hoci dve tretiny opýtaných
v ankete tvrdia, že s lekárom
o svojich liekoch hovoria,
podľa našich dát užívalo
vlani 190-tisíc poistencov
Dôvery až milión liekov v
interakcii.

Ohrozená jedna
pätina
Pätina respondentov
uviedla, že aspoň raz mala
zdravotné problémy spojené
s užívaním viacerých druhov
liekov. Ak k vašim liekom
patria napríklad lieky s
účinnou látkou diclofenac a
nimesulid, patríte k nim spolu
s kardiakmi.
Podľa odborných štatistík,
ak užívate päť a viac druhov
liekov, vzniká riziko, že sa
vaše lieky neznesú. Sú ľudia,
ktorí musia užívať aj viac
ako 20 druhov liekov denne.
Vtedy je riziko nežiaducich
účinkov až 54 %.
Chcete upozornenie od
lekárov
Na otázku, či chcete, aby
vás lekár upozornil na

možné liekové interakcie,
drvivá väčšina opýtaných
povedala jasné áno.
Máme na to rovnaký
názor. Preto sme lekárom
sprístupnili novú službu v
Elektronickej pobočke. Volá
sa Bezpečné lieky a vďaka
nej môžu vidieť, aké lieky
užívate, aké vám predpísali
alebo podali iní lekári a či
medzi nimi vznikajú liekové
interakcie.
Bezpečné lieky aj
pre vás
Nielen my si myslíme, že
máte právo vedieť, aká
bezpečná je vaša liečba.
Preto dnes už aj vy môžete
kontrolovať svoje lieky. Ako?
Pomocou služby s názvom
Bezpečné lieky, ktorá je pre
našich klientov dostupná v
Elektronickej pobočke.
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Aj poisťovne môžu
kontrolovať vaše lieky
Dôvera zakúpila softvér na kontrolu liekových interakcií od českej firmy Infopharm. Jej konateľ MUDr.
Michal Prokeš pracoval ako praktický lekár v
Prahe, bol členom kategorizačnej komisie pri Ministerstve zdravotníctva ČR za českú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Tu sa zoznámil aj so svojím budúcim kolegom a
neskorším šéfom firmy Josefom Suchopárom. Spolu

vytvorili systém na kontrolu liekových interakcií. Rozprávali sme sa s ním o tom, ako vznikol program
na kontrolu liekových interakcií a ako sa zaužíval v
praxi.
Ako vznikol nápad zbierať údaje o liekoch?
S týmto nápadom prišiel priateľ a kolega a terajší
šéf Infopharmu Josef Suchopár. Už v 70. rokoch
sa začalo v Česku šíriť povedomie o tom, že vznikajú liekové interakcie, profesor Jaroslav Květina
o nich napísal učebnicu. Odvtedy sa však nikto z
lekárov interakciám detailnejšie nevenoval. Až my
sme začali dávať dohromady dostupné informácie a vytvárať tak databázu liekových interakcií.
Z akých zdrojov čerpáte?
Naším vzorom je zlatý štandard Stockley’s Drug
Interactions. Tak ako oni, i my čerpáme informácie
z článkov zverejnených v renomovaných odborných časopisoch. Stockley’s Drug Interactions
však nedokáže automaticky vyhľadávať liekové
interakcie v preskripcii lekárov ani nespája informácie o viacerých druhoch liekov. Ak napríklad užíva
pacient päť druhov liekov, lekár musí ručne skontrolovať každú dvojicu liekov zvlášť, teda deväť dvojíc.

Vedeli ste, že?
Čo je dobré pre ľudí, nie je dobré pre krysy.
Viete, že warfarín je krysí jed? Zachraňuje
však životy. Ak by sa nepodával, ľudia by
zomreli na embóliu. Užívajú ho pacienti s
umelými srdcovými chlopňami.

Môžete vyhodnocovať interakciu na základe jedného článku?
Musíme urobiť vždy rešerš. Niekedy máte článok,
ktorý obsahuje iba jednu kazuistiku, v ďalšom je
odborná štúdia na ľuďoch. Vždy pátrame po informáciách z viacerých zdrojov. Informácie opierame
o primárnu literatúru, a teda nie o informácie, ktoré
niekto napísal na základe objavu niekoho iného.

www.dovera.sk

Čo ak sa o novom lieku neobjavujú žiadne
takéto informácie?
Vždy chceme informácie z prvej ruky, pokiaľ sú
dostupné. Ak nie sú, ale farmaceutická firma hovorí,
že interakcie sú závažné a kontraindikované, tak
vychádzame z informácií tejto firmy a dopĺňame aj
informáciu, že zatiaľ nie je dostupná žiadna verejne
publikovaná štúdia alebo kazuistika.
Stalo sa, že ste našli liekovú interakciu
a lekári na základe svojich skúseností ju
nepotvrdili?
Nie, skôr sa dohadujú rôzni odborníci, ako
významná je tá interakcia. Napríklad ak vezmeme
interakciu klopidogrelu s omeprazolom. Jedna štúdia hovorí, že to vôbec neprekáža, druhá naopak,
že sa nemajú dávať spolu. Lekárom poskytujeme
obe informácie. Rozumný lekár bude s klopidogrelom radšej predpisovať iný podobný liek, ktorý
neinteraguje, pokiaľ sa situácia nevyjasní. Stáva
sa bežne, že vyjde štúdia, v ktorej táto kombinácia
interaguje, a potom vyjde ďalšia, v ktorej nie. Túto
literatúru označíme ako nedokázanú.
Naši poistenci aj lekári vidia v Elektronickej pobočke až tie vyššie stupne interakcií.
Mohli by ste opísať všetky formy interakcií?
Existuje stupeň nula, to je vtedy, keď štúdia preukázala, že nedochádza k interakcii ani sme o nej
nenašli informáciu v žiadnej štúdii. Interakcia prvého
stupňa už predstavuje určité vzájomné pôsobenie
liekov, ide však len o zanedbateľné zvýšenie hodnôt.
Druhý stupeň znamená, že hladiny sa môžu zvýšiť
viac, ale interakcii môžeme zamedziť tým, že lieky
podáme s odstupom niekoľkých hodín. O liekoch,
ktoré sa nemajú užívať spolu, vedia aj lekárnici.
Vedia, že s tetracyklínom sa nemajú užívať antacidá.
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Účelné je sledovať interakcie od tretieho stupňa.
Tento stupeň interakcie znesie väčšina pacientov
bez vplyvu na zdravie, ale u jedného percenta sa
môže vyskytnúť problém. Ako typická interakcia tretieho stupňa je interakcia medzi ACE inhibítorom a
spironolaktonom. Oba lieky sú výborné, pomáhajú
pacientom so srdcovým zlyhaním, ale lekár musí
pri nich sledovať hladinu kália. Príliš vysoká hladina
kália môže zastaviť srdce.
Nie je lepšie takéto kombinácie liekov
nepodávať?
Riešením nie je nepodávať oba lieky, pretože
poškodíte pacientov so srdcovým zlyhaním. Ale
podávať ich a sledovať kálium a prípadne dávať
lieky na jeho zníženie. V strednom veku je to jedno
percento ľudí, ktorí naň takto reagujú. Ale spomedzi
seniorov je to až 30 percent pacientov.
Kontrolu interakcií už využívajú aj zdravotné poisťovne v Česku. Kto ešte okrem
nich?
Využívajú ju praktickí lekári a psychiatri, kardiológovia, ako aj polovica nemocníc a niektoré poisťovne.
Čím nás príjemne prekvapili lekárnici, je veľa takých,
ktorí nechcú len vydávať škatuľky, ale chcú aj inteligentne radiť pacientom. Majú náš program a využívajú ho.
Čo je výsledkom vášho programu, podarilo sa znížiť výskyt liekových interakcií?
Áno, prax potvrdila, že sa podarilo zvýšiť bezpečnosť predpisovania liekov pre pacientov. U poistencov českej Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá
s týmto programom pracuje, sa znížil výskyt najzávažnejších liekových interakcií, teda kontraindikovaných liekov v jednom kraji o 30 percent, v druhom
kraji o 40 percent.
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Dvestotisíc pobočiek
Dôvery
Dvestotisíc poistencov Dôvery si môže kedykoľvek pozrieť svoj výpis z účtu,
svoju elektronickú zdravotnú kartu a skontrolovať, či sa ich lieky znášajú. A to
bez čakania a návštevy klasickej pobočky.
Prvú elektronická pobočku sme spustili v roku 2007.
Odvtedy sme ju viackrát menili po dizajnovej aj funkčnej stránke. Čo ponúka poistencom dnes?
Záznamy zo zdravotnej karty
Elektronické zdravotníctvo na Slovensku sa stále
nachádza v štádiu zimného spánku. Kým by ste mali
čakať na eHealth, ktorý sa už niekoľko rokov stále
len pripravuje na pôde ministerstva zdravotníctva,
stačí, ak sa dnes zaregistrujete na www.dovera.sk,
a o chvíľu už máte svoje údaje zo zdravotnej karty v
počítači.
Lieky a ich vzájomné účinky, návštevy všeobecného

lekára, špecialistov, laboratórne vyšetrenia, hospitalizácie, preventívne prehliadky, antibiotiká. Ste
zvedavý, čo všetko vám lekári za posledné dva roky
robili? Po online registrácii máte okamžite k dispozícii
prehľad uhradenej zdravotnej starostlivosti.
Našli ste tu vyšetrenie, ktorý ste neabsolvovali? Hneď
ho môžete aj reklamovať. Týmito reklamáciami sa zaoberajú naši revízni lekári. Len od začiatku tohto roka
sa ich už u nás nazbieralo tristo. Od októbra minulého
roka naši klienti pomohli ušetriť viac ako 10 tisíc eur.
Poistenci nám aj takto pomáhajú šetriť vzácne zdroje
v zdravotníctve a platiť naozaj len za to, čo lekári vyko
nali.

Čo ešte nájdete v EP-čke?

Šetríme váš čas

informáciu, koľko zdravotná poisťovňa zaplatila za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť
môžete si splniť zákonnú povinnosť a nahlásiť zmeny
(napr. adresy), požiadať o splátkový kalendár, uhradiť
nedoplatok cez internetbanking, prezrieť si svojich
platiteľov poistného
požiadať o preukaz poistenca, o termín na
vyšetrenie na mamografii
prezerať zdravotnú starostlivosť svojich detí a pod.
požiadať o splátkový kalendár, ak dlžíte na
poistnom

Ak podnikáte, jednoducho môžete získať online
potvrdenia:

Elektronická pobočka je bezplatná online služba
vo forme elektronického zdravotníctva pre klientov
(poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti) Dôvery.

o úhrade preddavkov na poistné aj poistného v roku
všeobecné potvrdenie o stave pohľadávok
potvrdenie na účely verejného obstarávania
na účely cudzineckej polície
požiadať o splátkový kalendár, ak dlhujete na
poistnom
Len pre zaujímavosť, minulý rok sme za Elektronickú
pobočku získali striebornú cenu v súťaži ITAPA v
kategórii Nové služby.
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Dva projekty
pre malých
pacientov
Prvé dva tohtoročné projekty sme v spolupráci so združením Osmijanko realizovali
v martinskej univerzitnej nemocnici a vo Fakultnej nemocnici v Trnave. V trnavskej
Detskej klinike sme spolu s Osmijankom vymaľovali 19 izieb, priľahlú chodbu a
postarali sme sa tiež o renováciu detského kútika.
Vysnívaná návštevná miestnosť
Koncom apríla sme spolu s Osmijankom odovzdali
Klinike detí a dorastu v Martine novú, moderne
zariadenú návštevnú miestnosť, ktorá by sa mala stať
miestom stretávania sa malých pacientov s ich rodičmi,
príbuznými a priateľmi. Zároveň by mala slúžiť aj ako
oddychová zóna. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo zrealizovať ďalší projekt, ktorý umožní spríjemniť
pobyt hospitalizovaným deťomv nemocnici. Verím, že

Pred projektom v Martine

toto príjemné miesto im aspoň trochu umožní zabudnúť na bolesť a chorobu, s ktorou bojujú,“ povedala
počas slávnostného odovzdania návštevnej miestnosti riaditeľka Osmijanka Jana Pecsérke-Kubranská.
„Naša vďaka patrí všetkým zainteresovaným na tomto
dielku, združeniu Osmijanko i zdravotnej poisťovni

Dôvera. Ceníme si ich ochotu vyjsť v ústrety, prispieť
umom i eurom a vytvoriť tak jeden veľmi milý priestor
pre veľkého malého pacienta. Aj pre nás, kolektív
kliniky, je dokonale zvládnutý priestor inšpirujúcim. S
úspechom vieme riešiť závažné medicínske problémy
a azda jediným naším veľkým problémom sú práve
odpovedajúce priestory pre kliniku. To je náš citlivý
bod. Teraz vidíme, že i naša klinika má šancu byť
peknou,“ reagoval prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.,
prednosta Kliniky detí a dorastu martinskej univerzitnej
nemocnice.
Osmijanka podporujeme už siedmy rok
„Vážime si niekoľkoročné partnerstvo so združením
Osmijanko. V tomto roku sme sa rozhodli rozšíriť vzájomnú spoluprácu o úplne nový projekt návštevných
miestností na detských oddeleniach vo vybraných
nemocniciach. Verím, že návštevné miestnosti sa stanú
dôstojným a príjemným miestom stretávania sa malých
pacientov s ich blízkymi,“ uviedol v nadväznosti na
spoluprácu s Osmijankom Martin Kultan, generálny
riaditeľ Dôvery.
Vymaľovaná Detská klinika v Trnave
Druhým tohtoročným projektom Dôvery a Osmijanka bolo vymaľovanie Detskej kliniky v Trnave. Od
začiatku mája teší malých pacientov 19 novo 
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vymaľovaných izieb, chodba a vďaka dobrovoľníkom z Dôvery aj zrenovovaný detský kútik.
„Napriek tomu, že na Detskej klinike sme pred pár
rokmi zrealizovali detský kútik, rozhodnutie vymaľovať izby a chodbu považujem za výborné. Priestor
sa farbami oživil a verím, že bude dlho slúžiť detským
pacientom,“ povedala Jana Pecsérke-Kubranská.

Pomáhali aj dobrovoľníci z Dôvery
Vďaka dobrovoľníkom z Dôvery sa v rámci projektu
maľovania podarilo v Trnave zrenovovať aj detský
kútik, ktorý tu s Osmijankom otvorili v roku 2006.

Počas hospitalizácie sú deti mimo svojho bežného
domáceho prostredia. „Trápi ich ochorenie, sú vystavované často bolestivým diagnostickým a terapeutickým postupom. Všetci zdravotnícki pracovníci sa
snažia, aby utrpenie detí bolo čo najmenšie. Verím,
že ich aspoň trochu uteší počas hospitalizácie nové
prostredie. Naše poďakovanie patrí nielen združeniu
Osmijanko, ale aj zamestnancom zdravotnej pois-

„Naša účasť nebola len finančná, do renovácie
detského kútika sa zapojili aj zamestnanci Dôvery a
nebolo to po prvýkrát. Prepojenie firemnej filantropie s
dobrovoľníctvom je cesta, ako prispieť k trvalej zmene
prostredia a myslenia náš všetkých. Na tento rok pripravujeme aj ďalšie projekty vo vybraných nemocniciach na Slovensku. Verím, že potešia najmä malých
pacientov a ich príbuzných,“ dodal M. Kultan.


Po projekte v Martine

ťovne Dôvera,“ uviedol MUDr. Stanislav Križan, PhD.,
prednosta a primár Detskej kliniky.
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Poradňa psychológa
Starostlivosť o deti je pre nás prvoradá. DÔVERA ponúka svojim najmenším
poistencom množstvo nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.
Okrem toho vám na stránkach časopisu DÔVERA prinášame poradňu odborníčky,
psychologičky Rút Podhradskej.
Moje dieťa je zakríknuté. Chcem, aby
malo ostrejšie lakte a bránilo si svoje
hračky. Zároveň chcem, aby sa vedelo
podeliť. Ako na to?
Správanie k sebe samému, druhým ľuďom, prírode či veciam je ovplyvnené tým, ako si vážime
seba samých. V tejto súvislosti hovoríme o sebaúcte – kto som, akú mám hodnotu ako človek.
Sebaúcta detí je podporovaná pozitívnymi skúsenosťami, ktoré získavajú najmä v dvoch oblastiach:
tým, že prežívajú bezpečné a láskyplné
vzťahy;
tým, že dostávajú príležitosti k úspešnému
zvládaniu úloh, ktoré sú pre ne dôležité.
Dieťaťu pomáhame budovať jeho sebaúctu od
narodenia tým, že sa oň staráme, vnímame jeho
potreby a uspokojujeme ich, a ono takto získava
pocit, že svet je dobré a bezpečné miesto. S tým
súvisí i pocit základného sebaprijatia – stojím im
za to, keď sa o mňa starajú. Tento pocit je východiskom k stále vedomejšiemu prijímaniu seba
samého ako hodnotnej ľudskej bytosti, ktorá
je pre druhých dôležitá. Deje sa tak vtedy, keď
rodičia dieťa prijímajú a milujú bezpodmienečne
(nielen vtedy, keď spĺňa ich predstavy a nároky).
V opačnom prípade sa utvára podmienené sebaprijatie, dieťa sa naučí prijímať seba samého ako
hodnotnú bytosť len v prípade, že plní podmienky
stanovené dospelými. Kritické reakcie dospelých
môžu v dieťati vzbudzovať pocit nedostatočnosti
a nízkej hodnoty seba samého. Pre budovanie
sebaúcty je dôležité rešpektovať dôstojnosť die-

ťaťa, prijímať ho s kladmi aj so zápormi, hovoriť
o správnom či nesprávnom správaní, nie o jeho
dobrom či zlom charaktere.
Dieťa s primeranou sebaúctou dokáže obhájiť
svoje práva, vie nadväzovať pozitívne vzťahy a
spolupracovať. Dieťa s nízkou sebaúctou je menej
schopné pozitívnych citov k druhým, ťažšie sa
zžíva so skupinou, je ľahko zraniteľné a radšej sa

drží späť, akoby sociálne neviditeľné.
Rút Podhradská, psychologička

Potrebujete radu?
Máte otázku na našich revíznych lekárov alebo potrebujete
poradiť od detskej psychologičky?
Vašu otázky môžete adresovať na info@dovera.sk. Do
predmetu správy uveďte: časopis DÔVERA. Jednu z vašich
otázok vyberieme a odpoveď zverejníme v nasledujúcom
časopise DÔVERA.
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Exfajčiari sú nezastaviteľní
Úspešná kampaň na podporu života bez tabaku Exfajčiari sú
nezastaviteľní vstupuje do tretieho roku s novými aktivitami a
jasným posolstvom: Prestať fajčiť sa oplatí!
Stále zázemie kampane
Skoncovať s fajčením nie je jednoduché. Najmä ak bol tabak
súčasťou života človeka dlhé
roky. Každodenné rituály ako
ranná káva či posedenie s priateľmi predstavovali chvíle relaxu
a pohody, pri ktorých cigareta
nemohla chýbať. Rozhodnutie
vzdať sa zlozvyku fajčenia chce
silnú vôľu a presvedčenie. Keď
sa však fajčiar stane bývalým
fajčiarom, osobné prínosy sú
nespočetné: lepšie zdravie,
krajší vzhľad, vyššie sebavedomie, viac peňazí a výborný
pocit zo seba samého. A to
veru nie je málo. Informačno-edukatívna kampaň Európskej
komisie Exfajčiari sú nezastavi-

teľní vstupuje do tretieho roku
svojej realizácie a na Slovensku
má odbornú podporu nielen
u mimovládnych organizácií,
ktoré sa téme venujú, ale aj u
zdravotných poisťovní, lekárov
a zdravotníckych pracovníkov
z Úradov verejného zdravotníctva. Spolu s ďalšími dvadsiatimi
šiestimi členskými štátmi Európskej únie sa zapája do iniciatívy,
ktorej cieľom je zdravší a šťastnejší život. Vyvrcholením tohtoročných celotýždňových aktivít
na Slovensku bude vypravenie
Nezastaviteľného vlaku zdravia z Bratislavy do Vrútok, a to
31. mája, vo Svetový deň bez
tabaku. Cestujúci sa na jednotlivých železničných staniciach,

ako aj priamo v samotnom vlaku
dozvedia, ako bojovať so závislosťou, čo ponúka kampaň Exfajčiari sú nezastaviteľní, a tiež
budú môcť podstúpiť vyšetrenie
spirometrom.
 Interaktívny nástroj pomoci
Zámerom kampane nie je poukazovať na negatíva, ktoré vyplývajú z dlhodobého fajčenia,
ale práve naopak, na výhody,
ktoré so sebou prináša rozhodnutie nad cigaretou zvíťaziť. Od
septembra 2012 je základným
nástrojom kampane bezplatná
aplikácia iCoach, ktorá je prepojená aj na sociálne médiá,
aby odkaz kampane šírila pre
čo najväčšie publikum. Funguje
na základe analyzovania fajčiarskych návykov používateľa
a následne poskytuje na mieru
šité rady, ako prestať fajčiť na
dennej báze. Aktuálne má iCoach 356 618 registrácií v Európe. Najmodernejší digitálny
koučing je dostupný na www.
exsmokers.eu a individuálne ponúka interaktívne pomôcky ako
napríklad denník dosiahnutého
pokroku, minitesty a prístup na
fórum na podporu ukončenia
fajčenia. Navyše, na konci kaž-

dého mesiaca iCoach spracuje
správu, ktorá poskytuje prehľad
o dosiahnutom pokroku, ako
aj ďalšie rady, aby používateľ
získal podporu a motiváciu na
ceste k životu bez fajčenia. Jeden z 500 európskych fajčiarov
sa pokúša skoncovať s týmto
zlozvykom prostredníctvom iCoachu. Ten však nie je vytvorený
len pre tých, ktorí chcú skoncovať s fajčením. Snaží sa zároveň
informovať aj tých, ktorí ešte nie
sú pripravení uhasiť poslednú
cigaretu, a práve v tom je unikátny. „Som veľmi rada, že iCoach
pomáha už tisíckam používateľov a že ku kampani Exfajčiari sú
nezastaviteľní sa na stránkach
Facebooku pripojilo už viac než
3,4 milióna ľudí,“ uviedla generálna riaditeľka Európskej komisie pre zdravie a spotrebiteľov
Paola Testori Coggi.

Viac: www.exsmokers.eu
 Za lepšie zdravie kopú aj
futbalisti Barçy
Medzinárodnú podporu kampani vyjadrilo minulý rok aj
jedno z najobľúbenejších futbalových mužstiev sveta, FC
Barcelona. Odštartovali jedinečný program v oblasti verejného zdravia pod názvom Quit
smoking with Barça (Prestaňte
fajčiť s Barçou). Toto neobvyklé
partnerstvo medzi športovou inštitúciou a Európskou komisiou
je podnetom pre miliónov fanúšikov Barçy a inšpiruje mnohých
ďalších fajčiarov v Európe navždy sa zbaviť svojho zlozvyku.
Hlavným nástrojom kampane je
bezplatný špecializovaný trenažér iCoach, ktorý možno využiť
vo forme internetovej platformy
či ako mobilnú aplikáciu dostup-

nú pre iPhone a Android. Doteraz bola stiahnutá 52 928-krát.
Poskytuje motiváciu a podporu
prispôsobenú potrebám používateľa, a to priamo od hráčov,
trénerov a predstaviteľov Barçy.
Pri registrácii fajčiar vyplní krátky dotazník, pomocou ktorého
sa určí typ tréningu, ktorý potrebuje na to, aby prestal fajčiť.
Na základe odpovedí potom
jednotlivec dostáva individuálne tipy, informácie a motivačné
správy priamo od hráčov, trénerov a predstaviteľov Barçy.
Rady poskytujú štyria kapitáni
klubu Carles Puyol, Andres
Iniesta, Victor Valdes a Xavi a
takisto aj predseda Sandro Rosell, tréner Tito Villanova, Guilermo Amor a ďalší odborníci
pôsobiaci v klube.
Viac: www.quitsmokingwithbarca.eu
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Získajte sto eur za lieky pre vaše dieťa
Vaše dieťatko sa nevie samo najesť ani obliecť a už vôbec nie hovoriť. Na všetko
potrebuje svojich rodičov. Vy mu viete vybrať to najlepšie. Taký je hlavný motív našej
najnovšej kampane zameranej na tie najmenšie radosti – deti do dvoch rokov.
Cieľom ďalšej tohtoročnej novinky
od Dôvery je pomôcť rodičom
našich najmenších poistencov znášať bremeno doplatkov za lieky
na recept. Dôvera preto svojim
poistencom prináša novú výhodu.
Rodičia alebo zákonní zástupcovia našich najmenších klientov do dvoch rokov si môžu
u nás uplatniť doplatky za
lieky viazané na lekársky
predpis až do výšky sto eur.
Pomôžme najmenším
Starostlivosť o mladú
rodinu je vždy najťažšia
v začiatkoch. „Rozhodli
sme sa podporiť mladé
rodiny a rodiny s malými
deťmi, ktoré veľmi citlivo
vnímajú finančné nároky
súvisiace so starostlivosťou
o bábätká, obzvlášť keď
jeden z rodičov nepracuje.
Navyše, detičky v tomto
veku sú často vystavené
rôznym lekárskym vyšetreniam a bývajú choré,
kým si vybudujú vlastnú imunitu.
Chceme im uľahčiť situáciu a
zmierniť sociálny vplyv doplatkov
za lieky,“ hovorí o novinke na trhu
zdravotného poistenia riaditeľ

úseku služieb poistencom Dušan
Lukáčik.
Využite Elek tronickú
pobočku
Výhodu si môžu uplatniť rodičia
alebo iní zákonní zástupcovia u

zdravotnú poisťovňu. Prečo sme sa
rozhodli iba pre tento spôsob? „Je
to tá najjednoduchšia cesta, ako
si môžu rodičia alebo iní zákonní
zástupcovia detí sledovať nárok
na príspevok aj výšku doplatkov za
lieky svojich detí. Zároveň slúži aj
na overenie, či ide skutočne o
nášho poistenca,“ vysvetľuje
Dušan Lukáčik.
Záleží nám na tom, aby
naši poistenci získali viac
výhod naraz a vedeli ťažiť z
komplexnej ponuky našich
elektronických služieb. Elektronická pobočka patrí k
najlepším verejným elektronickým službám vôbec, šetrí
čas aj peniaze všetkým našim
klientom. O tom, že je naozaj
výborným pomocníkom pre
klientov, svedčí aj strieborné
ocenenie ITAPA 2012 v
oblasti informatizácie verejnej
správy.

nás poistených detí len cez Elektronickú pobočku. Prístup k nej
má každý náš poistenec. Zaregistrovať sa v nej môžu aj rodičia u
nás poistených detí, ktorí majú inú

Peniaze pošleme na
účet
Peniaze budeme vyplácať rodičom alebo iným zákonným zástupcom detí len prostredníctvom bankového prevodu na účet uvedený
v Elektronickej pobočke poistenca.

Rodičia nás kedykoľvek po prekročení doplatku nad tri eurá môžu
požiadať o ich vrátenie. Úhradu
spravíme buď jednorazovo v celej
výške, alebo podľa aktuálnej
výšky doplatku. Výška doplatku
bude daná výškou doplatku v
čase podania žiadosti. Doplatky
budeme uhrádzať za lieky vydané
v lekárni od 1. júna 2013 do 31.
decembra 2014. Peniaze však
budeme vracať až do prvého štvrťroka 2015.
Výhody pre celú rodinu
Nemáte doma malé deti, pre ktoré
by ste mohli túto výhodu čerpať?
Aj pre vás máme niečo navyše.
Vybrať si môžete niektoré z nadštandardných očkovaní alebo
služieb len pre poistencov Dôvery.
Preplatíme vám napríklad polovicu
z ceny vakcíny proti hepatitíde A a
B alebo vás ochránime príspevkom
na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Viac informácií získate na

dovera.sk/nadstandard.
V Dôvere je dnes poistených
56 384 detí do dvoch rokov,
ktorých sa táto výhoda
týka. Nárok na ňu majú
všetky u nás poistené deti,
ktorých rodičia alebo
zákonní zástupcovia si o ňu
požiadajú cez Elektronickú
pobočku.
Všetky podmienky tejto
výhody nájdete vo svojej
Elektronickej pobočke a na
www.dovera.sk.
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Recept na dobrú krv
K darovaniu krvi ho priviedla túžba po vychádzke počas povinnej vojenčiny v
Plzni. Dnes si už málokto spomenie na útrapy bežného vojaka v službe. Aj na takú
obyčajnú vec, akou bolo dostať sa za múry kasární, musel nájsť vhodný dôvod. Ísť
darovať krv. Dnes je náš poistenec Rudolf Mladý (52) až 95-násobným darcom
krvi.
Praktickí ľudia
Pravidelne darovať pol litra života chodí spolu s manželkou. Tá s darovaním krvi začala ešte skôr a tiež z
pragmatických dôvodov. „Počas vysokej školy potrebovala body na získanie internátu. Naše začiatky boli
naozaj praktické,“ vraví dnes Rudolf Mladý. Odvtedy
spolu darúvajú túto najvzácnejšiu tekutinu trikrát do
roka. Pridali sa k nim aj ich deti. „Mladšia dcéra žije
v Nórsku a vždy po príchode domov sa nás pýta, či
si nenaplánujeme spoločný odber,“ hovorí otec troch
detí.
 Rodinná atmosféra
Takmer stonásobný darca je aj fanúšikom svojej
krvnej skupiny A Rh+ na Facebooku. Patrí ku komunite darcov krvi, ktorú spravuje zdravotná poisťovňa Dôvera (viac na www.mojakrvnaskupina.
sk). Fanúšikov darovania krvi povzbudzuje aj spoločnými fotkami s manželkou priamo z darovania.
Na transfúznej stanici sú už s personálom dobrí
známi. Prirovnáva to k rodinnému stavu. „Chodí
s nami aj syn, školáčik, a keď náhodou nie je pri
nás, pýtajú sa na neho,“ hovorí. Je zaujímavé, že
aj napriek mnohonásobnému darovaniu má stále
chuť kričať, keď sa k jeho žilám približuje ihla.
„Stále sa ma pýtajú, či som si nezvykol. Veru nezvykol,“ prekvapuje R. Mladý.
Pol deci na test
Náš stále optimisticky naladený poistenec sa nám
pochválil aj zážitkom, za ktorý ho, podľa neho, na

www.dovera.sk

„Pre nás je odber krvi tá najlepšia pravidelná kontrola zdravotného stavu. Myslím si, že po odbere telo
núti dreň produkovať imunitu. Koľko našich známych
sa kŕmi tabletkami, už ich triedia iba podľa farby a
užívajú ráno, na obed aj večer. My máme všetko v
norme. Možno je to aj darovaním, ktovie,“ uzatvára.
Ako posledné sa ho pýtame na dobrý recept na
dobrú krv. Tak trochu nás prekvapí svojou odpoveďou. „Recept na dobrú krv neexistuje, je len dobrý
človek.“
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Máte málo železa?
Zdraví ľudia a príležitostní darcovia krvi by nemali zápasiť s nedostatkom železa. Pravidelní darcovia krvi môžu mať potrebu dopĺňať ho liekmi.
Darcovia krvi odporúčajú piť zahriatu trstinovú
melasu alebo v kombinácii s lyžičkou umeoctu z
umeboshi sliviek. Užívanie melasy odporúčajú aj
hematológovia.

transfúznej stanici nepochválili. „ Ešte za starých
čias sme boli darovať krv v Komárne. Prišli tam aj
mladí prvodarcovia, branci v rámci nejakého socialistického záväzku. Ich vystrašeným tváram sme tajuplne prezradili, ako sestry testujú krvnú skupinu. Tie
najznalejšie z nich si ulejú do štamprlíka, uchlipnú a
podľa chuti vedia, ktorá je ktorá,“ rozpráva zážitok
náš poistenec. „Jeden z mladíkov túto historku zobral
príliš vážne, obelel a odpadol. A bolo dodarované,
personál nevedel, či sa smiať, či sa na nás hnevať,“
usmieva sa R. Mladý a priznáva, že sa za tento zážitok trochu aj hanbí.
Zdraví ako repa
Náš darca by ľudí, ktorí sa darovania krvi boja, neprehováral. I keď jemu ani manželke nikdy nebývalo zle.
Obaja sa tešia pevnému zdraviu, na rozdiel od ich
niektorých rovesníkov.

Zdravý život

ková lyžica, alebo 50 gramov hovädzieho mäsa či
10 g melasy,“ dopĺňa A. Fedorová. Po darovaní krvi
je potreba železa vyššia. Preto sa denne odporúča
prijať približne dvojnásobok železa, t.j. cca 3 – 5
mg. Toto množstvo pokryje cca 50 g melasy, 100 –
150 g hovädzieho mäsa alebo asi 300 g kuracích
pŕs, prípadne 20 g tekvicových semiačok či pol šálky
vareného špenátu.
Darcovia potrebujú viac
Po darovaní krvi je potreba železa vyššia. Preto
sa denne odporúča prijať približne dvojnásobok
železa, t.j. cca 3 – 5 mg. Toto množstvo pokryje cca
50 g melasy, 100 – 150 g hovädzieho mäsa alebo
asi 300 g kuracích pŕs, prípadne 20 g tekvicových
semiačok či pol šálky vareného špenátu.

Samé železo
Hematologička MUDr. Aurélia Fedorová odporúča tieto druhy potravín s vyšším obsahom železa:
„Plody mora, napríklad ustrice, krevety, chobotnice,
hovädzie mäso, pečienka, v menšej miere hydina a
bravčovina, tekvicové semiačka, orechy, mandle,
melasa. Dôležité sú aj strukoviny – hlavne šošovica a
červená fazuľa. Pomôcť môže aj mak, kokos, kakao,
vaječný žĺtok. Vo vašom jedálnom lístku by nemala
chýbať ani zelenina so zelenými listami – špenát,
šaláty, brokolica.“
Denná potreba
Naše telo denne spotrebuje približne 1 – 1,5 mg
železa. Vyššie dávky si zapýta v tehotenstve, v
období rastu, počas menštruácie, ale aj pri darovaní krvi. „Túto dennú potrebu železa pokryjeme, ak
zjeme 10 g tekvicových semiačok, čo je cca 1 poliev-

Z mäsa je viac železa
Vedeli ste, že zo stravy živočíšneho pôvodu sa do
nášho tela vstrebáva od 10 do 30 percent železa
prijatého v potrave? Ak na doplnenie tohto prvku
využívate rastlinnú potravu, z nej sa do tela vstrebe
len 1 – 5 percent. Dôležitou súčasťou v strave sú
aj vitamíny skupiny B a C. Naše telo ich potrebuje
preto, aby železo z potravy vstrebalo a ďalej náležite využilo v tvorbe krvi.
Máte anémiu?
Ak už je potvrdený nedostatok železa alebo anémia, riaďte sa pokynmi erudovaného lekára. Ten
vám najskôr určí presne typ a dôvod anémie a až
potom začne s liečbou. Samotná úprava stravy väčšinou nestačí, potrebovať budete aj lieky.
Potrebujete sa poradiť s hematologičkou? Zaregistrujete sa vo svojej krvnej skupine na Facebooku

cez www.mojakrvnaskupina.sk
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Ročné zúčtovanie
vás nemusí trápiť
Opäť nás čaká ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Aj to ostatné, za
rok 2012, vykonáme za vás.
Prečo vykonávame ročné zúčtovanie? Vypočítame sumu poistného na verejné zdravotné
poistenie zo všetkých príjmov, ktoré ste dosiahli
v roku 2012. Ak ste platili viac, ako ste mali,
peniaze vám vrátime. Ak ste uhradili na preddavkoch na poistné menej, ako ste podľa príjmov mali, rozdiel doplatíte.
O príjmoch vieme
Daňová sekcia finančnej správy Slovenskej
republiky nám tak ako aj minulý rok oznámi za
našich poistencov údaje o príjmoch z podnikania, kapitálových a ostatných príjmoch, z daňových priznaní za rok 2012, ktoré sú potrebné
pre výpočet ročného zúčtovania. O príjmoch zo
zamestnania vie zdravotná poisťovňa z mesačných výkazov zaslaných zamestnávateľmi.
Vaše povinnosti
Do konca mája mali poistenci povinnosť nahlásiť
údaje potrebné pre určenie platiteľa poistného.
Ide o údaje, na základe ktorých by došlo k
zmene platiteľa poistného (stali ste sa dobrovoľne
nezamestnanou osobou, SZČO alebo je za vás
platiteľom štát). Ďalšou povinnosťou bolo do
konca mája oznámiť príjmy z dividend a príjmy
z osobnej asistencie na formulári „Oznámenie o
príjmoch za rok 2012“.
Termíny a lehoty
Ročné zúčtovanie vykonáme do konca septembra 2013 a do konca októbra za tých, ktorí majú
odklad podania daňového priznania. Výsledok

vám oznámime výkazom nedoplatkov, ak sme
vám vypočítali nedoplatok alebo oznámením
o výsledku ročného zúčtovania, ak sme vám
vypočítali preplatok, resp. nulový výsledok. Ak
je preplatok alebo nedoplatok 4,99 eur a menej,
zdravotná poisťovňa vám nie je povinná tento
preplatok vrátiť a vy nie ste povinný takýto nedoplatok uhradiť.
Platiteľ poistného má možnosť podať námietky
alebo nesúhlasné stanovisko v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov alebo
oznámenia o výsledku ročného zúčtovania.
Námietky alebo nesúhlasné stanoviská budeme
akceptovať iba v prípade, ak ich podáte v lehote
a budú vecne zdôvodnené.
 Kedy vám vrátime preplatok
Zdravotná poisťovňa vráti preplatok do 45 dní
od márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska. Rovnaká lehota platí pre
zamestnávateľa, ktorý je povinný do 45 dní zúčtovať preplatok so svojim zamestnancom.
 Kedy ste povinný uhradiť nedoplatok
Poistenci a platitelia poistného sú povinní uhradiť nedoplatok v lehote do 45 dní od márneho
uplynutia lehoty na podanie námietok. Rovnaká
lehota platí pre zamestnávateľa, ktorý je povinný
do 45 dní zúčtovať nedoplatok so svojim zamest
nancom.
Viac na: www.dovera.sk

Smiať sa v
nemocnici
nie je zakázané
Dôvera má okrem bežných lekárov
uzavreté zmluvy aj s trocha výstrednými.
Majú smiešne obleky, na nose červené
loptičky a liečia smiechom. O práci
lekárov z občianskeho združenia
Červený nos Clowndoctors sme sa
rozprávali so Zuzanou Ambro.

Univerzita v Zürichu v štúdii dokázala, že
klauni v nemocniciach vzbudia u pacientov
také pozitívne emócie, aké nedokážu vyvolať zdravotné sestry či lekári.
Aké sú vaše skúsenosti?
Dobrá nálada, chuť hrať sa, spievať a veselý smiech sú
niečo, čo ľudia v nemocnici väčšinou nezažívajú. Takéto
rozptýlenie so sebou prináša mnohé pozitívne účinky,
tým najväčším je, že pacient lepšie znáša často nepríjemnú liečbu a zotavuje sa rýchlejšie. Našim klaunom
sa darí odblokovať strach z vyšetrení či procedúr, a to
hlavne u detí.
S akými reakciami pacientov sa stretávajú
klauni?
Vo väčšine prípadov na našich klaunov reagujú s úsmevom, nadšením, radosťou alebo prekvapením. Nie- 
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ktorí detskí pacienti, s ktorými sa stretávajú častejšie, už
poznajú klaunov aj po mene. A tí zvyčajne nedočkavo
čakajú už od rána. Pacienti, ktorí zdravotných klaunov
nepoznajú, sú prekvapení, ale veľmi radi privítajú takúto
pozitívnu zmenu v nemocnici.
Prebiehajú klaunské vizity aj na oddeleniach
pre starších? Aké sú skúsenosti s dospelými
pacientmi?
Áno, navštevujeme aj dospelých a seniorov. Dospelých
pacientov klauni rozveseľujú v rámci projektu Kôš plný
humoru. Klauniády pre skôr narodených sú určené pre
seniorov. Niektoré babičky a deduškovia majú vynikajúci zmysel pre humor. Niekedy si sami pripravia pesničku, alebo nejaký vtip alebo príhodu, čo sa im stala od
poslednej návštevy.
V čom sa odlišuje detská klauniáda od
dospeláckej?
Z veselých humorných sestričiek, asistentov a doktorov,
ktorých je často plné detské oddelenie, sa v tomto prípade stávajú oveľa pokojnejší, ochotní načúvať príbehom a odpovedať s humorom, tak ako im to červený
nos dovoľuje. Rýchle pohyby sa spomalili, kúzla nahradili ľudové pesničky. Niekedy stačí úsmev či iba krátko
podržať babičkinu ruku alebo si vypočuť deduškov
životný príbeh, a všetko sa v sekunde zmení. Záujem a
pozornosť, hoci i klauna, prebúdzajú v senioroch chuť žiť,
a teda chuť bojovať s chorobami. Červený nos im často
pomáha odľahčiť niekedy dosť stiesňujúcu atmosféru a
pozrieť sa na svet veselšími očami.
Ako sa môže stať bežný človek klaunom?
Byť zdravotným klaunom nie je jednoduché a nie každý
z nás môže byť zdravotným klaunom. Dôležitá je profesionalita v odbore, komediálny talent, hudobné vzdelanie, schopnosť improvizácie, ale aj empatia, trpezlivosť
a, samozrejme, vzťah k deťom.
Kto sa najčastejšie venuje tejto profesii?
Väčšinou sú to profesionálni herci, bábkoherci či ľudia
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s pedagogickým vzdelaním. Budúci/nový zdravotný
klaun musí prejsť náročným výberovým workshopom,
počas ktorého sa vyberú tí s najväčším potenciálom.
Nasleduje školiaci program – tri náročné workshopové
víkendy, počas ktorých sa hľadá ten ich klaun, ale tiež
sa dostávajú informácie týkajúce sa ich pohybu na detských lôžkových oddeleniach. Oboznámia sa, akým
spôsobom sa môžu pohybovať po nemocniciach, základné informácie o rozličných detských ochoreniach a
ich vplyve na detskú psychiku. Získavajú aj prehľad o
základných diagnostických a liečebných metódach,
improvizácii, metodiku a pod. Potom navštevujú detských pacientov so skúsenými klaunmi spočiatku iba ako
pozorovatelia, neskôr ako tretí klaun a vo finálnej fáze
ako súčasť dvojice. Táto príprava trvá asi pol roka – rok
a v jej priebehu sa nám vyselektujú tí, ktorí majú klaunovanie skutočne v krvi. No vzdelávanie klaunov sa nikdy
nekončí. Zlepšovať klauniády po kreatívnej aj obsahovej stránke patrí tiež medzi priority združenia.
Sú súčasťou klauniád aj ozajstní lekári a sestričky?
Je s nimi zábava a vedia sa od srdca zasmiať alebo sa
včleniť do klauniády a byť dobrým pomocníkom zdravotného klauna. Lekári sú však v nemocnici hlavne za
tých múdrych, ktorí deti v prvom rade liečia a naši klauni

rozveseľujú väčšinou taktikou “blbý a blbší“.
Vizitka združenia Červený nos
Hlavným poslaním občianskeho združenia
Červený nos Clowndoctors je podporovať
psychickú pohodu hospitalizovaných
detí, geriatrických pacientov, seniorov, a
tým pomáhať k zlepšeniu ich celkového
zdravotného stavu. 47 zdravotných klaunov
a klauniek
39 nemocníc a 2 liečebné zariadenia po
celom Slovensku
165 návštev mesačne
60-tisíc veselších detí na lôžkových
oddeleniach nemocníc

Pitný režim ovplyvňuje
nielen výkon ale aj zdravie
Pitný režim má vplyv nielen na ideálny výkon pri športe, v práci, ale aj na celkové
zdravie. Mnohí ho podceňujú, no je rovnako dôležitý pre všetkých – deti, dospelých
aj seniorov.
Nedostatok vody v organizme spôsobuje dehydratáciu, zníženie pozornosti, stratu koncentrácie, spavosť,
či problémy s pleťou. Ľudské telo obsahuje 70 percent
vody, denne by mal dospelý človek vypiť asi 2,5 litra
tekutín.
 Káva sa nepočíta, čaj áno
Denne strácame vodu nielen pri bežných činnostiach
alebo športových výkonoch, ale aj potením či dýchaním. Pri dodržiavaní pitného režimu je dôležité, aký
nápoj je hlavným zdrojom tekutín. Vo všeobecnosti
platí, že najvhodnejším typom sú prírodné stolové
vody a ľahké minerálne vody s vyrovnaným obsahom minerálnych látok do 500 mg/l. Alternatívou sú
ovocné alebo zeleninové šťavy či čaje. Do pitného
režimu sa v žiadnom prípade nepočíta káva, ktorá
naopak odvodňuje, sladené nápoje, alkohol, miešané nápoje alebo energetické drinky.
 Radšej častejšie, ako veľa naraz
Pri správnom dodržiavaní pitného režimu by ste
nemali pocítiť smäd. Pocit smädu je totiž jedným z
prvých signálov nedostatku tekutín a následnej dehydratácie.
„Regulačné senzory na udržovanie stálosti vnútorného
prostredia sú veľmi citlivé – smäd patrí na prvé miesto.
Ideálne je však, ak mu predídeme. Ak matka u dojčaťa
nespozná smäd, hrozí mu dehydratácia – hlavne pri
vyšších teplotách. Strata pocitu smädu a následná
stála dehydratácia patrí medzi najväčšie riziká vedúce

k vážnym komplikáciám u seniorov, a to najmä vo vyššom veku,“ povedal prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,
CSc.
Ideálne je prijímať tekutiny v menších množstvách
počas celého dňa. Jednorazové pitie väčšieho
množstva je zbytočné, telo si totiž nedokáže vyrobiť
zásoby, voda sa tak v organizme nezdržiava a len
ním pretečie. Vážnym prejavom dehydratácie sú poruchy trávenia. Tým, že sa črevá vyprázdňujú nepravidelne, hromadia sa v ľudskom organizme škodlivé,
toxické látky. Nedostatočný príjem tekutín spôsobuje
aj nadváhu. Pocit smädu si niektorí ľudia zamieňajú s
pocitom hladu a najedia sa. V ideálnom prípade by
na pracovnom stole, alebo v obývačke mala stáť fľaša

vody, ktorá bude na konci dňa prázdna.
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Nádorov kože je stále viac

Klimatizácia zapnúť, či nezapnúť?

Stačí pár minút u kožného lekára a zachránite si zdravie, možno aj život. Práve leto
je totiž najrizikovejším obdobím pre vznik rakoviny kože. Mení vaše znamienko
tvar, krváca? Čo najskôr navštívte odborníka. On rozhodne, či znamienko radšej
neodstráni. Každé vaše znamienko, vrodené či získané, by mal vidieť lekár.

Podľa dlhodobých predpovedí počasia nás aj tento rok čaká horúce leto. Mnohí
sa opäť zamýšľajú nad inštaláciou klímy. Jej výhody sú nesporné, je však potrebné
vedieť pravidlá jej používania, aby nám príliš vychladená miestnosť nespôsobila
zdravotné problémy.

UV žiarenie zvyšuje riziko
Približne štvrtina melanómov, nádorov kože, vzniká z
už existujúceho materského znamienka. Počet novodiagnostikovaných melanómov sa podľa Národného
onkologického ústavu v Bratislave ročne zvýši o päť
percent. UV žiarenie je jeden zo spúšťačov takéhoto
procesu a preto by ste mali svoje materské znamienka
sledovať práve počas leta. Vtedy svoju pokožku najčastejšie vystavujete priamemu UV žiareniu.

V posledných rokoch zápasia Slováci počas leta s
extrémnym teplom. Klimatizácia sa stáva štandardnou súčasťou nielen áut a kancelárií, ale aj bytov a
domov. Aby sa klimatizácia nestala dôvodom pre
návštevu lekára, je nevyhnutné poznať základné pravidlá jej používania.

„Žiadne znamienko netreba podceňovať a ja osobne
odporúčam si dať vyšetriť radšej všetky. Časovo to
nie je až také náročné a v rámci prevencie je to jeden
z najdôležitejších krokov. V prípade, že lekár posúdi
pigmentové znamienko za rizikové, zvolí sa za spôsob
jeho odstránenia chirurgický zákrok s možnosťou histologického vyšetrenia. Ak znamienko nepredstavuje
riziko zhubného nádoru, môže sa odstrániť laserom,
po ktorom neostáva žiadna jazva,“ hovorí MUDr.
Dušan Suchý, dermatovenerológ.
 Ako riziku predchádzať
Či sa vaše znamienko chorobne zmení alebo nie,
máte vo svojich rukách čiastočne aj vy. Najlepšie urobíte, ak ich ochránite pred poškrabaním alebo iným
mechanickým poškodením. Dnes už nie sú soláriá ani
v móde, vyhýbajte sa však aj priamemu slnku. Preventívne si dajte znamienko odstrániť, ak sa nachádza
tam, kde ho oškiera oblečenie – podprsenka, opasok
či nohavice.
Lekár vaše znamienka pred samotným zákrokom cit-

livo vyšetrí digitálnou kamerou, a určí aj najvhodnejší
spôsob ich odstránenia. Najvhodnejším obdobím,
kedy by ste si mali dať znamienka odstrániť, sú jeseň
a zima. V lete iba ak to odboručí lekár zo zdravotných
dôvodov.
 Kedy navštíviť lekára
Na koži sú znamienka rôznej farby a tvaru. Vekom
znamienka pribúdajú. Všetky je však nutné pravidelne
kontrolovať a v prípade zmien urýchlene vyhľadať
špecialistu, najmä pokiaľ spozorujete tieto zmeny:
zmena v tvare, veľkosti, ohraničení alebo farbe
existujúceho znamienka
nové znamienko, ktoré má nepravidelný tvar alebo
ohraničenie
nepravidelné, nejednotné zafarbenie
nepravidelný tvar a štruktúra
znamienko svrbí čí bolí
znamienko krváca, vylučuje nejakú tekutinu, alebo

je na ňom otvorená ranka či vred

 Klimatizácia a jej riziká
Klimatizácia nie je vhodná na rýchle schladenie,
prevetranie miestnosti a dlhodobé udržanie chladnejšieho prostredia. Pokiaľ je vaše telo vystavené prudkým zmenám teploty, zbytočne sa vyčerpáva a riziko,
že ochoriete, je vyššie. „Pri používaní klímy musíme byť
opatrní. Nárazové ochladenie organizmu totiž môže
zapríčiniť chronické ochorenia dýchacích ciest, kĺbového systému, močových ciest, zápal stredného ucha
či mnohých ďalších ochorení. Organizmus na takýto
tepelný šok nie je pripravený a pri výrazných teplotných rozdieloch zažíva šok,“ upozorňuje MUDr. Pavol
Kertys, alergológ a imunológ.
10 pravidiel používania klimatizácie
Termoregulácia nášho tela sa spúšťa automaticky a
určitý čas trvá, kým sa prispôsobí. Ak nechcete v lete
ochorieť, dodržiavajte tieto pravidlá:
 Rozdiel medzi vonkajším prostredím a klimatizovanou miestnosťou by nemal byť vyšší ako 5 maximálne
7 stupňov.
 Pokiaľ sa necítite dobre, resp. ste chorí, klimatizácii sa radšej vyhnite alebo ju zapnite na krátky čas a
nastavte ju na minimum.
 Pred odchodom z klimatizovanej miestnosti svoje

telo postupne pripravujte na prechod do teplejšieho
prostredia. Platí to aj naopak.
 Snažte sa vyhnúť režimu „fén“, ktorý je agresívny a
je častým dôvodom prechladnutia.
Umiestnenie klimatizácie si vopred premyslite.
Nemala by fúkať priamo na vás, aby ste sa nevystavili
priamemu ochladzovaniu tela.
 Pokiaľ ste alergický, používajte klimatizáciu max.
10 – 15 min, potom ju vypnite. Prúdenie klimatizácie
totiž víri prach, čo zhoršuje zdravotný stav.
Klimatizáciu nepoužívajte viac ako 4 hodiny
denne.
Klimatizáciu nepoužívajte v miestnosti, kde sa
zdržujú malé deti. Miestnosť radšej dopredu mierne
vyvetrajte a až potom do nej zoberte dieťa.
 Pri výbere klimatizačnej jednotky sa vždy poraďte
s expertom. Typ správnej klimatizácie pre váš byt
ovplyvňujú rôzne faktory – veľkosť miestnosti, výška
stropu, teplotná záťaž priestoru, atď.
 Nezabúdajte na pravidelnú údržbu klimatizácie.
Raz ročne vymeňte peľový filter a dezinfikujte ho. 

Náš tip:
Cez deň zatiahnite žalúzie, zabránite tak priamemu
prenikaniu slnečných lúčov cez okno a miestnosť
nebude až tak prehriata. Vetrať treba večer, keď teplota
klesne. Ak je v byte počas dňa príliš horúco, pomôže,
ak dlážky umyjete vlažnou vodou. Pokiaľ klimatizáciu
nemáte, môžete využiť ventilátor, ktorý rozprúdi vzduch
a pocitovo bude v miestnosti chladnejšie.
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Zdravý život
Tajnička

www.dovera.sk

Pomôcky:
Abov, pan,
Rabas, Tél,
alait, Alas

Zvinutá
látka

Historický
kraj na
Slovensku

Český
maliar

Druh
motýľa

Časť
celku

Blanokrídly
hmyz

Stolík
na hru
v kocky

2. časť
tajničky

obeda, a dám si ho až večer
B 	keď mi lekár vymení tabletky, pretože mi nerobili dobre
C 	keď užívam viacero druhov liekov, ktoré sa môžu

Strážne
zviera
Vánok
(bás.)

1. časť
tajničky

Meno
psa

Tohto roku
(skr.)

Belavá

2

Vôňa (odb.)

Poplach
(zastar.)

veľmi závažné, kontraindikované
D 	nevýrazné, mierne, prudké, nebezpečné, život

Predložka

Opera G.
Verdiho

Náhle
ochladnutie
Rozrývaj

Číslovka

Časti chotárov (hist.)

Šimpanz
(zool.)

Meno Izabely

Zakaukazský ľudový
nástroj

Úhor,
po nemecky
Časť Bratislavy

Spojí
do páru

	V Elektronickej pobočke od Dôvery nájdem k
svojim liekom aj informáciu:
A 	či sa všetky moje lieky ovplyvňujú, ktorý lekár mi ich
predpísal a aký mám zvoliť postup, ak zistím, že moje
lieky vykazujú liekové interakcie
B 	o názve predpísaného lieku, ktorý som si vybral v
lekárni
C 	meno lekára, ktorý mi ich predpísal
D 	názov generika k môjmu lieku
7

	Ak užívate denne desať druhov liekov, riziko, že
medzi nimi vznikne interakcia je:
A 	5 percent
B 	10 percent
C 	15 percent
D 	50 percent
3

Čín. ženské
meno

	Ak chcete zistiť, či sa vaše lieky ovplyvňujú, kde
nájdete túto informáciu?
A 	povie mi ju každý môj lekár, keď sa ho spýtam
B 	prečítam si ju v príbalovom letáku lieku
C 	spýtam sa kamaráta, ktorý užíva rovnaké lieky, či mu
lekár niečo nespomínal, alebo si to pozriem na webe
D 	všetky interakcie nájdem vo svojej Elektronickej
pobočke od zdravotnej poisťovne Dôvera

ohrozujúce

Mäkký
červený
nerast

Ženské
meno

	Viete, aké stupne liekových interakcií existujú?

A 	ľahké, stredné, ťažké
B 	žiadne, mierne, vysoké
C 	nezávažné, málo závažné, stredne závažné, závažné,

Sloní zub
Strašilo

navzájom ovplyvňovať a oslabujú alebo zosilňujú tak
vzájomne svoje účinky
D 	keď dostávam liečbu injekčne

	Odborníci odhadujú, že na Slovensku sa zbytočne
predpíše:
A 	10 tisíc balení liekov
B 	650 tisíc balení liekov
C 	20 miliónov balení liekov
D 	nič sa nepredpisuje zbytočne
5

6

Rod žralokovytých
rýb

Myknutie

	Lieková interakcia je:

A 	keď vynechám jeden liek, ktorý bežne užívam počas

Udenárský
výrobok

Francovka

Investičný
kupón
(skr.)

Vyznáte sa v liekoch?

1

Zakaľujú
Tropický
bocian

jar 13

Dôvera, ako jediná poisťovňa na trhu, informuje svojich poistencov o tom, či lieky, ktoré
užívajú, nevytvárajú liekové interakcie. Ak užívate viacero druhov liekov a chcete mať istotu,
že sa navzájom neovplyvňujú, pozrite sa do svojej Elektronickej pobočky.

Umelecký
sloh v 17.
a 18.st.

Autor:
Jozef Blaho

Zdravý život
Kvíz

www.dovera.sk

	Najviac sú riziku vzniku liekových interakcií
vystavení ľudia:
A 	s ochoreniami obličiek
B 	s viacerými druhmi ochorení (polymorbídni)
C 	ženy
D 	ľudia nad 50 rokov
4

Citoslovce
varovania

Hlina

8

	Okrem mňa vidia moje liekové interakcie aj:

A 	moji lekári, ktorí si ich vzájomne posielajú poštou
B 	moje deti, ktoré sa informovali o liekových interakciách

u môjho lekára
C 	 všetci moji lekári, ktorí využívajú službu Bezpečné lieky

Osobné
zámeno

Tiež

Rieka
v Indií

a predpisujú mi lieky
D 	zdravotná sestra, ktorá mi pravidelne dáva recept s

liekmi

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Máme pre Vás bezpečné lieky.
Výherca z minulého čísla krížovky je pán Juraj Matejčuk z Nových Zámkov, ktorý od nás dostane opäť zaujímavú cenu.
Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca júna na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, Odbor PR,
DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5. Na výhercu novej tajničky čaká opäť pekný darček.

Správne odpovede: 1C, 2C, 3B, 4ABD, 5C, 6ABD, 7 všetky odpovede sú správne, 8ABC
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Biele plášte
Zdravý
Poradňa
život

www.dovera.sk

Poradňa

www.dovera.sk

Účet za nemocnicu

Poistné aj na splátky

Náš poistenec Ľuboš ležal po dopravnej nehode tri týždne v nemocnici.
Diagnóza znela dvojnásobná zlomenina stehennej kosti, prasknuté tri rebrá,
otras mozgu. Cena za hospitalizáciu sa vyšplhala na 10-tisíc eur.

Od polovice februára platia u nás nové podmienky na schválenie žiadosti o
splátkový kalendár. Zaplatenie dlžného poistného je možné rozložiť najviac na
deväť splátok.

Utrpeli ste úraz pri dopravnej nehode a ležíte
v nemocnici? Zdravotnú starostlivosť za vaše
poškodené zdravie uhradíme, no neskôr za
ňu zaplatí vinník nehody zo svojho povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel. Túto
možnosť dáva zdravotným poisťovniam zákon
č. 577/2004 Z.z.
Ak niekto zaviní dopravnú nehodu a poškodí
zdravie nášho klienta, budeme od neho a jeho
komerčnej poisťovne, v ktorej má zmluvne poistené vozidlo, vymáhať peniaze za ošetrenie.
Zo zákona existujú tri rôzne druhy regresných
náhrad, keď si zdravotná poisťovňa môže
vymáhať peniaze za uhradenú zdravotnú starostlivosť.

Ak potrebujete svoj dlh voči zdravotnej poisťovni rozložiť na splátky, postupujte nasledovne:

Protiprávne konanie zapríčinené treťou osobu
Jednou je aj spomínaná dopravná nehoda.
Okrem dopravných nehôd to môžu byť aj úraz
alebo ublíženie na zdraví zavinené protiprávnym konaním tretej osoby. Ak ste sa stali obeťou
ublíženia na zdraví, zašleme vám dotazník, v
ktorom vás žiadame o základné informácie o
zranení. Druhými v poradí sú príslušné vyšetrovacie orgány. Ak vieme, kto vašu nehodu alebo
zranenie zavinil, a poznáme už presnú sumu za
vaše ošetrenia, zašleme mu výzvu na zaplatenie.
Ak povinný nezaplatí, zasielame mu pokus o
zmier, ak nezaplatí ani tak, pristupujeme k súdnemu vymáhaniu regresného nároku a po získaní právoplatného rozhodnutia k exekučnému
vymáhaniu.

Nie všetci povinní sú schopní uhradiť regresnú
náhradu jednorazovo, pretože zdravotná starostlivosť nie je lacná a niekedy sa sumy za ošetrenie vyšplhajú do tisícok eur. Preto v nepriaznivej finančnej situácii môžu povinní požiadať
zdravotnú poisťovňu o možnosť splácať dlžnú
sumu v pravidelných mesačných splátkach.
Vtedy s poisťovňou uzatvoria dohodu o uznaní
a splatení dlhu. V prípade akéhokoľvek omeškania s úhradou dojednanej splátky dochádza k
porušeniu podmienok tejto dohody a povinný
musí okamžite splatiť celý dlh.
Úraz spôsobený návykovou látkou
Požili ste alkohol alebo drogy a ublížili ste si na
zdraví? Hrozí, že peniaze za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vrátite zdravotnej poisťovni.
Tá bude zisťovať a prešetrovať, či ste si ublížili
na zdraví v dôsledku užitia alkoholu alebo
drog. Ak sa preukáže, že ste požili návykové
látky, účet za ošetrenie vám dáme k náhrade.
Porušenie liečebného režimu
Rovnaké pravidlá platia, ak poistenec nedodržiava napríklad stanovený liečebný režim.
Vyžiadame si fotokópie lekárskej správy zo
zdravotníckeho zariadenia, správu z rýchlej
zdravotnej pomoci alebo pohotovosti, aby
sme mohli preukázať porušenie liečebného
režimu. Ak zistíme, že poistenec porušil liečebný režim, zašleme mu výzvu na zaplatenie
a opakuje sa rovnaký postup ako pri protipráv
nom konaní tretej osoby.

Podmienky pre aktívnych platiteľov
(zamestnávatelia, SZČO a dobrovoľne nezamestnané osoby, povinné uhrádzať bežné
preddavky na poistné)
Zašlite nám žiadosť o uzavretie dohody o plnení
dlhu v splátkach. Vašej žiadosti vyhovieme, ak:
 Máte uhradené preddavky za posledné tri splatné
obdobia.
 Na dlžné poistné, ktoré je predmetom dohody, sme
vydali výkaz nedoplatkov.
Vašej žiadosti o splátkový kalendár nevyhovieme,
ak:
 Nemáte uhradené bežné preddavky za posledné
tri splatné obdobia.
 Nedodržali ste podmienky dohody o plnení dlhu v
splátkach v predchádzajúcich troch rokoch.
Podmienky pre neaktívnych platiteľov
(zamestnávatelia, SZČO a dobrovoľne nezamestnané osoby, ktoré nie sú povinné uhrádzať bežné preddavky na poistné)
Zašlite nám žiadosť o uzavretie dohody o plnení
dlhu v splátkach. Vašej žiadosti vyhovieme, ak:
 Máte na dlžné poistné, ktoré je predmetom
dohody, vydaný výkaz nedoplatkov.
Vašej žiadosti nevyhovieme, ak:
 Ste nedodržali podmienky dohody o plnení dlhu v
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splátkach počas predchádzajúcich troch rokov.
Žiadosť o uzavretie dohody o plnení dlhu v splátkach (splátkový kalendár) môžete podať elektronicky cez vašu Elektronickú pobočku, písomne na
našu korešpondenčnú adresu alebo osobne na najbližšej pobočke.
Ak ste žiadosť podali elektronicky a schválili sme
vám splátkový kalendár, môžete si ho vytlačiť
priamo v Elektronickej pobočke. Podávali ste žiadosť o splátkový kalendár osobne na pobočke
alebo ste ju zasielali poštou? Potom vám po jej schválení zašleme poštou doporučene dva exempláre
dohody o splátkach. V prípade, že s predloženým
návrhom budete súhlasiť, zašlite nám podpísaný
jeden exemplár dohody o splátkach v lehote do 7
dní od doručenia na adresu: DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
Pozor, ak nám nedoručíte podpísanú dohodu, nie
sme predloženým návrhom dohody o splatení
dlhu v splátkach viazaní a dohoda je neplatná.
Upozornenie
V prípade, že nedodržíte podmienky dohody, t.j.
nebudete uhrádzať splátky v dohodnutej výške a v
stanovenom termíne a nebudete uhrádzať bežné
preddavky v lehote splatnosti, pristúpime k vymáha
niu týchto pohľadávok.
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