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Nemocnice
pod lupou
Ďalší rebríček je na svete
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Vedeli ste, že...
... sme rozšírili sieť mamografov, ktoré
poskytujú poistenkám možnosť absolvovať mamografické vyšetrenie do 10 dní?
Dnes túto službu poskytuje 45 zmluvných
zdravotníckych zariadení, pričom ich
počet neustále zvyšujeme. Mamografické vyšetrenie, ktoré môže ženám
zachrániť život, sa tak vďaka Dôvere
stalo ešte dostupnejším.
... sme presťahovali naše pobočky
v Komárne, Michalovciach, Skalici a vo
Svidníku? Radi vás privítame v nových
priestoroch – v Komárne na Dunajskom
nábreží č. 4726, v Michalovciach na
Štefánikovej ulici č. 2, v Skalici na Potočnej č. 108 a vo Svidníku na Centrálnej
ulici č. 632/7.
... sme v roku 2009 uhradili hospitalizácie
našich poistencov za 50 miliónov eur?
... v prvom polroku 2010 sme našim
poistencom preplatili celkovo 2 892
očkovaní proti chrípke v hodnote 21 435
eur? Tým sa stalo očkovanie proti chrípke
najvyužívanejším nadštandardným
očkovaním od DÔVERY. Nasleduje očkovanie proti pneumokokovým infekciám.
Tretím najvyužívanejším očkovaním bolo
očkovanie proti vírusu HPV, nasledované
očkovaním proti hepatitíde A a B a proti
kliešťovej encefalitíde.
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Milí čitatelia,
keď si prelistujete jesenné číslo nášho časopisu,
možno aj vy nadobudnete pocit, že v slovenskom zdravotníctve aj u nás v zdravotnej poisťovni sa dejú mnohé zaujímavé a dôležité veci.
Stačí spomenúť voľby do parlamentu a vytvorenie novej slovenskej vlády, zverejnenie komplexného hodnotenia nemocníc a rokovania o zmluvách, neustále rozširovanie produktov a nadštandardných služieb pre poistencov DÔVERY
či aktivity zdravotnej poisťovne v teréne aj vo
verejnoprospešných projektoch.
Naozaj žijeme celkom hektický rok. Som rád,
že v ňom pôsobíme už ako stabilizovaná, silná
a ekonomicky zdravá zdravotná poisťovňa,
ktorá vznikla spojením APOLLA a DÔVERY.
Našu silu si uvedomujem prakticky každý deň,
veď sa staráme o jednu štvrtinu obyvateľov
Slovenska. Prejavuje sa to v množstve financií,
ktoré platíme na zdravotnú starostlivosť, v počte
vyšetrení, operácií a hospitalizácií, ktoré zabezpečujeme, v rozsahu nadštandardných produktov a služieb, ktorý neustále rozširujeme, v počte
klientov, ktorých každý deň obslúžime v pobočkách a na zákazníckej linke, či v štatistike leká-

rov, ktorých máme zazmluvnených a s ktorými
úzko spolupracujeme. Všetky spomenuté čísla
v porovnaní s minulým rokom rastú. A všetky
jasne hovoria o tom, že byť najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku je každodenný záväzok a zodpovednosť.
Predpokladám, že veľkosť, zodpovednosť,
finančná istota a záujem o poistenca patria
medzi poznávacie znamenia dobrej zdravotnej
poisťovne. Takou sa snažíme byť a verím, že si to
myslia aj mnohí obyvatelia Slovenska. Jednak tí,
ktorí sú našimi spokojnými poistencami, no zároveň tí, ktorí si nás do konca septembra vyberú
ako svoju zdravotnú poisťovňu. Sme pripravení
sa o nich postarať.
Želám Vám dobrý úsudok a správne rozhodnutie, komu zveríte do rúk svoje zdravie.

JUDr. Martin Šimun
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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venska. Okrem osobnej a telefonickej formy je
so zdravotnou poisťovňou možné komunikovať
aj elektronicky. Denne prichádza na adresu
info@dovera.sk približne sto otázok, podaní
a podnetov, ďalšia časť komunikácie sa
odohráva v chránenej internetovej zóne na
stránke www.dovera.sk s názvom Elektronická
pobočka. Poistenci v nej nájdu kompletné dáta
z ich osobného účtu, takisto sa tu dá jednoducho a rýchlo vypočítať a vyplniť ročné zúčtovanie, plniť si oznamovaciu povinnosť alebo zasielať zdravotnej poisťovni dokumenty, tlačivá či
žiadosti. „Elektronická komunikácia je budúcnosť a chceme ju v budúcom roku pre našich
klientov ešte výraznejšie rozšíriť,“ dodáva
B. Szabó.

Vyberie si každý
Nadštandardné produkty a služby zdravotnej poisťovne by mali
uspokojiť každého. Chorého, zdravého, klienta, ktorý potrebuje poradiť,
pohodlne a jednoducho zdravotnej poisťovni niečo doručiť alebo o niečo
požiadať. Taký je aj nadštandard od DÔVERY. Rozdeliť ho možno na
služby a medicínske produkty pre ženy, mužov a deti. Na nasledujúcich
stranách prinášame bližšie informácie.

Služby
Hoci bežný poistenec neprichádza so zdravotnou poisťovňou do styku často a už vôbec
nie každý deň, jej dostupnosť musí byť zachovaná. „V DÔVERE to zabezpečujeme vďaka
Zákazníckej linke 0800 150 150, kde zamestnávame vyškolených operátorov schopných

odpovedať na širokú paletu otázok. Samozrejme, v prípade ozaj odborných tém a detailov zistíme informácie od kolegov – špecialistov,“ opisuje manažér odboru starostlivosti
o klientov Boris Szabó. Po spojení DÔVERY
s APOLLOM má súčasná zdravotná poisťovňa
k dispozícii aj 76 pobočiek v rámci celého Slo-

Zdravie pre ženu
Je známe, že niektoré typy ochorení postihujú
viac ženy, iné zasa mužov. Spôsobujú to rozdielne biologické, ale aj sociálne faktory, svoje
určite zohráva životný štýl.
DÔVERA venuje svojim poistenkám a ich zdraviu zvýšenú pozornosť. Svedčia o tom produkty
a služby citlivo odrážajúce špecifické potreby
nežnejšej časti našej populácie.
S cieľom odhaliť včasné štádiá rakoviny prsníka,
a tým zabrániť rozvoju pokročilých foriem tohto
ochorenia, zabezpečuje DÔVERA preventívne
mamografické vyšetrenie prsníkov už do 10
pracovných dní od objednania. V spolupráci
s vybranými mamografickými zariadeniami
na celom Slovensku zabezpečuje toto dôležité
vyšetrenie pre všetky svoje klientky, ktoré naň
majú nárok zo zákona, teda ženy vo veku od 40
do 69 rokov. V súčasnosti túto službu poskytuje
45 zariadení a ich počet chceme ďalej rozširovať. Okrem toho zdravotná poisťovňa hradí
ženám v plnej výške očkovacie vakcíny proti
chrípke a pneumokokovej infekcii. Zároveň prispieva na nákup kombinovanej vakcíny proti

Pripomienka do mobilu
Aktuálne rozširujeme bezplatnú službu pre poistencov DÔVERY SMS Preventívna pripomienka, ktorá
vopred upozorní na blížiaci sa termín preventívnej
prehliadky. Najnovšie môžu prevenciu svojich detí
sledovať aj rodičia.
Prostredníctvom SMS Preventívnej pripomienky
môžu poistenci dostať upozornenie na blížiacu
sa prehliadku u všeobecného lekára, gynekológa
a stomatológa. Sú to totiž prehliadky, na ktoré vzniká
poistencom automaticky nárok v pravidelných
intervaloch – u všeobecného lekára raz za dva roky,
u gynekológa a stomatológa raz za rok. Keďže
zdravotná poisťovňa eviduje, kedy bol poistenec
naposledy na preventívnom vyšetrení, pozná aj
termín, keď by mal ísť k lekárovi opäť. Službu si stačí
jednoducho aktivovať na webe www.dovera.sk, 
v prostredí Elektronickej pobočky alebo telefonátom
na Zákaznícku linku 0800 150 150.
Pri aktivácii si klient môže vybrať, o pripomenutie ktorej preventívnej prehliadky má záujem,
a v prostredí Elektronickej pobočky si môže zvoliť aj
to, koľko dní pred uplynutím termínu prehliadky má
SMS pripomienka prísť. Ak si klient nevyberie inak,
prvá správa na mobil mu príde 14 dní vopred.
Na aktiváciu je potrebné zadať telefónne číslo
a identifikačné číslo poistenca uvedené na preukaze poistenca. Rodičia môžu zadať identifikačné
číslo svojho dieťaťa a svoje mobilné číslo.

hepatitíde typu A a B vo výške 50 % a v plnej
výške hradí poslednú z troch dávok očkovacej
látky proti kliešťovej encefalitíde. Séria preventívnych prehliadok Bezpečné tehotenstvo môže
zabezpečiť bezproblémový priebeh tehotenstva. Prevencia fokálnej infekcie je doplnením
preventívnej prehliadky u zubných lekárov.
Program ZDRAVÉ SRDCE poskytuje DÔVERA
poistenkám vo veku od 30 do 60 rokov 
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a je zameraný na prevenciu a včasné odhalenie rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení.
Zoznam lekárov, ktorí túto prevenciu zabezpečujú, sa nachádza na www.dovera.sk v časti
Balík prevencie pre ženy. Ak chcete prestať
fajčiť, pomôcť vám môže liek CHAMPIX na
odvykanie od fajčenia, na ktorý vám DÔVERA
poskytne príspevok vo výške až 33,19 €.
Zdravie pre muža
Muži si často nechcú priznať, že môžu byť chorí,
a tak si cestu k lekárovi nájdu až vtedy, keď už
majú vážne zdravotné problémy. Pravidelnou
prevenciou však môžu zabrániť vzniku závažných ochorení a ich rozvinutiu do ťažšie liečiteľných štádií. DÔVERA im v tom aktívne pomáha.
Ochrániť pred rôznymi ochoreniami pomôžu
očkovania, ktoré má klient DÔVERY nad rámec
zákona. Na výber má bezplatné očkovanie
proti chrípke alebo pneumokokom. V prípade
očkovania proti hepatitíde A a B prispievame na

kombinovanú vakcínu vo výške 50 % z ceny vakcíny a v prípade očkovania proti kliešťovej encefalitíde plne hradíme poslednú z troch dávok
očkovacej látky.
Všetci muži vo veku od 30 do 60 rokov môžu
absolvovať u vybraných všeobecných lekárov
preventívny program ZDRAVÉ SRDCE, ktorý
sa zameriava na prevenciu a včasné odhalenie rizika vzniku srdcovo-cievneho ochorenia.
Program možno absolvovať ako súčasť bežnej
preventívnej prehliadky. Zoznam lekárov, ktorí
túto prevenciu zabezpečujú, sa nachádza na
stránke www.dovera.sk v časti Balík prevencie
pre mužov. Fajčiari s ambíciou vzdať sa cigariet
môžu využiť príspevok DÔVERY na liek na odvykanie od fajčenia CHAMPIX v sume 33,19 €.
Podmienkou je absolvovanie preventívneho
programu ZDRAVÉ SRDCE.
Počas preventívnej prehliadky u stomatológa
absolvujú poistenci DÔVERY nad rámec
zákona aj prevenciu fokálnej infekcie. Pomôže

Chcete ušetriť pri nákupoch pre vaše bábätko?
Pri narodení dieťaťa čakajú rodičov
nemalé výdavky, aby mu mohli
zabezpečiť potrebnú starostlivosť.
Poistenci zdravotnej poisťovne
DÔVERA, ktorí sa zaregistrujú do
programu VÝHODY OD DÔVERY,
môžu využívať skvelé ponuky viacerých našich zmluvných partnerov
pri nákupe výbavičky pre svoje
bábätká. Ponuku všetkých partnerov
nájdete na stránke vyhody.dovera.sk.
Jedným zo zaujímavých partnerov
sú predajne Best for Baby, v ktorých
môžete zakúpiť kočíky značky Pure
až s 20 % zľavou. Zároveň môžete
využiť až 20 % zľavu aj na kočíky,

autosedačky, produkty do bytu
a textil značky Chicco. Produkty
zakúpite prostredníctvom internetovej
stránky www.best4baby.sk a
 lebo
v predajniach Best for Baby v Nitre,
Senici, Pezinku a v Prešove.
Dojčenský tovar, hračky alebo detský
nábytok rôznych značiek môžete
nakupovať na www.hanashop.sk,
kde môžete využiť zľavu od 10 do
50 % podľa druhu produktu.
Nielen oblečenie pre staršie deti
môžete nakupovať až s 20 % zľavou
prostredníctvom internetového
obchodu www.neckermann.sk alebo
priamo z katalógov spoločnosti.

Z oblasti spotrebnej elektroniky
a domácich spotrebičov môžete
využiť zľavy od 10 do 50 % od spoločnosti FAST PLUS, napr. detskú váhu
alebo detskú pestúnku značky Sencor
môžete kúpiť so zľavou až 40 %.
Preneste sa do sveta relaxu, vedy
i fantázie s knihami z vydavateľstva
PRÍRODA, kde môžete využiť zľavu
až 30 % na celý sortiment.
Ak radi športujete, určite využijete
až 20 % zľavu pri zakúpení bicyklov
nielen pre svoje ratolesti. Ku každému
zakúpenému bicyklu vám navyše
partner DEMA pribalí volejbalovú
loptu zadarmo.
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odhaliť infekciu pri koreni chorého zuba alebo
v paradontálnych vačkoch, ktorá môže spôsobiť vážne ochorenie, napr. pľúcne a srdcovocievne ochorenia, cukrovku.
Zdravie pre dieťa
DÔVERA je pripravená postarať sa o zdravie
detí od útleho veku až do dovŕšenia dospelosti.
A to vďaka širokej ponuke nadštandardných
produktov, služieb a rôznych výhod. Spozornieť by mali teraz najmä rodičia malých poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA.
Využite bezplatné očkovanie proti chrípke
a pneumokokom a ochráňte tak vaše dieťa
pred vznikom vážnych ochorení. Poistencom vo
veku od 2 rokov hradíme v plnej výške vakcínu
PNEUMO 23, ktorá chráni pred 23 sérotypmi
pneumokoka. Okrem bezplatného očkovania môžete využiť aj príspevok na očkovanie
proti kliešťovej encefalitíde, deťom od 1 roka
hradíme v plnej sume poslednú z troch dávok
očkovacej látky. Očkovanie proti hepatitíde
A a B je určené poistencom od 16 rokov (vrátane), prispievame na nákup kombinovanej vakcíny vo výške 50 %. Dievčatá vo veku 11 rokov
(odo dňa dovŕšenia 11. roku do dňa dovŕšenia
12. roku) môžu využiť príspevok na očkovanie proti vírusu HPV, spôsobujúcemu rakovinu
krčka maternice. Výška úhrady závisí od dĺžky
nepretržitého poistného vzťahu v zdravotnej
poisťovni DÔVERA, pričom príspevok môže
dosiahnuť až 70 % z ceny vakcíny.
Pozor! Od 1. júla 2010 sa zmenili podmienky
úhrady vakcín proti HPV. V prípade odporúčania lekárom je vakcína hradená z verejného
zdravotného poistenia 12-ročným dievčatám vo
výške 10 %. Z tohto dôvodu Dôvera pristúpila
k zmene úhrady vakcíny proti HPV z doterajších
12 rokov na 11 rokov. Poistenkám vo veku 12
rokov, ktoré si do 30. júna 2010 zakúpili jednu
alebo dve dávky vakcíny, zabezpečíme dooč-

Vedeli ste, že...
... s DÔVEROU máte k dispozícii unikátny program
VÝHODY OD DÔVERY s množstvom zliav, ktoré sú
ešte výhodnejšie pre rodiny poistené v DÔVERE?
Viac informácií nájdete na stránke
vyhody.dovera.sk.

kovanie za podmienok, ktoré platili do konca
júna 2010. Viac informácií na www.dovera.sk.
Rodičia všetkých poistencov DÔVERY – novorodencov automaticky získajú Baby kufrík v hodnote 12 €, ktorý si môžu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek pobočke zdravotnej poisťovne. Obsahuje
množstvo milých maličkostí, ktoré využijete pri
starostlivosti o vaše dieťatko. Napríklad detskú
fľašku, hryzačku, cumlík, detskú knižku, vzorky
značkovej kozmetiky, ale aj našu informačnú
brožúru s dôležitými informáciami pre prvé dni
s vaším slniečkom.
Vhodným pomocníkom pri starostlivosti o dieťa
s rizikovými faktormi je monitor dychu Baby
sense. K takým deťom patria bábätká predčasne narodené alebo tie s nízkou pôrodnou
hmotnosťou. Monitor slúži ako prevencia pred
nebezpečným syndrómom náhleho úmrtia dieťaťa – monitoruje dych bábätka a vyhodnocuje,
či dýcha správne. Ak sa dieťatku dych zastaví na
20 sekúnd alebo sa spomalí na menej ako 10
dychových pohybov za minútu, monitor na to
upozorní zvukovo aj vizuálne – červenou signalizáciou.
Ak sa rozhodnete uľahčiť si starostlivosť o svoje
dieťatko kúpou monitora dychu Babysense, ako
poistenec DÔVERY dostanete 33 % zľavu z celkovej sumy monitora, čo predstavuje 36,63 €.
Doplatíte 74,38 € a obavy o zdravie vašej ratolesti vplyvom syndrómu náhleho úmrtia už mať
nemusíte.
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Dôvera pomáha
Uplynulé mesiace boli bohaté na verejnoprospešné aktivity, ktorým na
svet pomohla zdravotná poisťovňa Dôvera. Aj vďaka našej finančnej
podpore sa mohlo dostavať oddelenie urgentného príjmu v bratislavskej
fakultnej nemocnici, vybudovať dva detské kútiky a nezabudli sme
ani na ocenenie tých, ktoré sa o pacientov s láskou starajú – sestry.

 Osmijanko deťom
Detské kútiky zriaďuje občianske združenie
Osmijanko. Ten na Klinike detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Bratislave otvoril v júni krstný otec
združenia, herec Ján Kroner. O dobrú náladu
sa postarali klauni z občianskeho združenia
Červený Nos Clowndoctors. Motívom kútika je
zoologická záhrada a pri jeho štarte do života
boli aj riaditeľ nemocnice Daniel Žitňan a primárka kliniky Daniela Sejnová. Spoločníkmi
detí sa stali zvieratká, hračky, knižky, a to všetko
v obklopení veselých farieb a detského nábytku.
„Pevne verím, že sa tu budú naši malí pacienti cítiť
výborne a využijú všetky možnosti na trávenie
voľného času, ktoré im vynovená herňa ponúka.
Viem, že v súčasnej finančnej situácii vôbec nie je
jednoduché získať finančné prostriedky. Aj preto
by som chcela úprimne poďakovať združeniu
Osmijanko aj všetkým sponzorom,“ reagovala
D. Sejnová. V júli sa tešili aj deti z detského oddelenia nemocnice v Galante. Ich detskému kútiku
vládnu mravčekovia. „Sme vďační združeniu
Osmijanko a partnerom projektu za skrášlenie
priestorov detského oddelenia, čím sa spríjemní
pobyt našich pacientov počas hospitalizácie,“
povedal primár detského oddelenia v nemocnici Miroslav Ilavský.
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Zdravotná poisťovňa DÔVERA spolupracuje so
združením Osmijanko a podporuje ho už štvrtý
rok. „Som nesmierne rada, že sa nám aj s podporou zdravotnej poisťovne Dôvera podarilo zrealizovať a otvoriť ďalšie dva detské kútiky. Veríme,
že nielen odborná zdravotná starostlivosť, ale aj
psychická pohoda a prostredie, v ktorom liečenie
prebieha, napomáhajú k uzdraveniu pacienta,
preto sme radi, že kútiky plné hračiek, knižiek,
veselých farieb budú pomáhať chorým deťom
k rýchlejšiemu uzdraveniu,“ povedala riaditeľka
Osmijanka Jana Pecsérke-Kubranská.

 Dobudovanie urgentného príjmu
Bývalý minister zdravotníctva Richard Raši a riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Bratislave Daniel Žitňan v júni slávnostne otvorili tzv. expektačné lôžka – pozorovaciu časť
oddelenia urgentného príjmu, čím sa zavŕšila
tretia etapa budovania oddelenia urgentného
príjmu. Vzniklo tak najkomplexnejšie pracovisko
tohto typu na Slovensku. „Zriadením oddelenia
urgentného príjmu môžeme optimalizovať diagnosticko-terapeutický proces u náhle chorého
dieťaťa. Oddelenia podobného typu sú obvyklou súčasťou lôžkových zdravotníckych zaria-

dení na celom svete. Expektačné lôžka sa nám
podarilo dobudovať aj vďaka pomoci zdravotnej poisťovne Dôvera,“ vyjadril poďakovanie
D. Žitňan.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA poskytla ne
mocnici na dobudovanie tretej etapy oddelenia
urgentného príjmu sponzorský dar vo výške
200-tisíc eur. Minulý rok nemocnica zabezpečila pre poistencov najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne spolu 4-tisíc hospitalizácií, a to
najmä na oddeleniach chirurgickom, pediatrickom a ušno-nosno-krčnom (ORL).

 BIELE SRDCE
Taký názov nesie tradičné ocenenie, ktoré je
venované sestrám a pôrodným asistentkám za
ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Ani tento rok nebol výnimkou.
Cena Biele srdce bola udelená v máji pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier. Symbol bieleho srdca charakterizuje starostlivosť,
poznanie a ľudskosť, ktoré sú náplňou práce
sestier. Zároveň spája a zjednocuje sestry
celého sveta. Na slávnostnom podujatí sa tento
rok zúčastnilo 250 sestier a pôrodných asisten-

tiek z celého Slovenska. Ocenenie si prevzalo
30 sestier a pôrodných asistentiek. Pri tejto príležitosti Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek udelila aj mimoriadne ocenenie
pôrodnej asistentke Gabriele Maszticsovej za
celoživotnú prácu a významný prínos v rozvoji
odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
Špeciálnu cenu od najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne jej odovzdal riaditeľ úseku
nákupu zdravotnej poisťovne DÔVERA Martin
Kultan.
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Deň s...

manažérom odboru marketingu
V zdravotnej poisťovni DÔVERA zamestnávame desiatky ľudí, ktorí sa každý deň
starajú o to, aby poistenci dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť a servis. Sú medzi
nimi lekári, inžinieri, právnici, informatici a mnohí ďalší. Poodhalíme vám každodenný
život zdravotnej poisťovne a jej zamestnancov. V tomto čísle sa pozrieme bližšie na
to, čo všetko má na starosti manažér odboru marketingu Robert Mazánik.

O čom je práca manažéra
odboru marketingu v zdravotnej
poisťovni?
Je to práca ako každá iná, aj
náročná, aj zodpovedná. O marke
tingu prevláda stále trochu mýtus, že
je to mimoriadne atraktívna práca.
Naším výstupom sú zvyčajne pekné
obrázky v podobe reklamy či iných
propagačných a informačných
materiálov. Na to, aby vznikli, je
však potrebný rovnaký manažment
a množstvo práce ako pri akýchkoľ
vek iných výstupoch z firmy.
Čo je na vašej práci
najzaujímavejšie?
Je to určite jej rôznorodosť. V prvom
rade sa snažíme, aby mali pois
tenci DÔVERY najlepšie produkty.
Vymýšľame a vytvárame produkty,
ktoré sú zaujímavé nielen z hľadiska
zdravotnej starostlivosti a atraktív
nosti pre klientov, ale aj z dôvodu
ich pozitívneho vplyvu na zdravotný
stav, resp. budúci zdravotný stav

poistencov. Hoci máme v dôsledku
legislatívy trošku zviazané ruky,
vždy je našou snahou mať tú najlep
šiu produktovú ponuku na trhu.
Program VÝHODY od DÔVERY
je jednou z najlepších ponúk tohto
druhu, a to nielen medzi zdravot
nými poisťovňami. Byť naším pois
tencom sa naozaj oplatí a nás teší,
že čoraz viac ľudí VÝHODY naozaj
využíva.
S kým marketing najviac
spolupracuje?
S kolegami starajúcimi sa o zákaz
nícky servis a o pobočky. Spoločne
zabezpečujeme informovanosť
poistencov o službách, výhodách
a benefitoch, pre poistencov záro
veň pripravujeme informačné ma
teriály a rôzne drobnosti a upomien
kové predmety. Zároveň sa podie
ľame na jednotnej komunikácii zdra
votnej poisťovne Dôvera, či ide
o list a obálku alebo o komplexné
materiály pre lekárov.

Aké novinky ste pripravili pre
poistencov tento rok?
V rámci spojenia zdravotných pois
ťovní DÔVERA a APOLLO sa nám
tento rok podarilo zachovať všetky
existujúce produkty, resp. vybrať tie
výhodnejšie pre poistencov. Spo
jením sme tak ponuku služieb a pro
duktov pre klientov oboch zdra
votných poisťovní ešte viac rozšírili.
Na jeseň chystáme ďalšie novinky,
chceme odmeniť dlhoročných ver
ných poistencov. Okrem toho sme
urobili zmeny v programe VÝHODY,
samozrejme, len k lepšiemu. Pribudlo
deväť partnerov s novými výhodami
a ponuka doterajších partnerov je
ešte výhodnejšia – k dispozícii sú
zľavy až do 50 %. Napríklad na pro
dukty pre detičky je ponuka, na ktorú
sme hrdí a jej zmysel potvrdzujú aj
poistenci tým, že ju okamžite po uve
dení radi využívajú.
Ktoré produkty sú u poistencov
najobľúbenejšie?
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Je ich hneď niekoľko. Medzi obľú
bené zdravotné produkty, ktoré
majú naši poistenci nad rámec
zákonnej zdravotnej starostlivosti,
patrí najmä očkovanie proti chrípke
a pneumokokom. Najvyužívanej
šie ponuky z programu VÝHODY
sú zdravotná starostlivosť v sieti súk
romných polikliník ProCare
a zľavy na okuliarové
rámy v sieti spoločnosti
Očná optika. Mamičky
rady ušetria pri nákupe
detských vecí značiek
Lovi a Canpol babies,
rodiny zase pri vybavení
športovými potrebami od
firmy Dema či TrekSport.
Veríme, že tento rok budú
obľúbené aj zľavy v kúpe
ľoch a výrazné výhody pri
dovolenkových pobytoch
na Slovensku i v zahraničí.
Pripravujete niečo aj pre
poistencov v jednotlivých
regiónoch?
Tento rok máme viac
ako 380 partnerov, ktorí
ponúkajú zľavy a výhody
v rámci svojho pôsobiska
a vo svojom regióne sú
známi a vyhľadávaní. Ich
kompletná ponuka je na
stránke vyhody.dovera.sk. Našim
poistencom odporúčam pozrieť
si, akých partnerov máme v ich
meste či regióne, aby im tieto zľavy
a výhody neunikli. A nezabúdame
ani na prevenciu a osobné stretnutia
s poistencami. Preto nás aj v týchto

dňoch môžete stretnúť na rôznych
miestach Slovenska, kde v rámci Dní
zdravia meriame tlak krvi, glukózu,
telesný i vnútorný tuk, hodnoty bazál
neho metabolizmu, hodnoty BMI
a radíme poistencom s ich zdravím
aj poistením.

Čím sa DÔVERA odlišuje od
konkurencie? Aké jej služby
a produkty sú jedinečné?
Okrem zákonom stanovenej pre
vencie a očkovaní zabezpeču
jeme aj nadštandardné očkovania
v hodnote až 504,77 eura, pričom

príspevok na kombinovanú vakcínu
proti hepatitíde A a B majú k dispo
zícii len poistenci DôverY. Žiadna
iná zdravotná poisťovňa zároveň
neumožňuje mamografiu do 10
dní, neponúka program srdcovocievnej starostlivosti ani neprispieva
na odvykaciu kúru od fajčenia.
Okrem toho máme nao
zaj jedinečný program
VÝHODY. Poistencom
výrazne uľahčujeme
komunikáciu so zdravot
nou poisťovňou cez inter
net. V našej Elektronickej
pobočke si rýchlo, jedno
ducho a bezplatne môžu
splniť oznamovacie povin
nosti, skontrolovať výkony,
ktoré na ich meno vykázal
lekár, požiadať o európ
sky preukaz zdravotného
poistenia či podať ročné
zúčtovanie.
Čo by malo presvedčiť
poistencov, ktorí sa
rozhodujú, či majú
podať prihlášku do
Dôvery?
Ako vidíte, je toho naozaj
veľa. A to sme ešte pre
ľudí, ktorí majú záujem stať
sa našimi poistencami, pri
pravili výrazné uľahčenie zmeny
zdravotnej poisťovne. Stačí, ak zate
lefonujú na našu bezplatnú Zákaz
nícku linku 0800 150 150, a kole
govia s nimi nielen vyplnia prihlášku,
ale im ju pošlú kuriérom priamo

domov. 
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Zdravotná poisťovňa DÔVERA zverejnila v polovici júna komplexné
hodnotenie nemocníc a zdravotníckych zariadení za rok 2009. Pokračuje
tak v nastavenom trende – prinášať svojim poistencom transparentné
informácie o kvalite nemocníc. Hodnotenie v takomto rozsahu aj tento
rok zverejnila ako jediná spomedzi zdravotných poisťovní.

Tretí ročník
hodnotenia nemocníc
„Hľadáme pre poistencov kvalitné nemocn ice s dobrými výsledkami a starostlivosťou, šikovným a skúseným personálom, úspešnými výsledkami liečby, efektívnymi postupmi a moderným
prístrojovým vybavením. Hodnotíme ich úroveň
a porovnávame s ostatnými nemocnicami na
Slovensku. Výsledok predkladáme pacientom,
nemocniciam aj verejnosti v podobe rebríčka
zdravotníckych zariadení. Považujeme to za našu
povinnosť a pridanú hodnotu,“ povedal riaditeľ
úseku nákupu zdravotnej starostlivosti zdravotnej

Ako sme hodnotili – metodika
Metodika sa výrazne neodlišuje od tej minuloročnej.
Komplexné hodnotenie sa skladá zo 14 parametrov,
ktoré sa týkajú subjektívneho pohľadu pacientov aj
objektívnych dát, ktoré má k dispozícii zdravotná
poisťovňa. Poradie nemocníc v rebríčku určil celkový
index, ktorý v hodnotení dosiahli. Ten vznikol spočítaním výsledkov nemocníc v jednotlivých hodnotených
parametroch. Jednotlivé zariadenia dostali na
základe indexu hviezdičky. Maximálny počet
hviezdičiek je päť, minimálny jedna.

poisťovne DÔVERA Martin Kultan. Výsledný rebríček zohľadňuje subjektívnu spokojnosť pacientov aj objektívne dáta. V hodnotení sú zaradené
hospitalizácie poistencov DÔVERY i APOLLA.
Zdravotnícke zariadenia sa na účely hodnotenia
rozdelili do štyroch skupín. Podrobné výsledky
a poradie nemocníc nájdete na druhej dvojstrane.
Z prieskumu spokojnosti vyplynulo, že medziročne došlo k miernemu zhoršeniu vnímania
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacienti
najlepšie vnímajú starostlivosť a správanie personálu, nasleduje spokojnosť s liečbou a poskytnutou starostlivosťou. Najhoršie hodnotené sú ubytovanie a strava.
Komplexné hodnotenie kladie dôraz aj na
efektivitu liečby. „Efektivita je rozumné míňanie.
V zdravotníctve to znamená vyriešenie problému
pacienta za čo najkratší čas, bez zbytočnej bolesti
a stresu, v čo najvyššej kvalite a s čo najnižšími
nákladmi,“ hovorí predseda nezávislej Rady pre
hodnotenie MUDr. Ladislav Laho. „Žiaľ, slovenské zdravotníctvo ako celok je veľmi neefektívne.
Inak povedané, produkuje nízku kvalitu za vysokú
cenu. Argumenty, že je nekvalitné, lebo sa doň
investuje málo financií, nevystihujú skutočnosť,“

dodáva L. Laho.
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Oslovení víťazi: Náročný, no úspešný rok
MUDr. Juraj Vančík, CSc., riaditeľ,

MUDr. Ján Nosko, riaditeľ,

 Tento rok ste zvíťazili v rebríčku
všeobecných nemocníc, pričom ste si
polepšili z minulého tretieho miesta.
Čomu to pripisujete?
Myslím si, že dôvodov je viac... Neustále
rozširovanie a skvalitňovanie zdravotníckych
i nezdravotníckych služieb, modernizácia
priestorov, implementácia nových vyšetrovacích
a liečebných postupov, investície do ľudských
zdrojov. Toto sú aspekty, ktoré prispievajú
k spokojnosti a pacienti či návštevníci nemocnice
ich významne vnímajú.

 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica zvíťazila v porovnaní detských
fakultných nemocníc za rok 2009 a ako jediná
detská FN dosiahla štyri hviezdičky. Ako vnímate
toto víťazstvo a obhajobu minulého prvenstva,
čomu ho pripisujete?
Víťazstvo vnímame ako potvrdenie snahy nemocnice a jej
zamestnancov udržať nie pozíciu prvého, ale neznížiť
štandard, ktorý ponúkame, skôr naopak. Z určujúcich
prvkov je to vysoký odborný kredit a ochota personálu,
nástup novej, vzťahmi minulosti nedeformovanej generácie, vytváranie baby friendly prostredia. Máme pre
pacientov vynikajúcu základnú školu s množstvom aktivít.
Dôležitá je tiež dôsledná kontrola nákupu liekov, zdravotníckych pomôcok, prístrojov, šetrenie finančných zdrojov
na všetkých úsekoch a ich ďalšia investícia do kvality
v podobe rekonštrukcií a renovácií.

Nemocnica Košice Šaca, a. s.,
1. súkromná nemocnica

 Aký bol minulý rok pre nemocnicu?
Úspešný bol v rovine dosiahnutých výsledkov
v diagnostike a liečbe, v množstve vyšetrených
a hospitalizovaných pacientov, v investíciách
do prístrojovej techniky i nových technológií. Náročný bol na zložité rokovania so
zdravotnými poisťovňami a riešenie problémov
v dôsledku hospodárskej krízy. Novinkou bolo
zavedenie novej operačnej techniky SILS, ktorá
je najmodernejším trendom v laparoskopickej
a miniinvazívnej chirurgii. Ďalšou novinkou sú
transplantácie kmeňových buniek u pacientov
s kritickou ischémiou dolných končatín a nehojacimi sa ranami predkolenia. Skvalitnili sme aj
prenatálnu diagnostiku.
 Ako vnímate hodnotenie nemocníc?
Je dôležité a žiaduce pre verejnosť, manažmenty nemocníc, ich zriaďovateľov i nákupcov
zdravotnej starostlivosti. Je dôležité poznať
silné a slabé stránky, objektivizovať problémy
a následne ich riešiť. Skutočný význam však
majú tieto hodnotenia vtedy, ak tí najlepší
dostanú lepšie zmluvné podmienky a pre najhorších sa vyvodia dôsledky.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica

 Aký bol minulý rok pre nemocnicu ?
Ťažký, poznačený krízou, no úspešný zároveň. Bol opäť
rokom rekonštrukcií, zmien za plnej prevádzky. Bola
nám schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z eurofondov, otvorili sme viaceré zrekonštruované pracoviská. Podarilo sa nám udržať ekonomickú stabilitu.
 Čo prináša takéto porovnanie nemocnici?
Prví sa tešia, poslední spochybňujú. Myslím, že
hodnotenie možno považovať za užitočné, nastavuje
zrkadlo, môže byť akýmsi auditom nemocnice dávajúcim
podnet na zamyslenie, keď už nie dôslednú sebareflexiu.
Poskytuje pacientovi možnosť vybrať si, dáva mu
informácie, ktoré boli v minulosti tabu. Na druhej strane,
medzi poskytovateľmi môže vyvolať konkurenčný
tlak, niekedy závisť, odmietanie hodnotenia. Pre
poskytovateľov však tým najpodstatnejším faktom je,
že vytvorená pridaná hodnota v podobe komplexnej
kvality by mala byť premietnutá do zmluvných vzťahov
so zdravotnými poisťovňami.
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Rebríčky najúspešnejších zdravotníckych zariadení
Komplexné hodnotenie nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení za rok 2009
Fakultné nemocnice
1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
- fakultná nemocnica

Všeobecné nemocnice


2. Martinská fakultná nemocnica
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
4. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
5. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
6. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
7. Fakultná nemocnica Trenčín
8. Fakultná nemocnica Nitra
9. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
10. Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Fakultná nemocnica Trnava

5. Nemocnica Topoľčany n. o.
6. Nemocnica Poprad a. s.
7. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o.

50. Nemocnica s poliklinikou Gelnica PRO VITAE n. o.

Hodnotenie nemocníc podľa spokojnosti pacientov za rok 2009
1. ORL Humenné, s. r. o.

4. Ľubovnianska nemocnica, n. o.

2. Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.

5. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

9. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

3. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava

6. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

10. Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota
11. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
12. Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.
13. Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s.

16. Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
17. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany
18. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystica
19. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
20. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
21. Nemocnica s poliklinikou Levice n. o.

24. Fakultná nemocnica s poliklinikou
Milosrdní bratia, spol. s r.o. Bratislava

4. NÚSCH a. s. - Detské kardiocentrum, Bratislava

25. Nemocnice a polikliniky n. o. - Žiar nad Hronom a Banská
Štiavnica

Poznámka: Rebríčky predstavujú poradie na základe komplexného hodnotenia
nemocníc a hodnotenia zo strany pacientov. Komplexné hodnotenie sa skladá zo
14 parametrov, ktoré sa týkajú subjektívneho pohľadu pacientov aj objektívnych dát.
Názor pacientov je jedným z kritérií komplexného hodnotenia.

49. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.

41. Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n. o.

8. Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava
(NOVAPHARM, s. r. o.)

3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s., Košice

3. Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

40. Nemocničná a. s. Malacky

3. Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.

23. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

2. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava

48. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.

4. Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach, n. o.

2. Kardiocentrum Nitra, s. r. o.

1. Národný onkologický ústav, Bratislava

47. Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

39. Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.

51. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n. o.

22. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Onkologické ústavy

38. FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno

52. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš

1. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Bratislava

5. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych
chorôb, a. s., Banská Bystrica

46. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o.

42. Nemocnica Snina, s. r. o.

Detské fakultné nemocnice

Kardiologické ústavy

45. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

37. Nemocnica Krompachy spol. s r. o.

43. Revúcka medicínsko-humanitná, n. o.

15. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín

3. Detská fakultná nemocnica Košice

44. SI Medical, s. r. o., Bratislava

1. Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica

14. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava

35. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
36. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov

2. Nemocnica svätého Michala, a. s.

Špecializované zariadenia

1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
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26. Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce
27. Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.

Hodnotenie oddelení podľa spokojnosti pacientov za rok 2009
Interné oddelenia
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava
Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica

31. Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica Nitra

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenia
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.

Chirurgické oddelenia

Nenmocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.
Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica

Nemocnice a polikliniky n. o. - Rimavská Sobota

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica

Ortopedické oddelenia

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.

Neurologické oddelenia

30. Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n. o.
32. Vranovská nemocnica, n. o.

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.

Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava

28. Nemocnica s poliklinikou Myjava
29. Nemocnica s poliklinikou -VAŠE ZDRAVIE n. o. Zvolen

Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.

Martinská fakultná nemocnica
Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

Nemocnica Topoľčany n. o.

Nemocnica Košice-Šaca a. s. ,1. súkromná nemocnica

Nemocnica Poprad a. s.

33. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
34. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Poznámka: Prieskum spokojnosti - oslovení pacienti hodnotili nemocnice v kategóriách: 1) správanie a prístup personálu, 2) subjektívna spokojnosť s úspešnosťou liečby a s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a 3) strava, ubytovanie, upratovanie. Výsledná známka vzišla zo spriemerovania všetkých získaných známok v jednotlivých kategóriách.
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Z nemocnice do nemocnice

Ako sme podpisovali zmluvy

Pobyt v nemocnici býva pre pacientov a ich organizmus zaťažkávajúcou
skúškou. Preto je dôležité, aby hospitalizácia rešpektovala zdravotný
stav pacienta a netrvala dlhšie, ako je potrebné.

Prvý júl je štandardne dňom, ku ktorému sa každý rok obnovujú
zmluvy zdravotnej poisťovne DÔVERA s väčšinou nemocníc.
Ani tento rok nebol výnimkou.

Komfort pacienta
„Je nevyhnutné rešpektovať pacienta a po
starať sa o neho čo najlepšie, najrýchlejšie a najúčinnejšie. Práve v prípade ústavnej zdravotnej
starostlivosti v nemocniciach sú tieto požiadavky
ešte významnejšie, keďže počas hospitalizácie
prichádza k najvýraznejšiemu zásahu do psychickej i fyzickej integrity pacienta a je v jeho
záujme, aby bola hospitalizácia čo najkratšia
a liečba čo najúspešnejšia,“ potvrdzuje riaditeľ
úseku zdravotných činností zdravotnej poisťovne DÔVERA MUDr. Ján Kochan. Z tohto
prístupu vychádzajú aj existujúce pravidlá prekladania pacientov. Preklady, ktoré nie sú medicínsky odôvodnené, zbytočne predlžujú nevyhnutnú dobu pobytu na lôžku a zvyšujú riziko
pre pacienta.

Základné pravidlá
1. pravidlo

Preklady do iného zariadenia
(hlavne smerom z „vyššieho“ špecializovaného pracoviska na „nižšie“)
Preklad pacienta z jedného zdravotníckeho
zariadenia do druhého upravuje metodické
usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR,
podľa ktorého môže zdravotnícke zariadenie
preložiť pacienta k inému poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, len ak:
 nemá vydané povolenie na prevádzkovanie

špecializovanej zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializovanom odbore,
 vyčerpalo všetky diagnostické a liečebné
možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti
a napriek tomu si to zdravotný stav pacienta
vyžaduje,
 si zdravotný stav pacienta už ďalšie poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti
nevyžaduje.
Z toho vychádza aj platná zmluva medzi nemocnicou a zdravotnou poisťovňou DÔVERA.
2. pravidlo

Preklady z jedného oddelenia
na druhé v tom istom zariadení
Poskytovateľ môže preložiť pacienta na iné svoje
oddelenie podľa platnej zmluvy vtedy, ak to
zdravotný stav pacienta nevyhnutne vyžaduje.
Takúto hospitalizáciu odporúča ošetrujúci lekár,
pričom odporúčanie obsahuje odôvodnenie
aj výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta.
3. pravidlo

Preklady na oddelenie dlhodobo chorých
Vychádzajúc zo samotného názvu oddelenia,
pobyt na ňom je určený hlavne pre pacientov
s chronickými ochoreniami, ktorých liečba sa
nedá zvládnuť ambulantnou formou. Preto je
v platnej zmluve zakotvené ustanovenie, podľa
ktorého by preloženie pacienta na oddelenie
dlhodobo chorých malo nastať iba vtedy, ak je
reálny predpoklad hospitalizácie na tomto

oddelení v trvaní viac ako 21 dní.

„Oceňujeme korektný prístup
nemocníc aj v čase krízy. V rámci
rokovaní nám ide o to, aby sa v jednotlivých zariadeniach poskytovala kvalitná a efektívna zdravotná
starostlivosť a aby z toho profitoval pacient. To sa môže prejaviť aj
v reštrukturalizácii určitých zariadení.
Takto môže zdravotná poisťovňa
zabezpečiť za tie isté peniaze viac
starostlivosti, menšie čakacie lehoty
a účinnejšiu a kvalitnejšiu liečbu,“
vysvetlil riaditeľ úseku nákupu zdra
votnej starostlivosti v DÔVERE Martin
Kultan. Proces rokovaní a uzatvára
nia zmlúv tradične sledujú aj novinári
a médiá. Tento rok sa najviac spomí
nali nemocnice v Bojniciach a Šali.
S Bojnicami dohoda
S bojnickou nemocnicou sa najprv
podarilo dohodnúť na ambulantnej
starostlivosti, akútnej lôžkovej a na
spolupráci v oblasti laboratórnych
vyšetrení. S istým odstupom času sa
zrodila aj dohoda o plánovaných
hospitalizáciách. „Som rád, že sme
s poisťovňou DÔVERA dosiahli
dohodu aj v otázke plánovaných
hospitalizácií. Znamená to, že jej
poistenci majú u nás zabezpečenú
akútnu aj plánovanú zdravotnú starostlivosť tak, ako boli zvyknutí dote-

raz,“ potvrdil riaditeľ nemocnice Ladi
slav Gerlich.
V Šali najmä ambulancie
Zdravotná poisťovňa DÔVERA
pokračuje v zmluvnej spolupráci aj
s nemocnicou v Šali. „Chceme, aby
sa v Šali poskytovala zdravotná starostlivosť. Podporujeme najmä
ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Tá je moderná,
pohodlná pre pacientov, znižuje
čakacie lehoty aj nebezpečenstvo
prenosu nemocničných nákaz. Prišlo len k jednej zmene, a to ukončeniu spolupráce s jediným oddelením, ktoré nemocnica má, a to je
oddelenie dlhodobo chorých,“
vysvetľuje regionálny riaditeľ nákupu
zdravotnej poisťovne Ondrej Halá
mik. „Ak je to medicínsky možné,
chceme, aby boli naši pacienti ošetrení rýchlo a bezpečne v ambulanciách. Ak ich zdravotný stav vyžaduje
hospitalizáciu, chceme pre nich vyššiu kvalitu. Nemocnica v Šali skončila v hodnotení len s dvoma hviezdičkami z piatich možných. Znamená to, že sú aj kvalitnejšie a úspešnejšie zariadenia. Navyše, toto
oddelenie využilo vlani len minimum
našich poistencov v tomto regióne.
Pravda je aj to, a to je veľmi dôležité,

že o obyvateľov Šale sa v prípade
hospitalizácie starajú už v súčasnosti
iné nemocnice ako tá šalianska.
Sú to najmä nemocnice v Galante
a Nitre,“ zdôvodnil O. Halámik.
Dodal však, že pacienti nemusia mať
obavy, lebo v prípade akútneho
ohrozenia zdravia im neodkladnú
zdravotnú starostlivosť poskytne aj
nezmluvný lekár či nemocnica.  
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Transparentnosť,
súťaž, viac informácií
Z júnových volieb a následne z koaličných rokovaní vzišiel nový minister
zdravotníctva. Je ním nominant strany KDH Ivan Uhliarik. Čo od neho
očakávajú pacienti, poskytovatelia, zdravotné poisťovne a ostatné
organizácie v sektore zdravotníctva? Viac prezradí prezident Združenia
zdravotných poisťovní SR Eduard Kováč.

V čom by mal byť nový minister iný ako jeho
predchodca?
Určite by mal viac načúvať organizáciám v sek
tore zdravotníctva a čo najmenej byť „zavesený
na politických šnúrkach“. Zdravotníctvo totiž nie
je ani pravé, ani ľavé a ani liberálne. Je len lepšie
alebo horšie.

Čo vlastne sektor zdravotníctva od nového
ministra očakáva?
Azda najvýstižnejšie to prezentuje konsenzus
zdravotníckych organizácií sektora (vrátane Zdru
ženia zdravotných poisťovní SR) z júna tohto roka.
Za kľúčové stratégie, ktoré by mal nový minister
presadzovať, považujeme transparentnosť, súťaž,
finančnú udržateľnosť, zodpovednosť, motivácie
a informovanosť spotrebiteľov.
Čo je najdôležitejšie z pohľadu poistencov
a pacientov?
Za rozhodujúce považujem zabezpečovať im
čo najviac transparentných informácií, aby mohli
lepšie využívať slobodnú voľbu a tým podporovať
kľúčový moment systému zdravotníctva – súťaž
a s ňou spojené pozitíva pre občanov.

Čo chcú robiť najbližšie štyri roky zdravotné
poisťovne? Čo je ich priorita?
Každá zdravotná poisťovňa má svoje vlastné
predstavy o prioritách. Na poprednom mieste by
určite mala byť spokojnosť ich klientov. Tej deklaro
vanej je dostatok. Reálnej však stále nie.
Mnoho sa hovorí o zadefinovaní štandardu,
ktorý budú pacientom zo zákona preplácať
zdravotné poisťovne, a nadštandardu, ktorý si
budú pacienti platiť sami.
Zámer definovať zákonný nárok treba naplniť
realizovateľným obsahom. To pomôže riešiť kon
flikt súčasného širokého rozsahu zdravotnej sta
rostlivosti hradenej z verejného zdravotného pois
tenia a limitovaných zdrojov zdravotného poiste
nia. Zúžiť rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej
z povinného verejného zdravotného poistenia je
však politicky aj spoločensky dosť citlivé a kompli
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kované. Vhodným riešením by mohlo byť vytvore
nie viacerých druhov poistných plánov, medzi kto
rými si budú môcť poistenci slobodne vyberať.
Ako by takéto plány mohli vyzerať?
Štandardný poistný plán by predstavoval súčasný
stav, teda sadzba poistného ani rozsah prepláca
nej zdravotnej starostlivosti by sa nezmenili. Plán
riadenej zdravotnej starostlivosti by znamenal, že
poistenec navštevuje len lekárov a zdravotnícke
zariadenia vybrané jeho zdravotnou poisťovňou
a za to získa od zdravotnej poisťovne istú formu
bonusu. Aj v tomto prípade by sadzba a rozsah
zdravotnej starostlivosti zostali bez zmien. Plán so
zníženým poistným (napríklad 10% namiesto súčas
ných 14 %) a so zúženým rozsahom počíta s tým,
že poistenec za štandard platí menej ako doteraz,
no nadštandard si uhradí alebo sa pripoistí. Tento
plán by mohol mať aj variant s ešte viac zníženým
poistným (napríklad 6 %) a s adekvátne zníže
ným základným štandardom, pričom zvyšok by
si poistenec mohol pripoistiť alebo by si platil sám.
Znamená to, že každá zdravotná poisťovňa
by poskytovala všetky plány a poistenci by si
mohli vybrať?
Každá zdravotná poisťovňa by povinne realizo
vala štandardný poistný plán a zároveň by mohla
ponúkať aj ostatné poistné plány. Poistencovi by
sa tak zväčšili možnosti na výber toho najvhodnej
šieho plánu a zdravotným poisťovniam by sa rozší
rilo konkurenčné prostredie.
Minister veľa hovorí o maximálnej hranici
doplatkov na lieky. Ako sa to dá zrealizovať
tak, aby bolo toto opatrenie ozaj účinné
a zároveň naň boli financie?
Zavedenie stropu pre zákonom definované
doplatky za lieky pre dôchodcov a zdravotne
postihnutých síce zníži výšku doplatkov pre defino
vané skupiny, no prenesie túto záťaž na poisťovne.

Zdravotnícky konsenzus
Zdravotné poisťovne musia vyvíjať tlak na poskytovateľov zdravotníckych služieb smerom k efektivite
a ku kvalite, pričom musia chrániť záujem svojho
poistenca – pacienta. Zaviesť zrozumiteľný
systém merania kvality a akreditáciu poskytovateľov vrátane nemocníc. Vydať vyhlášku o spôsobe
a forme publikovania výsledkov hodnotenia kritérií.
Vypracovať systém komplexného monitorovania siete poskytovateľov so zameraním na kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Legislatívne zakotviť motivácie pre tých poistencov, ktorí
budú dbať na prevenciu, dodržiavať liečebný režim
a nebudú zneužívať zdravotnícke služby (napr.
formou finančných bonusov). Umožniť legálnu
platbu spotrebiteľa za výkony a služby, ktoré nie sú
uhrádzané z verejného zdravotného poistenia (tzv.
príplatok za nadštandard). Umožniť zdravotným
poisťovniam, aby medzi sebou súťažili aj v sadzbe
poistného, ktoré vyberajú od platiteľov poistného.
Zrovnoprávniť financovanie nemocníc spolu so
zavedením platby za diagnózu (DRG systém). Počas
rokov 2010 a 2011 zabezpečiť technické predpoklady na postupnú plošnú implementáciu tohto systému. Dať všetkým nemocniciam právnu formu
obchodných spoločností a umožniť transformáciu
neziskových organizácií na akciové spoločnosti.
Poznámka: Vybrané oblasti, na ktorých sa v júni 2010 zhodli
Asociácia na ochranu práv pacientov, Asociácia súkromných
lekárov, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Združenie zdravotných poisťovní, Asociácia poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska, Slovenská komora
iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská zdravotnícka
univerzita a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Keďže definované skupiny sú takmer výlučne pois
tencami štátu, je nevyhnutné, a to nielen v tejto
súvislosti, počítať so zvýšením platby štátu za svo
jich poistencov. Tobôž preto, že vieme, že platba
za poistenca štátu je v priemere len jednou tretinou
platby ekonomicky aktívneho poistenca.
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Fajčenie

Poradňa pre mamičky
Cigarety škodia všetkým

a jeho vplyv na zdravie

Otecko jedného môjho pacienta mi kedysi
rozprával príhodu, ako ho otec odnaučil fajčiť:
„... keď zistil, že som skúšal fajčiť, po príchode domov
si ma posadil k sebe za stôl so škatuľkou cigariet, že
ak chcem fajčiť, tak nech sa páči a môžeme si dať
jednu cigaretu on, jednu ja.... Verte, že odvtedy som na
cigarety ani nepozrel,“ zaspomínal si.
Nedovoľme svojim deťom fajčiť ani ich
netrápme naším fajčením:
 nikotín je vysoko toxická návyková látka,
 nikotín sa dostáva do detského organizmu aj pri
pasívnom fajčení a nesie so sebou mnohé riziká,
 nikotín u matky fajčiarky prechádza do materského
mlieka, znižuje tvorbu mlieka,
 nikotín u matky fajčiarky zhoršuje prospievanie
dieťaťa a má za následok dojčenské koliky,
 nikotín vo vdychovanom vzduchu spôsobuje
zvýšený výskyt zápalov dýchacích ciest, zápalov
stredného ucha, ale aj syndrómu náhleho úmrtia
dojčaťa,
 nikotín poškodzuje cievnu stenu aj u detí pri
pasívnom fajčení.
U detí a mladistvých vzniká návyk omnoho skôr ako
u dospelých, hranica veku fajčiacich detí sa posúva
čoraz nižšie. Nie raz dieťa vo veku 15 rokov je už
závislé od nikotínu. Je smutné, že nikto z rodičov týchto
detí nenavštívi centrum drogových závislostí, aby
vyhľadal odbornú pomoc. Nevyhnutná je edukácia
detí vo všetkých podobách, pretože v tomto prípade
neplatí, že čo sa za mladi naučíš... Majme na pamäti,
že fajčenie naozaj zabíja.
MUDr. Miroslav Sviatko,
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra?
Napíšte nám ich na poradna@dovera.sk.
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Fajčenie patrí medzi spoločenské drogy. Napriek tomu, že
je dokázaný škodlivý vplyv na zdravie človeka, vo svete ani
na Slovensku fajčiarov neubúda. Viac o dôsledkoch fajčenia
nám prezradila MUDr. Adriana Ilavská z diabetologickej
a metabolickej ambulancie Medispektrum v Bratislave.
Môže za to Kolumbus
Tabak sa prvýkrát v písomnostiach spomína po
objavení Ameriky. Z Európanov ho ako prvý
vyskúšal Kolumbus. Odvtedy export tabaku
zaznamenal zlatú éru, slúžil ako platidlo, jeho
predaj financoval americkú revolúciu, stal sa
synonymom štýlovosti. Pokiaľ v súčasnosti fajčenie v rozvinutých krajinách je skôr symbolom
slabosti a závislosti, v menej vyspelých krajinách
stále zažíva úspech.
Aj napriek známemu faktu, že život fajčiarov sa
skracuje priemerne o 5 minút pri vyfajčení jednej
cigarety a celkove o 8 – 10 rokov, výskyt závislosti od nikotínu má vzostupnú tendenciu. Na
následky fajčenia zomrie na svete jeden človek
každých 10 sekúnd. Na Slovensku zomiera na
choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20-tisíc
osôb. Ukazuje sa, že do roku 2030 bude tabak
celosvetovou príčinou úmrtia číslo jeden a bude
ročne zabíjať 10 miliónov ľudí.
Nebezpečná závislosť
Až 73 % fajčiarov sa niekedy pokúšalo alebo
pokúša prestať fajčiť, no väčšina neúspešne.
Sústavným a dlhodobým vplyvom sa stalo
fajčenie rizikovým faktorom pri vzniku nádorových ochorení, kôrnatenia a zúženia ciev, vyso-

kého krvného tlaku, vredovej choroby žalúdka
a dvanástnika. U fajčiarov sa rakovina pľúc
vyskytuje 9- až 10-krát častejšie ako u nefajčiarov, u silných fajčiarov je riziko až 20-násobné.
Okrem rakoviny pľúc s fajčením súvisia aj
zhubné nádory ústnej dutiny, hltana, hrtana,
pažeráka, žalúdka, močového mechúra, obličiek, podžalúdkovej žľazy, hrubého čreva
a u žien krčka maternice. Fajčenie cigariet znamená u väčšiny prejav závislosti. Látkou, ktorá
spôsobuje závislosť, je nikotín – stimulujúca
droga. Návykové pôsobenie nikotínu je spojené s jeho schopnosťou spustiť uvoľňovanie
dopamínu – chemickej látky v mozgu, spojenej
s príjemnými pocitmi. Je rovnako návykový ako
tvrdé drogy – heroín alebo kokaín. Od nikotínu
je fajčiar závislý.
Po zapálení cigarety sa spúšťajú chemické
reakcie. Vznikajú chemické zlúčeniny v obrovskom počte – od 2 000 do 4 000, podľa druhu
a typu cigarety. Väčšina z nich je škodlivých.
S nikotínom sa do tela dostáva decht, oxid uhoľnatý a množstvo ďalších rakovinotvorných látok.
Žiaden filter na cigarete nepomôže, dokonca
je potvrdené, že vo filtri vznikajú ďalšie pre
človeka nebezpečné látky. Podobná situácia
je aj s cigaretami označovanými pôvodne ako

ľahké – light alebo dokonca ultraľahké – ultralight. Majú síce nižší obsah nikotínu, no ostatné
toxické látky sú zastúpené vo väčšej miere.
Fajčenie a ochorenia
Fajčením sa okrem nikotínu do organizmu
dostávajú aj ďalšie toxické a rakovinotvorné
látky: decht, oxid uhoľnatý, 3,4-benzypyrén,
20-metylcholantrén, dimetylbenzantracén. Ich
pôsobením sa riasinkový epitel, ktorý sa nachádza v zdravých pľúcach, mení na dlaž- 

Dôvera pomáha
Fajčenie predstavuje závažný rizikový faktor vzniku
srdcovo-cievnych, ako aj mnohých ďalších chorôb. Pre
poistencov vo veku od 30 do 60 rokov, ktorí absolvujú
program ZDRAVÉ SRDCE, zdravotná poisťovňa
DÔVERA ponúka príspevok na liek na odvykanie
od fajčenia CHAMPIX. Liečba trvá 12 týždňov, čo
predstavuje 6 balení liečiva. Celková cena liečby sa
pohybuje okolo 250 €, DÔVERA sa na nej podieľa
vo výške 33,19 €.  Sumu preplatíme bankovým prevodom na základe predložených dokladov o kúpe
celej liečebnej kúry liekom CHAMPIX.
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dicový a riasinky, ktoré majú ochrannú úlohu,
zanikajú. Zmiznutím riasiniek pľúca strácajú
schopnosť brániť sa voči infekciám, čo vedie
k chronickému zápalu priedušiek, sprevádzanému dusivým kašľom. Proces k vzniku rakoviny
sa začal. Tento stav je však možné ešte zastaviť, takže treba prestať fajčiť, kým nie je príliš
neskoro. Vdychovanie tabakového dymu vyvoláva niekoľko okamžitých reakcií srdca a ciev.
Do jednej minúty od začiatku fajčenia sa začne
zrýchľovať srdcový tep, v priebehu prvých 10
minút sa môže zvýšiť až o 30 percent. Fajčenie
tiež zvyšuje krvný tlak, krvné cievy sa zužujú,
čo núti srdce vykonať väčšiu námahu, aby
zabezpečilo prísun krvi a tým aj kyslíka k tkanivám. Väzba oxidu uhoľnatého na krvné farbivo
hemoglobín prebieha omnoho ľahšie ako v prípade kyslíka. To znižuje množstvo kyslíka, ktorý
sa môže dostať ku tkanivám.
Pri nezabezpečení kyslíka pre srdce vzniká
ischemická choroba srdca (ICHS). Môže prebiehať nepoznane alebo typickou bolesťou na
hrudníku alebo dokonca srdcovým infarktom.
Na jej vzniku sa podieľa aj kôrnatenie ciev – ateroskleróza. Fajčenie cigariet, zvýšená hladina
cholesterolu a vysoký krvný tlak sú najviac overené rizikové faktory spôsobujúce ICHS. Fajčiar
cigariet má dvakrát až trikrát vyššie riziko, že
dostane srdcový infarkt, ako nefajčiar. Pokiaľ
sú súčasne prítomné oba ďalšie hlavné rizikové

www.dovera.sk

faktory, potom sa šanca dostať srdcový infarkt
môže zvýšiť osemkrát.
Fajčiari majú šestnásťkrát vyššie riziko vzniku
ochorení periférnych ciev ako ľudia, ktorí nikdy
nefajčili. Fajčiari, ktorí nevenujú pozornosť
prvým príznakom a naďalej fajčia, majú vyššiu
pravdepodobnosť vývoja gangrény nohy.
Fajčenie podobne ako cukrovka negatívne
ovplyvňuje srdcovo-cievny systém. Diabetik je
z hľadiska rizikovosti považovaný za človeka
s prekonaným srdcovým infarktom. Fajčiar diabetik sa vystavuje výrazne väčšiemu riziku ochorenia srdca a ciev ako diabetik nefajčiar a ešte
významnejšie v porovnaní s nediabetikom nefajčiarom. Ak má človek cukrovku 2. typu a fajčí,
riziko poškodenia srdcovo-cievneho systému sa
sčítava a podobne sa sčítava aj skrátenie celkovej dĺžky života o 12 – 15 rokov.
Fajčenie ovplyvňuje nielen cievny systém, ale
zhoršuje aj metabolické pochody v tele človeka.
Takisto ovplyvňuje aj vznik a charakter obezity.
Fajčiari bývajú obéznejší ako nefajčiari
a navyše mávajú nebezpečnejšiu abdominálnu
obezitu, pri ktorej je tuk sústredený hlavne okolo
pása. Tieto zistenia stoja proti častému argumentu hlavne žien fajčiarok, že cigarety podporujú štíhlosť. Po zanechaní fajčenia priberú len tí,
ktorí namiesto zdolávania abstinenčných príznakov jedia viac, najčastejšie sladkostí alebo
sladkých nápojov.


Zmeny po poslednej cigarete
20 minút

Tlak krvi a srdcová frekvencia sa vracajú do normy. Zlepší sa prekrvenie rúk a nôh.

8 hodín

Klesne hladina oxidu uhoľnatého, stúpne hladina kyslíka v krvi.

48 hodín

Zlepšuje sa chuť a čuch. Lepšie sa chodí.

14 dní

Zlepšenie obehu krvi. Zlepšenie funkcie pľúc o 20 – 40 %.

1 – 8 mesiacov

Ustúpi kašeľ, únava. V pľúcach sa znovu objavujú riasinky.

5 rokov

Zníži sa riziko vzniku diabetu u žien na úroveň u nefajčiarok.

10 rokov

Zníži sa riziko vzniku diabetu u mužov na úroveň u nefajčiarov.

5 – 10 rokov

Zníži sa riziko ochorenia srdcovo-cievneho systému na úroveň u nefajčiarov.

www.dovera.sk
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Občianske združenie
Stop fajčeniu
Fajčenie je dnes celosvetovým problémom. Sú však rôzne aktivity a iniciatívy,
ktoré proti tejto závislosti nielen bojujú, ale aj pomáhajú tým, ktorí jej prepadli.
Predstavujeme vám jednu z nich – občianske združenie Stop fajčeniu.
Občianske združenie vzniklo
v roku 2000 a je prvou mimovlád
nou organizáciou na Slovensku
zameranou na boj proti fajčeniu
a tabakizmu vo všetkých formách.
Program združenia zahŕňa aktivity
od prevencie fajčenia, prednášky
až po odvykacie kurzy pre fajčia
rov. „Jedným z hlavných cieľov našej

Projekty Stop fajčeniu, o. z.:
Sme in – nefajčíme: preventívny projekt určený žiakom základných a stredných škôl. Program tvorí interaktívna prednáška o škodlivosti fajčenia, meranie oxidu uhoľnatého (CO) vo výdychu a diskusia k téme fajčenie.
Deň zdravia u zamestnávateľov: projekt pre zamestnávateľov, ktorí
chcú svojim zamestnancom (fajčiarom aj nefajčiarom) poskytnúť možnosť
zmerať si obsah CO vo výdychu Smokerlyzerom. Súčasťou je poradenstvo
a konzultácie pri zdravotných problémoch pri odvykaní od fajčenia.
Súťaž nefajčiarskych tried: projekt zameraný na primárnu prevenciu
fajčenia u žiakov a študentov základných a stredných škôl vo veku 10 – 16
rokov. Projekt sa v SR uskutočnil v školskom roku 2008/2009 už po štvrtýkrát a v minulom roku bol ukončený.
Futbalový turnaj Stop fajčeniu: turnaj sa koná každoročne pri príležitosti
Svetového dňa bez tabaku, ktorý na 31. máj vyhlasuje Svetová zdravotnícka
organizácia. Tento rok sa uskutočnil už 11. ročník.

činnosti je úsilie o dôkladné uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov a tiež podpora medzinárodných programov kontroly tabaku.
Chceme tiež združovať bývalých
fajčiarov, ktorí dokázali prestať fajčiť a svojím príkladom a osobnou
skúsenosťou chcú pomáhať ďalším
zbaviť sa tejto závislosti,“ hovorí Peter
Šťastný, výkonný riaditeľ združenia.
www.stopfajceniu.sk

Detské konferencie: v rokoch 2007 až 2010 sa uskutočnili vo viacerých
mestách Slovenska, sú zamerané na prevenciu fajčenia a iných drog a prevenciu intolerancie. Sú určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ, ale aj
pedagógov. Žiaci a študenti prezentujú svoje názory formou scénok, básničiek, piesní či prednášok.
Školský časopis Sme in – nefajčíme: projekt sa začal v šk. roku 2009/
2010, v rámci neho bolo vytvorených 10 čísiel autorského časopisu na tému
ne/fajčenia. Je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ a cieľom je
hravou formou vzbudiť ich záujem o problematiku ne/fajčenia. Žiaci každej školy, ktorá sa do projektu zapojila, pripravili jedno vydanie časopisu na
daný mesiac, ktoré bolo zaslané zúčastneným školám.
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ZĽAVA

15 %

Dovolenka s DÔVEROU
je výhodnejšia
Čas prázdnin a dovoleniek je v plnom prúde. Zaregistrujte sa do
programu VÝHODY OD DÔVERY a využite ponuku našich zmluvných
partnerov. Získate tak možnosť nielen stráviť príjemnú dovolenku so
svojimi blízkymi, ale môžete aj výrazne ušetriť.

V novom vydaní katalógu VÝHODY OD
DÔVERY nájdete niekoľko nových partnerov,
vďaka ktorým je ponuka nášho programu ešte
atraktívnejšia. Dávame vám do pozornosti predovšetkým tých, ktorých produkty a služby by
stálo za to využiť pri plánovaní vašich dovoleniek.

Načerpajte novú energiu v kúpeľoch
Mnohé slovenské kúpele už ponúkajú okrem
tradičnej kúpeľnej liečby aj rôzne relaxačné
a wellness pobyty. Vďaka nim si môžete
kvalitne oddýchnuť a zregenerovať svoje sily
v krátkom čase, napríklad cez víkend. Vďaka

programu VÝHODY OD DÔVERY si môžete
uplatniť zľavy vo výške od 5 až do 50 % na
liečebné, relaxačné a wellness pobyty v kúpeľoch Trenčianske Teplice, Brusno, Bojnice, Sliač,
Lúčky, Nimnica, Dudince a Bardejovské kúpele.
Chcete byť dlho pekne opálení?
Využite ponuku nášho nového partnera, spoločnosti Vitaplus.sk. Je to internetová predajňa,
ktorá sa špecializuje na vitamíny a výživové
doplnky s dôrazom na prírodné a pre telo najlepšie využiteľné zdroje. V ich ponuke nájdete
okrem iného aj vitamínový doplnok Revital
Super beta-karotén obsahujúci kombináciu
antioxidantov, ktoré chránia pokožku pri opaľovaní, ako aj zrak pred škodlivými vplyvmi
slnečného žiarenia, alebo Revital Fyto Bronz,
ktorý prispieva k udržiavaniu zdravej pokožky
vystavenej slnečnému žiareniu, podporuje
zdravú imunitu a prirodzenú obranyschopnosť
kože pred UV žiarením. Ak sa zaregistrujete do
programu VÝHODY OD DÔVERY ako JEDNOTLIVEC, budete mať nárok na 15 % zľavu.
Ak sa stanete členom Klubu RODINA, nakupovať môžete až s 25 % zľavou! Pozrite si ponuku
na www.vitaplus.sk alebo kliknite na vyhody.
dovera.sk.

A
RODIN

ZĽAVA

Letná dovolenka výhodnejšie
Cestovná kancelária Hydrotour pripravila pre
poistencov našej zdravotnej poisťovne skvelú
ponuku. Pri nákupe pobytov a poznávacích
zájazdov z katalógu Hydrotour Leto 2010 si
môžete uplatniť zľavy 15 a 20 % podľa toho,
či sa do programu VÝHODY OD DÔVERY
zaregistrujete ako JEDNOTLIVEC alebo
ako RODINA. Ak sa stanete členom Klubu
RODINA, k zľave získate navyše aj last minute
dovolenkovné vo výške 50 eur v prípade last
minute ponuky.
Atraktívna dovolenka aj na Slovensku
Nechce sa vám ísť za oddychom do zahraničia? Neradi cestujete letecky? Dnes môžete
stráviť príjemnú dovolenku aj na Slovensku.
A s našimi partnermi Ubytujsa.sk a Travelty.sk
aj cenovo výhodnejšiu! Ak si vyberiete ubytovacie zariadenie na Slovensku a rezervujete
si pobyt v ňom cez www.ubytujsa.sk, získate
zľavu na ubytovanie až do výšky 15 %. Ponuku
viac ako 1 000 pobytov na Slovensku nájdete
na stránke www.travelty.sk a na niektoré špeciálne pobytové balíčky získate zľavy až do
50 %!

20 %

ZĽAVA

4 - 50 %

KÚPELE BRUSNO,
a.s.

SLOV THERMAE, KÚPE
LE
DIAMANT DUDINCE
, š.p.

BARDEJOVSKÉ KÚPE
LE a.s.

KÚPELE TRENČIAN
SKE
TEPLICE, a.s.

KÚPELE SLIAČ a.s.

KÚPELE BOJNICE,
a.s.

KÚPELE

KÚPELE LÚČKY a.s.

KÚPELE NIMNICA
, a.s.

ZĽAVA

5 - 50 %

TLIVEC
JEDNO

Poistenie je dôležité
Špeciálne pre klientov DÔVERY pripravila spoločnosť Generali Slovensko výhodný balíček
cestovného a úrazového poistenia FIT bez
hraníc. S týmto produktom môžete cestovať po
celý rok bez toho, aby ste sa museli obávať, že
nebudete mať na zaplatenie lekárskeho ošetrenia v zahraničí. V balíčku je zároveň zahrnuté aj
úrazové poistenie na území Slovenska. Ak ste
zaregistrovaní v už spomínanom programe
VÝHODY OD DÔVERY, môžete si balík FIT bez
hraníc zakúpiť až s 15 % zľavou. Poistenie
môžete uzatvoriť online na www.generali.sk
alebo telefonicky na 0850 111 116.


ZĽAVA

15 %

A
RODIN

ZĽAVA

25 %

raníc

T bez h

Balík FI

ZĽAVA

15 %

vyhody.dovera.sk
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PRIDAJTE SA K NÁM
Práve teraz je čas, keď sa môžete rozhodnúť a pridať sa tak
k 1,4 milióna poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Zabezpečujeme im kvalitnú zdravotnú starostlivosť, nadštandardnú
ponuku výhod a ústretový klientsky servis.

Do DÔVERY oveľa jednoduchšie!
Chcete sa aj vy stať poistencom DÔVERY?
Už nemusíte nikam chodiť, DÔVERA má mimoriadne
jednoduchý spôsob, ako sa poistiť.

Desať dôvodov,
prečo sa poistiť v DÔVERE
pretože DÔVERA:
1

 Stačí zatelefonovať na našu Zákaznícku linku

0800 150 150

 Operátorovi nadiktujete svoje identifikačné
údaje a dohodnete si s ním čas a miesto
doručenia prihlášky
 Prihlášku vám prinesie kuriér, vy na prihláške
skontrolujete správnosť údajov
 Po podpísaní prihlášky kuriér zabezpečí jej
doručenie späť do DÔVERY
 Táto služba je bezplatná
Zatelefonujte na 0800 150 150 a vy aj vaša
rodina môžete byť jednoducho a pohodlne
poistencami DÔVERY.
Prihlášku nám môžete zároveň zaslať poštou alebo
ju priniesť osobne do ktorejkoľvek našej pobočky.
Rozhodujúci dátum pre zmenu zdravotnej poisťovne
je 30. september 2010. Po akceptovaní prihlášky
vám v priebehu decembra 2010 zašleme preukaz
zdravotnej poisťovne DÔVERA a naším poistencom
sa stanete 1. januára 2011. Ak podáte prihlášku
po 30. septembri tohto roka, vaša prihláška bude
platná, ale naším poistencom sa môžete stať
až od 1. januára 2012.

2

3

4

5

6

7

8
9
10

je najväčšia súkromná zdravotná
poisťovňa na Slovensku s 1,4 milióna
poistencov,
je ekonomicky silná a stabilná zdravotná
poisťovňa,
má dostatok finančných prostriedkov na
kvalitnú a efektívnu prevenciu,
diagnostiku a liečbu,
má dlhoročné skúsenosti v oblasti
starostlivosti o zdravie,
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť
prostredníctvom viac ako 11 000
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
dbá na kvalitu zmluvných zdravotníckych
zariadení, preto ich dôsledne vyberá
a pravidelne hodnotí,
prepláca náročné vyšetrenia, unikátne
zákroky a lieky,
v roku 2009 zaplatila takmer milión
preventívnych prehliadok,
má sieť 76 pobočiek po celom Slovensku,
ponúka profesionálny klientsky servis
– bezplatnú Zákaznícku linku nonstop
7 dní v týždni a pohodlnú elektronickú
komunikáciu prostredníctvom
Elektronickej pobočky.

AKO POHODLNE POISTIŤ BÁBÄTKO?
Narodilo sa vám bábätko? Gratulujeme! V takýchto
chvíľach určite oceníte, ak zvládnete proces jeho
poistenia do zdravotnej poisťovne čo najjednoduchšie
a najrýchlejšie, no s dostatkom informácií. Chcete
pre svoje bábätko predsa to najlepšie. Skôr než sa
rozhodnete, v ktorej zdravotnej poisťovni dieťa poistíte,
je dobré získať všetky potrebné informácie. Najlepšie
je, keď ich nemusíte prácne hľadať ani za nimi chodiť.
V zdravotnej poisťovni DÔVERA môžete využiť službu
POISTENIE V POHODLÍ DOMOVA. Je určená práve
rodičom novorodeniatok. O tom, ako funguje, hovorí
vzťahová manažérka DÔVERY Martina Ľahká.

STAŤ SA NAŠÍM
POISTENCOM
NEBOLO NIKDY TAKÉ
JEDNODUCHÉ!

Majú mamičky o Pohodlné poistenie záujem?
Majú, ja sama som navštívila už desiatky rodín. Túto
službu využívajú najmä mamičky, ktoré majú problém
prísť osobne do pobočky.
Čo vlastne Pohodlné poistenie doma znamená?
Je to bezplatná služba DÔVERY pre rodičov novorodeniatok. Stačí, ak mamička zatelefonuje nášmu
pracovníkovi v danom regióne a dohodne si s ním
termín návštevy u nej doma. Zoznam pracovníkov spolu
s kontaktmi nájde na našej stránke www.dovera.sk. 
Mamička tak nemusí nikam chodiť, my prídeme za
ňou. Aj so všetkými informáciami o poistení a všetkými
tlačivami, ak sa rozhodne dieťatko poistiť v DÔVERE.
Čo si mamičky na takejto službe pochvaľujú?
S bábätkom sú v domácom prostredí, nemajú stres
z cesty do pobočky, nemusia riešiť, kto postráži
dieťatko, kým pôjdu do poisťovne. Majú väčší priestor
a pohodlie na otázky a vybavenie poistenia. Nie je
problém pomôcť aj s vybavovaním ďalších záležitostí,
napríklad poistenia ostatných členov rodiny alebo
registrácie do programu VÝHODY OD DÔVERY.
Prečo by si mali rodičia vybrať pre dieťatko
práve DÔVERU?
Sme najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa,
máme dostatok lekárov, dbáme na kvalitnú starostlivosť,
poskytujeme veľa výhod nielen pri narodení dieťaťa,
ale aj následne. Máme nadštandardnú
prevenciu pre celé rodiny.

Zdá sa vám alebo vašim príbuzným zmena
zdravotnej poisťovne komplikovaná? Nechce sa
vám nikam chodiť? Odteraz už nemusíte! Stačí
zavolať na našu Zákaznícku linku 0800 150 150
a prihláška na podpis príde za vami.

Zavolajte
na bezplatnú
Zákaznícku linku
0800 150 150.

www.dovera.sk
0800 150 150

V dohodnutý deň
vám kuriér doručí
prihlášku na zvolenú
adresu.

Ak sú údaje
správne, prihlášku
podpíšete
a odovzdáte
kuriérovi.
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Dni zdravia aj u vás
Jarmoky, mestské oslavy, športové podujatia, akcie Slovenského
Červeného kríža či mobilné odbery krvi. Tam všade môžete stretnúť
zamestnancov zdravotnej poisťovne Dôvera.

A to nielen počas letných dní, ale v priebehu
celého roka. „Samozrejme, leto je priam stvorené
na takéto akcie, preto je ich v týchto mesiacoch
podstatne viac. Ale Dni zdravia robíme celoročne. Od začiatku tohto roku sme už pripravili
viac ako 40 podobných akcií a sme radi, že sa
pomaly stávajú tradíciou,“ uvádza manažér
odboru predaja Dôvery Milan Aľakša, ktorý
má tieto podujatia „pod palcom“.
Na návštevníkov Dní zdravia čakajú bezplatné
vyšetrenia krvného tlaku, telesného tuku a hodnôt
bazálneho metabolizmu, zistenie BMI, meranie
hladiny cukru v krvi pomocou glukometra. „Je
bežné, že zistíme vysoký krvný tlak alebo vysokú
hladinu cukru v krvi u ľudí, ktorí o tom ani netušia.
Týmto odporučíme návštevu všeobecného lekára
pre dospelých, ktorý im naordinuje ďalšiu liečbu,“
vysvetľuje M. Aľakša. Na niektorých akciách je

pre záujemcov pripravený aj dychový monitor
pre fajčiarov – Smokerlyzer. Ten meria množstvo
vydýchnutého oxidu uhoľnatého.
Obľube sa na podujatiach teší aj náš časopis
a veľmi žiadaným sa stal katalóg VÝHODY OD
Dôvery. Jeho druhé vydanie obsahuje ďalších
nových partnerov, u ktorých môžu naši poistenci
čerpať zľavy. „Klientom tiež poradíme, ako sa
do programu zaregistrovať a ako tieto zľavy čerpať. Veľa poistencov sa tiež informuje o fungovaní
Elektronickej pobočky. Táto bezplatná služba
výrazne uľahčuje komunikáciu so zdravotnou
poisťovňou a aj preto ju využíva čoraz viac klientov,“ dodáva M. Aľakša.
Nezabúdame ani na našich najmenších a aj na
nich čaká na každej takejto akcii prekvapenie.
Nezriedka sa pripájame k výjazdom mobilnej
jednotky Národnej transfúznej služby. Aj touto
formou podporujeme dobrú vec – darovanie
krvi. Všetci naši poistenci – darcovia pri tejto
príležitosti dostanú vitamíny.
Dni zdravia organizuje Dôvera aj priamo
u zamestnávateľov „Dokonca sa stáva veľmi žiadanou. Poďakovanie patrí zamestnávateľom, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov a Dni
zdravia im ponúkajú ako pridanú hodnotu. Záujem o tieto vyšetrenia len potvrdzuje, že ľudia sa
o svoje zdravie začínajú viac starať. V dnešnej
dobe stresu a civilizačných ochorení sa zdravie
stáva vzácnou hodnotou a prevencia je tá najlepšia cesta, ako si zdravie chrániť. Sme radi, že
môžeme byť našim poistencom aj v tomto nápo
mocní,“ dodal na záver M. Aľakša. 
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Vaše otázky, naše odpovede
Môj syn ukončil v máji strednú školu a v októbri
nastupuje na vysokú. Aké má povinnosti
voči zdravotnej poisťovni?
Štát platí poistné za študenta strednej školy naj
dlhšie do skončenia školského roka, teda do 31.
augusta roka, v ktorom bolo štúdium ukončené.
Ak však študent po ukončení strednej školy pokra
čuje v tom istom kalendárnom roku v štúdiu na
vysokej škole, štát platí poistné aj naďalej v tomto
„medziobdobí“ – od skončenia školského roka
do dňa zápisu na vysokú školu. Teda u syna
nedôjde k zmene platiteľa poistného a nemusí
ukončenie strednej školy oznamovať zdravotnej
poisťovni. Po nástupe na vysokú školu však do 8
dní od absolvovania zápisu musí
predložiť poisťovni potvrdenie
o návšteve vysokej školy, aby ho
zdravotná poisťovňa neprestala
evidovať ako poistenca štátu.
Chystám sa cez leto brigádovať
v zahraničí, musím to oznámiť
zdravotnej poisťovni?
V prípade brigády v štátoch Európskej únie je
dôležité, či budete v zahraničí zdravotne pois
tený alebo nie. Ak vám z charakteru práce nevy
plýva povinnosť sa v danom štáte aj zdravotne
poistiť, ostávate poistený na Slovensku. V takom
prípade by ste nemali zabudnúť pred vyces
tovaním požiadať svoju zdravotnú poisťovňu
o bezplatné vydanie európskeho preukazu pois
tenca. Na základe tohto preukazu máte nárok
na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti
počas pobytu v členských krajinách EÚ.
Naopak, ak budete zdravotne poistený v zahra
ničí, musíte túto skutočnosť do 8 dní oznámiť slo
venskej zdravotnej poisťovni, vrátiť preukaz pois

tenca, príp. aj európsky preukaz zdravotného
poistenia a zdravotné poistenie na Slovensku
vám bude počas obdobia, keď budete poistený
v zahraničí, zrušené. Po návrate domov sa opäť
prihlásite do slovenskej zdravotnej poisťovne, ak
je to počas toho istého kalendárneho roka, do tej,
kde ste boli poistený pred odchodom do zahra
ničia.
Bol som poistený v zdravotnej poisťovni
APOLLO a využíval som E-portál na
prezeranie zdravotných výkonov, ktoré
vykázal môj lekár. Funguje táto služba aj po
spojení poisťovní?
Naša bezplatná služba Elektro
nická pobočka je určená všetkým
poistencom bývalých zdravot
ných poisťovní APOLLO
a Dôvera. Tým, ktorí pôvodne
využívali na elektronickú komuni
káciu E-portál, sme automaticky
zaslali prihlasovacie meno
a heslo pre vstup do Elektronickej
pobočky. Po úspešnom spojení údajov oboch
poisťovní už aj poistenci APOLLA nájdu kom
pletné informácie na jednom mieste – v Elektro
nickej pobočke či už aktuálne alebo aj z obdo
bia pred spojením. Elektronická pobočka
ponúka širokú škálu služieb. Nie je to len sledova
nie zdravotnej starostlivosti a výkonov vykáza
ných na vaše meno, ale aj možnosť požiadať
o európsky preukaz, splniť rôzne oznamovacie
povinnosti, podať ročné zúčtovanie poistného či
získať informácie o našich službách. Elektronická
pobočka je bezplatný, pohodlný, moderný,
rýchly a bezpečný spôsob komunikácie so svo

jou zdravotnou poisťovňou.
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Pomôcky:
Dana, siderit,
Koca, Yerkes,
Ra, Neo, ma

Radíme platiteľom
Nedoplatky z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia
Zákonný termín, dokedy mali platitelia poistného uhradiť zdravotnej poisťovni nedoplatok
z ročného zúčtovania za rok 2009, bol 30.
jún 2010. Napriek tomu nám ho do konca júla
neuhradila viac ako polovica platiteľov. Povinnosť uhradiť nedoplatok riadne a včas určuje
zákon. Za jej porušenie môže Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu až
do výšky 165 eur u poistencov a do 3 319 eur
u platiteľov. Nezaplatením v určenom termíne
môže zároveň suma nedoplatku narásť.
„Niektorí platitelia využili možnosť požiadať
zdravotnú poisťovňu o splátkový kalendár.
Platitelia, ktorí požiadali o odklad daňového
priznania, majú povinnosť podať ročné zúčtovanie v rovnaký deň ako daňové priznanie
a prípadný vzniknutý nedoplatok zaplatiť
do troch mesiacov od jeho podania,“ spresňuje manažérka odboru kontroly poistného
Dôvery Anna Vajdová.
Ak ste nedoplatok ešte nezaplatili, urobte tak
čo najskôr. Najvhodnejšou formou je úhrada
bezhotovostným prevodom alebo formou poštovej
poukážky. Veľmi dôležité je správne uvedenie
špecifického symbolu. Ak ho platiteľ neuvedie alebo
uvedie nesprávne, túto platbu poisťovňa nevie
jednoznačne identifikovať.

Zmeny v preddavkoch
Na základe ročného zúčtovania za rok 2009
si samostatne zárobkovo činná osoba stanoví
aj novú výšku preddavku na poistné v závislosti

od skutočných príjmov, ktoré dosiahla v minulom
roku. Preddavok v novej výške sa prvý raz uhrádza za mesiac júl, teda mal byť uhradený do 8.
augusta. Ak zdravotná poisťovňa po kontrole
ročného zúčtovania zistí, že platiteľ si vypočítal
nesprávnu výšku preddavku, platiteľa kontaktuje a upozorní na správny údaj.
Čísla účtov spojenej zdravotnej
poisťovne
Po spojení zdravotných poisťovní APOLLO
a DÔVERA boli zriadené nové čísla účtov, na
ktoré uhrádzajú poistné poistenci a platitelia
oboch bývalých zdravotných poisťovní. Staré
čísla účtov sú ešte v platnosti, napriek tomu platiteľom odporúčame, aby úhrady realizovali na
nové čísla:

Autor:
Jozef Blaho

Upomienky
Ani v letnom období nepoľavujeme v aktivitách,
súvisiacich s upomínaním dlžníkov. Kontrolou
uhradeného poistného sme vyselektovali ďalších platiteľov, u ktorých evidujeme dlh. Týchto
zamestnávateľov, podnikateľov a samoplatcov
listami vyzývame na vyrovnanie ich záväzku.
V mesiacoch jún a júl prebehlo tretie a štvrté kolo
zasielania upomienok. Dlžníkov súčasne upozorňujeme na možné riziká neplatenia, ako sú
finančné straty, obmedzený prístup k zdravotnej
starostlivosti, zhoršenie imidžu či v krajných prípadoch trestné stíhanie. 


Povrch
stromov

3. časť
tajničky

Druh palmy

2. časť
tajničky

Značka
pascala

Investičný
kupón

Dánska počtová miera

Násilím
odvleč

Predložka

Ženské
meno

Vzbudia údiv
Značka
abvoltu
Organizácia
Spojených
národov

Okaté ženy

Planétka
Tam

4. časť
tajničky

Rieka
v Japonsku
Sály

Americký
geológ

Plúž
Čistil praním
Smer vývinu
Chyť
Meno Anny

Individuálni platitelia (SZČO, samoplatitelia)
č. ú. 7000464464/8180
Hromadní platitelia (zamestnávatelia)
č. ú. 7000747747/8180

Značka
ústnej vody

Nerast
obsahujúci
železo

MPZ áut
Slovenska

Staroegyptský
boh slnka

Rieka
v Turecku

Ukazovacie
zámeno

Technický
preukaz (skr.)

1. časť
tajničky

Osobné
zámeno

Náhle
ochabnutie
(lek.)

Čínska
droga

Milí čitatelia! Správne riešenie krížovky z letného čísla znie:
ZĽAVY A VÝHODY OD DÔVERY.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali pani Zlaticu Šišolákovú z Bratislavy, ktorej posielame
darčekový predmet. Znenie novej krížovky nám môžete posielať do 31. októbra 2010
na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., odbor PR, DIGITAL PARK II,
Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava 5.

Na výhercu opäť čaká zaujímavá cena.
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VÝHODY PRE CELÚ RODINU

A
AV
ZĽ 0 %
až

+ profesionálna

5
do

starostlivosť v kúpeľoch

A
AV

ZĽ
až

5%

2
do

+ vitamíny a výživové doplnky

Využite najvýhodnejšiu ponuku pre celú rodinu
od DÔVERY a čerpajte zľavy až do 50 %.

Zdravie v najlepších rukách

A
AV

ZĽ
až

do

50

%

+ najlepšia ponuka

produktov pre deti

Príďte si po katalóg VÝHODY
OD DÔVERY do niektorej
z našich pobočiek.
Viac informácií aj na
vyhody.dovera.sk

