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Pacienti nemusia za lieky platiť veľa
 Ako sa budú preplácať doplatky na lieky

Výhody od DÔVERY
Ďalšie novinky

Fórum
nezávislých
názorov
Lekári otvárajú tabuizované
témy o liečbe a liekoch
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Vedeli ste, že...
... v prvej desiatke rebríčka najnákladnejších liekov v zdravotnej poisťovni
DÔVERA sú originálne lieky na onkologické a srdcovo-cievne ochorenia
a lieky na biologickú liečbu? Keďže pre
ne neexistuje konkurencia v podobe
generík, budú s veľkou pravdepodobnosťou patriť medzi najnákladnejšie
aj v roku 2012. Je pritom zaujímavé,
že lieky pre onkologického pacienta
sú približne desaťkrát drahšie ako
pre pacienta s chorým srdcom alebo
cievami.
... máme pre našich poistencov
zazmluvnených 11 388 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom
Slovensku?
... sme v minulom roku zaplatili viac
ako 200 miliónov eur za hospitalizácie
našich poistencov?
... poistenci DÔVERY absolvovali v roku
2010 takmer milión preventívnych
prehliadok u všeobecných lekárov
v hodnote 6,8 milióna eur?
... medzi najvyužívanejšie nadštandardné očkovania, ktoré zabezpečuje
zdravotná poisťovňa DÔVERA nad
rámec zákona, patria vakcíny proti
chrípke, pneumokokom a kliešťovej
encefalitíde?
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Milí čitatelia,
na stránkach časopisu DÔVERA sa Vám prihováram prvýkrát. Dôvod je prozaický – v najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovni som
nováčik. Prišiel som z komerčného poisťovníctva
a v DÔVERE mám na starosti predaj zdravotného poistenia. Čiže starostlivosť o klientov a ich
udržanie, ale aj získavanie nových poistencov.
Určite Vás zaujíma, či plánujem niečo zásadne
meniť. Tu je môj stručný pohľad a vízia.
Som presvedčený, že v našej hlavnej činnosti
– zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti –
sme v DÔVERE na správnej ceste. Podporujem
snahy o zvýšenie kvality aj efektivity liečby, lebo
iba tak dostanú pacienti za peniaze, ktoré odvádzajú na zdravotné poistenie, maximálnu pridanú hodnotu. Súhlasím aj s tým, aby poisťovňa
hodnotila lekárov a nemocnice, podľa toho ich
odmeňovala a uzatvárala s nimi zmluvy.
Z pozície riaditeľa úseku predaja budem podporovať rozvíjanie nových produktov a skvalitňovanie servisu a služieb. Zatiaľ je súčasťou
týchto plánov vynovený program výhod,

doplnený o nových partnerov a množstvo
nových zliav a benefitov. Chcel by som však,
aby DÔVERA priniesla aj úplne nové produkty
a služby. Usilovne na tom pracujeme.
Zásadné zmeny na trhu verejného zdravotného
poistenia môže podľa mňa priniesť len súkromná zdravotná poisťovňa, ktorá má dostatok
financií, odborníkov, skúseností a motivácie.
Verím, že prostredníctvom našich služieb, produktov, starostlivosti a efektívneho a transparentného pôsobenia na trhu o tom presvedčíme čo
najviac poistencov.
Príjemné čítanie Vám praje

Ing. Richard Strapko
riaditeľ úseku predaja
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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Výhody od DÔVERY
sú ešte výraznejšie
Program VÝHODY OD DÔVERY funguje úspešne už dva roky. Obsahuje
ponuku produktov a služieb, ktoré sú dostupné omnoho výhodnejšie
len pre poistencov DÔVERY. Aktuálne vstupujeme do 3. ročníka programu
a pri tejto príležitosti prinášame ďalšie skvelé výhody od súčasných aj
nových obchodných partnerov.
jedn

zľ

Sieť polikliník ProCare
benefity v hodnote 63 eur (program
Jednotlivec) alebo 206 eur (program Rodina) zdarma pri zakúpení
akéhokoľvek programu celoročnej zdravotnej starostlivosti
Očná optika

zľavy 15 až 25 %

Sieť lekární Dr. Max
Hana – dojčenský tovar

zľava 12 % na voľnopredajný tovar
zľavy 10 až 50 %

Best for Baby – rôzne značky pre deti

zľavy 10 až 20 %

 Zaregistrujte sa do programu
VÝHODY OD DÔVERY!
Ak ešte nie ste zaregistrovaný, neváhajte
a urobte tak čo najskôr. Registrácia je veľmi jednoduchá na vyhody.dovera.sk. Výhody môžete
po registrácii začať čerpať okamžite. Vedeli
ste, že v klube RODINA môžu byť zľavy až
dvojnásobné? Ak ste u nás poistený aj so svojou
najbližšou rodinou, môžete čerpať oveľa väčšie výhody. Informujte sa na zákazníckej linke
alebo na vyhody.dovera.sk.
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Kúpele Turčianske Teplice sa špecializujú na
liečbu ochorení pohybového aparátu, urologické,
neurologické, gynekologické ochorenia a ochorenia
tráviaceho traktu. Liečebné procedúry sú založené
na využití termálnej minerálnej liečivej vody, ktorá
má na prameni teplotu 47 °C. Špeciálne pre našich
poistencov je k dispozícii liečebný pobyt DÔVERA
GOLD. Zahŕňa ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli
Veľká Fatra, plnú penziu all inclusive, tri liečebné
procedúry a trojhodinový vstup do Spa&Aquapark. Liečebný pobyt DÔVERA GOLD je súčasťou
produktového radu GOLD, v rámci ktorého získate
ďalšie tzv. GOLD bonusy. K nim patria napr. voľný
vstup do hotelových bazénov, voľný vstup do fitnescentra, raňajky do postele podľa vášho výberu,
stravovanie v GOLD zóne či fľaša sektu pre príjemné
chvíle. Ak ste v programe zaregistrovaný ako JEDNOTLIVEC, máte nárok na zľavu 10 % na liečebný
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Najvyužívanejšie produkty a služby
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Nový katalóg, nové výhody
Naším cieľom je neustále zlepšovať ponuku,
ktorú pre vás pripravujeme. Preto vám popri
súčasných partneroch prinášame aj ďalšie
výhodné ponuky od nových partnerov. Pribudli relaxačné a wellness pobyty v kúpeľoch,
pomoc pri riešení problémov s otehotnením,
jazykové vzdelávanie, online nakupovanie kníh
a pomoc pri problémoch detí s učením.
Na ďalších stranách vám predstavíme novinky
v ponuke programu VÝHODY OD DÔVERY.
Zaregistrujte sa doň rýchlo a jednoducho na
vyhody.dovera.sk a čerpajte výhody už dnes!
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Top päť ponúk
Zatiaľ sme v rámci programu VÝHODY garantovali výhodné ponuky od 25 partnerov DÔVERY.
Sústredili sme sa predovšetkým na zdravotné
produkty a služby, ktoré boli počas roka 2010
u poistencov najpopulárnejšie. Na svoje si
prišli aj naše poistenky – mamičky vďaka zaujímavým zľavám na ponuku detských vecí od
dojčenského tovaru a detskej kozmetiky až po
detské kočíky a autosedačky. Hneď po zdravotných produktoch patril práve tento sortiment
k najatraktívnejším.
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pobyt DÔVERA GOLD, ak ste zaregistrovaný ako
člen Klubu RODINA, získate na pobyt zľavu 20 %
a k tomu zdarma pobyt pre vaše dieťa do 15 rokov
na prístelke.
 Základom pre vznik piešťanských kúpeľov boli unikátne sírne liečivé bahno a termálna minerálna voda.
Svetoznáme sa stali vďaka moderným metódam
liečby reumatizmu a ďalších ochorení pohybového
aparátu. Pre našich poistencov je v Piešťanoch pripravený kúpeľný pobyt CHUŤ PIEŠŤAN v hoteli Balnea
Grand Splendid. Pobyt ponúka unikátne piešťanské
procedúry, ubytovanie s polpenziou a lekársku konzultáciu. Ak ste zaregistrovaný v programe VÝHODY
OD DÔVERY, môžete si tento pobyt užiť výhodnejšie
– ako JEDNOTLIVEC máte nárok na 15 % zľavu, ako
člen Klubu RODINA až na 20 % zľavu.

www.kupelepiestany.sk
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 Najmenšie slovenské kúpele Kováčová sa rozprestierajú na výbežkoch Kremnického pohoria, v blízkosti mesta Zvolen. Liečivé účinky termálnej vody spočívajú v jej teplote a obsahu minerálov, predovšetkým
síry, horčíka, vápnika a fluóru. Kúpele sú určené na
liečenie chorôb pohybového aparátu, nervových
chorôb, tráviacveho ústrojenstva, choroby z poruchy
látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby obličiek a močových ciest a ženské choroby.
Do nášho programu sme zaradili sedem- a viacdňové
pobyty, na ktoré môžete získať zľavu 10 % alebo
20 % podľa vašej registrácie v programe.
www.kupelekovacova.sk

dieťatko. Popri odbornej lekárskej pomoci existuje
účinná podpora vo forme prírodných doplnkov,
pomôcok a špeciálnych cvikov, ktoré môžu výrazne
napomôcť k tehotenstvu a celkovému zdraviu. Súčasťou portálu je aj e-shop so širokým spektrom výrobkov
zameraných na neinvazívnu liečbu neplodnosti a riešenie problémov s otehotnením. Na portáli nájdete
všetko potrebné pre budúcich rodičov. S programom
VÝHODY OD DÔVERY môžete na uvedených výrobkoch výrazne ušetriť – ako JEDNOTLIVEC máte nárok
na 10 % zľavu na všetky výrobky, ako člen Klubu
RODINA dostanete zľavu 20 %.
www.otehotnenie.sk

 Novým partnerom programu sa stal portál otehotnenie.sk – stránka určená párom, kde sa ženy snažia
otehotnieť. V dnešnej uponáhľanej dobe má čoraz
viac partnerských párov problémy počať vytúžené

 Študijné centrum BASIC efektívne pomáha deťom,
ktoré majú problémy s čítaním, písaním a učením sa.
Zároveň pomáha aj rodičom a učiteľom, pretože sú
neoddeliteľnou súčasťou úspechu dieťaťa. V desiatich
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pobočkách Študijných centier BASIC po celom Slovensku nájdete individuálny prístup a riešenia konkrétnych problémov vášho dieťaťa, ako aj užitočné rady
pre celú rodinu, ako dieťa motivovať a správne sa
s ním učiť. Program VÝHODY OD DÔVERY ponúka
na všetky kurzy Študijného centra BASIC 10 % zľavu
(JEDNOTLIVEC) a pre členov klubu RODINA až
20 % zľavu z ceny ponúkaných kurzov a zdarma
konzultáciu pre rodičov na tému Ako sa správne učiť
s deťmi.
www.centrumbasic.sk
 Nebaví vás sedieť v triede a študovať cudzí jazyk?
S jazykovou školou Berlitz už nemusíte. Berlitz má
v portfóliu okrem štandardnej živej výučby aj výučbu
virtuálnu, konkrétne online kurzy Berlitz Virtuálna
trieda, eBerlitz samoštúdium a eBerlitz samoštúdium
s tútoringom.
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Ak ste v programe VÝHODY zaregistrovaný ako
JEDNOTLIVEC, máte nárok na 10% zľavu na všetky
online kurzy. Ako člen Klubu RODINA čerpáte na
všetky online kurzy zľavu 20 %.
www.berlitz.sk
 V ponuke najväčšieho internetového kníhkupectva
na Slovensku martinus.sk nájdete nielen knihy, ale aj
filmy, spoločenské hry, stavebnice LEGO, počítačové
a konzolové hry. Všetok tovar si môžete objednať elektronicky, nakupovať môžete aj v štyroch kamenných kníhkupectvách v Bratislave, Nitre, Žiline a Martine. Ak ste zaregistrovaný ako JEDNOTLIVEC, môžete si objednať akýkoľvek tovar so zľavou 3 eurá pri minimálnej objednávke
v hodnote 30 eur. Členovia Klubu RODINA získajú pri
nákupe tovaru v minimálnej hodnote 50 eur zľavu 5 eur
plus poštovné v hodnote 2,59 € zadarmo.
www.martinus.sk
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Zachráňte život
cez Facebook
Byť na Facebooku a poznať svoju krvnú skupinu môže zachrániť
ľudský život. Váš alebo kohokoľvek, kto práve potrebuje krv. Ako?
Pomocou unikátneho projektu www.mojakrvnaskupina.sk, ktorý
zastrešuje zdravotná poisťovňa DÔVERA.

Ako to funguje
Zo stránky www.mojakrvnaskupina.sk sa môžete
pridať k svojej krvnej skupine na Facebooku. Tak
ako to urobili tváre projektu, humoristi René Štúr
a Sveťo Malachovský (na snímke) a tisícky ďalších
ľudí. Na Facebooku si okrem akútnych výziev
a darcovských kampaní nájdete aj zaujímavé informácie o každej krvnej skupine – čím je výnimočná,
aká strava jej vyhovuje, aké črty a vlastnosti majú
jej nositelia. V rámci skupín môžete klásť otázky
týkajúce sa zdravia a darovania krvi, odpovedá
na ne hematologička a Slovenský Červený kríž.

Ako sa pridať k svojej krvnej
skupine na Facebooku?
Choďte na stránku mojakrvnaskupina.sk.
Zobrazia sa vám okná so všetkými krvnými skupinami.
Kliknite na Páči sa mi v tej vašej a ste tam.
Komunikujte s ostatnými darcami a sledujte aktuálne
výzvy. Môžete tak niekomu zachrániť život, skrátiť
čakanie na operáciu alebo v prípade potreby zohnať
chýbajúcu krv pre vás či vašich blízkych pridaním
vlastnej výzvy. Ak máte otázky týkajúce sa darovania
krvi, zodpovie vám ich hematologička alebo
Slovenský Červený kríž.

Prvé zachránené životy
Ak ste fanúšikom konkrétnej krvnej skupiny, máte
tiež možnosť na nástenku v každej jednej krvnej
skupine pridať výzvu na pomoc konkrétnemu
pacientovi, ktorý potrebuje krv. Každá takáto
informácia prejde preverením, aby sa potvrdila
jej pravdivosť. Takto sa už podarilo zverejniť
výzvu a darovať krv pre dvojročné dievčatko
v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Ako priznal jej otec, aj vďaka aktivite na Facebooku
prišiel pre jeho dcérku darovať krv dostatočný
počet darcov. Vďaka podobnej rýchlej reakcii
sa úspešne zrealizovala aj operácia malého
osemročného chlapčeka. Termín jeho zákroku
už dvakrát v minulosti odložili práve pre nedostatok krvi. Podobných príkladov je za čas fungovania projektu pod gesciou zdravotnej poisťovne
DÔVERA už niekoľko.
So Slovenským Červeným krížom
Spoluorganizátorom projektu je Slovenský Červený kríž. „Slovenský Červený kríž podporuje
všetky aktivity zamerané na oslovovanie budúcich aj pravidelných darcov krvi, pričom je veľmi
dôležitá motivácia a informovanosť darcov
krvi,“ opisuje koordinátorka pre dobrovoľníctvo
a krvný program Slovenského Červeného kríža
Soňa Sládečeková. „Tento projekt je veľmi dob-

rým komunikačným prostriedkom na sprostredkovanie výziev a na oslovenie širokej skupiny
tých, ktorí chcú prispieť k záchrane životov tým,
že darujú krv alebo budú motivovať k darovaniu
krvi svojich najbližších, priateľov a známych,“
dodáva S. Sládečeková.
Aj slávne tváre
Nápad s podporou darcovstva na Facebooku
vzišiel od copywriterky agentúry Zaraguza Digital
Mirky Kasanickej: „Od viacerých svojich známych
som sa pri téme darovania krvi dozvedela, že im
niekedy z transfúznych centier zavolajú, keď potrebujú práve ich krvnú skupinu. Napadlo mi, že ak
by do tohto procesu zahrnuli Facebook, mohli by
naraz a efektívne osloviť oveľa viac ľudí.“
Zdravotná poisťovňa DÔVERA neváhala a projekt zastrešila finančne aj organizačne. „Idea
záchrany života cez sociálnu sieť sa nám zapáčila
na prvý pohľad. Ide o neziskový projekt, pri ktorom
môžeme naplno využiť spoluprácu so Slovenským

Červeným krížom, ktorý finančne podporujeme.
Sme radi, že už na Slovensku nechýba atraktívna
a moderná forma pre darovanie krvi a života,“
povedala jej hovorkyňa Zuzana Horníková.
Tvárami projektu sa stali herci R. Štúr a S. Malachovský. Obaja majú za sebou niekoľko darovaní krvi.
Možnosť komunikácie darovania na Facebooku
ich zaujala na prvé počutie. „Je to úžasne jednoduché. Stačí poznať svoju krvnú skupinu, kliknúť sa
k nej a potom len sledovať, či ju práve niekto nepotrebuje. Už sa tešíme, keď budeme môcť niekomu

pomôcť,“ hovorí za dvojicu R. Štúr.

Tip!
O tom, kde akútne treba krv alebo kde sa
organizujú plánované odbery, sa dozviete
na www.mojakrvnaskupina.sk.
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Lekári hľadajú
rezervy a nezávislosť
Slovenské zdravotníctvo je vo veľkej miere pod kontrolou výrobcov a predajcov
liekov a zdravotníckeho materiálu. Hovoria o tom nahlas aj lekári. Prejavuje
sa to negatívne v postavení a ohodnotení lekárov, ale aj v neuspokojivej
kvalite starostlivosti, postgraduálnej výchove, klinickom výskume i v prístupe
k pacientovi. Nezávislý názor lekára je vzácnosť. Preto vznikla iniciatíva Fórum
nezávislých názorov, v rámci ktorej sa koncom apríla uskutočnila jedinečná
odborná konferencia Banskobystrické inšpirácie 2011.
Lekári sú najkompetentnejší
Zakladateľom Fóra je skupina lekárov z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP)
a z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP) v Banskej Bystrici. Ich ambíciou

je vytvoriť priestor na zdravé, nefanatické búranie mýtov, otváranie tabuizovaných tém, porovnávanie „starých” lacných medikácií s novými,
ako aj prehodnocovanie zaužívaných postupov či etických a organizačných vzorcov sprá-
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vania. „Rezervy v zdravotníctve majú hľadať
tí najkompetentnejší – lekári,“ hovorí spoluzakladateľ Fóra a prednosta II. Kliniky pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny DFNsP
MUDr. Ladislav Laho (na snímke).
Tabuizovaných tém je mnoho: zbytočná liečba,
liečenie zdravých ľudí, komplikácie pri rôznych liekoch a ich nežiaduce účinky, o ktorých
sa však nahlas príliš nehovorí, komplikácie
a nemocničné infekcie počas hospitalizácií.
Dôležité je tiež otvorene hovoriť o etike pri predpisovaní liekov a o nezávislosti lekárov. „V tejto
oblasti očakávam aktivitu najmä Slovenskej
lekárskej komory. Ona by mala byť garantom
nezávislosti rozhodovania lekárov,“ hovorí L.
Laho. Zdôrazňuje, že nie je pravda, že lieky
rovná sa zdravie. Každý jeden liek má vedľajšie účinky. Treba ich dať len tomu, kto ich naozaj potrebuje a komu nič iné nepomáha.
Bez lobistov
Fórum podporuje hľadanie efektivity, pretože
tá prináša prospech pacientom. Nie je teda
o šetrení ani o odopieraní liečby, ale o poskytovaní správnej starostlivosti práve vtedy, keď
ju pacient potrebuje. A to bez negatívneho
vplyvu lobistov spomedzi farmaceutických
firiem či výrobcov prístrojov a materiálu, ktorých pochopiteľným cieľom sú tzv. plošné riešenia, prinášajúce riziko liečby zdravých ľudí
alebo zbytočnej liečby. Tomuto tlaku sa musia
lekári aj laická verejnosť naučiť odolávať.
To vyžaduje zmeniť myslenie. „Chceme, aby
lekári začali dôstojne odolávať tlaku farmaceutických firiem,” vyhlasuje L. Laho. Ako upozornil,
Fórum nevníma farmaceutický priemysel ako
nepriateľa, chce však, aby sa lekári stali jeho
partnerom a neboli už, tak ako v súčasnosti,
jeho súčasťou. Podľa L. Laha je totiž prepojenie farmaceutických spoločností a lekárov
problémom ekonomickým ale aj medicínskym.

Štátom prináša podobné straty ako šedá ekonomika. Ak sú zároveň lekári motivovaní predpisovať určité množstvá určitých liekov, má to
podľa vyjadrení predstaviteľov Fóra vplyv na
zdravie celej spoločnosti.
Viac chorých
„Vplyvom týchto tlakov a motivácií sa vytvára
viac chorých, ako v skutočnosti je,” upozorňuje
L. Laho. Podľa neho je rizikom nielen to, že
budeme liečiť chorých s väčším množstvom
liekov, ako potrebujú, ale aj to, že budeme liečiť
úplne zdravých ľudí. Pacienti by teda mali byť
liečení individuálne, každý podľa svojich skutočných potrieb.
Fórum nezávislých názorov pritom nechce
zastaviť napríklad financovanie vzdelávania
zdravotníkov zo strany farmaceutického priemyslu. Nechce však, aby financovali priamo
jednotlivých lekárov. Východiskom by bolo
zriadenie samostatných fondov pri jednotlivých nemocniciach. Do nich by mohli firmy prispievať. Zdroje by sa však využívali najmä na
študijné pobyty, o ich pridelení by rozhodovali

riaditelia zariadení.
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Horúca téma:
Lieky a doplatky za ne
Od apríla 2011 sú sociálne najohrozenejšie skupiny pacientov chránené
pred vysokými doplatkami za lieky zavedením takzvaného limitu spoluúčasti.
Zdravotné poisťovne im budú za presne stanovených podmienok vracať
peniaze, ak suma ich doplatkov prekročí stanovenú hranicu.

Cena je dôležitá
Viac ako doteraz získava na dôležitosti cena
lieku. Do limitu spoluúčasti sa totiž počítajú
len najlacnejšie lieky na dané ochorenie. Ak
pacient chce, aby mal v limite zohľadnené
všetky svoje výdavky, mal by si u lekára alebo
lekárnika pýtať generiká, teda lieky s rovnakou
účinnou látkou, no s nižšou cenou. Samozrejme,
ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav.
V septembri
Zákon určuje maximálnu výšku úhrad za lieky
na lekársky predpis čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia pre vybrané
skupiny poistencov za každý kalendárny štvrťrok. Ak tento limit prekročia a zároveň splnia
zákonné podmienky, ich zdravotná poisťovňa
im sumu nad rámec limitu vráti. Prvýkrát sa tak
stane do konca septembra 2011.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA tento krok víta.
Doplatky bude vracať automaticky v lehote
určenej zákonom. Nie je potrebné zdravotnú
poisťovňu v tejto veci kontaktovať, zasielať
žiadosti ani žiadne iné údaje a doklady. Nie
je potrebné si ani odkladať bločky z lekární.
Všetky informácie o zakúpených liekoch
a doplatkoch na ne bude mať zdravotná poisťovňa od lekární.

Aké lieky áno
Pozor, nie každý liek sa do limitu počíta. Liek
musí spĺňať súčasne tieto zákonné podmienky:
Najnižšia cena
Do limitu sa počíta len doplatok za najlacnejší
liek na dané ochorenie, tzv. prepočítaný doplatok. Ak si pacient vyberie drahší liek a zaplatí
zaň viac, rozdiel medzi reálnym doplatkom
a prepočítaným doplatkom sa v limite neobjaví.
Cenovo výhodné lieky si možno nájsť na www.
vyhodnelieky.sk.
Len na predpis
Do limitu sa zahrnú len lieky na lekársky predpis. Nepatria sem teda lieky a doplnky, ktoré si
pacient kúpi sám v lekárni (takzvané voľnopredajné lieky a sortiment).
Pacient dopláca štvrtinu
Ak zdravotná poisťovňa hradí menej ako 75 %
z ceny lieku, doplatok za takýto liek sa do limitu
nepočíta.
Kto má nárok
Nárok na preplatenie časti výdavkov na lieky
majú dve skupiny pacientov. Držiteľom preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
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Výhodné lieky

Diskusia o generickej preskripcii

Už viac ako sedemtisíc eur dokázali ušetriť návštevníci stránky www.vyhodnelieky.sk. Aj to je dôkaz,
že pacienti by mohli platiť v lekárňach menej.
Vďaka tomu, že si na recept vyberú lieky, ku ktorým
existuje náhradný liek s rovnakou účinnou látkou.
Internetová stránka vyhodnelieky.sk je prístupná
každému, nielen poistencom zdravotnej poisťovne
DÔVERA. Pacientom pomáha nájsť lieky, ktoré
majú rovnakú účinnú látku a sú dostupné za výhodnejšiu cenu – čiže generiká.
Nižšia cena lieku pritom neznamená nižšiu kvalitu.
Generikum aj originál majú rovnaké účinné látky, sú
bezpečné a kvalitné. Platia pre ne prísne pravidlá
na kontrolu kvality a účinnosti, prechádzajú
zložitým procesom testovania a schvaľovania. Pri
generikách sa dbá práve o to, aby mohli bez rizika
pre pacientov nahradiť originálne lieky.
Medzi originálom a generikom existujú iba nepatrné rozdiely, najčastejšie v pomocných látkach. Tie
však nemajú vplyv na účinnosť lieku. Môže sa výnimočne stať, že pacientovi nevyhovuje konkrétny
generický liek a môže užívať len iné generikum,
prípadne iba originálny liek. Zoznam originálnych
liekov, ktoré nemožno nahradiť generikami, vydáva
Ministerstvo zdravotníctva SR vo vyhláške.
Službu prevádzkuje zdravotná poisťovňa
DÔVERA, správnosť informácií overujú odborníci.
Službu môže využívať každý a zadarmo. No iba
poistenci DÔVERY majú prístup k automatickému
a bezplatnému prehľadu o tom, aké lieky im lekári
predpísali a koľko mohli ušetriť, ak by užívali generiká. Tieto informácie nájdu v chránenej webovej
zóne Elektronická pobočka.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje zaviesť takzvanú povinnú
generickú preskripciu. Znamenalo by to, že lekár by pacientovi
nepredpisoval konkrétny liek, ale iba účinnú látku. Liek by
pacientovi na základe lekárskeho predpisu vydal lekárnik.
Je to bežný spôsob predpisovania liekov vo Veľkej Británii,
Francúzsku, Nemecku či USA. Prinášame argumenty za aj proti,
ktoré v aktuálnej diskusii o zavedení generickej preskripcie na
Slovensku zaznievajú.
Obava
 Lekár stratí možnosť predpísať pacientovi správnu
kombináciu liekov s prihliadnutím na možné vedľajšie účinky
liekov a doplatky pacienta.
RieŠenie
Ak bude lekár presvedčený o nevhodnosti predpisu
účinnej látky pacientovi, môže mu predpísať konkrétny liek.
Doplatky pacienta bude mať pod kontrolou samotný pacient
– priamo v lekárni dostane na výber z množstva liekov a informovaný bude aj o ich cene.
Obava
Ak pacient o svojom lieku rozhodne v lekárni, lekár už
nebude mať jeho liečbu pod kontrolou.
RieŠenie  Lekárnik v žiadnom prípade nebude môcť pacientovi
podať iný liek ako ten, ktorého účinnú látku mu lekár predpísal
na recepte.

 Lekárnik nevie dostatočne posúdiť pacientov stav.
 Všetky lieky, ktoré prichádzajú na náš trh, kontroluje
Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Zodpovedá za ich kvalitu a bezpečnosť. Látky, ktoré sú nebezpečné, by sa v žiadnej účinnej
látke na našom trhu nemali nachádzať. Účinnú látku predpisuje
vždy lekár a lekárnik jeho rozhodnutie vždy akceptuje. Navyše,
v odôvodnených prípadoch môže lekár rozhodnúť, že na recept
predpíše konkrétny liek.
Obava

RieŠenie

Je otázne, či pacient ušetrí.
Pacient nebude ovplyvnený výberom lieku samotným
lekárom, ale priamo v lekárni si môže vybrať z dostupných liekov,
obsahujúcich rovnakú účinnú látku. Má tak priamo pod kontrolou
výdavky za liek a pri výbere lieku s najnižším doplatkom môže
výrazne ušetriť bez obáv o svoje zdravie. Účinná látka, ktorú mu
predpísal lekár, sa nachádza vo všetkých liekoch, ktoré mu dá
na výber lekárnik. Navyše, ak pacient bude platiť toľko, koľko
mu peňaženka dovolí, nebude hroziť to, že preruší liečbu pre
nedostatok financií.
Obava

RieŠenie

a poberateľom invalidného dôchodku zdravotná poisťovňa vráti doplatok po dosiahnutí
limitu 30 eur za kalendárny štvrťrok. Starobným
dôchodcom vráti zdravotná poisťovňa peniaze
za lieky po dosiahnutí hranice 45 eur za kalendárny štvrťrok. Nárok na preplatenie doplatkov
za lieky nemajú tí, ktorí sú súčasne zamestnaní, sú
samostatne zárobkovo činní alebo majú v roku

2011 dôchodok vyšší ako 372,25 eura.

Obava
Ak budú lekári predpisovať iba účinnú látku, zvýši sa
riziko nárastu nákladov na lieky.
RieŠenie
Práve naopak. Tým, že lekárnik bude povinný ponúknuť pacientovi liek s najnižším doplatkom, toto riziko odpadá.
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ťou ambulancií. „Pri ukončovaní zmlúv sme dbali
na zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti aj na plnenie verejnej minimálnej siete. Štátom stanovenú normu bez problémov prekračujeme aj po 1. apríli,“ zhrnul riaditeľ úseku nákupu
v zdravotnej poisťovni DÔVERA Miroslav Žilinek
(na snímke). „Chceme spolupracovať s lekármi,
ktorí liečia kvalitne a efektívne. Ak predpisujú
neopodstatnene veľa liekov alebo laboratórnych
vyšetrení a robia neprimerane veľa výkonov,
takáto liečba nie je pre zdravie pacientov prínosná a tieto peniaze potom chýbajú tam, kde
ich naozaj treba,“ vysvetľuje M. Žilinek. Žiadna

výpoveď zmluvy od DÔVERY neodišla všeobecným lekárom ani pediatrom.
Čo sa dialo v nemocniciach
DÔVERA neodzmluvnila žiadnu nemocnicu.
Väčšinu úprav totiž v zmluvnej spolupráci s menšími regionálnymi zariadeniami zrealizovala už
v minulosti. Čo však poisťovňa realizovala a pre
pacientov znamená plus, je podpora jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Je moderná, pre
pacientov komfortná, má potenciál znížiť čakanie na operácie a zároveň minimalizuje riziko

nemocničných nákaz.

Radšej menej, ale kvalitnejšie

Zmluvy s lekármi
a nemocnicami
Tradične k 1. aprílu sa aktualizujú zmluvy medzi poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Tie potom bežne trvajú ďalší rok.
Ako upravila zmluvnú spoluprácu s lekármi aj nemocnicami
do apríla 2012 zdravotná poisťovňa DÔVERA?

Čo sa dialo v ambulanciách
DÔVERA najprv vyhodnotila, ako lekári liečili.
Používa na to viaceré kritériá, lekárov v každej
špecializácii navzájom porovnáva. Zohľadnila
tiež podnety pacientov a zistenia revíznych lekárov počas kontrol. Okrem toho zanalyzovala
chorobnosť svojich poistencov a ich potrebu
zdravotnej starostlivosti. Do tretice spočítala,
koľko lekárov v každej špecializácii má v kaž-

dom okrese a či to vyhovuje nielen zákonným
normám, ale reálnej požiadavke pacientov.
Podľa toho upravila zmluvy. S niektorými lekármi
spoluprácu ukončila. Rovnako ako najväčšia
štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa. Úplné
alebo čiastočné odzmluvnenie sa od 1. apríla
dotklo 84 ambulancií. Takých, ktoré dlhodobo
neplnili kritériá efektivity a kvality a zároveň mali
pôsobisko v regiónoch s predimenzovanou sie-

O zmluvách s lekármi
a nemocnicami sa rozprávame
s riaditeľom úseku nákupu v DÔVERE
Miroslavom Žilinkom.
Čo by sa malo zmeniť
v slovenských nemocniciach,
aby mali vyššiu úroveň?
Mali by prejsť ozdravením vnútri
(najmä veľké štátne nemocnice),
ale aj v rámci regiónov. Menšie
regionálne nemocnice by sa mali
zameriavať na bežné, menej náročné
zákroky na základných oddeleniach.
Špičková a náročná liečba by sa
mala sústreďovať v špecializovaných
zariadeniach a ústavoch. Bude to
znamenať efektívnejšie využívanie
zdrojov, ale hlavne vyššiu kvalitu pre
pacienta a zároveň lepšie podmienky
(aj finančné) pre zdravotníkov.
Existujú nedostatky a neefektivita
aj v ambulanciách?
Áno. Ak niekto lieči oveľa drahšie ako
ostatní lekári, mal by to vedieť logicky

vysvetliť. Ak to nevie, znamená to, že
spotrebúva peniaze, no pacientom
neprináša žiadnu pridanú hodnotu,
nelieči ich lepšie. Poviem príklad.
Máme lekára, ktorého náklady na
lieky na jedného pacienta sú takmer
10-krát vyššie ako slovenský priemer
v jeho odbornosti. Ide pritom o bežnú
ambulanciu, žiadne špičkové pracovisko. Vysvetlenie na to neexistuje
Prečo stanovujete lekárom
a nemocniciam limity?
Zdravotná poisťovňa DÔVERA
nestanovuje limity. Lekárom uhradíme
všetko, čo v rámci ambulantného
vyšetrenia vykážu a je v súlade so
zákonmi a zmluvou. Systém platieb
pritom funguje tak, že konečná výška
platby závisí od plnenia parametrov
kvality a efektivity. Tí najúspešnejší
lekári si takto dokážu zarobiť viac
ako ich konkurenti. Zaslúžene.
Limity na Slovensku štandardne
existujú pri laboratórnych vyšetreniach a zubároch. Platí však princíp,

že akútna starostlivosť o pacientov
v ohrození života sa poskytuje
bezodkladne a zdravotná poisťovňa
za ňu platí, dokonca aj nezmluvným
zariadeniam podľa zákona.
Ako vysvetľujete lekárom,
že nemôžu robiť viac,
i keď majú pacientov?
Lekári môžu robiť viac, je to ich rozhodnutie a zodpovednosť. Lekárom
nestanovujeme limity. Takže tvrdenie,
že od istého momentu nemôžu
liečiť, nevychádza z reality a je
skôr nepochopením zmluvy alebo
dobrovoľným rozhodnutím lekára
neordinovať viac.
Čo majú robiť pacienti,
ak im zdravotná poisťovňa
odmzluvnila lekára?
Na Slovensku existuje slobodná
voľba lekára a pacient si môže
vybrať, k akému lekárovi pôjde.
Ak s tým má náhodou problém, stačí
kontaktovať zdravotnú poisťovňu.
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Bojovník Lukáš

Čas zúčtovania

Narodil sa predčasne. Pri pôrode došlo ku krvácaniu do mozgu. Lekári ho
trikrát oživovali. Kým pocítil teplo mamy, strávil 53 dní v inkubátore. Keď mal rok,
jeho rodičia sa dozvedeli, že ich syn Lukáš Baláži (na snímke) sa narodil
s diagnózou detská mozgová obrna spastická kvadruparéza.

Zdravotná poisťovňa DÔVERA so značným predstihom vrátila preplatky
tým platiteľom, ktorí podali ročné zúčtovanie poistného za rok 2010 riadne a včas
a navyše elektronicky. Splnila tak svoj sľub, ktorý dala v marci 2011. Termín na
vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov pritom uplynie až 30. júna. DÔVERA vrátila
už pred Veľkou nocou 391-tisíc eur vyše 2 200 platiteľom poistného.

Aj vďaka DÔVERE
Lukáš má v súčasnosti 22 rokov a za
sebou účasť na majstrovstvách sveta
v Lisabone v hre s názvom boccia.
Ako nováčik sa umiestnil na 18.
mieste spomedzi 55 súťažiacich.
Tomuto športu, ktorý môžu pestovať aj vozičkári, sa venuje zatiaľ
ako jediný Nitran. Jeho zdravotná
poisťovňa DÔVERA stála pri ňom
a pomohla mu finančne utiahnuť
náklady spojené s účasťou na majstrovstvách sveta v Portugalsku.

Ťažké začiatky
Od Lukášovho narodenia to však
tak nádejne nevyzeralo. Jeho príbeh kopíruje osudy mnohých ľudí,
ktorí sa narodili s touto diagnózou.
Od príchodu domov z pôrodnice
to bol kolobeh rehabilitácií –najskôr
v Topoľčanoch, potom v Piešťanoch.
Tvrdá Vojtova metóda, Bobatova
metóda. Rodina sa presťahovala do
Nitry a tam Lukáš navštevoval detské rehabilitačné centrum. Cvičil štyri
hodiny denne. Vďaka odborníkom
sa naučil chlapec, ktorého svaly sú
v neustálom kŕčovitom stiahnutí, sám
jesť, kresliť aj písať. Taká banalita
ako vyfúkanie nosa bola pre rodinu
úspechom. Keď mal Lukáš päť rokov,
operovali mu v Banskej Bystrici Achillove šľachy. O rok neskôr mu lekári
zoperovali abduktory a o ďalší rok
kolenné šľachy. Ako desaťročný
absolvoval operáciu očí.
Do školy, hoci neskôr
Kvôli náročným operáciám išiel
Lukáš do školy o dva roky neskôr ako
jeho vrstovníci. „Začiatky boli veľmi
ťažké, postupne si zvykal na celodenný režim. Našťastie mal vždy
výborné učiteľky,“ spomína Luká-

šova mama Katarína. Po základnej
škole nastúpil do gymnázia na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Tu sa mu
však nedarilo, a tak štúdium prerušil
a prešiel na obchodnú školu. Prechod na internátny spôsob života
niesol Lukáš veľmi ťažko. „Dnes to
hodnotím ako naše najlepšie rozhodnutie,“ hovorí Katarína. A to
nielen preto, že Luky sa naučil žiť
s cudzími ľuďmi a spoliehať sa sám
na seba.
Práve na Mokrohájskej stretol svojho
súčasného trénera Martina Gabka
a našiel zamilovanie v hre s názvom
boccia.
Nová láska
Bocciu začal hrať a hneď celkom
úspešne. Na prvých majstrovstvách
Slovenska v Dubnici nad Váhom bol
členom bronzového tímu. Nebál sa
športu ani pohybu, hru začal brať
vážne a poctivo. „Aj keď som prehral, nikdy som neuvažoval nad tým,
že prestanem. Skôr som rozmýšľal
nad chybami v zápase a nad tým,
čo som mohol podceniť,“ hovorí
Lukáš, ktorý sa chystá na Svetový
pohár do írskeho Belfastu. Držme

mu palce!

Povinnosť splnená
Celkovo malo tento rok podať ročné zúčtovanie do DÔVERY 145-tisíc platiteľov. Povinnosť
si v čase uzávierky časopisu splnilo 132-tisíc
z nich. V porovnaní s minulým rokom oveľa viac
klientov využilo elektronickú komunikáciu.
Podstatne viac elektronicky
„Od individuálnych aj hromadných platiteľov
sme prijali 36-tisíc ročných zúčtovaní elektronicky. Je to o 40 % viac ako minulý rok, pričom
individuálnych platiteľov je až štyrikrát viac než
vlani. Aj vďaka tomu sme dokázali ročné zúčtovania spracovať rýchlejšie a tým platiteľom,
ktorí ich podali riadne a včas a nemali v nich
chybu, sme mohli preplatky vrátiť pred Veľkou
nocou,“ hovorí manažérka odboru kontroly
poistného v DÔVERE Anna Vajdová. Dopĺňa,
že vyše 4 200 platiteľov, ktorí podali ročné
zúčtovanie elektronicky, sa zapojilo do súťaže
o wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch.
DÔVERA ako motiváciu a odmenu za elektronickú komunikáciu pri podávaní ročného zúčtovania zabezpečila a rozdala 35 pobytov vo
viacerých slovenských kúpeľoch.
Ešte nás čaká
Po marci, keď uplynul termín na riadne podanie
ročného zúčtovania, prebieha v zdravotnej
poisťovni kontrola a uzatváranie ročných zúč-

Ako uhradiť nedoplatok
Hromadní platitelia – zamestnávatelia
číslo účtu: 7000 747 747/8180
variabilný symbol: 8-miestne IČO + 2-miestne
poradové číslo organizačnej jednotky;
číslo platiteľa pridelené zdravotnou poisťovňou
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: 132010
Individuálni platitelia – samoplatitelia a SZČO:
číslo účtu: 7000 464 464/8180
variabilný symbol: rodné číslo
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: 132010

tovaní. Tí platitelia, ktorí si nesplnili povinnosť,
dostali poštovú výzvu a zdravotná poisťovňa
ich v súlade so zákonom oznámila Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak
vznikol platiteľom nedoplatok aspoň 3 eurá,
do 30. júna ho musia uhradiť.
DÔVERA eviduje vyše tritisíc poistencov, ktorí
majú odložené podanie daňového priznania,
a teda aj ročného zúčtovania. To musia podať
najneskôr v deň, keď podajú daňové priznanie. Posledný deň na splnenie si tejto povinnosti

je 30. jún.
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K dieťaťu pomôžu cviky
Ona bola tridsiatnička, on mal niečo vyše 35 rokov. O dieťa sa snažili
päť rokov. Neúspešne. Dnes mladá pani tlačí pred sebou kočík a spokojne
pozerá na mesačnú dcérku. Čo pomohlo? Trocha gymnastiky.

gička a zároveň riaditeľka polikliniky ProCare
na Daxnerovom námestí v Bratislave Dagmar
Gavorníková (na snímke).
Ešte pred dvoma desiatkami rokov bola najčastejšou príčinou poruchy plodnosti strata alebo
porucha funkcie vajcovodov u žien. V poslednom desaťročí nesú „vinu“ na tomto jave muži aj
ženy rovnako. U mužov ide hlavne o nekvalitné
spermie, u žien sa vo zvýšenej miere prejavuje
endometrióza. Vtedy sa sliznica maternice
nachádza mimo dutiny maternice.
Porucha plodnosti, odborne nazývaná porucha fertility, môže byť zapríčinená aj životným
prostredím. Vyššie riziko neplodnosti vzniká
v regiónoch s ťažkým a chemickým priemyslom.

Neplodnosť nielen u žien
Zistiť presný počet párov, ktoré majú problém s otehotnením, nie je jednoduchá vec.
Na Slovensku sa tieto štatistiky nevedú. „Keď
však budeme vychádzať z celosvetových dát,
neschopnosť splodiť dieťa sa týka približne 10
až 20 percent populácie,“ hovorí gynekolo-

leto 11

www.dovera.sk

Vyšetrenie, umelé oplodnenie, cviky
Páry, ktoré sa nádeje na potomka nevzdávajú,
majú niekoľko možností. Prvú pomoc predstavuje návšteva gynekológa. Po kompletnom
gynekologickom vyšetrení sa môže robiť niekoľkokrát v cykle vyšetrenie hormónov z krvi, prípadne imunologické vyšetrenie, ultrazvuková
kontrola prítomnosti folikulov, laparoskopické
vyšetrenie kombinované s vyšetrením priechodnosti vajíčkovodov a vyšetrenie spermogramu.
Niekedy treba siahnuť po asistovanej reprodukcii, teda umelom oplodnení. „V spontánnom
cykle u páru bez problémov je šanca otehotnieť
v jednom menštruačnom cykle 25 percent, pri
asistovanej reprodukcii v jednom cykle je šanca
25 až 35 percent,“ hovorí D. Gavorníková.

Ak budúcim rodičom nie je po chuti táto
neľahká forma počatia, ešte stále môžu ísť prirodzenou cestou. Špeciálne cvičenia podľa terapeutky Ľudmily Mojžišovej pomáhajú nielen
pacientom s chorobami pohybového aparátu
a chronickými bolesťami chrbta a pacientkam
s menštruačnými problémami. „Sú aj jedným
z neinvazívnych liečebných prostriedkov pri
ženskej sterilite,“ dopĺňa D. Gavorníková.
Pred začatím cvičenia nemusia páry absolvovať žiadne špeciálne vyšetrenia. Doba liečby
cvičením je individuálna. Niekedy sa želaný
výsledok dostaví už na začiatku. Pomôže, keď
žena začne cvičiť a odbúra stres, znie konštatovanie lekárky.
Pri oplodnení aj pôrode
Ideálne je cvičenie u skúsenej fyzioterapeutky.
Žena následne cvičí pravidelne doma a v určitých intervaloch znovu navštevuje cvičiteľku,
ktorá ju poopraví v cvičeniach. „Upravená
zostava cvičenia sa odporúča aj počas tehotenstva až do pôrodu, uľahčuje a kladne ovplyvňuje
rýchly a nebolestivý priebeh pôrodu,“ pripomína

D. Gavorníková. Na rozdiel od hormonálnej
liečby nemajú špeciálne cviky žiadne vedľajšie
účinky, nevzniká ani riziko pri cvičení. Cvičenie je
nenásilné, veľmi príjemné a efektívne.
Cvičenie podľa Ľ. Mojžišovej predstavuje
sústava desiatich cvikov plus dvoch cvikov pre
mužov, ktoré pri správnom postupe posilňujú
oslabené svaly a uvoľňujú skrátené svaly. Tým sa
chrbtica dostane do správnej polohy a oslabené
orgány sa lepšie prekrvia. Cvičenie by malo trvať
minimálne šesť mesiacov, aby sa svaly vypraco
vali a panva získala ideálnu polohu.

Cvičenie podľa Ľudmily Mojžišovej je vhodné pri:
gynekologických problémoch (problémy s otehotnením, bolesti
pri pohlavnom styku, nepravidelná alebo bolestivá menštruácia,
opakované potraty... )
inkontinencii
problémoch s chrbticou
skorom štádiu skoliózy
artróze
bolestiach kostrče
migrénach
brnení prstov
zlých hodnotách spermiogramu
Záujemcovia o cvičenie Ľ. Mojžišovej sa môžu objednať u
fyzioterapeutov na oddelení rehabilitácie a fyzioterapie v bratislavskej
poliklinike ProCare Prosanus na Daxnerovom námestí alebo na
telefónnom čísle 0850 888 999.
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Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Medicínske rady o kúpeľoch

SPA&AQUAPARK

Chystáte sa do kúpeľov? Či už ste samoplatiteľ alebo pacient, ktorému
kúpeľnú liečbu predpísal ošetrujúci lekár, pozorne si prečítajte nasledujúce
informácie a odporúčania. Ich autorkou je MUDr. Miroslava Červeňová
z kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.
Pre koho sú kúpele vhodné?
Kúpeľná liečba je v podstate
vhodná pre každého pacienta
a človeka – nemusí byť momentálne
chorý. Zmyslom kúpeľnej liečby
je prinavrátiť zdravie a duševnú
pohodu človeku. Pobyty v kúpeľoch
je možné ponímať aj ako prevenciu
civilizačných ochorení.
Určite však existujú nejaké
obmedzenia.
Áno. Kúpele nie je vhodné absolvovať pri akútnom štádiu akéhokoľvek ochorenia, pri infekčných
ochoreniach, epilepsii, zhubných
nádoroch počas liečby, pri krvácavých stavoch. Takisto by sa mali
kúpeľom vyhnúť pacienti po hlbokej trombóze do troch mesiacov
po odznení choroby a po povrchovej tromboflebitíde do šesť týždňov
po odznení ochorenia. Kúpele by
nemali navštevovať ani pacienti
s psychózami a duševnými poruchami, s asociálnym správaním, so
závislosťou od alkoholu a návykových látok, pacienti s demenciou,
inkontinenciou moču a stolice, neliečenou hypertenziou, nehojacimi
sa kožnými defektmi. Takisto by do
kúpeľov nemali chodiť tehotné ženy.

V akom zdravotnom stave by mal
teda byť pacient, ktorý príde na
liečenie?
Pacient, ktorý nastupuje na kúpeľnú
liečbu, nesmie mať žiadne akútne
ochorenie alebo zhoršenie chronického ochorenia. Musí byť v relatívne dobrej kondícií a po ukončení
liečby akútneho ochorenia, pre
ktoré nastupuje na liečbu. Musí byť
vybavený liekmi, ktoré pravidelne
a dlhodobo užíva.
Kedy je počas kúpeľného
pobytu pacienta vhodná účasť
sprievodcu?
V niektorých kúpeľných zariadeniach je pri niektorých typoch ochorenia možné absolvovať kúpeľnú
liečbu len so sprievodcom. Ide
hlavne o imobilných alebo horšie
mobilných pacientov, ktorí nie sú
samoobslužní, a taktiež deti, ktoré
nie sú schopné samostatne absolvovať liečbu.
Podľa zákona je stanovený
aj čas, do ktorého musí pacient
nastúpiť do kúpeľov, ak ich
chce mať hradené zdravotnou
poisťovňou. V čom je tento čas
rozhodujúci?

Tento čas je dôležitý pre možnosť
úspechu kúpeľnej liečby, hlavne
pri pohybovom aparáte, keďže
niektoré ochorenia môžu po zanedbaní rehabilitácie v určitom časovom slede spôsobiť trvalé poruchy
hybnosti alebo niektoré ochorenia
môžu prejsť do chronického štádia.
Za aký čas začne citeľne
zaberať kúpeľná liečba?
Ako sa to prejaví?
Nedá sa odpovedať všeobecne.
Je to individuálne. U niekoho sa
efekt liečby dostaví po pár dňoch,
u iných po pár mesiacoch. Kúpeľná
liečba pôsobí komplexne. Upravuje denný rytmus človeka, kombinuje aktívny pohyb s relaxom, komplexne pôsobí na povzbudenie
regeneračných schopností organizmu. Spolu s diétnymi opatreniami a s pravidelným pitným režimom
(pod tým sa myslí napríklad pitie liečivých minerálnych vôd), pri ochoreniach močových a tráviacich ciest
blahodarne pôsobí na vylučovacie
a tráviace orgány a žľazy s vnútornou sekréciou. Pravidelný pohyb na
čerstvom vzduchu v dobrých klimatických podmienkach zlepšuje cel
kovú kondíciu organizmu.

Telefón: 00421 43 4913 863, 860, 111, Fax: 00421 43 4922 943
e-mail: rezervacie@therme.sk, marketing@therme.sk

Zlaté kúpele Turčianske Teplice
SPA&AQUAPARK
Oáza zdravia, relaxu a vodnej zábavy!
Spojenie kúpeľov, wellness a aquaparku umožňuje vytvoriť
jedinečné podmienky pre RODINNÚ DOVOLENKU
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• kvalitná lekárska a liečebná starostlivosť
• široká paleta procedúr s ohľadom na individuálne
podmienky podľa zdravotného stavu klienta
• pohodlné a komfortné ubytovanie
• výdatná a pestrá strava
• VITÁLNY SVET s ponukou orientálnych procedúr
RASUL a AYURVEDA
• vodná zábava a adrenalín v AQUAPARK-u s
CELOROČNOU PREVÁDZKOU (Plavecký vonkajší
bazén, Atrakčný bazén, Farebná šmýkalka)
• prekrásne prírodné prostredie v oblasti Malej a Veľkej
Fatry s čistým prostredím a príjemnou klímou
• príjemná večerná zábava v reštaurácii Maximilián
• detský kútik pre najmenších
• exkluzívna ALL INCLUSIVE produktová rada GOLD

Liečebný pobyt KLASIK špeciál

Hotel Veľká Fatra *** - cena už od 483,- EUR/osoba
Termín: 5.6. – 12.6.2011

Liečebný pobyt TAURUS

Hotel Veľká Fatra *** cena už od 455,- EUR/osoba
Termín: 3.7. – 10.7.2011

Liečebný pobyt SPA&AQUAPARK

Hotel Veľká Fatra *** cena už od 385,- EUR/osoba
Termín: 3.7. – 10.7.2011

NOVINKA: Exkluzívny pobyt DÔVERA GOLD

Hotel Veľká Fatra***, cena 110,- EUR/noc/osoba (od 1 noci)
+10% a 20% zľavy v programe VÝHODY OD DÔVERY
viac na vyhody.dovera.sk

w w w.therme.sk
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Poradňa pre mamičky
 Určite ste sa podobne ako ja neraz stretli s názorom, prečo
súčasní učitelia a rodičia posielajú toľko detí do pedagogickopsychologických poradní či odporúčajú tak často odklad nástupu
do školy. Veď niekedy nič také nebolo a deti bez problémov učenie
zvládli. V skutočnosti to je inak. Poruchy učenia u detí existovali aj
v minulosti, len sa na ne nemyslelo alebo sa jednoducho dieťaťu
dala nálepka „nemá na to“. Diagnostika častých porúch učenia sa
našťastie posúva do čoraz nižšieho veku života dieťaťa a pozorný
rodič veľmi skoro postrehne, či jeho dieťaťu netreba pomôcť.
 Vývin dieťaťa pred narodením, samotný pôrod a perinatálne
obdobie majú obrovský podiel na vývoji mozgu a raste dieťaťa,
nielen tom fyzickom. Nedostatok kyslíka zanechá na mozgu
nenapraviteľné stopy, jeho mentálne funkcie prudko dozrievajú.
Nestresujte dieťa v tomto útlom veku. Ak sa plačom dožaduje
vašich rúk, poskytnite mu pocit bezpečia a pokoja. Znížená
potreba spánku a príjmu potravy v dojčenskom veku môže byť
prejavom aj mimoriadnej nadanosti. Samotnou rozmanitou
pohybovou aktivitou v batolivom, predškolskom veku pomáhate
rozvíjať mentálnu zrelosť dieťaťa.
 Motivujte dieťa, hrajte sa s ním, maľujte, kreslite, modelujte, skúste
keramiku, všetky tieto aktivity rozvíjajú motoriku. Sledujte rozvoj
a spôsob reči vášho dieťaťa. Ak vás niečo znepokojuje, neváhajte
kontaktovať logopéda, neurológa či psychológa. Otestujte si
občas pamäť dieťaťa básničkami, pesničkami.
 V školskom veku môžete u dieťaťa postrehnúť pomalosť, nechuť
sa učiť, nedostatočný písomný prejav, problémy s rátaním. To, čo
iní zvládnu v škole či doma rýchlo (korčuľovanie, bicyklovanie,
kolobežkovanie), vášmu dieťaťu trvá podstatne dlhšie. Myslite na
to, že aj nadané deti môžu mať poruchy učenia, veľmi často práve
šikovnosť týchto detí môže čiastočne maskovať poruchu učenia
(text sa naučia naspamäť, pri rátaní si poradia inak a pod.).
 Nič nezmôžete neustálym napomínaním ani upozorňovaním.
Naopak, vyzbrojte sa nekonečnou trpezlivosťou, bez nej nič
nepôjde. Buďte svojmu dieťaťu príkladom. A určite sa nebojte
o probléme s učením rozprávať s pedagógom vášho dieťaťa.
Mali by ste nájsť spoločnú reč a riešenia.
Prajem vašim ratolestiam, nech ich takéto problémy obchádzajú.

MUDr. Miroslav Sviatko,
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra? Napíšte nám ich
na poradna@dovera.sk. Odpovede zverejníme v časopise
DÔVERA aj na webovej stránke www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.

www.dovera.sk
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Výhodné meranie

Pomôcky:
Izida, Tura,
Helada, se,
ro, ama,

Pomôcky na meranie tlaku, cukru či cholesterolu
patria do nevyhnutnej zdravotníckej výbavy
každého chronicky chorého človeka. Z verejného
zdravotného poistenia sa však nepreplácajú.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA má riešenie. Svojim
poistencom zabezpečuje merania a vyšetrenia
vo svojich pobočkách alebo počas Dní zdravia.
Sprostredkovala im tiež zľavu na viaceré pomôcky
u svojich obchodných partnerov.

Existuje možnosť, ako si zadovážiť pomôcky mimo
zoznamu lacnejšie? Pre poistencov zdravotnej
poisťovne DÔVERA áno. Stačí využiť ponuku
spoločnosti FAST PLUS v programe VÝHODY a kúpiť si
tlakomer so zľavou 15 až 50 %. K dispozícii je aj zľava
12 % na voľnopredajný sortiment v lekárňach Dr. Max.

1. časť
tajničky

Zostali

Skratka
valuty
Taliansky
maliar

Jestvuje

Vojna,
po anglicky

Sebec

Nemecký
súhlas

Grafit

Lebo(bás.)

Meno
Terézie
Tropická
rastlina

5. časť
tajničky

Pieseň,
nápev

Mal
v úmysle
Starý názov
Grécka

Druh obuvníckeho lepidla

2. časť
tajničky

Apriórny
umelý jazyk

Austrálsky
papagáj

Ani(bás.)

Zákonník
práce

Turistická
cesta pešo

Staroegyptská bohyňa

Decht
(hovor.)

Typ Fiata

Japonská
plošná miera
3. časť
tajničky

Mal úspech
(kniž.)

4. časť
tajničky

Predložka

Vyšetríme vás
Okrem toho je tu aj možnosť zúčastniť sa na pravidelne
organizovaných podujatiach s názvom Dni zdravia
a nechať si na nich bezplatne vyšetriť krvný tlak, telesný
tuk, BMI či hladinu cukru v krvi pomocou glukometra.
Na niektorých akciách je súčasťou vyšetrení aj
dychový monitor pre fajčiarov Smokerlyzer, ktorý meria
množstvo vydýchnutého oxidu uhoľnatého.
Dni zdravia organizuje zdravotná poisťovňa v rámci
jarmokov, mestských osláv, športových podujatí, akcií
Slovenského Červeného kríža a podobne. Ich zoznam
nájdete na www.dovera.sk. Ak sa práve nekonajú
Dni zdravia alebo iné akcie, pomôcky a merače majú
k dispozícii krajské pobočky DÔVERY nachádzajúce sa
vo všetkých slovenských krajských mestách. Vtedy nie
je problém zrealizovať meranie aj priamo v pobočke.
Samozrejme, bezplatne. Ak máte o takúto službu
záujem, odporúčame vám vopred o tom informovať
krajskú pobočku. Len na doplnenie uvádzame, že
prístroje nie je možné si zapožičať.

Japonská
lovkyňa
perlorodiek

Dámske
oblečenie

Výnimky zo zoznamu

Kúpiť so zľavou

Ukazovacie
zámeno

Mužské
meno

Autor:
Jozef Blaho

Zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnícke pomôcky
na základe opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktorým
sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok plne
alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia. Prístroje na meranie tlaku, cukru,
cholesterolu či horúčky v tomto zozname nie sú.

Ruská rieka

Značka nitu

Dutina(odb.)

Obchodná
akadémia

Druh slona

Čln na Rýne

Milí čitatelia! Správne riešenie krížovky z predchádzajúceho čísla znie:

Zúčtujte ho na webe.
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali Oľgu Feješovú z Topoľčian, ktorá vyhráva darčekový predmet.
Znenie novej krížovky nám môžete zasielať do 15. júla 2011 na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.

Na výhercu opäť čaká zaujímavá cena.

Akže
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Strašiak hypertenzia
Vysoký krvný tlak je popri podvýžive a nechránenom pohlavnom styku
najväčším strašiakom ľudstva. Alarmujúce je, že na Slovensku toto
ochorenie zodpovedá až za polovicu všetkých úmrtí. Na srdcovo-cievne
ochorenia zomiera v SR viac ľudí ako na všetky typy nádorov dokopy.
Viac prezrádza MUDr. Rudolf Uhliar.

Som rizikový?
Odborníci dodnes nepoznajú odpoveď na
otázku, prečo vysoký krvný tlak vzniká. Len
v malej miere jeho vznik zapríčiňuje ochorenie
iných orgánov – obličiek, štítnej žľazy, nadobličiek. No tu sa liečením vyrieši aj problém vysokého krvného tlaku.
Tam, kde príčinu nepoznáme, je dôležité poznať
rizikové faktory. Niektoré sa dajú, iné nedajú
ovplyvniť. Rizík, ktoré nevieme ovplyvniť, je niekoľko. Jedným z najdôležitejších je dedičnosť.
Jedinci, ktorí majú častejší výskyt hypertenzie
vo svojej rodine, majú aj výrazne vyššiu pravdepodobnosť výskytu vysokého krvného tlaku.
Hlavne ak sa vyskytuje u obidvoch rodičov.
Rizikovým faktorom je aj vek, keďže pri starnutí
dochádza k zmenám v cievnej stene, čo spôsobuje zvýšenie krvného tlaku. U mužov dochádza
k vývoju hypertenzie už v strednom veku v rozpätí 35. až 50. roku veku, u žien pozorujeme
zvýšený vývoj hypertenzie spravidla až po
menopauze. Na výskyt vysokého krvného tlaku
má vplyv aj rasa – černošská je ohrozenejšia.
Ach, tá strava
Predchádzanie hypertenzii majú čiastočne
v rukách aj sami pacienti. Rizikovým faktorom je
totiž aj obezita. Obezitu vyjadrujeme indexom
BMI (takzvaný body mass index). Jednoduchší
index, ktorý odporúčame vypočítať, je pomer
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obvodu pása a výšky. Ak vám vyjde výsledok
nižší ako 0,5, ste v norme. Do 0,6 ide o zvýšené
srdcovo-cievne riziko, pri hodnotách nad 0,6 už
hovoríme o veľmi vysokom riziku. Odporúča sa aj
meranie obvodu pása, pričom normálne hodnoty
u žien sú 88 cm a u mužov 102 cm.
Optimálnu hmotnosť možno dosiahnuť vďaka
dobre známym stravovacím návykom. Oplatí sa
redukovať príjem kalorických látok, preferovať
zeleninu, ovocie a ryby, predovšetkým morské
s vyšším obsahom nenasýtených mastných kyselín. Rovnako sa odporúča dbať na dostatočný príjem vlákniny. Nezabúdajte, jedlá sa najzdravšie
upravujú varením a dusením, vyprážanie sa neodporúča. Chutí vám slané? Pacienti s hypertenziou
by nemali prijať viac ako 4 g soli za deň. Zdraví
ľudia si môžu dovoliť 5 až 7 g na deň. Priemerný
príjem soli je však na Slovensku až 10 g denne, čo
vyvoláva vznik hypertenzie až u pätiny jedincov.
Pridanie soli do jedla skôr, ako ho ochutnáme, je
veľmi nevhodné.
Soľ sa nachádza vo väčšom množstve v niektorých základných potravinách, ako sú polotovary,
údeniny, cestoviny, pečivo, chleba, arašidy a pod.
Rovnako treba byť opatrný aj pri pití minerálnych
vôd s vyšším obsahom soli (napr. Fatra, Cigeľka,
Poděbradka, Vincentka). Morská soľ nie je vhodnou náhradou za klasickú soľ pre rovnaký obsah
sodíka, takouto alternatívou môžeme byť draselná soľ s nižším obsahom sodíka.

Pre cievy nie sú bezpečné ani alkoholické
nápoje. Tri pol deci tvrdého alkoholu, fľaša vína
alebo tri pivá denne urobia svoje.
Cigarety, stres a pohyb
Nepotešíme ani fajčiarov. Nikotín a oxid uhoľnatý, dve najškodlivejšie látky v cigaretovom
dyme, aktivujú stresové hormóny (napríklad
adrenalín), čo vyvoláva zrýchlenie srdcovej
frekvencie a zvýšenie krvného tlaku. Zároveň
urýchľujú procesy kôrnatenia tepien a poškodzujú ich stenu. Jediná rada znie: Okamžite prestať fajčiť.
Aspoň hodina denne fyzickej aktivity účinne znižuje hodnoty krvného tlaku. Vybrať si je z čoho
– prospešné je plávanie, beh, korčuľovanie, cyklistika. Ideálna tréningová záťaž je taká, počas
ktorej sa tepová frekvencia pohybuje okolo hodnoty, ktorá vyjde z rovnice (220 mínus vek) x 0,7.
Je to orientačný ukazovateľ adekvátnej tréningovej tepovej frekvencie. Stresovanie v práci je
tiež jedným z faktorov zvýšeného krvného tlaku.
Viac relaxu upokojí srdce aj tlak krvi.
Máte vysoký krvný tlak?
Môžete sa cítiť zdravý, a predsa ho máte. Jediný
spôsob, ako zistiť hodnotu krvného tlaku, je preventívne si ho merať. Aby ste sa o tom, že máte
vysoký krvný tlak, nedozvedeli až po prekonaní
infarktu myokardu, mozgovej porážky či pri
poškodení obličiek.
Sledujte varovné príznaky ako bolesti hlavy,
únavu, závraty, zníženú výkonnosť, poruchy
zraku, bolesti očí a krvácanie z nosa. Ak máte
tlakomer doma, odporúča sa merať si tlak krvi
pri ťažkostiach ako bolesti hlavy, bolesť na hrudníku, krvácanie z nosa, pocit neistoty v končatinách, závraty. Výsledky si zapisujte a informujte
o nich svojho lekára. Pokiaľ si doma opakovane
odmeriate hodnoty tlaku krvi nad 140/90
mmHg, vyhľadajte svojho všeobecného lekára.

Choroba potvrdená. Čo teraz?
V prípade, že máte zvýšený krvný tlak, je
potrebné, aby ste navštívili svojho všeobecného
lekára. Ten po rozhovore s vami zvolí správny
diagnostický postup na posúdenie závažnosti
ochorenia. Treba v prvom rade zistiť iné príčiny
hypertenzie (napr. ochorenie obličiek, štítnej
žľazy) a vylúčiť syndróm bieleho plášťa (krvný
tlak stúpa len v prítomnosti lekára). Dá sa to
24-hodinovým monitorovaním krvného tlaku.
Ak sú prítomné ďalšie príznaky iných ochorení,
všeobecný lekár vás odošle na odborné vyšetre
nie k špecialistovi.
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Vaše otázky, naše odpovede
Musia sa od roku 2011 platiť
odvody do zdravotnej poisťovne
z odmeny študenta počas
odbornej praxe?
Za študenta pracujúceho počas
odbornej praxe sa platí alebo
neplatí poistné z dosiahnutej
odmeny podľa toho, či je jeho
odmena príjmom zo zárobkovej
činnosti, ktorá zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5
zákona o dani z príjmov. Potom sa
študent považuje za zamestnanca
a ten, kto takýto príjem priznáva,
za zamestnávateľa. Poistné vypočítava, vykazuje a platí zamestnávateľ. Ak je odmena príjmom
z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
(napr. z dohody o brigádnickej
práci študenta), poistné sa nevypočítava, nevykazuje a neplatí.
Mám odložené ročné
zúčtovanie. Zahrnujú sa doň
príjmy na základe autorského
zákona plynúce v zahraničí,
vyňaté zo základu dane podľa
zákona o dani z príjmov?
Píšete, že príjmy boli „vyňaté zo
základu dane“. Preto predpokladáme, že ste si ich neuvádzali pri
výpočte základu dane z príjmov
z inej samostatnej zárobkovej
činnosti (čo sú aj príjmy súvisiace
s autorským zákonom), a teda sa
neuvádzajú ani v ročnom zúčtovaní. V ročnom zúčtovaní poistného
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za rok 2010 sa uvádza základ
dane z príjmov podľa § 6 zákona
o dani z príjmov (t. j. základ dane
„z príjmov z podnikania, z inej
samostatnej zárobkovej činnosti
a z prenájmu“).
Od januára 2011 poberám
rodičovský príspevok vo výške
190,10 € , zároveň som SZČO.
Samostatne zárobkovú činnosť
vykonávam od roku 2001
a v rokoch 2009 a 2010 som
podávala ročné zúčtovanie.
Musím platiť za seba poistné,
ak som na svoje miesto prijala
pracovníčku?

Ako poberateľka rodičovského
príspevku ste stále považovaná
za samostatne zárobkovo činnú
osobu. Tým máte povinnosť počas
poberania rodičovského príspevku
odvádzať preddavky na poistné.
V roku 2011 odvádzate sumu, ktorú
ste si vypočítali v ročnom zúčtovaní
za rok 2009. Túto sumu uhrádzate
počas celého roka 2011. Prijatie
pracovníčky, ako uvádzate, nemá

vplyv na vaše posudzovanie ako
SZČO.
Môžu mať slovenskí poistenci
pri práci v Rakúsku či Nemecku
problémy pri zdravotnej
starostlivosti (napr. rôzne
doplatky atď.)? S čím musia
rátať?
Slováci, ktorí sa zamestnajú
v Rakúsku či Nemecku a budú tam
zdravotne poistení, budú mať nárok
na zdravotnú starostlivosť v zmysle
rakúskej, resp. nemeckej legislatívy. Čiže budú mať nárok na to, na
čo majú nárok domáci poistenci.
V týchto štátoch však treba počítať
so spoluúčasťou pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, čo je rozdiel oproti Slovensku, kde je prakticky všetka zdravotná starostlivosť
hradená zdravotnými poisťovňami
a pacienti si neplatia.
Získal som trvalý pobyt
v Rakúsku, Slovensko však stále
navštevujem. Čo v prípade, že sa
mi tu stane úraz alebo ochoriem?
Aký preukaz použijem u lekára?
Poistenec, ktorý sa odhlásil zo slovenského systému zdravotného poistenia, musí odovzdať aj kartičku poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia. V prípade návštevy
Slovenska a potreby lekárskeho
ošetrenia použije Európsky preukaz
zdravotného poistenia svojej zahra
ničnej zdravotnej poisťovne.

Sprievodca
platením poistného
Platíte preddavky na verejné zdravotné poistenie? Skontrolujte si, či
na správny účet a so správnymi identifikačnými údajmi! Ak posielate
mesačné výkazy alebo hromadné oznámenia, odporúčame vám
bezplatnú službu Elektronická pobočka.

Čísla účtov
Číslo účtu pre hromadných platiteľov je
7000747747/8180.
Číslo účtu pre individuálnych platiteľov je
7000464464/8180.
V prípade úhrady platobných výmerov, prirážok, poplatkov, regresov a pokút používajú individuálni aj hromadní platitelia číslo
účtu 7000170052/8180.
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia v prípade úhrad platobných výmerov,
prirážok, poplatkov, regresov a pokút je:
IBAN: SK2381800000007000170052,
SWIFT: SUBASKBX. Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy
1, 829 90 Bratislava.
Identifikačné údaje
Individuálni platitelia používajú ako variabilný symbol svoje rodné číslo.
Pre hromadných platiteľov platí ako variabilný symbol ich osemmiestne IČO plus
dvojmiestne poradové číslo organizačnej
jednotky. Ak firma organizačnú jednotku
nemá, použije 00.
Aby bola platba priradená k správnemu
obdobiu, je potrebné uvádzať špecifický
symbol v tvare MMRRRR, napr. 062011.

Máte otázky
týkajúce sa poistného?
Viac podrobností nájdete
na www.dovera.sk v sekcii Poistné

Pozor! Bez špecifického symbolu je platba
priradená k najstaršiemu neuhradenému
obdobiu platiteľa podľa údajov v systéme
zdravotnej poisťovne.
Nezabudnite uviesť aj správny konštantný
symbol 3558.
Jednoducho. Elektronicky
Pre zamestnávateľov, ktorí odvádzajú
poistné za troch a viac zamestnancov poistených v jednej poisťovni, existuje zákonná
povinnosť predkladať mesačné výkazy
a hromadné oznámenia v elektronickej
podobe. Najjednoduchším spôsobom, ako
tak môžete urobiť, je použiť našu bezplatnú
službu Elektronická pobočka. Nájdete ju na
stránke www.dovera.sk. Je dostupná nielen
tým platiteľom, ktorým elektronická komunikácia vyplýva zo zákona. Využívať ju môže
každý jeden platiteľ poistného – živnostník

aj zamestnávateľ.
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