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Editoriál

spokojný, chceme o tom vedieť, preveriť
to a v prípade zistenia nedostatkov aj
urobiť nápravu.

Milí čitatelia,
rozhodujúcu úlohu v našej práci pre vás dnes
zohrávajú počítače, pracujeme s jednoduchými
aj zložitými programami. Porozumieť im si vyžaduje viac než bežný úradnícky kumšt. Softvéry
v týchto počítačoch nám pomáhajú pripravovať
a realizovať nové služby a benefity, ktoré potom
využívate v každodennom živote. Vďaka takýmto
elektronickým nástrojom vieme napríklad aj to,
aké lieky a koľko ich predpisujú jednotliví lekári
svojim pacientom.
Práve tieto dáta sme sa rozhodli spracovať
a v zrozumiteľnej forme ponúknuť naspäť
lekárom. Ideme na to postupne, podľa rôznych diagnóz a príslušných skupín liekov.
Každý lekár sa tak postupne dozvie, ako je na
tom v porovnaní s ostatnými kolegami, ktorí
liečia podobných pacientov, a bude tak môcť
prípadne objektívne prehodnotiť, či postupuje správne. Všetka tá námaha má jediný
cieľ: zvýšiť bezpečnosť a kvalitu zdravotnej
starostlivosti pre pacientov.
Rovnaký cieľ sledujeme aj pri rokovaniach s lekármi. Uzatvárame s nimi zmluvy, ktoré fungujú na pozadí celého procesu liečby pacientov. Ideálne tak, aby pacient o ničom nevedel
a sústredil sa len na liečbu. Ak s niečím nebol

Postupujeme takto už pár rokov v prípade hospitalizácií. Pravidelne získavame
spätnú väzbu a hodnotíme spokojnosť
všetkých našich poistencov, ktorí absolvovali zákrok či liečbu v nemocnici, kde
aj prenocovali. A podobný postup zisťovania spokojnosti s lekármi chceme zaviesť
aj do ambulantnej sféry. Dokonca tak, že
pacienti, naši poistenci, budú mať vplyv na
finančnú odmenu pre lekárov.
Isteže, pacienti nie sú odborníci, aby vedeli
posúdiť, či im bola poskytnutá správna
diagnostika a liečba. Ale vedia ohodnotiť
správanie, komunikáciu a prístup zdravotníckeho personálu, rovnako tak prostredie,
v ktorom ich vyšetrili či kde im poskytli
zdravotnú starostlivosť. Odbornú stránku
si berieme na starosť my, napríklad aj tým,
čo spomínam vyššie, teda zdieľaním dát
o predpisovaní liekov s lekármi.
Uvedomujeme si, že tieto kroky sú pre vás
len málo viditeľné. No sme si istí tým, že
ich prínos pocítite. Presne tak, ako vnímate mnohé naše výhody - od vracania
doplatkov za lieky a vyšetrenia u zubárov,
až po extra zľavy na zľavových portáloch
či výhodné cestovné poistenie.

Radomír Vereš
riaditeľ pre business development
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Rozhovor

Ján Volko:
V roku mám len štyri týždne
voľna. Viac by bolo na škodu
Automaticky počítať s úspechom je prvým krokom k neúspechu. Zažil to aj najlepší
šprintér v histórii Slovenska Ján Volko.
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Rozhovor
Ktorý zo svojich doterajších úspechov
považujete za najväčší?
Asi prvý vlani v Belehrade, kde som získal
striebro na halových majstovstvách Európy.
Vyrovná sa mu zlato z majstrovstiev Európy
do 23 rokov na 200 metrov. A porovnateľným
výsledkom je šieste miesto z tohtoročných
halových majstrovstiev sveta .
Na majstrovstvách sveta v Londýne 2017
ste sa v dvojstovke dostali do semifinále.
Na stovke vám k rovnakému
úspechu chýbala stotina.
Zrejme to so sebou
prinieslo aj tlak verejnosti na ďalšie
úspechy.
Vtedy som to
ešte nevnímal,
bol som nováčikom a nikto
odo mňa ešte
nič nečakal. Prišlo to až v tomto
roku, keď mi to na
majstrovstvách Európy v Berlíne nevyšlo podľa predstáv. Tlak
už bol väčší, začal som si
ho pripúšťať a zrejme preto to
tak dopadlo.

týždni sme to s celým tímom hodili za hlavu
a snažíme sa pracovať ďalej.
Rozhodli ste sa niečo robiť inak?
V tréningu zatiaľ k zmenám neprišlo. Ale
zmenil sa náš pohľad na úspechy a šport ako
taký. Na majstrovstvách Európy každý čakal,
že sa dostanem do finále, aj my. Už toto bola
možno cesta k neúspechu. Preto sme si povedali, že to skúsime inak a pôjdeme na to zase
pekne postupne od podlahy.
Najprv rozbehy,
potom semifinále, finále. Ak
to vyjde, vyjde,
ak nie, nič sa
nedeje.

Pôjdeme na
to zase pekne
postupne od
podlahy. Najprv
rozbehy, potom
semifinále,
finále.

Ako veľmi s vami zamával tento „neúspech“ – ak sa to vôbec dá nazvať
neúspechom?
Zo všeobecného pohľadu to až taký neúspech
nie je. Dve trináste miesta sú pre slovenského
šprintéra kvalitné. Ide skôr o to, s akým časom
som ich dosiahol. A ten nebol úplne v súlade s tým, čo som predvádzal celú sezónu.
Vyrovnávalo sa s tým naozaj ťažko, ale po

Čomu vďačíte
za to, že ste sa
dostali tam,
kde ste?
Sú to ľudia okolo
mňa. Moja rodina, blízki a celý
môj tím. Obaja tréneri – Naďka Bendová
a Robo Kresťanko, fyzioterapeutka Janka Zavacká
a manažér Alfonz Juck. Veľmi im
za to ďakujem. Sú to ľudia, ktorí ma držia nad
vodou, a práve oni sú tí, ktorí ma dotiahli tam,
kde som teraz.
Vaša trénerka tvrdí, že nikdy neklamete
a ste absolútne zodpovedný. Takýto ste
boli už ako dieťa alebo sa vo vašom živote
stalo niečo, čo rozhodlo, že taký jednoducho budete?
Ono sa to vyvíjalo postupne, asi od môjho 17.
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Rozhovor
– 18. roku života, keď som začal spolupracovať
s mojím súčasným tímom. Snažil som sa byť
zodpovedný, neklamať a robiť všetko naplno.
Nebol tam nejaký konkrétny zlom, keď som si
povedal, že som sa práve stal chlapom, ktorý
bude dodržiavať určité zásady.
Máte svoj bežecký sen?
Stovka pod desať sekúnd?
Áno. Aj keď skôr by som si cenil dvojstovku
pod 20 sekúnd, keďže to je moja obľúbenejšia
disciplína. Ale to je asi ten najvzdialenejší sen,
ktorý mám. Z tých bližších, ktoré by som si
chcel splniť, je účasť na olympiáde. A z tých,
čo sa mi už splnili, bolo prekonanie slovenských rekordov a posunutie tých časov na
kvalitnejšiu úroveň.
Využívate aj mentálny tréning?
Doteraz som špeciálneho mentálneho kou
ča nemal. Ale využíval som mentálny tréning mojej trénerky, ktorá študuje tieto veci
a snaží sa mi aj v tomto pomôcť. Za čo jej
veľmi ďakujem, lebo sú to hodiny strávené
nad knihami, prednáškami a pri analyzovaní
všetkých vecí okolo toho. Ale teraz po majstrovstvách Európy v Berlíne sme sa rozhodli,
že sa stretneme so športovým psychológom.
Možno mi pomôže a uľahčí situáciu okolo
toho tlaku a všetkých očakávaní pred vrcholnými podujatiami.
Ešte stále študujete na vysokej škole. Máte
individuálny študijný plán alebo ako zvládate zladiť štúdium a tréningy?
Zo začiatku to bolo veľmi náročné. Športovcom
neradi umožňujú individuálny študijný plán.
Panuje tu taká mienka, že keď ste športovec,
máte športovať, a nie študovať. Dnes už však
vďaka dosiahnutým výsledkom úľavy mám
a veľmi mi to pomáha.
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Koľ ko mesiacov máte v roku voľnejších
a koľ ko je tých náročných?
Voľno mám zhruba štyri týždne za rok. Viac to
ani nemôže byť, lebo telo si potom odvykne
od pohybu a je ťažké sa vrátiť späť. Už som to
zažil. Po troch týždňoch ničnerobenia som
bol na tom horšie ako po dvoch mesiacoch
intenzívneho tréningu. Voľno je potrebné, treba
si fyzicky aj mentálne oddýchnuť, ale treba si
dať pozor, aby to človek neprehnal.
Takže už zarezávate v tréningu naplno?
Už. Prípravu na ďalšiu sezónu sme začali 17.
septembra. Najväčším cieľom sezóny bude
letná univerziáda, čo je v podstate olympiáda
univerzít a je tam asi najvyššia šanca na dobrý
výsledok. Na majstrovstvách sveta sa asi sústredíme len na jednu disciplínu a aj to celkom
nevieme, či sa podarí.
Prečo?
Lebo sa zmenili pravidlá a už sa nepostupuje
podľa splnenia stanovených limitov. Zaviedol
sa podobný systém, ako je v tenise. Teda rebríček, na základe ktorého sa 48 alebo 56 najlepších športovcov dostane na tie podujatia.
Pre to je sezóna mierne narušená. V podstate
neviete až do posledného momentu, či vôbec
pôjdete na majstrovstvá. Ale určite má zmysel
sa na ne pripravovať. Práve letná univerziáda
je z tohto pohľadu významná. Dajú sa tam pozbierať dôležité body do rebríčka. *
Bol Usain Bolt vaším vzorom?
Čo sa týka výkonov, áno. Ale mal som možnosť
stretnúť sa s ním a osobnostne mi až tak nevyhovuje. Čo, samozrejme, nespochybňuje, že je
to skvelý športovec a legenda, ktorá dosiahla
neskutočné výsledky. Ale mám iné športové
vzory. V súčasnosti je to svetový rekordér na 400
metrov Wayde Van Niekerk. Mal som možnosť

Rozhovor

S trénerkou Naďou Bendovou.

stretnúť sa s ním i porozprávať. Je to veľmi dobrý
človek, veľmi skromný. A to, čo dosiahol, keď po
vyše sedemnástich rokoch prekonal svetový
rekord Michaela Johnsona, bolo niečo úžasné.
On je pre mňa obrovský vzor.

Bolt skončil s behaním a začal hrať futbal.
Vy ste naopak s futbalom začínali. Pozdával by sa vám návrat?
On ho nehral predtým. Ja som si tým už prešiel
a asi sa nechcem vracať.

* Niekoľko dní po vzniku tohto rozhovoru sa Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) rozhodla vrátiť k systému
limitov a kvalifikáciu na MS v Katare na základe rebríčka zrušila.

Ján Volko (22)
Držiteľ slovenských rekordov v behu na 100 i 200 metrov, strieborný
z halových Majstrovstiev Európy (ME) v Belehrade 2017 v behu na 60
metrov. V júli 2017 na ME do 23 rokov získal zlato v behu na 200 metrov
a striebro na 100 metrov. V roku 2018 sa prebojoval do finále halových
Majstrovstiev sveta (MS) a do semifinále MS. Šprintom sa začal cielene
venovať po tom, ako po 8 rokoch skončil s futbalom. Študuje na Fakulte
elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
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Nemocnice

V nemocnici sa vystriedali maliari aj klauni.

Detským pacientom urobili radosť
Dôvera spoločne so Združením Osmijanko skrášlila ďalší nemocničný priestor. V poradí už
štyridsiate ôsme. zrenovované detské oddelenie je v piešťanskej Nemocnici Alexandra Wintera.
Maliari zrenovovali priestory detského oddelenia v priebehu septembra. Zreparovali staré
nátery a vylepšili ich pestrými farbami a obrázkami. Tie rozveselili nemocničné izby, ktoré
sa teraz o trochu viac podobajú na detské izby.
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Deťom budú pripomínať ich vlastné izbičky,
zmiernia ich stres a napomôžu spolupráci pacientov s personálom.
„Som nesmierne rada, že sa nám podarilo

zrealizovať aj tento projekt. Veríme, že nielen odborná zdravotná starostlivosť, ale aj
psychická pohoda a prostredie, v ktorom
liečebný proces prebieha, napomáhajú
k uzdraveniu pacienta. Preto sme radi, že
veselo vymaľované izby budú pomáhať
chorým deťom k rýchlejšiemu uzdraveniu,“
povedala pri odovzdaní riaditeľka Osmijanka Jana Pecsérke-Kubranská.
Hospitalizovaným deťom vynovené
oddelenie odovzdali za účasti zástupcov nemocnice aj zdravotní klauni zo
združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors,
ktorí nielen deťom vyčarovali úsmev na
tvári a dobrú náladu.
Združenie Osmijanko v spolupráci s Dôverou už dvanásť rokov pomáhajú humanizovať prostredie detských oddelení
v nemocniciach po celom Slovensku.
Deťom aj ich rodičom chcú uľahčiť hospitalizáciu a priviesť ich v nemocničnom
prostredí na iné myšlienky.
„V rámci našej spolupráce so Združením
Osmijanko máme za sebou už 48 zrenovovaných priestorov v slovenských nemocniciach. Táto spolupráca je dôkazom toho,
že keď sa čas, energia a financie investujú
správnym smerom, vieme priestory našich
nemocníc priblížiť k moderným štandardom. Verím, že nás čaká ešte mnoho spoločných projektov,“ povedal na slávnostnom odovzdaní Martin Kultan, generálny
riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Veselé strihanie stuhy. V strede zľava: riaditeľka
Osmijanka Jana Pescérke-Kubranská, generálny
riaditeľ Dôvery Martin Kultan a primárka detského oddelenia Marcela Malastová.

Okrem detských oddelení Dôvera pomáha
dlhodobo modernizovať aj iné priestory v slovenských nemocniciach. Všetky
naše projekty si môžete pozrieť na stránke
https://www.dovera.sk/krajsienemocnice.
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Zdravie

Aj vám v zime popraská pokožka?
Naučte sa, ako ju chrániť
L'udská pokožka má niekoľko dôležitých funkcií – chráni nás pred vonkajšími vplyvmi, má
podiel na látkovej výmene a udržuje telesnú teplotu. Chráni tiež vnútorné prostredie organizmu pred poraneniami, vniknutím mikróbov, pred chladom aj teplom.
Prostredníctvom pokožky sa z tela vylučujú
odpadové látky. Ak je pokožka suchá, znamená to, že nemá dostatok tukov (lipidov), ktoré
tvoria jej ochrannú bariéru. Následne prichádza k strate vody, tzv. dehydratácii, a možnému nežiadúcemu vstupu mikroorganizmov
a alergénov. Preto je dôležité dodať pokožke
potrebné lipidy zvonku, prostredníctvom

10

Z I M A 2 018

krémov či mastí, a tým znížiť riziko jej namáhania. Za najrizikovejšie časti ľudského tela sa
považujú ruky, pokožka na tvári a tiež pery.
Pretože nie sú chránené oblečením, podliehajú chladu oveľa intenzívnejšie. Je preto
potrebné zvýšiť starostlivosť a preventívne
chrániť tieto časti tela vhodnými prípravkami
a režimovými opatreniami.

Zdravie
Zrkadlo človeka
Prvé, čo si na nás všimnú ľudia, je naša tvár. To,
ako vyzerá, je odrazom správnej starostlivosti
a životného štýlu. Pozostáva z viacerých vrstiev,
no najdôležitejšou je tzv. epiderma. Ide o najvrchnejšiu vrstvu pokožky, na ktorú môžeme
pôsobiť pomocou vhodne zvolených kozmetických prípravkov. Prvým krokom je zaobstarať si krémy s obsahom minerálov, vitamínov
a upokojujúcich látok, ako je napríklad zelený
čaj, lecitín, aloe vera či bambucké maslo. Pre
suchú pleť je vhodný krém s mastnou konzistenciou a vitamínmi A a C. Ak je pleť mastná,
mali by sme siahnuť po hydratačných sérach
s ľahkou konzistenciou, ktoré pleť nezaťažia, ale
zachovajú ju jemnú a regenerovanú. Ideálne
sú prípravky s obsahom kyseliny pantoténovej a kyseliny hyalurónovej. Pozornosť by sme
mali venovať hydratačným krémom, pokojne
si ich doprajme aj na krk a dekolt, no určite iba
na noc. Mráz sa totiž neznáša s vodou, ktorú
hydratačné krémy obsahujú. Ak túto chybu
urobíme, pokožka môže popraskať. Dôležitá je
aj ochrana pred slnečnými lúčmi počas dňa.
V zime je potrebné dbať na to, aby denný krém
obsahoval UVA a UVB ochranu. Aj keď zimné
slnko nehreje, stále si zachováva svoju silu.
Starostlivosť je dôležitá aj zvnútra
V zime je dodržiavanie pitného režimu pre
našu pokožku rovnako dôležité ako počas leta.
Vhodnou voľbou je čistá voda, nesýtená minerálka alebo rôzne bylinkové čaje. Nemali by
sme zabúdať ani na prísun vitamínov a minerálov, telo a pokožka si vezmú to, čo najviac
potrebujú. Medzi základné „pleťové“ vitamíny
patrí vitamín A alebo betakarotén, vitamín C,
vitamín E, vitamín B2 (riboflavín), vitamín B3
(niacín, vitamín PP) či vitamín B5 (kyselina
pantothenová). Svoju úlohu však zohrávajú aj
zinok, kolagén a koenzým Q10. V každej lekárni

vám radi pomôžu a poradia s tým, čo je najlepšie práve pre váš typ pokožky.
Signály, že niečo nie je v poriadku
Suchosť, podráždenie, začervenania, pocit
svrbenia sú signály, ktorými nám naše ruky
naznačujú, že niečo nie je v poriadku. Vtedy
by sme mali dbať na intenzívnejšiu starostlivosť
o ne. Správnou voľbou je používanie výživných
a regeneračných krémov na večer, pretože je
ideálne, aby mohli účinné látky pôsobiť na
jednotlivé vrstvy pokožky rúk čo najdlhšie. Na
popraskané, vysušené a unavené ruky sú veľmi
účinné špeciálne zábaly, ktorá sa aplikujú raz
za týždeň. Na ruky nanesieme v hrubšej vrstve
regeneračný krém, zabalíme ich do igelitových
rukavíc, na vrch použijeme ešte bavlnené rukavice. Po 20 – 30 minútach rukavice zložíme,
zvyšný krém zotrieme a ruky premasírujeme.
Nezabúdajme na najmenších
Každá pokožka, aj tá detská, má do určitej miery schopnosť vlastného premazávania. Počas
zimného obdobia nie je možné sa na to spoliehať. Správnou voľbou sú prípravky s dostatočným obsahom nenasýtených mastných
kyselín (napríklad linolovej, linolénovej). Okrem
ochranného účinku plnia aj funkciu obnovovania kožnej bariéry. Pri sprchovaní či kúpaní detí
je ideálne používať prípravky, ktoré pokožku
udržujú hydratovanú počas celého dňa. Navyše
môžu obsahovať ďalšie prospešné látky, ako sú
nechtík lekársky, panthenol, kyselina linolová,
kyselina linolénová a ďalšie. Vyhnúť by sme
sa mali produktom s obsahom vody, alkoholu,
konzervačných látok a rôznych parfumácií.

Autor:

Mgr. Adriána Lokajová,
farmaceutka z lekárne Dr. Max Sabinov
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Pomáhame

Radšej prišla o 30 kíl
než o nohu a žije nový život

Pred dvomi rokmi vážila 98 kíl, dnes je jej hmotnosť 66. Program DôveraPomáha diabetikom pani Helene Králikovej pravdepodobne zachránil nohu, na ktorú si už robila
zálusk cukrovka.
Na zvýšený cukor v krvi ju prvý raz upozornili
po prehliadke a odberoch u ženského lekára.
Zvýšenú glykémiu potvrdila aj jej praktická lekárka pri dodatočnom vyšetrení. „Nerobila som
z toho žiadnu drámu. Brala som to tak, že sú to
len zvýšené hodnoty. Až na edukáciách som
pochopila, čo všetko môže zvýšená
hodnota znamenať," spomína
na obdobie pred dvomi rokmi pani Králiková.

k neurológovi a ten potvrdil počiatočné štádium polyneuropatie,“ hovorí.
To bol moment, ktorý rozhodol, že sa do
boja s cukrovkou pustí zodpovedne a vážne.
Nechcela totiž, aby ochorenie zašlo tak ďaleko, že by prišla o nohu.
Začala s úpravou stravy, ako prvé prestala
jesť sladkosti. „Predtým
som si to ani neuvedomovala, ale v práci som
neraz zjedla aj tri keksíky. Potom som začala
zmenšovať svoje porcie
jedla, viac som do jedálnička zaraďovala zeleninu. Prvých desať kíl som
zhodila len úpravou stravy,”
približuje svoju premenu.

Až na
edukáciách som
pochopila, čo
všetko môže
zvýšená hodnota
cukru v krvi
znamenať

Zhruba po pol roku,
teda v novembri
2016, začala chodiť
na edukácie, ktoré
jej odporučil diabetologička. „Ešte
ani po prvej, ani po
druhej som si nejako
veľmi neuvedomovala
závažnosť mojej diagnózy.
Ale keď sme sa začali venovať následkom, čo všetko môže
cukrovka spôsobiť, okrem iného aj polyneuropatiu (porucha funkcie periférnych
nervov - pozn.), pochopila som, že som tu
správne. Pretože aj ja som už zaregistrovala
necitlivosť v chodidle. Išla som preto naspäť k diabetologičke a upozornila som ju,
že na sebe badám symptómy, ktoré nás učili
na edukáciách. Pani doktorka ma poslala

12

Z I M A 2 018

Potom sa rozhodla zaradiť do svojho života aj viac pohybu, lebo cítila, že jej
telo ho potrebuje. Nazbierala odvahu, zašla do
fitka a opýtala sa, či by jej vedeli nejako poradiť.
„Začala som spolupracovať s trénerom, ktorý mi
dal aj ďalšie rady, ako sa mám stravovať. Cvičila
som štyri razy do týždňa. Vďaka pohybu som
schudla ďalších dvadsať kíl, teda za dva roky šlo
30 kíl dole. Spolu s úbytkom váhy sa mi upravil
aj cukor, teraz mám hodnoty ako zdravý človek.

Znížil sa mi aj tlak,“ spresňuje.
Vďaka tomu, že lepšie vyzerá
a viac zvláda, sa cíti výborne
aj po psychickej stránke.
Celý proces zmeny u pani
Králikovej naštartovali práve
edukácie v rámci programu
DôveraPomáha diabetikom.
„Bola som s nimi veľmi spokojná, dozvedela som sa počas nich mnoho užitočných
informácií a veľmi mi vyhovovalo, že sme tam boli po malých skupinkách. Edukátorka
tak mala na každého z nás
dostatok času, mohla sa nám
venovať. Nemám nič, čo by
som im vytkla. Žiadna téma
mi nechýbala, dozvedela som
sa na nich všetko, čo som potrebovala,” tvrdí.
Najťažšie na jej premene bolo
odolať sladkostiam. V tomto
boji jej veľmi pomohol tréner,
ktorý ju naučil disciplíne. Keď
videla, že sa jej fyzická kondícia výrazne zlepšuje, pochopila, že je na správnej ceste a teraz sa na stravovanie pozerá
inak ako kedysi.
„Ak by som mala niečo odkázať druhým diabetikom,
tak asi len toľko, nech sa nehanbia ísť do toho. Ja som sa
veľmi hanbila prísť do fitka,
ale oplatilo sa,” uzatvára nová
pani Králiková.
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Aktualita

Najviac poistencov

opäť do Dôvery

Sme vďační za rozhodnutie každého poistenca, ktorý si pri zmene zdravotnej poisťovne zvolil Dôveru. Tak ako vlani, aj v roku 2018 sa potvrdilo,
že najviac poistencov prichádza k nám, presne 74 503. Úprimne si vážime
dôveru všetkých vás - verných poistencov, ktorí sa rozhodli zostať s nami
aj v ďalšom roku. Rastieme spolu s vami a o chvíľu pokoríme hranicu 1,5
milióna poistencov. Ďakujeme!
„Sme vďační za rozhodnutie každého nového
poistenca, ktorý k nám prichádza. Jemu, ale
aj našim verným poistencom chceme dať čo
najviac dôvodov, aby sa v Dôvere cítili spokojní,“ povedal riaditeľ úseku služieb poistencom
v Dôvere Branislav Jendroľ.
V roku 2018 sme sa rozhodli rozšíriť ponuku
benefitov pre poistencov, ktorí lekársku pomoc
a zdravotnú starostlivosť potrebujú len príležitostne, prípadne už majú nastavenú liečbu
svojej choroby. Rovnako dôležité bolo udržať
si doterajších poistencov a uistiť ich, že zostať
v Dôvere je dobrou voľbou.
Tohtoročnou novinkou je výhoda Zdravé zuby.
Jej úlohou je zmierniť finančný dopad zubnej starostlivosti na našich poistencov. Našim
verným poistencom prispejeme od januára
2019 na najčastejšie zubné zákroky a zubnú
hygienu sumou štyrikrát po 25 eur, dokopy
100 eurami ročne. Novým poistencom dvakrát
po 25 eur, teda dokopy 50 eurami. Podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky

v predchádzajúcom roku. Ďalšie podrobnosti
nájdete na webe dovera.sk/zuby.
Druhou tohtoročnou novinkou, ktorú môžu
využívať všetci naši poistenci, je dodatočná päťpercentná zľava na všetky produkty na zľavových portáloch ZľavaDňa, SlevaDne a Boomer.
Pýtate sa, prečo zdravotná poisťovňa ponúka
dodatočnú zľavu na nákupy? Odpovedá opäť
Branislav Jendroľ: „Uvedomujeme si, že mnohí
poistenci sa o ponuky zdravotných poisťovní
zaujímajú až vtedy, keď majú zdravotný problém. Aj to iba vtedy, ak je to potrebné. Poistenci,
ktorí majú to šťastie, že problémy so zdravím
nemajú, môžu mať pocit, že na zdravotnej poisťovni nezáleží. To však nie je pravda. Dôvera
myslí aj na nich a týmto benefitom im pomôže
ušetriť pár eur.“
Pozornosť si zaslúžia aj Dialinka, ktorú sme naplno spustili v uplynulom roku. Skúsení edukátori odpovedajú na otázky diabetikov poistených v Dôvere, ktoré sa týkajú cukrovky 1. i 2.
typu, ale i tehotenskej cukrovky a prediabetu.
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Nemocnice

Operácie chrbtice
na novej neurochirurgii
v Michalovciach
V Nemocnici Svet zdravia Michalovce otvorili nové neurochirurgické pracovisko.
Pozostáva z ambulancie, lôžkovej časti a operačnej sály s modernou technikou, kde
lekári vykonávajú predovšetkým operácie chrbtice. Významne zvyšuje dostupnosť
neurochirurgickej liečby. Dosiaľ bolo totiž takéto pracovisko na východe Slovenska iba
jedno, a to v Košiciach.
„Na strednom Slovensku pripadá na jedno
pracovisko 334-tisíc obyvateľov, na východnom až 1,6 milióna. Ak pacienta košická neurochirurgia nemôže prijať z kapacitných
dôvodov, z Michaloviec je to do najbližšej
takejto ambulancie v Ružomberku až 240 kilometrov. Aj preto sme sa rozhodli poskytovať
v našej nemocnici aj tento druh zdravotnej
starostlivosti a zvýšiť tak jej dostupnosť pre
pacientov,“ hovorí riaditeľ Nemocnice Svet
zdravia Michalovce Marián Haviernik.
Neurochirurgický tím vykonáva tie typy
operácií chrbtice, ktorých je najviac. Ide
o degeneratívne ochorenia krčnej, hrudnej i driekovej chrbtice, pri ktorých sa
rieši tlak medzistavcových platničiek alebo okolitých tkanív na nervové štruktúry

a osteoporotické zlomeniny tiel stavcov.
„Pri operácií uvoľňujeme utlačené nervové korene vysunutými medzistavcovými platničkami
alebo okolitými kostenými alebo väzivovými
štruktúrami. Sú to jednoduchšie zákroky s krátkodobou hospitalizáciou okolo piatich dní,“ vysvetľuje neurochirurg MUDr. Peter Bačinský,
ktorý prišiel pracovať do Michaloviec zo žilinskej nemocnice.
Operačná sála je vybavená najmodernejšou
technikou vrátane operačného mikroskopu,
pričom operácie sú realizované miniinvazívne. „To umožňuje zníženie bolesti po operácii,
rýchlu rekonvalescenciu, keď už na druhý deň
po operácii pacienti dokážu chodiť, a teda aj
skoré prepustenie,“ doplnil Bačinský.

Nemocnica plánuje postupne rozširovať spektrum neurochirurgických operácií. Pribudnúť by mali napríklad ostatné operácie pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice v zmysle stabilizačných operácií a operácií nádorov chrbtice.
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Našli sme najlepšiu budúcu sestru
Florence roka 2018 sa stala Dominika Tarasovičová zo Starej L'ubovne

Vyskúšali si, ako ošetriť črevnú stómiu, ako správne resuscitovať, dezinfikovať si ruky či triediť
pacientov na urgentnom príjme. Dvadsiatka najlepších študentov a študentiek - budúcich
sestier si celý víkend 27. a 28. októbra v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves testovala
svoje vedomosti v celonárodnej súťaži Florence roka 2018. Titul nakoniec získala Dominika
Tarasovičová zo Starej L'ubovne, študentka Prešovskej univerzity v Prešove. Zo súťaže si odniesla
3000 eur a všetci finalisti zároveň získali garantované pracovné miesto. Odbornú súťaž organizuje sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi, tento rok sa konal už jej tretí ročník.
Dvadsať najlepších budúcich sestier – 19 študentiek a jeden študent, ktorí postúpili do finálového kola, strávilo v spišskonovoveskej
nemocnici celý víkend. V sobotu (27. októbra)
najprv absolvovali niekoľko prednášok nielen
o medicínskych, ale aj nemedicínskych témach. Potom sa už rozdelili do štyroch skupín
a absolvovali štyri odborné workshopy. Ako
ošetriť pacienta s črevnou stómiou alebo ako
správne resuscitovať? Kedy dezinfikovať ruky až
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po lakte a kedy treba použiť rukavice? Čo je to
triáž na urgentnom príjme a prečo je dôležité
triediť pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu? Aj to bolo obsahom workshopov.
Budúcim sestrám sa celý víkend venoval zdravotnícky personál spišskonovoveskej nemocnice i manažment siete nemocníc Svet zdravia.
To, čo sa v sobotu na workshopoch a prednáškach budúce sestry naučili, museli v nedeľu

Podporujeme
(28. októbra) ukázať na súťaži. Čakali ich testy
aj rôzne praktické úlohy. Organizátori pre nich
pripravili rozličné simulované situácie, na ktoré
museli reagovať.
„Odmalička vnímam povolanie zdravotnej sestry
ako jedno z najvznešenejších povolaní na svete.
Byť človeku na pomoci v jeho často najťažších
chvíľach, držať ho za ruku a pevným stiskom mu
dať opäť nádej v lepší zajtrajšok. Zdieľať s ľuďmi aj
krásne okamihy napríklad pri narodení dieťatka,
to je predsa najviac. Nie je nič krajšie, ako vedieť
pacienta usmerniť v liečbe, motivovať či pomôcť
v každej chvíli,“ povedala tohtoročná Florence
roka Dominika Tarasovičová, ktorá chce v budúcnosti pracovať na oddelení anestéziológie
a intenzívnej medicíny.
Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných
postupových kôl. Prvým je samotná registrácia
na www.florenceroka.sk, kde sa tento rok prihlásilo 184 uchádzačov. Súťaž sa čoraz viac dostáva
do povedomia študentov a každý rok má počet
zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich
bolo 163, v roku 2016 zase 86.
V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie/kazuistiky formou online kvízu.
Tento rok vyplnili 143 testov. Na základe výsledkov bola následne vybratá najlepšia dvadsiatka
finalistov, sa zúčastnili na súťaži v spišskonovoveskej nemocnici.

Prečo Florence roka?
Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820
– 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva.
Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku oše
trovala ranených.
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Výhody

Hľadáte super wellness
dovolenku na Slovensku?
Vyskúšajte kúpele
Kúpeľníctvo má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Prvé zmienky o liečivých prameňoch u nás
pochádzajú už zo stredoveku. Medzi návštevníkov tunajších kúpeľov patrili králi, cisári, ale
aj umelci, ako napríklad Beethoven.
L'udia tu od nepamäti hľadali liečivé účinky
prameňov, ale aj pokoj a regeneráciu. Vďačíme
za to najmä bohatej zásobe liečivých prameňov.
Na malom Slovensku sa nachádza viac než 1
200 minerálnych a termálnych vôd. Dnes sú
kúpele čoraz populárnejšie aj u širokej verejnosti. Návštevníci sa sem nechodia iba liečiť.
Hľadajú regeneráciu, prevenciu, ale aj netradičné možnosti oddychu.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele patria medzi najstaršie
a najkrajšie na Slovensku. Ležia v blízkosti
starobylého mesta Bardejov, ktoré je zapísané
do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Prvá zmienka o tunajších liečivých prameňoch sa nachádza už v listine
Bela IV. z roku 1247. Kúpele sú dnes vyhľadávané pre svoje mimoriadne liečivé účinky pri

Poistenci Dôvery, vyberte si z viac ako 2 500 zľavnených ponúk
a získajte dodatočnú zľavu 5 percent na www.dovera.sk/benefitsystem.

Bardejovské Kúpele:
Relaxačný pobyt
s wellness, procedúrami
a plnou penziou
na jednom
z najkrajších
miest
od 139,65
Slovenska
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Wellness pobyt
s polpenziou
a so vstupom do
AQUA - VITAL Parku
v Kúpeľoch
Lúčky

€
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94,05 €
Bežná cena
164 €

Jesenná regenerácia
v Kúpeľoch Nimnica
s procedúrami na mieru
a plnou penziou

od

103,55 €
Bežná cena
od 153 €

ochoreniach tráviaceho ústrojenstva, látkovej
výmeny a pri chorobách dýchacích ciest.
Užijete si tu vaňové kúpele, klasické vodné
masáže, elektroterapiu, rehabilitácie a uhličité kúpele. Dominantou kúpeľov je kolonáda,
kde možno podľa odporučenia lekárov aplikovať pitné kúry z ôsmich prameňov rôzneho
chemického zloženia.
Kúpele Lúčky
Kúpele Lúčky ležia asi 14 kilometrov od Ružomberka. Kúpeľná liečba v Lúčkach patrí medzi
najefektívnejšie liečebné metódy. Liečia sa tu
ženské choroby, onkologické choroby, nervové
choroby, choroby pohybového ústrojenstva
a choroby z povolania. Termálna liečivá minerálna voda sa používa v prirodzenej forme vo
všetkých bazénoch a separátnych kúpeľoch. Je
vhodná súčasne aj na pitie a je prístupná nielen
ubytovaným hosťom, ale aj širokej verejnosti.
Návštevníci môžu využiť počas celého roka
Aqua Vital Park v areáli kúpeľov. Jeho súčasťou
je vonkajší rekreačný bazén a pre náročnejších

je k dispozícii Vitálny svet s ponukou rôznych
sáun a kúpeľov. Ak nebudete mať dosť, turistické atrakcie na Liptove vyplnia voľný čas deťom
i dospelým.
Kúpele Nimnica
V údolí Váhu, medzi Púchovom a Považskou
Bystricou, vznikli kúpele Nimnica. Ide o najmladšie kúpele na Slovensku, sú považované za minerálnu perlu Slovenska. Vznikli po
objavení minerálneho prameňa v roku 1953.
Keď sa u niektorých pracovníkoch na neďalekej priehrade začali prejavovať pozitívne
zdravotné účinky tunajšej minerálnej vody,
bleskurýchle sa rozšírila správa o zázračnej
liečivej sile tunajších vôd. V Kúpeľoch Nimnica sa lieči široké spektrum chorôb, avšak okolie kúpeľov ponúka aj zaujímavé možnosti na
rekreáciu. Po procedúrach môžete tráviť čas
napríklad pri vodnej nádrži, ktorá je výborná
na vodné športy či rybolov. Na náročnejších
čaká túra po neďalekom lesoparku, do Javorníkov alebo Strážovských vrchov.
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Poradňa

Každý desiaty muž vraj
má Adonisov syndróm.
Viete, čo to je?
Pod pojmom poruchy príjmu potravy (PPP) si ľudia najčastejšie predstavia hladovanie či posadnutosť štíhlosťou u žien. Poruchy príjmu potravy sa týkajú aj mnohých mužov. Pramenia
z hlbších psychických ťažkostí a zaoberanie sa vzhľadom je len ich dôsledkom. Okrem anorexie
a bulímie sa stretávame aj s ortorexiou, teda posadnutosťou zdravými potravinami, a bigorexiou,
nazývanou tiež muskulárna dysmorfia alebo Adonisov komplex. Ide o posadnutosť vlastnými
svalmi. Podľa odhadov bigorexiou trpí až jeden z desiatich mužov, ale nájde sa aj medzi ženami.
Prepukne obvykle v období dospievania. Človek je presvedčený, že jeho telo je „biedne”, chudé či
ochabnuté, a to aj vtedy, ak by mohol svojím zjavom zatieniť aj modelov a modelky z časopisov.
Erika (43) Môj 17-ročný syn Adam cvičí v posilňovni päťkrát do týždňa. Okrem toho robí ešte
kondičný tréning a sem-tam cvičí aj doma.
Myslíme si, že to preháňa. Hovoríme mu, že
vyzerá výborne a mohol by sa venovať aj niečomu inému. Možno berie aj anaboliká. Máme
s ním ísť na testy alebo za psychológom?
Na samotnom pravidelnom cvičení nemusí
byť nič zlé. No ak sa obávate, že niečo nie je
v poriadku, dobre že ste zbystrili pozornosť.
Je namieste položiť si niekoľko otázok: Ako sa
zrodila táto obava? Čo vám nesedelo? Vyrieši
vaše starosti test na anaboliká ? Okrem cvičenia
ste možno spozorovali nejaké ďalšie zvláštnosti.
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Je Adam šťastný, máva dobrú náladu? Aký je
jeho školský prospech? Môžete si všímať aj to,
ale aj ďalšie aspekty života. Ak sa vám zdajú
v poriadku, môže ísť len o intenzívny koníček.
Ak mal niekedy viac koníčkov a pre cvičenie
mu z nich ubudlo, môžete mu úprimne povedať, že si robíte starosť, či mu posadnutosť
fitnesom neprerastá cez hlavu.
Podobne ako pri anorexii a bulímii, tak aj pri bigorexii sa postupne vytvorí v človeku „vnútorný
hlas“. Akýsi „dozorca”, prísny a dehonestujúci
vnútorný kritik. Zďaleka nie je láskavým koučom, skôr vnútorným tyranom, ktorý vlastnú
neistotu obráti na istotu a hovorí: „Skutočne za

nič nestojíš!” Zároveň ponúkne aj cestu vykúpenia: „Makaj na sebe. Až potom budeš za niečo
stáť!” Nie je ľahké sa z toho vymaniť, v podstate
ide o závislosť. Na začiatku ťažkostí však obvykle
ide o pocity vlastnej neistoty, zraniteľnosti, pociťovanej bezmocnosti alebo priveľkej zodpovednosti v rodine alebo medzi kamarátmi.
Urobíte dobre, ak s Adamom vyhľadáte psychológa. Spolu s ním zvážite psychoterapiu,
prípadne spoluprácu so psychiatrom. Ak je
Adam v poriadku, tak sa len porozpráva o vašich obavách a o živote. Tým nič nestratíte.
S pocitom ohrozenia vlastnej identity a boľavej duše sa dospievajúci človek málokedy
niekomu zverí, obvykle si to ani sám nepripustí. Neraz ťažkosti maskuje, okolie to na
prvý pohľad nerozpozná. Veď cvičiť a byť fit je
zdravé. Že niečo nie je v poriadku, rozpoznáte
pri dlhodobom pozorovaní. Treba si všímať,
aký vzťah má človek k danej problematike.
Či je radostný a slobodný, alebo trýznivý so
sklonom k depresii.

Kedy by ste mali spozornieť?
• Keď sa vám mení dieťa pred očami. Nielen
svalmi, ale aj náladou. Uzatvára sa alebo býva
smutné či podráždené. Alebo sa zdá, že je
nešťastné.
• Aj keď má mladý človek nadštandardne vypracované telo, často hovorí o tom, aký je
tučný a „ovisnutý“.
• Nie humor, šikovnosť v škole či v partii,
vzhľad je jediným kritériom jeho/jej hodnoty.
• Je neprimerane a nerealisticky prísny/a a kritický/á k sebe, a to najmä k vlastnému telu.
• Ako sú na tom ostatné koníčky, kultúra, škola,
kamaráti, oslavy, párty, výlety? Ide všetko
ostatné bokom?

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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Chýbajúce železo
v krvi môžete dopĺňať
aj chutným jedlom
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Hoci ste sa dobre vyspali a nemali ste ťažký deň, cítite únavu
a podráždenosť. Pokožku a sliznice
máte bledé, štiepia sa vám nechty,
vypadávajú vám vlasy. Toto všetko
sú príznaky, ktoré môžu napovedať
o chýbajúcom železe v krvi. Netreba
ich podceňovať, pretože môžu prísť
aj vážnejšie problémy.
Ak sa im chcete včas vyhnúť, mali
by ste zaradiť do svojich jedál potraviny s vysokým obsahom železa.
Medzi nimi sú napríklad šošovica,
fazuľa, sezamové semená, mak, špenát, pór, cícer, samozrejme, hovädzie mäso či pečienka. Nezabudnite
na vitamín C, ktorý pomáha železu
vstrebať sa do organizmu.

Na dostatok
železa by mali
dbať najmä:
• ženy so silnejšou
menštruáciou,
tehotné a dojčiace ženy
• ľudia s ochorením
(hemoroidy alebo žalúdkové
vredy)
• fajčiari
• vegetariáni alebo vegáni
• darcovia krvi
Dopĺňať železo sa dá chutným
spôsobom. Inšpirujete sa napríklad nepečenými pistáciovými sušienkami od foodblogery Veroniky Žatkuliakovej
z inspiracie.sk.

Nepečené
pistáciové
sušienky
Sušené ovocie, oriešky a horká čokoláda…
To je silná trojka, ktorá vášmu telu dodá
nielen energiu, ale i množstvo zdraviu
prospešných látok, železo nevynímajúc.
Hotové sú doslova za pár minút.

Potrebujeme:
na 16 kusov sušienok
• 1 šálku sušených datlí
• 1 šálku pistácií
• 1/3 šálky mandlí
• 2 lyžice vody
• cca 1 lyžičku vanilkového extraktu
(nemusí byť)
• cca 50 g horkej čokolády
(70-percentnej)

Postup:
1. Ak máte datle tuhšie (suchšie), namočte
ich aspoň na hodinku do teplej vody, aby
trochu zmäkli, budú sa lepšie mixovať.
2. Datle, pistácie a mandle dajte do kuchynského robota so sekacím nožom a rozmixujte na kompaktnú hmotu.
3. Keď sa hmota začne spájať, pridajte dve lyžice
vody, a ak chcete, tak aj vanilkový extrakt.
4. Zo vzniknutej hmoty vytvarujte sušienky.
Ako odmerku používam veľkosť polievkovej lyžice.
5. Vytvarované sušienky dajte na chvíľu do
chladničky a medzitým roztopte čokoládu
vo vodnom kúpeli.
6. Sušienky namáčajte do čokolády, prípadne ešte dozdobte nasekanými pistáciami.
Skladujte v chladničke.
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Pre deti

Prekresli obrázok

Nájdi
cestu i
a vyfarb
ma
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Tajnička
Pomôcky:
Iteko, Tati, ska,
Stupka, ro, kori,
avo, droba, Ibo

Autor:
Jozef Blaho

Časť celku

Začiatok
tajničky

Filipínska
sopka

Ostražitý,
anglicky

Plášť z ťavej
kože

Hlavné mesto
Sumerov

Pokračovanie
tajničky
Ruský súhlas

Apriórny
umelý jazyk
Koniec
tajničky

Sprav

Ranná vlaha

Guľovitá
baktéria

Český súhlas

Meno Ireny

Horská
kaukazská
osada

Epopeja

Jazero v Mali

Stupeň
výkonosti
v džude

Tu máš
Druh pieskovca

Piesočný
presyp

Brána, nemecky
Francúzsky
komik

Obec pri
Komárne

Zlý duch

Štvorček
(typ.)

Peňažná
poukážka

Jamajská hudba

Jávsky gong

Český dirigent
Zastenanie

Kríženec leva
a tigrice

Africký jazyk
Severský
kopytník

Mesto v Zaire

Na iné miesto

Určil
Mesto v Thajsku

Číselný kód

Grécke
písmeno

Lebo (bás.)

Ostrov Tongy
Osvojenie
dieťaťa
Akže

Starogrécka
obeť

Druh dropa

Očakával

Zmenkový
ručiteľ

Znenie tajničky nám zasielajte najneskôr do konca februára 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 zaujímavý darček.
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NENECHAJTE
CUKROVKU
VZIAŤ VÁM TO
NAJCENNEJŠIE
MARIÁN LABUDA

Kvalitnejšia starostlivosť

Bezplatné vzdelávanie

Bonusový program

Viac informácií vám poskytne váš diabetológ, všeobecný lekár, edukátor,
Dialinka 0850 850 888 (voľba č. 2) a www.dovera.sk/cukrovka.

Bezplatný objednávkový systém

