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• Najviac ľudí si nechá
prevenciu u zubára
na posledné týždne
v roku?
• Kúpeľná liečba
je spravidla
pokračovaním inej
liečby? Prvoradou
podmienkou je
jej medicínske
opodstatnenie.
• Ak nechodíte
na preventívne
prehliadky k zubárovi,
ošetrenie zubného
kazu si v plnej miere
hradíte sami?

ČASOPIS ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Obsah
3

O. Gallo: Na Slovensku je
veľa detí, ktoré chodia spávať
hladné

8

V Michalovciach vyrástla
unikátna nemocnica novej
generácie

10

Recepty v mobile nájdu len
poistenci Dôvery

12

Neviete si rady? Zavolajte
edukátorovi

13

Keď sa povie držať krok
s Matejom Tóthom

14

Dôvera Genio

16

Lyžovačka v zahraničí bez
poistenia?

17

Internisti budú liečiť
správnejšie

20

V nemocniciach meníme
staré za nové

22

Ako si poradiť, keď internet
používajú deti

24

Rok 2018 opäť s výhodami
pre bežcov

25

Pre deti

26

Recept

27

Tajnička

DÔVERA, ROK 2017, ČÍSLO 4, Vydáva:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.,
adresa: DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a.s., Einsteinova 25, Digital Park II,
851 01 Bratislava, šéfredaktor: Matej
Štepianský, redakčná rada: Branislav
Cehlárik, Monika Šimunová, Daniela
Kopecká,

Slavomíra

Lorencová,

fotografie: www.shutterstock.com,
archív, registračné číslo MK SR
3434/2005, nepredajné.

2

Editoriál
programe komplexnej starostlivosti Dô
vera pomáha diabetikom, ktorý neustále
rozširujeme. Nezabúdame na tých, ktorí
sú v núdzi a nedokážu si nadštandar
dnú liečbu zaplatiť sami. Cez grantový
program Bojovníci za zdravie a ďalšie ob
dobné programy ročne darujeme takmer
500-tisíc eur našim poistencom a na mo
dernizáciu slovenských nemocníc.

Milí čitatelia.
Príhovor krátko po začatí nového roka nemož
no začať inak než úprimným želaním všetkého
dobrého a najmä pevného zdravia vám aj va
šim blízkym počas celého roka 2018.
Skôr než sa začnem venovať novému roku,
dovoľte mi krátke poohliadnutie sa za tým
uplynulým. Už v októbri sme, možno pre nie
ktorých trúfalo, hovorili o veľmi úspešnom
roku. Jednoducho sme mali a stále máme
radosť z toho, že ste nám jednak zostali verní,
a zároveň sa mnohí z vás rozhodli stať našimi
poistencami.
Myslíme si, že vidíte výsledky našej práce
a rovnako aj stabilitu našej poisťovne, ktorú
nesprevádzajú škandály, ale správy o tom,
čo nové pre svojich klientov priniesla. A bolo
toho nemálo.
Od jarných mesiacov môžete využívať tele
fonické konzultácie s lekárom pod názvom
DôveraLinka24, pri ceste do zahraničia môžete
využiť zvýhodnené cestovné poistenie a vďaka
nám máte prehľad o tom, koľko sa čaká na
jednodňové operačné zákroky.

Rok 2018 sa bude niesť v podobnom
duchu. Opäť budeme podporovať ľudí
v núdzi, skrášľovať nemocnice a rozví
jať nové služby. Verme, že opäť poslúžia
iným poisťovniam a štátu ako inšpirácia,
aby ich nasledovali.
Spomeniem len dve, aby som priveľa
neprezradil. Už čoskoro budete môcť
používať prvý nástroj takpovediac na
samovyšetrenie. Ušetrí vám cestu k leká
rovi v prípadoch, keď budete potrebovať
pomoc pri ľahších zdravotných problé
moch. Nenahradíme vyšetrenie u leká
ra, ale poradíme a pomôžeme spoznať
príčiny vašej choroby.
Tou druhou novinkou budú informácie
o receptoch od lekára a poukazoch na
zdravotné pomôcky, ktoré vám zobra
zíme v mobilnej aplikácii Dôvera. Bu
dete mať perfektný prehľad o tom, aké
recepty máte predpísané a aké užívanie
vám určil lekár.
Našou prioritou však zostáva zabez
pečiť vám liečbu vždy, keď ju budete
potrebovať.

Martin Kultan
Cukrovkári už dávno vedia o unikátnom

generálny riaditeľ
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Rozhovor

Ondrej Gallo:
Na Slovensku je
stále veľa detí,
ktoré chodia
spať hladné.
Nový správca Nadácie pre deti Slovenska vysvetľuje, aké sú najpálčivejšie problémy detí, aká je vízia nadácie, ale aj to, ako na jeho prácu
vplýva jeho dcéra.
Od júla tohto roku stojíte na čele Nadácie
pre deti Slovenska ako nový správca. Ako
ste si zatiaľ zvykli na túto funkciu?
Musím sa priznať, že si ešte stále zvykám. V na
dačnom prostredí pracujem už celkom dlho.
Viesť jednu z najstarších a najväčších nadácií
na Slovensku je predsa len trochu iné. Veľmi
mi ale pomáha, že nadácia sa venuje témam,
ktorým sa venujem dlhodobo, ako napríklad
práva detí a mladých ľudí, vzdelávanie, podpora
komunitných aktivít. A, samozrejme, mi veľmi
pomáha aj tím ľudí, ktorí v nadácii pracujú. Sú
pre mňa veľkou oporou.
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S prácou s deťmi a mládežou máte bohaté
skúsenosti. Vždy ste vedeli, že sa chcete
uberať týmto smerom, teda cestou filantropie?
Už počas vysokej školy som pracoval pre
rôzne mimovládne organizácie. Aj preto
som sa po skončení štúdia vybral touto ces
tou. Veľmi som to neplánoval, ale v tomto
prostredí, v prostredí mimovládnych orga
nizácií alebo filantropie, som sa cítil dobre.
A spätne to hodnotím ako dobré rozhodnu
tie – už je to viac ako desať rokov a stále ma
táto práca napĺňa.

Rozhovor
Aké sú dnes podľa vás najpálčivejšie problémy deti?
Môžeme sa na to pozrieť
z viacerých pohľadov. Ak sa
pozrieme celkovo na sloven
skú spoločnosť, za najväčší
problém považujem gene
račnú chudobu. Máme na
Slovensku ešte stále veľmi
veľa detí, ktoré žijú v nevy
hovujúcich podmienkach,
a ak to zjednoduším, chodia
spávať hladné. Tieto problé
my väčšina spoločnosti ne
vníma naliehavo, pretože sa
ich priamo nedotýkajú. Ak sa
na to pozriem viac individu
álne, z pohľadu dieťaťa, tak tu
je tých problémov oveľa viac.
V nadácii sa dlhodobo venu
jeme téme rešpektu k dieťaťu
a jeho problémom – či už zo
strany rodičov, učiteľov, ale
napríklad aj zo strany leká
rov alebo verejných inštitúcií.
Mám tým na mysli prístup,
keď vnímame dieťa ako part
nera, ktorý má svoje potreby
a svoj vlastný názor, ktorý by
sme mali rešpektovať.
Sú to dlhodobo stále rovnaké problémy alebo sa
menia s dobou?
Samozrejme, rovnako ako sa
mení prostredie, v ktorom
deti žijú, menia sa aj potreby
a problémy, ktoré majú. Dl
hodobo v nadácii tieto trendy
sledujeme v rámci výskumu
Novovynárajúce sa potreby

detí a mladých ľudí. Niektoré
problémy sú dlhodobé, ako
napríklad problém chudo
by alebo zastarané spôsoby
učenia a vyučovania. V nie
ktorých oblastiach vidíme,
že problémy sa stávajú stále
vypuklejšími: rodičia majú
stále menej času na výcho
vu svojich detí, narastá aj tlak
na samotné deti, ich úspech
a výchovu. Niektoré nové
fenomény sú prirodzene
spojené aj s technologickou
revolúciou, ktorú dnes zaží
vame. Deti sú vďaka moder
ným mobilným telefónom
on-line takmer nonstop,
sociálne siete sa stali priro
dzenou súčasťou ich života
– v dobrom aj v zlom.
Máte deti? Ako na ich výchovu vplýva vaša práca
v nadácii?
Mám dcéru, v januári bude
mať sedem rokov. Moja prá
ca ma vo výchove ovplyv
ňuje celkom výrazne. To, čo
považujem za dôležité pre
všetky deti, je, samozrejme,
dôležité aj pre výchovu mo
jej dcéry. Ale funguje to aj
opačne. To, čo zažívam po
čas rodičovstva, to ako rea
guje moja dcéra v rôznych
situáciách, mi veľmi pomáha
pri mojej práci.
Aký je recept na šťastné
detstvo?

Toto je ťažká otázka. Jedno
duchý recept asi neexistuje.
Samozrejme, úloha rodičov
je v tomto prípade kľúčová.
Ale niekedy musíme prijať,
že aj rodičia sa môžu dostať
do ťažkej životnej situácie,
ktorú nevedia zvládnuť. Ale
bo máme situáciu, keď dieťa
rodičov nemá. Vtedy si musí
uvedomiť svoju zodpoved
nosť každý, kto prichádza
s dieťaťom do kontaktu.
Teda ľudia, ktorých môže
me nazvať dôležití dospelí.
Môžu to byť starí rodičia,
príbuzní, učiteľky a učite
lia, vedúci v záujmovom
krúžku... Každý z nich musí
byť pripravený dieťa aktív
ne počúvať, aby vedel, čo ho
trápi a aby vedel, čo potre
buje. Dieťa prežije šťastné
detstvo, ak sa budeme snažiť
tieto potreby naplniť.
Aké sú vaše ciele a plány
do budúcna v Nadácii pre
deti Slovenska? Pripravujete nejaké novinky?
Veľmi sa v nadácii tešíme na
rok 2018. Naša zbierka Ho
dina deťom bude mať dvad
siate výročie. Bude to pre nás
príležitosť na rekapituláciu,
akým spôsobom sa nám po
darilo pomôcť deťom a mla
dým ľuďom na Slovensku.
Rozbiehame aj nový projekt
o inkluzívnom vzdelávaní. A,
samozrejme, pokračujeme aj
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Rozhovor
v mnohých našich dlhoroč
ných projektoch – napríklad
projekt Poznaj svoje peniaze,
kde vzdelávame študentov aj
učiteľov v oblasti finančnej
gramotnosti, alebo projekt
Komunita priateľská k deťom,
kde pracujeme najmä so sa

Z partnerstva so spoločnosťou
Dôvera sa veľmi teším. Ešte
stále je na Slovensku veľmi
výnimočné, ak firma realizuje
svoje aktivity v oblasti spolo
čenskej zodpovednosti (CSR,
Corporate social responsibili
ty, pozn. red.) takto premysle

a pracujeme aj na spustení
prvého darcovského cityligh
tu. Zároveň prostredníctvom
grantových programov počas
roka poskytneme pomoc stov
kám individuálnych žiadate
ľov a desiatkam mimovlád
nych organizácií. Koncom

mosprávami, aby vytvárali
rešpektujúce prostredie pre
deti a mladých ľudí.

ne a na dlhodobej báze. V prí
pade Hodiny deťom nám toto
partnerstvo okrem samotnej
realizácie programu vytvára
priestor aj na hľadanie nových
ciest, ako oslovovať individu
álnych darcov. V tomto roku
sa nám podarilo zdvojnásobiť
výnos zbierky v uliciach, prvý
krát sme použili aj terminály
na bezkontaktnú platbu kartou

tohto roka sme spustili aj nový
program zameraný na pomoc
pre pacientov s diabetom.

S Dôverou spolupracuje
Nadácia pre deti Slovenska už šiestym rokom.
Ako sa vám javí toto
partnerstvo za tie štyri
mesiace, čo nás poznáte
a spolupracujete s nami?
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S verejnými zbierkami
na pomoc deťom, zdravotne znevýhodneným
či sociálne slabým sa
v posledných rokoch
roztrhlo vrece. Vnímate
tento trend?

Rozhovor
Na Slovensku máme veľmi
živú občiansku spoločnosť.
Tá častokrát reaguje na prob
lémy, ktoré sú v spoločnosti,
oveľa flexibilnejšie ako na
príklad štátne alebo verejné
inštitúcie. Zároveň je tu veľké
množstvo ľudí, ktorí pomoc
naozaj potrebujú.
L'udia sú oslovovaní
rôznymi iniciatívami,
komu pomôcť - ľuďom
starým, mladým, deťom,
ľuďom v núdzi, prírode.
Nedá sa pomôcť všetkým.
Podľa čoho by si teda mali
vybrať?
Keď sa rozhodnem podporiť
nejakú iniciatívu, vždy sa na
to pozerám z dvoch pohľadov.
Ten prvý je veľmi praktický
a pragmatický. Koho idem
podporiť? Kto stojí za inicia
tívou? V dnešných časoch
sa dá veľmi rýchlo na tieto
otázky zodpovedať. Organi
zácie majú webové stránky,
informujú o svojich aktivi
tách, zverejňujú svoje výroč
né správy, z ktorých vieme
zistiť, ako využívajú financie
od svojich darcov. Ak o or
ganizácii alebo o iniciatíve

neviem nič podobné nájsť,
je to prvý varovný signál, že
niečo nie je v poriadku. Ten
druhý pohľad je naopak veľmi
osobný. Spoľahnite sa na svoj
pocit, svoju intuíciu. Kľúčové
je, že ste sa rozhodli pomôcť.
Niekto sa rozhodne pre po
moc deťom, pretože sám deti
má, niekto podporí organizá
cie, ktoré pomáhajú v oblasti
prevencie rakoviny, pretože
s tým má osobnú skúsenosť,
a niekto pomôže útulku pre
psov, pretože má rád zviera
tá. Akokoľvek sa rozhodnete,
skúste sa na to možno pozrieť
aj z dlhodobého hľadiska. Pra
videlný dar každý mesiac, na
príklad 5 eur, nie je až tak veľa.
Pre mimovládnu organizáciu
sú ale práve takéto pravidelné
dary kľúčové. A pre vás je to
zasa možnosť vytvoriť si svoj
„darcovský príbeh“. Iniciatívu,
ktorú podporujete, môžete
sledovať dlhodobo, hlbšie sa
ponoriť do témy, ktorú ste si
vybrali, a možno časom po
môcť aj inak ako finančne.
Napríklad sa do aktivít zapojiť
ako dobrovoľník.
Tento rok sa vaša nadácia

prvýkrát spojila s prestížnym podujatím Ples
v opere. Výťažok tak poputuje na vzdelávanie detí
so zdravotným znevýhodnením. Ako vôbec došlo
k tomuto spojeniu?
Som veľmi rád, že sa na nás
organizátori podujatia Ples
v opere obrátili s ponukou
na spoluprácu. Mali výborný
nápad – pomôcť deťom so
zdravotným znevýhodnením,
aby sa mohli vzdelávať v bež
ných školách. V tomto smere
máme na Slovensku, naprí
klad v porovnaní s krajinami
západnej Európy, obrovské
medzery. V spolupráci s Ko
alíciou pre deti ideme roz
behnúť komplexný program,
ktorý bude pomáhať školám,
aby takúto výzvu prijali a boli
ju schopné zvládnuť. Je pred
sa hrozné, ak dieťa nemôže
byť so svojimi rovesníkmi len
preto, že je na vozíku.
Budete aj čestným hosťom. Plesáte rád?
Bude to môj prvý ples v živo
te. A rovno ten v opere. Bu
dem sa musieť rýchlo naučiť
tancovať..

Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska
Svoju funkciu zastáva od 1. júla 2017. Niekdajší riaditeľ organizácie Rada mládeže Slovenska a programový
manažér Nadácie Pontis sa v Nadácií pre deti Slovenska venuje okrem strategického smerovania a riadenia
organizácie aj oblasti ochrany detských práv.
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Nová nemocnica

V Michalovciach vyrástla unikátna
nemocnica novej generácie
Operačné sály so superčistým vzduchom, centrálna prípravovňa liekov, pôrodné izby,
moderná triáž na urgentnom príjme, čiarové kódy pre bezpečnosť pacienta či liečivé
prostredie. Aj taká je nemocnica novej generácie, ktorá vyše 2,5 roka vyrastala v Michalovciach. Koncom novembra 2017 ju slávnostne otvorili a už je v plnej prevádzke.
Prvá všeobecná nemocnica, ktorú postavili
na Slovensku po takmer 30 rokoch, je sú
časťou siete nemocníc Svet zdravia. Funguje
podľa najmodernejších zahraničných štan
dardov a pre celé východné Slovensko sa má
stať nadregionálnym centrom pre akútnu
medicínu. Zdravotnú starostlivosť poskytuje
v rámci verejného zdravotného poistenia.
„Táto nemocnica reprezentuje to najlepšie,
čo sme sa doteraz v rámci prevádzky siete
nemocníc naučili. Budeme spokojní až vtedy,
keď sa v nej budú chcieť liečiť pacienti aj zo
vzdialenejších regiónov a keď o prácu v nej
prejavia záujem tí najlepší odborníci,“ uviedol
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generálny riaditeľ siete polikliník ProCare
a siete nemocníc Svet zdravia Marek Duban.
Štruktúra zložená z klastrov a moderné
technológie
Organizačná štruktúra novej nemocnice je
zložená z klastrov čiže zoskupení príbuzných
medicínskych odborov. Každý z pacientov tak
môže v rámci klastra ležať na hociktorej izbe,
kde je preňho voľné vhodné lôžko, a lekári za
ním chodia podľa svojej špecializácie. Pláva
júcich lôžok je 339.
Michalovská nemocnica je plná špičkových
technológií. Má napríklad nemocničný

informačný systém, ktorý patrí k najmoder
nejším v stredoeurópskom regióne. Eviduje
pacienta počas celého pobytu v nemocnici
a lekári či sestry z rôznych pracovísk o ňom
majú komplexný prehľad.
V nemocnici využívajú i tzv. centrálnu prí
pravovňu liekov. Robotický automat na zá
klade elektronického lekárskeho predpisu
pripraví pre každého pacienta balíček s dáv
kami liekov a označí ho jedinečným čiaro
vým kódom. Náramok s kódom dostane aj
pacient po prijatí na hospitalizáciu. To zaručí
jeho jednoznačnú identifikáciu.
Tradičné pôrodné sály v Michalovciach na
hradili pôrodné izby hotelového štandardu,
kde má rodička dostatok súkromia. Aj ostatné,
zväčša jednolôžkové izby pacientov, sú kom
fortne zariadené, majú televíziu, wifi či vlastné
sociálne zariadenie. Súčasťou nemocnice je
i ekumenická kaplnka.
Vyše 13-tisíc návštevníkov
Priestory novej nemocnice si koncom novem
bra minulého roku mohla pozrieť aj verejnosť.
Počas dňa otvorených dverí do michalovskej
nemocnice zavítalo vyše 13-tisíc ľudí.
Prví pacienti sa do novej nemocnice začali
sťahovať 7. decembra 2017. Každé oddelenie
malo na presťahovanie zo starých do nových
priestorov jeden deň a za týždeň nemocni
ca premiestnila približne 300 pacientov. Do
michalovskej nemocnice nastúpili i desiatky
nových lekárov a ich počet sa tak zvýšil asi
o desať percent.
Celkové náklady na výstavbu nemocnice novej
generácie sa vyšplhali na 34 miliónov eur.
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Inovácie

Recepty si v mobile
nájdu len poistenci
Dôvery
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Inovácie

Najnovšia inovácia z dielne Dôvery posúva elektronické recepty opäť o krok
ďalej. Poistenci Dôvery ako jediní na Slovensku nájdu kompletný zoznam svo
jich receptov a poukazov na zdravotnícke pomôcky priamo vo svojom mobile.

Recepty v mobile prinášajú:
aa prehľad o všetkých
lekárskych predpisoch a ich
platnosť
aa prehľad o všetkých receptoch
na dietetické potraviny a ich
platnosť
aa prehľad o poukazoch
na zdravotnícke pomôcky
a ich platnosť

aa zdieľané recepty detí medzi
rodičmi
aa informácie o dávkovaní
liekov
aa možnosť prekliknúť na
oficiálny príbalový leták lieku
aa informácia o najbližšej
lekárni a navigácia k nej

Ďalší rozvoj funkcie recepty v mobile:
aa spojenie so službou
Bezpečné lieky online
prinesie informácie
o liekových interakciách

aa spojenie so službou Výhodné
lieky prinesie informácie
o lacnejších alternatívach
v podobne generického lieku

aa možnosť overiť si dostupnosť
lieku v lekárni

aa možnosť rezervovať
si liek v lekárni

Poistenci sa môžu s novinkou stretnúť v mobilnej aplikácii už od prvých dní nového roka.
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Neviete si
rady? Zavolajte
edukátorovi
Telefonickú poradňu pre diabetikov
sme spustili v pilotnej prevádzke
Je jedno, či máte cukrovku 1. alebo
2. typu, prípadne či sa u vás prejavila
v tehotenstve. Ak si neviete rady a ste
poistený v Dôvere, už onedlho budete
môcť vyskúšať novú telefonickú poradňu pre diabetikov.
Ide o rozšírenie programu DôveraPomá
ha diabetikom na celé Slovensko, zatiaľ vo
forme telefonickej edukácie. Zavolať budú
môcť aj blízki diabetika, ak sú na to opráv
není, podmienkou však je, že diabetik, ktorý
potrebuje radu, musí mať 18 rokov a viac.
"Vďaka našej novej službe sa ľudia dostanú k potrebným overeným informáciám
jednoduchšie, pomôžeme im rýchlo vyriešiť ich akútny problém. Mnohé otázky
pacienti svojmu diabetológovi nepoložia.
Či už z ostychu, alebo z obavy, že lekárovi
nebudú presne rozumieť, prípadne aby
si nemyslel, že sa pýtajú na veci, ktoré
už mali dávno vedieť. Naša linka všetky
tieto obavy odbúra," vysvetľuje Tamara
Töröková z Dôvery.
Testovacia fáza telefonickej poradne sa za
čala v novembri, Dôvera do nej postupne
pozýva 15-tisíc diabetikov z Nitrianskeho,
Košického, Prešovského, Bratislavského
a Trnavského kraja. V priebehu roka 2018
by mala byť dostupná všade na Slovensku.
Volajúcim budú radiť skúsení edukátori
z programu DôveraPomáha diabetikom.

12
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Keď sa povie držať krok
s Matejom Tóthom
Vydržali by ste kráčať s olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov? Diabetikom z
košického a komárňanského regiónu sa to podarilo. Dokonca utvorili slovenský rekord,
prešli spolu až pol milióna krokov. A Matej Tóth im pritom asistoval.
K takémuto výkonu sa vypli vďaka programu
DôveraPomáha diabetikom, v rámci ktorého
sme im chceli ukázať, aký dôležitý je pre
diabetika pohyb.
Najskôr ich edukátori naučili množstvo dôle
žitých vecí, ktoré diabetikom uľahčujú život
s ich ochorením, potom ich čakalo stretnu
tie s Matejom Tóthom. Prešli spolu niekoľko
okruhov, aby sa presvedčili, že chôdza nie je
strašiakom, ale veľkým pomocníkom na ceste
za lepším životom s cukrovkou.

Rozdelení do viacerých skupín medzi sebou
dokonca súťažili o najvyšší počet nachodených
krokov. „Po chôdzi sme im odmerali glykémiu,
aby sa na vlastné oči presvedčili, ako im ju aj
takýto nenáročný pohyb dokáže znížiť,“ vysvet
lila Soňa Labajová, manažérka pre edukácie
v programe DôveraPomáha diabetikom.
Stretnutie s naším olympionikom dodalo dia
betikom sily a rýchlo našli spoločnú reč. Matej
totiž svoje najväčšie športové úspechy dosiahol
aj vďaka špeciálnej nízkosacharidovej strave.

„Zopár týždňov mi trvalo, kým som si na takúto stravu zvykol, ale odvtedy som to už nevnímal
ako diétu. Všetci v rodine to akceptujú, nikto ma sladkým nenúka. Aj diabetici potrebujú
podporu okolia, s podporou rodiny a blízkych to isto zvládnu,“ povzbudil ich Matej Tóth.
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Inovácie

Dôvera Genio
pomocník pri riešení
zdravotných problémov
Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila
prvú službu pre svojich poistencov, ktorá
využíva umelú inteligenciu. Ide o pomoc
níka pri hľadaní informácií o chorobách,
ktorý vyhodnotí zdravotné príznaky pos
kytnuté samotným používateľom a podľa
ich naliehavosti a závažnosti odporučí, ako
postupovať pri ich riešení.
Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných
diagnóz, ktoré môžu súvisieť s ťažkosťami
používateľa, a ponúkne aj možnosť telefonic
kej konzultácie s lekárom. Po ukončení tes
tovacej prevádzky tak získa každý poistenec

14
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Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dô
veryhodnú radu. Služba bude dostupná na
webe Dôvery aj v mobilnej aplikácii.
Slovenskú verziu samodiagnostického ná
stroja vyskúšalo a preverovalo približne 70
slovenských lekárov z rôznych lekárskych
odborností. Obsahuje viac ako 600 bež
ných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac
ako 1300 príznakov. Unikátnosť aplikácie
spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa
prostredníctvom postupného zberu dát od
pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším
medicínskym informáciám.

Inovácie

Benefity:

aa aplikácia ponúka inovatívny
komunikačný kanál, atraktívny
predovšetkým pre mladších pois
tencov, ktorí preferujú chatovanie
pred inou formou komunikácie
aa na základe dialógu so zvážením
reálnych príznakov poskytuje
radu kedykoľvek a kdekoľvek
aa šetrí čas potrebný na vyhľadanie
informácií na internete, odpove
de na otázky spojené so zdravot
nými príznakmi získava používa
teľ okamžite
aa pomôcť môže nielen pri rozho
dovaní o potrebe návštevy po
hotovosti či urgentu, ale v prípa
de dlhodobých nešpecifických
príznakov môže upozorniť aj na
vážne chronické ochorenie
aa vďaka rýchlej dostupnosti v mo
bilnej aplikácii je k dispozícii pre
všetkých poistencov Dôvery

Dôvera plánuje
svoje služby na báze
umelej inteligencie
postupne rozširovať
a zastrešovať
ich bude názov
Dôvera Genio.
MUDr. Miroslav Halecký: „Službu sme
úspešne implementovali a požiadali
sme 100-tisíc našich poistencov, aby
ju vyskúšali. Toto prvé testovanie nám
ukázalo, že záujem o novinku prejavili
hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20- až 30-ročných. Mnohí z nich
nám poskytli aj spätnú väzbu a odporúčania na zlepšenie užívateľskej prívetivosti aplikácie, ktoré do nej postupne
zapracujeme.“
Výsledky sú podobné tým, ktoré služba
dosahuje v ostatných krajinách, kde
inovatívna spoločnosť Infermedica už
túto službu uviedla (USA, India, Veľká
Británia, Nemecko, Poľsko). Nástroj sa
teší obľube u mladých ľudí vo veku do
30 rokov, celkovo ju využili približne
tri milióny ľudí. Z hľadiska rizikových
faktorov používatelia najčastejšie udá
vali vysoký krvný tlak, fajčenie a vysoký
cholesterol. K najčastejším predbež
ným diagnózam, ktoré samodiagnos
tický nástroj identifikoval, patrili tenzné
bolesti hlavy, migréna, syndróm dráž
divého čreva, degeneratívne ochorenie
platničky krížovej a driekovej chrbtice.
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Zima

Lyžovačka v zahraničí
bez poistenia?
Hazard, ktorý vás môže zruinovať
Vôbec nemusíte byť rýchly, ani nebezpečný lyžiar, aby sa vám oplatilo poistiť sa pred lyžovačkou v zahraničí. Už obyčajná smola pri vystupovaní z lanovky vás totiž môže obrať
o celoživotné úspory. Len Európsky preukaz zdravotného poistenia vás nezachráni.
Európsky preukaz totiž nekry
je náklady v súkromných
zdravotníckych zariade
niach, nekryje ani spoluúčasť
pacienta v štátnych zariade
niach. Takisto nie vždy po
krýva náklady na transport
a vôbec nerieši právne služby.
Pritom práve tieto položky sú
pri poistnej udalosti najvyššie.

Preto sme sa dohodli na spo
lupráci s komerčnou poisťov
ňou Generali, aby naši pois
tenci mohli využívať zľavu na
cestovné poistenie.
Poisťovňa Generali vám
poskytne zľavu na všetky
balíky cestovného poiste
nia na neobmedzený počet

Na získanie
zvýhodneného poistenia
stačí navštíviť stránku
www.dovera.sk/cp, kde
si vyberiete poistenie,
o ktoré máte záujem.
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výjazdov do celého sveta
vo výške 15 percent a na
všetky balíky jednorazové
ho cestovného poistenia vo
výške 30 percent. Na krát
kodobé cestovné poistenie
na študijný či au-pair pobyt
poskytne zľavu 15 percent
a zľavu v rovnakej výške na
poistenie do hôr.

Rozhovor

Internisti
budú liečiť
správnejšie
Mnohé chyby, duplicity, nesprávne vyšetrenia alebo zbytočná liečba sú zapríčinené aj
zlou alebo nesprávnou komunikáciou medzi lekárom a pacientom alebo medzi lekármi
navzájom. Alebo stereotypmi, o ktorých lekár nemá príliš veľa času rozmýšľať, ako sú rôzne
vyšetrenia či laboratórne testy, ktoré rutinne ordinuje.
Chyby chcú naprávať
aj lekári
To, že nesprávne ordinovaná
liečba má závažné dôsledky
na zdravie, ale aj na finan
cie, si uvedomujú aj lekári.
A snažia sa s tým niečo spra
viť. Chcú znížiť neefektivitu
v zdravotníctve a zabrániť
rizikám spojeným so zby
točnou liečbou.
Nadácia ABIM (založená
Americkou spoločnosťou
pre internú medicínu v roku
1989) a americká spoloč
nosť Consumer report (veľká
spotrebiteľská organizácia)
vytvorili spoločne projekt
Choosing Wisely. V prekla
de to znamená múdry alebo
správny výber. A v tomto roku
sa dostal aj na Slovensko.
Každá lekárska spoločnosť
môže do projektu prispieť
svojimi odporúčaniami pre
lekárov aj pacientov. Tieto

odporúčania starostlivo vy
brali po konzultáciách s os
tatnými odborníkmi. Zväčša
ide o 5 alebo 10 najčastejších
chýb, ktorým sa treba vyhnúť
v ambulancii. A spraviť múd
ry alebo správny výber liečby.
U nás začnú internisti
Ako sa táto aktivita spája
s nami? S Dôverou a vôbec
so slovenskými pacientmi?
Zistili sme, že do projektu
Choosing Wisely sa zapojí
aj Slovensko. A to vďaka Slo
venskej internistickej spoloč
nosti, ktorú vedie prednostka
I. internej kliniky v Univer
zitnej nemocnici L. Pasteu
ra v Košiciach, prof. MUDr.
Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP.
Pod jej vedením plánuje Slo
venská internistická spoloč
nosť vytvoriť top 5 alebo top
10 odporúčaní pre lekárov,
ktoré by mali zabrániť nad
bytočnej liečbe a poškodeniu
pacienta v rukách internistu.

Inšpirovala aj kolegov v Če
chách a podporu má podľa
vlastných slov aj v Slovenskej
lekárskej komore. Stretli sme
sa s ňou v Košiciach a roz
právali sme sa o jej plánoch
vytypovať a do praxe uviesť
prvé odporúčania tohto dru
hu v slovenskej medicíne.
Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu Choosing Wisely?
Nielen ja, ale mnohí lekári vní
majú za posledných dvadsať
rokov obrovský nárast ponuky
laboratórnych a zobrazova
cích vyšetrení. Neadekvátne
ordinované vyšetrenia však
nemusia vždy znamenať pre
pacienta prínos. Práve naopak.
Prílišná ordinácia zbytočných
vyšetrení pacienta zaťažuje
a môže ho poškodiť. Okrem
toho treba zobrať na zreteľ aj
to, že keď sa peniaze míňa
jú na nedôležité, zbytočné
a škodlivé vyšetrenia, potom
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Rozhovor
chýbajú pre iných, na vyba
venie nemocníc a aj na lepšie
ohodnotenie práce lekárov.
Vnímame, že súčasná medi
cína sa vyvíja skôr defenzívne.
Čo je podľa vás dôvodom?
Učili nás, že základom vy
šetrenia pacienta je základ
ná anamnéza a dobré fyzi
kálne vyšetrenie - pohmat,
posluch, poklep, atď. Dnes
akoby na to lekári zabudli,
zdá sa im to menej podstatné
- rovno začínajú s laboratór
nymi vyšetreniami. Pacient
ešte nie je ani vyšetrený, dá
sa sluchovo vyzistiť, že má
zápal priedušiek. Ale už mu
robia vyšetrenie CRP, D-di
méru a podobne (vyšetrenie
zápalových markerov z krvi
pozn. red.). Starším, skúse
ným lekárom na zistenie 60
až 70 percent diagnóz stačí
fyzikálne vyšetrenie a ba
zálne laboratórne testy, prí
padne zobrazenie. Mladým,
menej skúseným kolegom
treba na to podstatne viacej
vyšetrení. Mnohé takto naor
dinované vyšetrenia sú preto,
že lekári sa boja chyby alebo
sa ich dožadujú pacienti či
ich príbuzní.
Veľa sa hovorí o tom, že
pre pacientov môžu byť
najmä rádiologické vyšetrenia nebezpečné. Čo
konkrétne im hrozí?
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Existujú údaje, ktoré hovoria,
že až desať percent malígnych
chorôb sa môže vyvinúť po
opakovaných rádiologických
zobrazovacích vyšetreniach,
ako je napríklad CT.
Vaša inciatíva bude
mať reálnejšie kontúry
koncom roka. Čo plánujete spraviť preto, aby sa
pacientom neordinovali
zbytočné a škodlivé vyšetrenia v oblasti internej
medicíny?
Pripojili sme sa k výzve Eu
rópskej internistickej spoloč
nosti. Iniciovala som inter
nistov aj v Českej republike,
možno tak získame väčší
dopad na lekárov a pacien
tov. Presvedčila som ich, aby
sme šli do projektu spoločne
a urobili päť alebo desať od
porúčaní, kde vidíme, že sa
medicína zneužíva alebo ne
využíva tak, ako by sa mala.
A čo ostatní lekári a spoločnosti na Slovensku?
Pridajú sa?
Oslovili sme prezidenta Slo
venskej lekárskej spoločnos
ti. Ten informoval aj ostatné
odborné spoločnosti. Zatiaľ
nemám spätnú väzbu, či sa
k projektu pripoja a vytvoria
vlastné guidelines, teda návo
dy, čomu sa napríklad vyhnúť
aj pri spomínaných CT alebo
MR vyšetreniach. Prezident
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Slovenskej lekárskej komory
MUDr. Marián Kollár túto vý
zvu privítal s nadšením.
Vytvoríte pravidlá, ktoré
by si lekári mali osvojiť
alebo by sa nimi mali
riadiť, aby medicína
nepoškodzovala pacienta.
Budú mať ale právnu silu
alebo ide len o odporúčania, ktoré lekári môžu, ale
nemusia dodržiavať?
Tak ako aj inde vo svete, tie
to odporúčania nemajú pre
lekárov žiadnu právnu silu.
Ale napriek tomu to chceme
urobiť, aby sme ich vedeli
prezentovať v časopisoch
a aby sme v povedomí leká
rov zvýraznili, čo je zbytočné
a čo pri liečbe zvažovať.
Plánujete edukovať aj
pacientov v tom, čo je
pre nich bezpečná miera
vyšetrení?
Naším cieľom je učiť mladých
lekárov, aby vysvetľovali pa
cientom, čo patrí do spektra
vyšetrení k danej chorobe.
Že CT vyšetrenie predstavuje
nadmernú radiačnú záťaž, že
niektoré lieky, napríklad na
infekcie močového systému,
spôsobujú často ťažké hnač
ky. Stretávame sa tu s tým,
že pacienti s ťažkými zápal
mi čreva a hnačkami najmä
v staršom veku na zlú kombi
náciu liekov zomierajú.

Rozhovor
Lieky a ich kombinácie sú
oblasť, kde Dôvera aktívne
pomáha lekárom sa lepšie
rozhodnúť. Služba Bezpečné lieky online im má ukázať, ktoré lieky by nemali
kombinovať. Napriek tomu
sa v praxi vyskytujú rôzne
nevhodne predpísané
lieky. Kde vidíte najväčšie
nedostatky?
Predpisovanie antibiotík je
najväčším nedostatkom,
nedostatočné indikácie an
tibiotickej liečby, nesprávny
výber antibiotík sa mi zdájú
najvýraznejšie. Ďalej sú to
pacienti s vysokým krvným
tlakom a arteriosklerózou,
ktorých je na Slovensku
veľmi veľa. V nemocnici sa
stretávame s nesprávnymi
kombináciami liekov pri
liečbe hypertenzie. Problémy
spôsobujú pacientom, ktorí
užívajú päť- či šesťkombiná
ciu rôznych druhov liekov.
Niekedy pritom stačí upraviť
liečbu a pacientovi sa uľaví
- hodnoty tlaku sú lepšie.
Niektoré lieky, ktoré sa po
dávajú pri vysokom krvnom
tlaku, napríklad diuretiká,
vedú často k závažnému
zníženiu hladín sodíka. Na
našej klinike máme prak
ticky aspoň jedného takého
pacienta za týždeň. Lekár,
ktorý to naordinuje, by mal
vedieť o nežiaducom účinku
a sodík kontrolovať. Väčšinou

sa to nestane, pacient príde
s veľmi nízkymi hladinami
sodíka, poruchami vedomia,
zvracaním.
V akej fáze je teraz výber
vašich odporúčaní?
Momentálne vytvárame pra
covné skupiny. Na východ
nom, strednom a západnom
Slovensku je poverený jeden
lekár, ktorý si vytvorí pracov
nú skupinu. Tá identifikuje
desať negatívnych javov
v internej medicíne. A výbor
internistickej spoločnosti
potom dá dohromady top
5 alebo top 10 odporúčaní
hlasovaním a prideľovaním
bodov ku každému z nich.
Viete už teraz prezradiť,
ktoré lekárske postupy sa
dostanú do vašich odporúčaní?
Predpokladám, že sa tam
dostane liečba urogenitál
nych infekcií antibiotikami
alebo liečba chinolónomi.
Myslím si, že sa tam do
stane enormná ordinácia
D-diméru, ktorý môže byť
pozitívny pri pľúcnej embó
lii a trombóze, ale je nešpe
cifický pri zápaloch.
Môžete uviesť konkrétny
príklad?
Ambulantní lekári majú ten
deciu rutinne každému pa
cientovi so zápalom vyšetriť

D-dimér. Výsledok vyšetrenia
je ale zavádzajúci, pretože zvý
šená hladina D-diméru môže
byť pri pľúcnej embólii, ale aj
pri mnohých iných nezávaž
ných stavoch. Niektorí lekári
už na základe toho výsled
ku následne ordinujú ďalšie
kardiologické vyšetrenia a aj
CT angiografiu. Tie napokon
ukážu, že pacient nemá žiad
nu pľúcnu embóliu a hodnota
D-diméru je zvýšená iba na
príklad pri zápale priedušiek,
na diagnostiku ktorého CT
nie je potrebné. Takýto prí
stup zaťažuje nielen pacienta,
ale aj poisťovne. Chybou je to,
že sa často hodnotí iba čistý
laboratórny nález bez klinic
kého stavu. Občas hovorím,
že „ hľadáme diagnózu k čís
lu“. Je skutočne na lekároch,
aby nezabudli na dôkladnú
anamnézu a dôkladné klinic
ké vyšetrenie pacienta.Ďalším
negatívnym javom je štan
dardné ordinovanie nádoro
vých markerov: takisto môžu
byť nešpecificky pozitívne.
Potom nasleduje celá paleta
vyšetrení, ktorých cena nie je
zanedbateľná a ktoré ukážu,
že pacient rakovinu nemá.
Nehovoriac o iatrogénnom
poškodení pacienta – strach
z rakoviny.
Naším mottom pri tvorbe
odporúčaní bude: Robiť viac
neznamená robiť lepšie.
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Podporujeme

V slovenských nemocniciach
meníme staré za nové
Nové moderné priestory alebo kvalitné zdravotnícke prístroje. Dôvera tento rok investovala
do piatich nemocníc Sveta zdravia sumu 84 000 eur.
V roku 2017 sme v nemocniciach Svet zdra
via vymenili poškodené lavičky za pohodl
né sedenie, vybudovali moderné recepcie,

nadštandardné izby a darovali špeciálny prí
stroj. Pacienti sa tak môžu tešiť na útulnejšie
prostredie aj na kvalitné ošetrenie.

Nové nemocničné priestory nájdete v týchto mestách:

Dunajská
Streda

Topoľčany
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Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda predstavila novú recepciu a nadštandardnú
izbu na internom oddelení. Dôvera projekty zafinancovala sumou 13 000 eur.

V nemocnici pribudla recepcia hotelového štandardu, vo všetkých čakárňach svietia
nové lavičky a na internom oddelení vznikli dve nadštandardné izby. Dôvera na
novinky prispela sumou 33 500 eur.
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Rožňava
Nemocnica Svet zdravia predstavila nový koncept recepcie, ktorá slúži pacientom
a návštevníkom nemocnice ako miesto prvého kontaktu. Dôvera projekt finančne
podporila sumou 10 000 eur.

Železničná
nemocnica
Košice

Mamma
centrum
sv. Agáty
v Banskej
Bystrici

Generálna výmena všetkých lavičiek priniesla 590 nových miest na sedenie v hodnote
23 000 eur. Lavičky sa vyznačujú dobrou ergonómiou sedadiel, odolnosťou a jedno
duchou hygienickou údržbou.

Špecializovaná nemocnica sa zaoberá diagnostikou a liečbou nádorových a iných
ochorení prsníka. Svoje služby rozšírila aj o estetické úkony vďaka mikropigmento
vaciemu prístroju. Lekárskym školeniam a seminárom poslúži nový televízor. Na obe
zariadenia darovala Dôvera sumu 4 500 eur.
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Ako si
poradiť,
keď internet
používajú
deti
Mnohí rodičia majú hrôzu z nástrah internetu, ktoré sa k nim - neraz v bulvárnej podobe
- dostávajú. To vytvára často nadmieru negativistické nastavenie rodičov a výrazné obmedzovanie online priestoru a aktivít pre ich deti. Niektorí im internet do určitého veku vôbec
nedovolia. Iní zase s pocitom, že sa v nástrahách internetu nevyznajú alebo že nad nimi tak
či tak nemajú kontrolu, svoje snahy vzdajú a technologicky zručné deti nechajú pohybovať
sa v online priestore voľne. To môže byť skutočne nebezpečné. Ako sa v tom vyznať?
Úplné obmedzenia internetu a digitálnych ná
strojov nie sú ani v prípade mladších školákov
riešením, keďže deti potrebujú získať vedo
mosti a zručnosti v ich bezpečnom používa
ní. Rovnako platí, že zakázané ovocie najviac
chutí a zákazy medzi deti a rodičov stavajú
akýsi múr. Deti prestanú rodičov vnímať ako
spojencov a radcov, vidia v nich viac dozorcov
a trestajúcich. Prístup k wi-fi signálu je navyše
možné hravo nájsť aj v nákupných centrách
a u kamarátov. To je nepríjemná a kontrapro
duktívna pozícia.

aktivity, na ktoré má ešte podľa mňa čas,
ako napríklad facebook. Nastavili sme jej
rodičovskú kontrolu, vrátane obmedzenia
času, ale zdá sa mi, že o to častejšie je s kamarátkami na ich tabletoch. Mala by som
zvoliť voľnejší prístup? A čo ten facebook?
Robíte dobre, keď chcete pre Sárku vytvoriť
bezpečný priestor. Sama ale cítite, že je asi čas
sprevádzať ju postupne viac na jej vlastných
nohách, vnímate to dobre. Môžete naďalej
využívať technické zariadenia, ako rodičovská
kontrola a monitorovanie, najlepšie priamo na
rútri, možno ich trochu zvoľnite.

Otázky a odpovede
So Sárkou (10) stále bojujeme ohľadom
používania internetu. Chce robiť online
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Sociálne siete, ako facebook, majú vekovo regu
lované používanie. Tá hranica je 13 rokov. V roku
2012 sme však zistili, že vo veku 11 až 13 rokov

Psychologická poradňa
malo na facebooku vytvorený profil 76 percent
slovenských detí a profil si zakladali najmä ako
9-10-roční (57 percent). Vtedajší tínedžeri vo
veku 15-18 rokov si ho zakladali najčastejšie ako
14-15-roční. Výsledky teda naznačujú klesajúci
vekový trend používania sociálnych médií. Ak
rodičia deťom založenie účtu zakazujú, deti si
zakladajú profily poza ich chrbát a o svojom
veku na stránke klamú. Niektoré deti majú o fa
cebook záujem aj ako 7-8-ročné. Kým v tom
veku to vieme dieťaťu ešte zakázať, s prechodom
dieťaťa na druhý stupeň základnej školy je uži
točnejšie umožniť deťom vzdelávať sa o bezpeč
nom používaní sociálnych sietí.
Keď už Sárka dlhšie opakovane žiada o vlastný
profil, môžete ho založiť a vytvárať spoločne,
povoliť spoločne menší okruh kamarátov,
zahŕňajúci vás, rodinu a priateľov, ktorých
poznáte z offline prostredia. Nastavte a vy
svetľujte zabezpečenie súkromia a to, čo na
profil i do správ patrí, čo nie a prečo. Čas, keď
vás Sárka ešte je ochotná počúvať, tak môžete
využiť na aktívne spoločné učenie sa. Neskôr
už bude ako tínedžerka chcieť robiť veci sama.
Je dobré, keď na to bude včas pripravená.
Najsilnejšími rodičovskými stratégiami offline
či online sú tvorenie dobrých rodinných vzťa
hov, rozhovor, úprimný záujem a vhodne na
stavené domáce pravidlá. Býva užitočné urobiť
spoločnú rodinnú “digitálnu dohodu” a nastaviť
tak pravidlá pre Sárku, ako aj pre vás a ďalších
členov rodiny. V občianskom združení digiQ
sme vytvorili pre rodičov vzor takej Rodinnej
digitálnej dohody. Inšpirujte sa, avšak vytvorte
si doma spoločne svoju vlastnú dohodu. Zaují
majte sa o to, čo si Sárka želá, v čom jej hodláte
vyjsť v ústrety, hovorte o tom, ktoré hranice
a pravidlá sú dôležité a prečo. Umožnite jej gra
ficky navrhnúť dohodu, spolu to dotiahnite do

konca a vytlačte. To, na čoho tvorení sa sama
podieľala, bude skôr dodržiavať.
Matej (45). Máme dve deti, 11- a 8-ročné.
Je vhodné využívať technické zariadenia
rodičovskej kontroly? Môžeme sa na to
spoľahnúť?
Najmä do istého veku je to vyslovene nevy
hnutné, povedzme, kým je dieťa na prvom
stupni základnej školy. To platí pre všetky za
riadenia a aplikácie, ktoré dieťa používa. Spojte
to však s rozhovorom o tom, prečo sa tak deje,
čo to znamená, keď ho zariadenie nevpustí na
niektorú zo stránok alebo mu neumožní akti
vitu. Vysvetlením, prečo zatiaľ nie je vhodné
navštevovať úplne všetky stránky, deti učíte,
že na internete je nevyhnutné čeliť aj niekto
rým rizikám. Do istého veku deťom pomáhate
takto, neskôr spoločne môžete spoznávať aj
širší priestor a raz dieťa pustíte, aby si v on
line svete poradilo úplne samo a vás oslovilo
v prípade potreby ako “poradcov”. Určite však
aj vy viete, že samotné nastavenie rodičovskej
kontroly ako jediná stratégia nepostačí, rovna
ko ako žiadny filter nie je stopercentný. Dieťa
potrebuje vnímať a rozumieť pravidlám, ktoré
dodržiava, a to v širšom kontexte. Pokiaľ tomu
tak nie je, deti by dostali nebezpečný odkaz,
že sa nielenže ”neangažujete”, že “výchova sa
netýka online prostredia”, ale aj odkaz , že “na
tento priestor sa pravidlá a hranice nevzťa
hujú”. A to nechcete. Pravidlá a hranice sú
dôležité tak offline, ako aj online.

PhDr. Jarmila Tomková
ako psychologička pôsobí vo Výskumnom
ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V terapeutickej praxi
ViaSua pracuje s jednotlivcami, pármi,
rodinami, angažuje sa v práci s tímami,
v detskej a žiackej participácii a v preventívnych programoch.
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Šport

Rok 2018

opäť s výhodami pre vás
Aj v roku 2018 sa bežcom oplatí byť v Dôvere. Okrem
už tradičných výhod, ako je lacnejšie alebo úplne bezplatné štartovné na vybraných podujatiach a hodnotné
ceny, máme pre našich poistencov aj nové bonusy.

Zľava
Zľavu na štartovnom
môžete v budúcom roku
využiť na Moon Run
v Bratislave, v Nitre
i v Košiciach, ale aj na
Rajeckom maratóne
a vraciame sa aj do Košíc.
Teda lacnejší môžete mať
aj minimaratón, polma
ratón a maratón v rámci
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
A prvý raz budeme aj
partnermi krosových
pretekov Cross Country
Baba - Kamzík, kde si
tiež budete môcť uplatniť
zľavu na štartovnom vo
výške 4 eur. V hre sú ešte
ďalšie bežecké podujatia,
s ktorých organizátormi
momentálne rokujeme.
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Pomoc na OTKD 2018
V roku 2017 sme pre vás
prvý raz zabezpečili pomoc
fyzioterapeuta na pretekoch
Od Tatier k Dunaju (OTKD).
Keďže sa vám táto služba veľ
mi páčila, a naozaj mnohým
z vás aj pomohla, rozhod
li sme sa vám ju priniesť aj
v ďalšom ročníku pretekov. Zo
všetkých pretekárov len naši
poistenci budú môcť na trati
zadarmo využiť profesionálny tejping a pomoc fyzioterapeutov z Rehabilitačného
centra ProCare Medissimo.
Okrem toho opäť plánujeme
na štart pretekov Od Tatier
k Dunaju postaviť aj vlastný
tím Dôvera deťom, zložený
z poistencov a zamestnan
cov Dôvery. Možno sa v ňom
miesto ujde práve vám.
O možnosti prihlásiť sa vás
budeme včas informovať.
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Pokračujeme tiež v súťaži
Dobehni si pre svoj Garmin,
kde budete môcť za svoje
bežecké snaženie sa vyhrať
športtester Garmin Forerun
ner 920 XT. Ale máme pre vás
pripravenú odmenu aj v po
dobe ďalších športtesterov.
Súťažiť budete môcť aj o nie
koľko kúpeľných pobytov,
originálnych bežeckých
dresov a môžete využiť aj
bezplatnú telefonickú kon
zultáciu svojho zdravotného
problému s lekárom, ktorý
má s vaším súhlasom prístup
do vašej zdravotnej doku
mentácie - DôveraLinka24.
Konzultácia je zadarmo, pla
tí sa len cena hovoru podľa
štandardnej tarify.
Pripravujeme toho pre vás ešte
viac, nechajte sa prekvapiť.

Prekresli ma!

Pre deti

Nájdi
správny
tieň
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Recept

Postup:
1. Tekvicu dobre umyjeme, nakrájame najskôr na
štvrťky a vyberieme všetky semienka. Potom tek
vicu nakrájame na kocky, pokvapkáme trochou
oleja, posolíme a posypeme troškou zmesi pro
vensálskych byliniek. Pečieme v rúre vyhriatej na
200 stupňov 25 - 30 minút (do mäkka).
2. Na troške oleja opražíme na kocky nakrájanú
cibuľu, červenú papriku a po pár minútach aj
cuketu. Restujeme ešte ďalšie asi 3 minúty.
3. Zeleninový základ ochutíme soľou, mletým
čiernym korením, mletou rascou a voňavou
zmesou piatich čínskych korení.

Polievka
z pečenej
tekvice
Polievka z pečenej tekvice, i keď
je bez smotany, je krásne krémová a jemná.
Potrebujeme:
• 1 menšiu tekvicu hokkaido
• 1 - 2 PL oleja
• cca 1 ČL zmesi
provensálskeho korenia
• 1 cibuľu
• 1 červenú papriku
• 1 menšiu cuketu
• 1 konzervu
krájaných paradajok
• soľ, mleté čierne korenie,
mletú rascu a zmes piatich
čínskych korení
• cca 1 ČL cukru (nemusí byť)
• tekvicové semienka
na podávanie (nemusí byť)
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4. K zelenine pridáme plechovku krájaných
paradajok a podlejeme ešte ďalším cca pol lit
rom vody (resp. podľa toho, koľko polievky
chcete pripraviť).
5. Prikryjeme a varíme na miernom ohni, kým
nie je zelenina úplne mäkká, cca 20 minút.
6. Nakoniec vmiešame do polievky upečenú
tekvicu.
7. Podľa potreby ešte dochutíme, prípadne
osladíme troškou cukru a rozmixujeme po
norným mixérom.

TIP:
Tekvicu nepridávame do polievky všetku, ale časť
si odložíme bokom na záverečné ozdobenie. Ak
chcete, môžete do zeleninového základu pridať
ešte dva strúčiky nadrobno nasekaného cesnaku.
Do polievky sa výborne hodí postrúhaný parme
zán, ale vy si ním polievku nemusíte dochucovať.
Výborná je aj bez neho.

Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk

Tajnička
Pomôcky:
adeps, Onodi,
ksukol, cats,
Atakama, ima

Mačky,
po anglicky

Vlastné ja

Jazero
v Mali

Jednota
(z lat.)

Pobrežná
plytká
pláž

Mesto
v Belgicku

Púšť
v Chile

Almužna

Listiny
(hovor.)
Ozdobný ker
Belgický ok

Autor:
Jozef Blaho

Polyamidové
vlákno

Začiatok
tajničky

Číslovka

Kráča

Grécke
písmeno

Snemovňa
Zastenanie

Tuk (lek.)

Staral sa
Lámka

Melódia,
nápev

Meno psa
Biblický
sudca
Madagaskarský
lemur

Žltokvetá
bylina

Stará čínska
flauta
Koniec
tajničky

Podvod

Francúzsky
člen

Maďarský
lekár
Značka
pre galón

Pokryl rosou

Predložka
(vnútri)
Príklop

Mrazená
pochúťka

Remíza v šachu

Nanosekunda
(zn.)

Vrch na Islande

Predložka
(nad)

Astát (zn.)

Existuje

Získajú
dojením

Nemecká
značka kvality

Krátka tenká
dýka

Veslo,
po anglicky

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Dôvera pomáha
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca februára 2018 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 alebo
e-mailom na tlacove@dovera.sk. Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.
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Len pre poistencov Dôvery

ZĽAVA AŽ DO

VÝŠKY 30 %
na cestovné poistenie od Generali
Viac informácií na www.dovera.sk/cp

