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Čaká vás operácia?
Sme s vami
Doplňte si lekárničku
jarnou prechádzkou
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Vedeli ste, že?
... podľa platného zákona sme vrátili
poistencom doplatky za lieky, ktoré si
pacienti vybrali v lekárni počas štvrtého
kalendárneho štvrťroka 2013?
V prípade Dôvery išlo o 4 209
poistencov a o sumu 79-tisíc eur.
Z celkového počtu poistencov, ktorí mali
na vrátenie doplatku nárok, bolo 2 088
zdravotne ťažko postihnutých, 2 121
boli dôchodcovia. Najvyšší vrátený
doplatok dosiahol výšku 350 eur.
... sme vylepšili Elektronickú pobočku
(EP) o ďalšiu užitočnú funkciu? Naši
poistenci môžu lekárovi jednorazovo
a bezpečne sprístupniť svoju zdravotnú
kartu v elektronickej forme priamo
v ambulancii. Lekár tak získa prístup
nielen k predpísaným liekom pacienta
a ich interakciám (umožňuje to služba
Bezpečné lieky), ale aj k ostatným
vyšetreniam pacienta, jeho diagnózam,
prevencii či hospitalizáciám.
... krv počas Valentínskej kvapky krvi
prišlo darovať vyše 28-tisíc Slovákov,
z nich nakoniec krv darovalo 26 425,
z toho bolo 5 285 prvodarcov?
Slovenský Červený kríž pripravil pre
zaľúbené dvojice, ktoré prišli počas
kampane darovať krv spoločne, aj súťaž
o víkendový pobyt v Budapešti. Darovať
krv prišlo 255 párov.
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Pre vás

MILÍ ČITATELIA,
zimu nám vystriedala jar a za dverami je leto. Po
mesiacoch útlmu fyzického pohybu na čerstvom
vzduchu, výnimkou sú fanúšikovia zimných športov, sa viac pohybujeme v prírode.
Mysleli sme na Vás, preto Vám v tomto jarnom
čísle časopisu Dôvera prinášame viacero odporúčaní, na čo treba v tomto období myslieť. Mimochodom, cenné informácie sa dočítate aj v našom
newslettri pre poistencov. Odoberať ho môže
každý náš poistenec, stačí, ak máme jeho aktuálnu e-mailovú adresu.
Konkrétne Vám poradíme, ako si poradiť s kliešťom v prípade, že si tohto neželaného zástupcu
slovenskej fauny prinesiete domov. Nemenej
cenné rady Vám prinášame o kúpeľnej liečbe.
Vedeli ste, že ročne schválime viac než 15-tisíc
kúpeľných pobytov v celkovej hodnote prevyšujúcej 11,3 milióna eur?
Máme návod, ako ušetriť pri platení za lieky,
a tým je internetová stránka www.vyhodnelieky.
sk. Podľa názvu lieku Vám obratom ponúkne lacnejší s rovnakým liečivom (generikum). Možno si
poviete, že v lekárni platíte len drobné, ale celkove
naši poistenci vlani zaplatili 14 miliónov eur na
doplatkoch za lieky. Ak by si vybrali lacnejší, no
rovnako účinný liek, mohli ušetriť takmer 7 miliónov eur. Znamená to, že za lieky mohli platiť polovicu.
Sme s Vami, aj keď Vás čaká operácia. V okamihu,
keď sa dohodnete na termíne operácie s nemocničným lekárom, komunikáciu s nemocnicou preberáme na seba. Pomáha nám systém s názvom
HospiCOM.
Keď nám nemocnica nahlási do tohto systému
požiadavku na Vašu operáciu, pošleme Vám
SMS alebo e-mail, že túto požiadavku registrujeme. Hneď ako Vám na zákrok zabezpečíme
finančné prostriedky, dostanete druhú správu

o schválení a aj dátum možného nástupu do
nemocnice.
Naše služby sa však týmto okamihom nekončia.
Na telefonické požiadanie Vás vieme informovať
o Vašom aktuálnom poradí v čakacom zozname
na hospitalizáciu a na našom webe nájdete
prehľad čakacích lehôt na vybrané operačné
zákroky. Môžete si tak vybrať, v ktorej nemocnici
by ste čakali kratšie.
Stará múdrosť vraví, že kam nechodí slnko, tam
chodí lekár. Prajem Vám, aby ste čo najviac času
trávili v prírode a čítali čo najmenej SMS-iek
a e-mailov o plánovanej hospitalizácii. Ak predsa,
tak nech všetko dobre dopadne, aby ste sa čo najskôr mohli vrátiť medzi svojich najbližších.

MUDr. Marian Faktor
konzultant pre Úsek vzťahov s poskytovateľmi
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
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NEDAJTE KLIEŠŤOM ŠANCU
Počet prípadov nebezpečného zápalu mozgu, ktorý prenášajú kliešte, stúpol vlani na
Slovensku až o 60%. Na našom území už takmer neexistuje oblasť, odkiaľ by nebolo
nahlásené toto ochorenie. Ochrániť vás môže očkovanie, tretiu dávku vám kompletne
preplatíme.
Ak ste nestihli toto očkovanie, zvýšte pozornosť pri
pobyte v prírode, určite nezostávajte len pre obavu
z kliešťa doma. Poradíme vám, čo robiť v prípade
napadnutia kliešťom.
Ako bezpečne vybrať kliešťa:
• Použite tenkú pinzetu alebo špeciálnu kartu so
zárezmi na jeho odstránenie.
• Nikdy ho nechytajte holými rukami.
• Chyťte kliešťa tesne nad pokožkou pri jeho hlave.
• Pomaly a trpezlivo ho ťahajte von miernym kývaním zo strany na stranu.
• Po vytiahnutí dezinfikujte miesto vpichu. Ak nemáte
prostriedok z lekárne, postačí aj silnejší alkohol
alebo mydlová pena.
• Ak hlavička kliešťa ostala v pokožke, navštívte
lekára.
• Miesto vpichu sledujte niekoľko dní, ak zbadáte
zmeny na pokožke, rovnako vyhľadajte lekára.
Kliešťa môžete po vytiahnutí z rany vložiť do
igelitového vrecka. Existujú laboratóriá, ktoré vedia
zistiť, či kliešť, ktorého ste si vytiahli z kože, bol infekčný.

Extra tip:
Kliešť by nemal cestou do laboratória vyschnúť. Obal
nepriedušne uzavrite, vložte do poštovej obálky
a zašlite na adresu laboratória (napr. Progen), prípadne
ho zaneste osobne. Doručiť ho môžete aj do Virologického ústavu SAV, kde za poplatok 15 eur odborníci
zistia, či bol prenášačom lymskej boreliózy alebo iných
vírusových ochorení.

Po odstránení kliešťa z tela ho vložte do vlhkej vaty, ak
je živý, pribaľte steblo trávy.
Prevencia existuje
Ak ste sa nedali zaočkovať, pobyt v prírode si môžete
vychutnať aj tak. Použite repelent, oblečte si dlhé
nohavice, ponožky a pevnú obuv, prípadne do
troch dní od pohryznutia kliešťom užite preventívne

imunoglobulín.
Na očkovanie vám prispejeme
Očkovanie pozostáva z troch dávok, tretiu
preplatíme každému nášmu poistencovi.
Nezabudnite zdokladovať zakúpenie všetkých
troch dávok vakcíny.
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DARCOVIA KRVI,
CHOĎTE DO KÚPEĽOV
Bronzová, strieborná, zlatá a diamantová zľava čaká na darcov krvi s rovnakou
plaketou v Kúpeľoch Piešťany a Smrdáky. Naši poistenci, držitelia plakiet za
mnohonásobné darovanie krvi, môžu využiť zľavy až do výšky 25 %
v najznámejších kúpeľoch Slovenska zameraných na reumatické ochorenia.
„Dôvera už štvrtý rok výrazne podporuje darcov krvi.
Začali sme projektom mojakrvnaskupina.sk na Facebooku, pokračovali zisťovaním krvných skupín ľuďom
v nákupných centrách či na letných festivaloch a projekt rozbiehame ďalej,“ hovorí projektová manažérka
Monika Šimunová.
Dohodnutá zľava s piešťanskými kúpeľmi je v platnosti do konca tohto kalendárneho roka. Darca
ju môže využiť na zakúpenie akéhokoľvek kúpeľného alebo relaxačného pobytu vo všetkých
hoteloch v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany alebo Smrdáky. Stačí, ak sa pri nahlasovaní
do kúpeľov preukáže občianskym preukazom
a preukazom darcu krvi s vyznačením nositeľstva
bronzovej, striebornej , zlatej alebo diamantovej Janského plakety.
Darcov krvi je na Slovensku približne 200-tisíc,
z toho približne 50-tisíc môže byť poistených
v Dôvere. Hovoríme, že môže, lebo presné počty
o darcoch nám transfúzne stanice, kam chodia darovať krv, nehlásia. Projekt je však zameraný na všetkých
darcov krvi, životodarnú tekutinu darujú bez ohľadu
na príslušnosť k zdravotnej poisťovni, dostane sa
k tomu pacientovi, ktorý ju potrebuje. „Preto projekt
robíme pre všetkých, no aby sme aspoň trocha mohli
oceniť dôveráckych darcov krvi, dohodli sme vďaka
mimoriadnej ústretovosti Kúpeľov Piešťany pre nich

zľavy na pobyty,“ dodáva M. Šimunová.

Hodnota plakety

Výška
zľavy

Bronzová

10 %

Strieborná

15 %

Zlatá

20 %

Diamantová

25 %

Čo je projekt mojakrvnaskupina.sk?
Ide o spoločný projekt zdravotnej poisťovne
Dôvera a Slovenského Červeného kríža. Pre
darcov krvi a fanúšikov darovania sme vytvorili
stránky na Facebooku, každú venovanú jednej
krvnej skupine. Darcovia krvi napríklad krvnej
skupiny nula plus sa môžu stretnúť
v skupine Mám krvnú skupinu 0+. V prípade
potreby zverejníme výzvu na darovanie krvi
pre konkrétneho pacienta. Darcovia sa o nej
okamžite dozvedia cez Facebook alebo Twitter.
Pre darcov krvi vydávame aj newsletter,
v ktorom sa dočítajú zaujímavosti o darovaní
krvi. Na jeho odber sa môžu prihlásiť cez www.
mojakrvnaskupina.sk.
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CHYSTÁTE SA DO KÚPEĽOV?
Lekár vám po úraze alebo na uľavenie od chronickej choroby odporučil kúpele
a vystavil kúpeľný návrh. Radi vám ho schválime a pobyt v kúpeľoch vám
preplatíme. Zo zákona máte nárok na úplné alebo čiastočné preplatenie liečebného
pobytu v kúpeľoch.
Kedy vám zdravotná poisťovňa zaplatí ubytovanie,
stravu aj kúpeľnú liečbu a kedy len liečbu, no ubytovanie a stravu si hradíte sami? Na túto otázku ponúka
odpoveď zákon.
Ten rozlišuje pacientov podľa ochorení. Vážnejšie
chorí pacienti patria do kategórie A, kde im hradíme
celý pobyt aj s ubytovaním, stravou a liečbou. Chorí
uhrádzajú iba kúpeľný poplatok 1,66 eura na deň.
Patria sem najmä detskí pacienti a dospelí trpiaci na
onkologické ochorenia, pacienti po rôznych operáciách, kožné ochorenia a ľudia s chátrajúcimi nervami
a svalmi.
Ak patríte medzi tých šťastnejších pacientov s menej
vážnymi chorobami, preplatíme vám pobyt v kategórii B. Týka sa najmä chronických pacientov, ktorí si
v kúpeľoch platia za ubytovanie, stravu a kúpeľný
poplatok.
Čo potrebujete vedieť o kúpeľnom návrhu
Kúpeľný návrh je vaša miestenka do kúpeľov. Pokiaľ je vypísaný v súlade so zákonom, schválime
vám pobyt bez problémov do mesiaca, odkedy
ho k nám doručíte.
Pacient, ktorý má byť liečený v kúpeľoch, musí
doručiť kúpeľný návrh do zdravotnej poisťovne
včas, ešte počas jeho platnosti. Podľa zákona najneskorší termín doručenia návrhu je šesť týždňov
pred ukončením platnosti.

Platnosť kúpeľného návrhu je rôzna. Závisí od vášho ochorenia, niekedy platí pol roka alebo rok
od operácie. Pacientom v kategórii B platí rok,
onkologickým pacientom dva roky od ukončenia
liečby.
Zamietnutie kúpeľnej liečby
Niekedy kúpeľné návrhy vrátime lekárom na dopracovanie alebo ich zamietneme úplne. Prečo?
Návrh musíme zamietnuť aj v prípadoch, keď lekár vypíše liečbu na nesprávnu indikačnú skupinu
alebo ochorenie, ktoré sa v kúpeľoch nedá liečiť.
Kúpeľné návrhy neschvaľujeme ani v prípade, že
pacient je dlžník. Takisto ak pacient neabsolvuje
sústavnú liečbu daného ochorenia alebo navrhujúci lekár prehliadne určenú periodicitu kúpeľnej
liečby.
Pri niektorých ochoreniach je možné ísť do kúpeľov raz za dva roky, nie každý rok. Napríklad
kúpeľné návrhy pre skupinu B – ochorenia bedrových, kolenných kĺbov, chrbtice, cukrovky.
Novinky z kúpeľov
Návrhy na liečbu typu A posielame do kúpeľov,
tie podľa svojich možností dajú poistencovi termín
tak, aby to stihol do platnosti návrhu. Návrhy typu
B – schválený kúpeľný návrh so zoznamom kúpeľov
posielame poistencovi domov. On si vyberie, kam
chce ísť, a dohodne si s konkrétnymi kúpeľmi aj ter
mín.
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Kedy neplatíte kúpeľný poplatok?
Oslobodení od poplatku sú:
deti do troch rokov veku,
nositelia najmenej striebornej Janského plakety,
osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od
štvrtého už nie.
Kategória A pre pacientov trpiacich na:
onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečby,
stavy po operáciách obehového ústrojenstva,
stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva,
stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva,
bronchiálnu astmu,
stavy po operáciách dolných ciest dýchacích,
niektoré nervové ochorenia (ochrnutie),
stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva,
stavy po operáciách obličiek,
stavy po gynekologických operáciách,
kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách),
nervovosvalové degeneratívne ochorenia.
V kategórii B sú menej vážne diagnózy:
stavy po operáciách srdcových chýb,
chronické ochorenia obehového systému,
niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva,
chronické ochorenia z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
chronické nervové choroby,
chronické ochorenia pohybového ústrojenstva,
chronické choroby obličiek a močových ciest,
niektoré chronické kožné choroby (ekzémy),
chronické ženské choroby,
choroby z povolania,
choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom,
cukrovka.

JAR 14

7

8

JAR 14

Aktuality
Pre
vás

WWW.DOVERA.SK

NOVINKY Z KÚPEĽOV
Jarná sezóna odštartovala v Kúpeľoch Piešťany otvorením rekonštruovaného balneoterapeutického centra. To je súčasťou kúpeľného domu Danubius Health
Spa Balnea.
Balneoterapeutické centrum po 40 rokoch svojho fungovania poskytne hosťom vynovené priestory oddelenia bahenných zápalov aj priestory pre suché zábaly
a masáže. Novinkou je aj rozdelenie termálnych
bazénov na bazény s teplejšou a chladnejšou vodou.
Túto procedúru tak môžu podstúpiť aj tí pacienti, ktorí
ju doteraz pre vysokú teplotu vody obchádzali.
Pacienti s bolestivými kĺbmi pri reumatických ťažkostiach a po operáciách už cvičia na najmodernejších
rehabilitačných prístrojoch. Nielen pre kúpeľných
hostí je k dispozícii aj nové fitnescentrum.
Renovácie rozbehli aj Kúpele Trenčianske
Teplice
Rekonštrukcia bazénu Sina a oddychovej časti Sina sa
dostáva do svojej ďalšej časti. Najobľúbenejší bazén
kúpeľov Trenčianske Teplice tak už onedlho dostane
svoju novú tvár. Doteraz bola zrekonštruovaná strecha pavilónu, teraz prichádza na rad vnútorné vybavenie budovy. Pre zvýšenie komfortu a estetických

vlastností dôjde k výmene obkladov, vnútorného
zariadenia, stropov a okien.
Rozsah opráv a rekonštrukcie si však vyžiadajú krátkodobé obmedzenie v prevádzke. Preto od 3. marca
2014 do leta 2014 bude uzavretý bazén Sina a súvisiaca odpočiváreň Hammam. Namiesto Siny budú
mať kúpeľní hostia k dispozícii zrekonštruovaný bazén
PI - MUDr. A. Čapka.
Ocenenie od Kúpeľov Piešťany
Vaša zdravotná poisťovňa Dôvera sa ocitla medzi
najlepšími obchodnými partnermi najväčších slovenských liečebných Kúpeľov Piešťany. Zlaté ocenenie
Business Award sme získali za počet lôžkodní a strieborné za tržby.
Zlatú cenu v kategórii počtu lôžkodní udelili kúpele
partnerom, ktorí zrealizovali v roku 2013 viac ako
25 000 lôžkodní, a striebornú cenu v kategórii tržieb
udelili tým, ktorí dosiahli v roku 2013 viac ako jeden
milión eur.
Dôvera za svojich poistencov v liečebných kúpeľoch

vlani zaplatila celkovo 11,3 milióna eur.
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NEZABUDLI STE NA NIEČO?
Naša poistenka pani Jana dostala pred troma rokmi výpoveď z práce. Ochorela,
stala sa práceneschopnou a čerpala nemocenské dávky. V tom čase sa ani
neprihlásila na úrade práce a ani nám nedala vedieť, kto za ňu platí poistné. Zaradili
sme ju do kategórie samoplatiteľa a vypočítali sme jej mesačné preddavky na
poistné. Tie neplatila a nereagovala ani na zasielané upomienky, dostala sa preto
do zoznamu dlžníkov.
Pozor na dlhy
Stalo sa to, čo nikto nechcel. Dlžníkom môže zdravotná poisťovňa preplácať len akútnu zdravotnú starostlivosť. Pani Jana potrebovala plánované vyšetrenie. Klinika ju však k lekárovi odmietla objednať skôr,
ako si vybaví podlžnosti so svojou zdravotnou poisťovňou.
Doklady až po rokoch
Poistenka, prinútená okolnosťami, tak po troch rokoch
predložila zdravotnej poisťovni doklady o čerpaní
nemocenských dávok. Až potom sme ju mohli zmazať
zo zoznamu neplatičov na webe. A na druhý deň sa
mohla objednať na plánované vyšetrenie.
Ak by nám pred troma rokmi oznámila poberanie
týchto dávok, celá situácia nemusela vzniknúť.
Dnes je to jednoduchšie
Dnes nám už úrady práce či Sociálna poisťovňa zasielajú informácie o evidencii našich poistencov. Rovnako aj Jednotné kontaktné miesto nahlási vznik každej živnosti. Pred troma rokmi neboli štátne úrady takto
s nami spojené, preto poistenci museli každú zmenu
nahlasovať sami.
Na čo nezabudnúť
Niektoré dôležité údaje však stále musíte nahlásiť
sami. Najneskôr do ôsmich dní je poistenec povinný
oznámiť každú zmenu mena, priezviska, trvalého
pobytu, platiteľa poistného, odchodu či návratu zo
zahraničia, kde sa dlhodobo zdržiaval (za dlhodobý

pobyt sa považuje pobyt dlhší ako šesť za sebou
nasledujúcich kalendárnych mesiacov).
Ak napríklad zabudnete nahlásiť zmenu vašej adresy
a chceme vám doručiť dôležitý úradný dokument, prípadne vás kontaktovať kvôli overeniu údajov, pri neaktuálnej adrese sa to ani po opakovaných pokusoch
nepodarí. A to môže viesť k nepríjemnostiam.
Na oznámenie zmeny stačí počítač
Vyhnúť sa situácii, do akej sa vlastnou vinou dostala
naša poistenka, nie je zložité, stačí si svoje údaje priebežne aktualizovať. Najľahšie priamo vo svojej Elektronickej pobočke, ktorá je vždy otvorená a nechce
od vás žiadne papiere. Všetky kľúčové údaje si tu
môžete kedykoľvek upraviť. Ak nemáte k nej prístup,

zriadiť si ho môžete cez www.dovera.sk
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ZBYTOČNE DRAHÉ LIEKY
Až 470 eur mohla ušetriť pacientka z Bratislavy trpiaca na vysoký krvný tlak za
rok na svojich liekoch. Namiesto toho zaplatila 70-ročná dôchodkyňa z vlastného
vrecka 530 eur. Ak by užívala účinkom rovnaké, no lacnejšie lieky, doplácala by len
rozdiel 60 eur.
Naši poistenci, ktorí mali možnosť vybrať si lacnejšiu
verziu lieku na recepte, zaplatili v lekárňach v roku
2013 na doplatkoch za svoje lieky spolu 14 miliónov
eur. Ak by si vybrali lacnejší, no rovnako účinný liek,
mohli ušetriť takmer 7 miliónov eur.
„Nižšia cena lieku neznamená nižšiu kvalitu.
Náhradný liek aj originál majú rovnaké účinné látky,
sú rovnako bezpečné aj kvalitné. Platia pre ne prísne
pravidlá na kontrolu kvality a účinnosti, prechádzajú
tiež zložitým procesom testovania a schvaľovania. Pri
náhradných liekoch, teda generikách, sa dbá práve
na to, aby mohli bez rizika pacientom nahradiť originálne lieky,“ vysvetľuje Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky v Dôvere.
Na lacnejšiu verziu predpísaných liekov sa môže
každý pacient opýtať svojho lekára alebo lekárnika.
Zároveň si však každý pacient môže aj sám zistiť, či
môže na liekoch ušetriť.
Stačí, keď na stránke www.vyhodnelieky.sk uvedie

názov lieku z receptu, a hneď sa dozvie, či k nemu
existuje lacnejšia náhrada s rovnakými účinkami, ako
sa volá a koľko stojí.
Poistenci Dôvery sa aj vo svojej Elektronickej pobočke
presne dozvedia, koľko by ušetrili, ak by pri svojej
liečbe namiesto predpísaných liekov užívali generiká.
Ako získať generikum?
• Na možnosti lacnejších liekov sa opýtajte svojho
ošetrujúceho lekára.
• Ak lekár neodporúča nahradiť váš liek iným, uvedie to na druhej strane receptu.
• Opýtať sa na generický liek môžete aj v lekárni .
• Lekárnik vám nemôže zameniť lieky bez vášho
vedomia.
Ako sa dá ešte ušetriť
Deti do dvoch rokov veku a ich mamičky poistené
v Dôvere môžu na predpísaných liekoch ušetriť po ďalších sto plus sto eur. Stačí, keď požiadajú o preplatenie

doplatkov cez Elektronickú pobočku.

Rebríček TOP 4 najväčších možných úspor
Pacient

Koľko minul
na lieky ročne

Aký by mal
doplatok pri
lacnejších
liekoch

Koľko
mohol
ušetriť

Aká by bola
jeho úspora
v percentách

70 ročná pacientka z Bratislavy

536 EUR

63 EUR

473 EUR

88 %

59-ročná pacientka z Bratislavy

553 EUR

100 EUR

452 EUR

81 %

76-ročná pacientka z Trebišova

796 EUR

376 EUR

419 EUR

52 %

58-ročný pacient z Bošan

464 EUR

66 EUR

397 EUR

85 %

WWW.DOVERA.SK

Zdravie

JAR 14

ČAKÁ VÁS OPERÁCIA?
SME S VAMI
Ani tí najzodpovednejší z nás sa niekedy
nevyhnú hospitalizácii. Kým vám lekár
oznámi termín nástupu do nemocnice, na
pozadí prebieha proces schválenia vášho
zákroku.
Predstavte si, že potrebujete naplánovať operáciu
kolenného kĺbu. Váš lekár ortopéd vám vysvetlil, aké
komplikácie môžete očakávať, koľko bude zákrok
trvať aj ako dlho po ňom sa budete rehabilitovať.
Súhlasíte so zákrokom a lekár spolu so zdravotnou
poisťovňou pripravia pre vás termín.
Lekár sa vám snaží nájsť čo najvhodnejší termín – aj
podľa vášho zdravotného stavu, aj podľa toho, koľko
pacientov pred vami čaká podobný zákrok. Poistenca
v Dôvere nahlási do systému HospiCOM. Ide o online
spojenie medzi nami a nemocnicou, takže okamžite
vieme, že ste pribudli v zozname pacientov, ktorým
schválime peniaze na zákrok.
Evidencia – schválenie – termín
Ak máme vaše telefónne číslo alebo e-mail, pošleme
správu o tom, že evidujeme požiadavku lekára na
schválenie hospitalizácie. V druhej správe od nás sa
dozviete, že sme vám operáciu schválili, a oznámime
vám aj dátum možného nástupu do nemocnice.
Od tejto chvíle si môžete presný termín nástupu
dohodnúť so svojou nemocnicou. Každú plánovanú
hospitalizáciu schválime priemerne do 25 dní od
evidencie a oznámime pacientovi dátum možného
nástupu na zákrok.“ vysvetľuje manažérka nákupu
zdravotnej starostlivosti Ľudmila Zozuľáková z Dôvery.

Ostatné závisí od kapacít jednotlivých nemocníc. Ak si pacient chce počkať na svojho chirurga, nevyužíva možnosť ísť do inej nemocnice,
v ktorej by mohol čakať aj kratšie.
O poradí sa informujte
Vždy sa môžete na nás obrátiť a informovať sa o svojom poradí na čakacej listine. Na Zákazníckej linke
0850 850 850 sa dozviete, koľkí ste v poradí a aj to,
či vašu hospitalizáciu evidujeme a už sme ju aj schválili. Priemerný počet dní, ktoré čakajú naši pacienti na
najvyťaženejších chirurgických oddeleniach, zverejňujeme aj na webe. Nájdete ich na www.dovera.sk/
cakacie-listiny.
Hodnotenie nemocníc
Nezabúdame na vás ani po prepustení z nemocnice.
Každému nášmu poistencovi, ktorý bol hospitalizovaný, pošleme dotazník (prípadne ho zobrazíme
v Elektronickej pobočke), aby sme poznali vašu skúsenosť s hospitalizáciou. Výsledky tohto prieskumu
zdieľame so zdravotníckymi zariadeniami a hľadáme

možnosti nápravy nedostatkov.
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NEPREHLIADNUTEĽNÝ
HUGO VYRAZIL NA CESTY
Nadácia pre deti Slovenska už 15 rokov pomáha zlepšovať kvalitu života detí
a mladých ľudí na Slovensku. My sme sa rozhodli podporiť trochu netradične priamo
ľudí z nadácie, aby sa im pomáhalo o trošku jednoduchšie.
S Nadáciou pre deti Slovenska spolupracujeme
dlhodobo. Sme generálnym partnerom verejnej
zbierky Hodina deťom, ktorú organizujú, a prostredníctvom nadácie realizujeme aj Grantový
program Dôvera. Finančné prostriedky z neho
putujú do organizácií aj jednotlivcom na pomoc
v oblasti zdravia aj prevencie.
Ku každodennej náplni práce zamestnancov
nadácie patrí aj vybavovanie bežnej administratívy a návštevy grantistov. Dennodenne potrebujú cestovať za všetkými, ktorým pomáhajú.
Mnoho kilometrov každý mesiac absolvovali na
staručkom aute, ktoré im nakoniec pred časom
niekto ukradol. Rozhodli sme sa im teda jedno

z našich zabehnutých venovať. Nie je nové, má
už čo to najazdené, ale je spoľahlivé a nadácii
ešte určite urobí veľkú službu. Pred odovzdaním
prešlo kompletnou premenou v umyvárni a vďaka
farebnému polepu s motívom Huga sa z neho na
cestách stal nápadný tátoš. Všetkým okoloidúcim
pripomenie, že Hodinu deťom sa oplatí podporovať po celý rok.
Na slávnostnom odovzdaní kľúčov nechýbal
Hugo – maskot všetkých detí, ktorí sa už nasledujúci deň vydal na prvú jazdu po celom Slovensku.
Na cestách bude za volantom určite neprehliad
nuteľný.
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FILANTROPIA JE NA SLOVENSKU
ZATIAĽ IBA V PLIENKACH

V súvislosti s finančnými zbierkami veľa ľuďom napadne ako prvá otázka ich zneužitia. Je práve transparentnosť nadácie pre
vás prioritou?
Dá sa povedať, že dôveryhodnosť v súvislosti
s nadáciami nebola nikdy pre darcu taká dôležitá
ako dnes. A my to vítame. Príčinou je najmä obrovské množstvo charitatívnych zbierok v poslednom čase. Darca veľakrát nedokáže sledovať použitie každej darovanej sumy. Pre našu nadáciu
je transparentnosť a dobré meno prioritou. Od
začiatku fungovania máme vytvorený systém, ktorý informuje o získaných a použitých finančných
prostriedkoch, a našou snahou je tento systém
stále zlepšovať. Okrem povinného informovania
vyplývajúceho zo zákona máme na našej webovej stránke Infoportál o projektoch, v ktorom sú
zobrazené všetky projekty i realizované aktivity
v aktuálnom čase. Súčasťou každého projektu je

„Pokles príspevkov do zbierky cítime.
Nefňukáme nad spoločenskou
situáciou, ale snažíme sa presvedčiť
darcov, že sa im oplatí zveriť nám
peniaze.“

záverečná správa s informáciou o konkrétnom
použití finančných prostriedkov. Dôkazom našej
dôveryhodnosti je iste i to, že tvárou našich kampaní bolo a je aj mnoho známych osobností.
Cítite nedôveru ľudí aj na poklese finančných
príspevkoch v uliciach?
Pokles príspevkov do zbierky cítime a vnímame
ho ako dôsledok viacerých faktorov. Na malom
Slovensku sa organizuje priveľa charitatívnych
podujatí a zbierok a zároveň dlhodobo pretrváva vysoká nezamestnanosť. V získavaní dvoch
percent dane z príjmov sme však boli v minulom
roku úspešnejší ako roky predtým. Preto „nefňukáme“ nad spoločenskou situáciou, ale snažíme
sa presvedčiť darcov, že sa im oplatí zveriť nám
peniaze.
Ako vnímate filantropiu na Slovensku v porovnaní so zahraničím?
V západnej Európe je filantropia akousi prirodzenou súčasťou života takmer každého jednotlivca.
Pomáhať druhým a byť aktívny vo svojej komunite
je súčasťou životného štýlu. U nás tento systém
zmýšľania ešte úplne nefunguje, ale začíname
pozorovať isté zlepšenie.
Najviditeľnejšou aktivitou vašej nadácie je
už dlhé roky verejná zbierka Hodina deťom.
Pamätáte si ešte, kedy a kto prišiel s týmto
nápadom?
Podľa informácií, ktoré mám, inšpiráciou pre vznik
Hodiny deťom bola koncom deväťdesiatych rokov charita britskej televízie BBC – Children in
Need. Tá je pre nás aj naďalej inšpiráciou. Hodina deťom je prvá verejná zbierka na pomoc všetkým deťom a mladým ľuďom vo všetkých regió

Pomáhať je ľudské. A potrebné. Obzvlášť keď
ide o deti a mladých ľudí. Nadácia pre deti Slovenska im plní sny už viac ako 15 rokov. Vďaka
finančným príspevkom od veľkorysých ľudí
a spoločností, ktoré sa okrem profitu venujú aj filantropickým aktivitám. Dôvera je partnerom Nadácie už dva roky. O tom, kam putujú darované
peniaze, o projekte Hodina deťom, ale aj nedôvere ľudí sme sa rozprávali s Danou Rušinovou,
správkyňou a výkonnou riaditeľkou Nadácie pre
deti Slovenska.
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noch Slovenska. Na zlepšení podmienok pre deti
pracujeme dlhodobo a pravidelne. To je základ
úspechu. Zásadnú zmenu totiž možno priniesť len
dlhodobým pôsobením. Každý rok dostávame
viac ako 200 žiadostí o podporu od neziskových
organizácií. Zatiaľ vieme finančne podporiť štvrtinu. Preto hľadáme stále nové spôsoby, ako presvedčiť viac darcov na podporu.

„Každý rok dostávame viac ako
200 žiadostí
o podporu od neziskových
organizácií. Zatiaľ vieme finančne
podporiť štvrtinu.“
Čo sa deje s finančným príspevkom, ktorý
darujem nadácii? Kto rozhodne o tom, kam
poputuje?
Zbierka Hodina deťom trvá každoročne od novembra do konca marca nasledujúceho roka.
Darcovia majú možnosť zapojiť sa do zbierky
viacerými spôsobmi (zaslaním SMS, prostredníctvom trvalého príkazu či príspevkom na ulici).
V apríli vyhlásime konečnú vyzbieranú sumu
získanú od jednotlivcov aj firiem. Od januára
k nám zároveň prichádzajú žiadosti o podporu
od organizácií, ktoré dlhodobo pracujú s deťmi
z celého Slovenska. Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov v problematike v danom regióne
a pracovníkmi nadácie, vyberie najlepšie projekty a medzi ne prerozdeľujeme získané peniaze.
Podporené organizácie majú jeden rok na to,
aby zrealizovali projekt. Počas tohto obdobia
ich činnosť pravidelne monitorujeme. Príspevky,
ktoré prídu do nadácie mimo zbierky, používame
podľa účelu, na ktorom sa dohodneme priamo
s darcom.
Dlhodobo je tvárou projektu Emília Vášáryová. Prečo ste si vybrali práve ju?
Pani Emília Vášáryová je pri aktivitách nadácie

WWW.DOVERA.SK

od jej začiatku. Je to dáma s veľkým srdcom
a zanietením pre filantropiu. Ako mi nedávno
hovorila, inšpiráciou pre ňu bol už roky predtým
charitatívny program jednej rakúskej televízie.
Keď ju z nadácie oslovili so žiadosťou o spoluprácu, neváhala a dnes je čestnou predsedníčkou
Hodiny deťom.
Posledná kampaň k zbierke Hodina deťom zožala v novembri medzi odborníkmi
úspech. Stala sa najlepšou kampaňou mesiaca. Čomu pripisujete tieto pozitívne ohlasy?
Teší nás úspech kampane. Našou snahou bolo do
popredia dostať deti a ich potreby, teda tých, pre
ktorých Hodinu deťom robíme. Už dlhšie vnímame, že musíme začať intenzívnejšie hovoriť o tom,
čo sa za Hodinou deťom skrýva.
Posledný marcový deň ste ukončili 15. ročník
zbierky Hodina deťom. Ako to tento rok dopadlo?
Výnos tohoročnej zbierky Hodiny deťom dosiahol sumu 191 957,86 eura. Zároveň sme zaznamenali nárast počtu žiadostí o poskytnutie grantu
až o 40 %. Celkovo ich bolo 209 vo výške viac
ako 1,2 mil. Aj keď výnos je oproti minulému roku
nižší, sme verejnosti a každému prispievateľovi
vďační za každý príspevok, ktorý nám umožní
podporovať užitočné a potrebné projekty pre
deti a mladých ľudí zo všetkých oblastí Slovenska.
Prvým aprílom sme naštartovali nový ročník zbierky a už teraz vyvíjame maximálne úsilie, aby sme
zvýšili výnos nasledujúcej zbierky. Ďakujeme za
každú SMS zaslanú na číslo 800 v hodnote štyroch eur. Je to najjednoduchší spôsob, ako možno podporiť deti na Slovensku.
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TRAMPOLÍNA?
ÁNO, ALE POZOR NA ÚRAZY
Šestnásť úrazov u detí za dva dni a za všetkými trampolína. Takáto štatistika
prekvapila počas prvého aprílového víkendu lekárov bratislavskej fakultnej
nemocnice. Skákanie na napnutej plachte sa už aj na Slovensku stáva čoraz častejšie
zábavkou veľkých i malých. Je však bezpečné?
S rastúcim počtom takýchto úrazov sa v Česku začali
lekári stretávať už dávnejšie. „Trampolíny sú úplne
nový fenomén. Počet úrazov na nich stále rastie, čo
potvrdzujú aj kolegovia z iných pracovísk. Už sme
kvôli nim liečili zlomeniny predlaktí, ramenných
i stehenných kostí, otrasy mozgu, tržné rany. Úrazy
z trampolín, ktoré sa stali nákupným hitom, pred-



Určite je to jeden z najzábavnejších spôsobov, ako
odlákať deti od počítača a pritiahnuť ich k pohybu.
Lenže ruka v ruke s pribúdajúcimi trampolínami na
záhradách idú aj odreniny, narazené zápästia, ale
i vytknuté členky a komplikované zlomeniny. Najmenšie dieťa, ktoré potrebovalo ošetrenie pre úraz na
trampolíne, malo iba 1,5 roka.
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stihli čo do počtu i úrazy z bicyklov a iných bežných
letných aktivít,“ uviedol ešte pred dvoma rokmi primár
detského oddelenia Nemocnice České Budějovice
Vladislav Smrčka.
Na trampolínu treba dozrieť
Bývalá slovenská reprezentantka v skokoch na trampolíne Andrea Martonová upozorňuje, že deti bez
fyzickej prípravy na trampolínu nepatria. „Laický
pohľad rodiča, že trampolína je mäkká a úraz na nej
nehrozí, je veľký omyl. My začíname s deťmi na trampolíne najskôr od piatich rokov a aj to musia mať za
sebou gymnastické základy,“ hovorí.
Malé domáce trampolíny, na ktorých sa nedá veľmi
odraziť, nie sú podľa nej až také nebezpečné. Vyššie
riziko je pri väčších záhradných trampolínach a najnebezpečnejšie sú veľké trampolíny v nákupných centrách a zábavných parkoch. „Malé deti nemajú ešte
takú svalovú silu, aby udržali rovnováhu pri dopade.
Silnejší odraz ich nekontrolovateľne vymrští a práve
vtedy vzniká najviac zranení. Deti majú tiež slabé
šijové svalstvo, nevedia pevne udržať hlavu, čo je veľmi
nebezpečné,“ dodáva.
Niektorí rodičia si myslia, že dieťa ochránia, ak
s ním budú na trampolíne súčasne. „Toto v žiadnom prípade neodporúčam. Stačí trochu silnejší odraz a rodič
môže pri dopade svoje dieťa nebezpečne vymrštiť. Z
toho istého dôvodu by nemalo ani viacero detí skákať
na trampolíne naraz,“ vysvetľuje skúsená gymnastka.
Šport ako každý iný
Zatracovať trampolínu pre úrazy by však bolo krátkozraké. Každý šport totiž skrýva v sebe určité riziko – aj
behanie či plávanie. Skákanie na trampolíne je pre
zdravie veľmi prospešná aktivita, no treba sa k nemu
stavať zodpovedne. Oveľa nebezpečnejšie je ničnerobenie či dlhodobé sedenie pri počítači.
Podľa European Child Safety Alliance a European
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Consumer Safety Association patrili v roku 2004
medzi výrobky, ktoré spôsobujú najviac úrazov detí,
napríklad prebaľovacie pulty, autosedačky, detské pyžamá, futbalové bránky, stoličky na kŕmenie,
cumlíky, a ďalšie bežne používané veci. Pochopiteľne,
nikto nevaruje pred ich používaním, pretože úrazy
vznikli takmer vždy z nepozornosti, nedodržania základných bezpečnostných pravidiel. A to isté platí aj pri
trampolíne.
Mnohé odborné štúdie dokázali, že skákanie na
trampolíne je jeden z najzdravších pohybov. Zvyšuje
silu, pružnosť, podporuje krvný obeh, pomáha znižovať tlak, posilňuje srdce. Zvyšuje hustotu kostí, posilňuje svaly brucha, chrbta i panvového dna. Zlepšuje
reakčný čas, prospieva zraku a zlepšuje rovnováhu.
Kým iné formy cvičenia zaťažujú len niektoré skupiny
svalov, skákanie núti pracovať celý svalový systém.
Navyše, večne zhrbené deti sa pri skákaní nevedomky automaticky vystrú. Pri skákaní telo spotrebuje
o 15% viac energie, ako pri behaní, naviac bez zaťažovania kĺbov.
Pravidlá bezpečného skákania:
• neskáčte obutí ani naboso, najlepšie je mať na
nohách ponožky alebo gymnastické cvičky
• na trampolínu púšťajte deti po jednom
• neskúšajte silu, ale presnosť a stabilitu
• nedovoľte deťom chodiť po okrajoch trampolíny
za sieťou ani liezť pod ňu
• na trampolínu nepatria žiadne ostré ani tvrdé predmety
• trampolínu postavte len na rovný a tvrdý povrch
s kvalitnou ochrannou sieťou
• pri menších deťoch začnite skúšať skoky na minitrampolíne a až potom prejdite na väčšiu
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DOPLŇTE SI LEKÁRNIČKU
JARNOU PRECHÁDZKOU
Hoci už za samotnú prechádzku jarnou prírodou sa vám vaše telo poďakuje, môžete
z nej vyťažiť ešte viac. Niet totiž vhodnejšieho obdobia na zber liečivých rastlín, ako
je práve jar.
Samozrejme, zbierať nemožno hocičo a hocikde
– zber v chránených oblastiach, ale i pri cestách
naozaj nie je dobrý nápad. Podobne ako pri
hubách, ani rastlinky nezbierame do igelitových
tašiek, ale do košíkov či papierových vrecúšok.
A zásadou je zbierať len toľko, koľko spotrebujeme.
Sedmokráska
Jarný kvet a kvitnúca vňať má najviac účinných látok.
Obsahuje vitamín C, triesloviny, horčiny, silice, minerálne látky, saponíny, organické kyseliny, flavonoidy, polysacharid inzulín a ďalšie látky. Podporuje
vykašliavanie, pôsobí hojivo a protizápalovo. Používa sa ako súčasť kloktadiel, prieduškových zmesí
a zvonka na čistenie akné a rôznych vyrážok. Dá sa z
nej variť čaj i pripraviť sirup.

merné užívanie môže poškodiť pečeň, čaj je lepšie piť
len pri ťažkostiach, nie dlhodobo a bez dôvodu.

Medvedí cesnak
Pomáha pri kožných i tráviacich problémoch, reguluje krvný tlak. Má dokonca o niečo liečivejšie účinky
ako obyčajný cesnak. Listy medvedieho cesnaku sa
zbierajú v apríli a môžu sa buď pokrájať na chlieb
podobne ako pažítka či žerucha, použiť do omáčok,
alebo užívať v podobe tinktúry.


Podbeľ
Pomáha prieduškám, ale aj pri zápale žíl. Na jar sa
zbierajú kvety krátko po rozkvitnutí, najlepšie podvečer. Sušený kvet sa používa ako pomocný liek pri
chorobách dýchacích ciest. Má aj močopudné a protizápalové účinky. Obklady pomáhajú pri zápale žíl,
zle sa hojacich ranách a ekzémoch. Dlhodobé a nad-
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Prvosienka jarná
Saponíny zrieďujú hlieny v dýchacích cestách, a tým
uľahčujú vykašliavanie. Vďaka obsahu trieslovín
pôsobí protizápalovo a flavonoidov močopudne.
Pomáha pri astme, bronchitídach, chrípke a nachladnutí. Účinky prvosienky sa zvyšujú kombináciou
podobne účinných liečivých rastlín, ako sú podbeľ,
materina dúška, aníz, sladkovka hladkoplodá, do
prieduškových čajových zmesí. Nie je vhodné kombinovať ju s liekmi na vysoký tlak.

Žihľava dvojdomá
Čistí krv, má protivírusové a močopudné účinky. Čerstvá pŕhľava je zdrojom železa, horčíka a vápnika,
obsahuje vitamíny C a B a provitamín A. Čaj zo žihľavy prelieči obličky, žlčník i pečeň, pomáha pri anémii, alergii, takisto pri leukémii, artérioskleróze, chro
nických bolestiach kĺbov i osteoporóze.

Čakanka obyčajná
Podporuje látkovú premenu, povzbudzuje chuť do
jedla, podporuje trávenie a vylučovanie žlče. Zlepšuje metabolizmus organizmu. Kombinuje sa s inými
liečivými rastlinami do redukčných, metabolických
a žlčníkových čajových zmesí. Jej užívanie však nie
je vhodné s liekmi na kardiovaskulárny systém. U citlivých jedincov môže vyvolať alergické kožné reakcie
a zápaly kože, predávkovanie môže vyvolať spomalenie srdcového rytmu.

Pre vás
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KLÍČKY – KĽÚČE K ZDRAVIU?
Ak patríte k tým, čo sa snažia zdravo stravovať, určite ste už natrafili na odporúčania
zaradiť do svojho jedálnička naklíčené semená. Internet je plný informácií
o ich takmer zázračných účinkoch, no väčšinou sú tieto tvrdenia bez uvedenia
dôveryhodného zdroja. Ako je to teda naozaj? Sú klíčky skutočne také zdraviu
prospešné?
Známy odborník na zdravú výživu MUDr. Igor Bukovský klíčené semená sám nepestuje a konzumuje ich len
občas. Považuje ich však za hodnotnú súčasť stravy
– najmä v zimnom období. „Z naklíčených semien sú
podľa mňa najlepšie, dokonca úplná bomba, alfaalfa
(lucerna siata) a hlavne brokolica. Brokolicové klíčky
obsahujú niekoľkokrát viac silných protirakovinových
látok ako dospelá brokolica,“ hovorí.

blahodarné pocity naozaj neprivodia. A v žiadnom
prípade neskúšajte naklíčiť a konzumovať morené
semená určené pre záhradkárov.

Zároveň však upozorňuje, že laici si môžu nesprávnou prípravou a pestovaním spôsobiť aj zdravotné
ťažkosti. „Hygiena je pri klíčkoch veľmi dôležitá, aby
si človek neurobil nejakou skrytou plesňou viac škody
ako osohu,“ zdôrazňuje. Aby pri klíčení nenastali hnilobné procesy, semená je potrebné preplachovať
aspoň dva, tri razy za deň, pričom klíčenie trvá dva až
päť dní.

Ako vlastne chutia
Zjednodušene povedané, pripomínajú šťavnatú zeleninu. Niektoré sa chuťovo podobajú na sladký hrášok
alebo kukuricu. Výhodou klíčkov je pestrosť využitia
– do šalátov, polievok, ryže, k rybe, ale i na chlieb či
k cestovinám. Klíčky ako kľúče k zdraviu odporúča
napríklad aj MUDr. Katarína Juríková, ktorá o nich
napísala celú knihu.
Čím sú teda výnimočné? Predovšetkým vysokým
obsahom enzýmov. Sú to látky, bez ktorých nemôžu
v tele poriadne prebiehať žiadne procesy. Naklíčené
semená majú tiež niekoľkokrát vyšší obsah minerálov
a vitamínov ako ich „suchá“ alebo „dospelá“ verzia.

Navyše, nie všetky klíčky sa môžu jesť surové – napríklad klíčky fazule či sóje vám bez tepelnej úpravy

Nechať naklíčiť možno takmer každé zrno či semeno.
Či už zeleniny, olejnín, obilnín, strukovín i ďalších. 

Zelenina

Olejniny

Strukoviny

Obilniny

Ostatné

brokolica,
reďkovka,
kapusta,
žerucha, rukola

slnečnica,
sezam,
horčica

hrach,
fazuľa,
šošovica,
sója

pšenica,
jačmeň,
proso,
ovos, ryža

lucerna,
ďatelina,
pohánka

Ak sa rozhodnete zaradiť klíčky do svojho jedálneho lístka, pamätajte, že aj pri nich platí „s mierou a rozumom“. Ani kilo zdravých klíčkov vám totiž pestrú stravu nenahradí.
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VESELÁ NÁVŠTEVNÁ
MIESTNOSŤ V BOJNICKEJ
NEMOCNICI
O tom, že v nemocnici je možné tráviť čas aj príjemne, sa presvedčili malí pacienti
hospitalizovaní na detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Bojniciach.
Nevyužitú miestnosť starej vyšetrovne sme premenili na veselú detskú izbu.
Prázdna miestnosť prešla rukami architektov, majstrov a maliarov a za necelý mesiac sa premenila na
modernú a útulnú návštevnú miestnosť. Bude slúžiť na
stretnutia malých pacientov s ich rodinami a blízkymi,
na hry, kreslenie či sledovanie televízie.

	
  

televízie. K dispozícii je aj priestor na prebaľovanie,
hygienu a dojčenie pre najmenších pacientov a ich
mamičky.
Pri slávnostnom odovzdaní návštevnej miestnosti
vedeniu nemocnice nechýbali ani zdravotní klauni
z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors,
ktorí do nemocnice priniesli humor, smiech a dobrú
náladu.
Projekt renovácie detských oddelení sa darí realizovať vďaka našej dlhoročnej spolupráci so združením
Osmijanko.
„Už siedmy rok spoločne renovujeme nemocničné
priestory s jediným cieľom – aby sa deti v nemocnici
cítili čo najpríjemnejšie. Za tento čas sa vďaka nám
podarilo zrekonštruovať a zútulniť mnoho návštevných miestností, izieb, detských kútikov či ambulancií,“
dodal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej

poisťovne Dôvera.

„Pre deti hospitalizované v nemocniciach je priestor,
kde prídu na iné myšlienky, veľmi dôležitý. Pri hre im
ubehne čas strávený bez rodiny omnoho rýchlejšie.
Navyše z nich opadne napätie a stres z nemocničného
prostredia, čo pomáha k rýchlejšiemu uzdraveniu,“
povedala riaditeľka združenia Osmijanko Jana Pecsérke Kubranská.
Kompletnou rekonštrukciou prešli staré steny
i podlahy. Pribudla nová sanita, nábytok aj množstvo
hračiek. Nová návštevná miestnosť je rozdelená do
viacerých funkčných zón. Zóna kreslenia a tvorenia
priamo pod oknom, zóna na hranie a pozeranie
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VRÁŤME DETI DO PRÍRODY
Rodičia, ruku na srdce – koľkokrát ste uzemnili svoje deti slovami: nerob to? Zakázali
im liezť na strom či behať po lese? A spomeňte si na vlastné detstvo – nebolo
krajšie ako detstvo dnešných detí, ktoré presedia pri počítači celé hodiny? Využite
jarné počasie, krásu prebúdzajúcej sa prírody a vráťte ju vašim deťom – je pre ne
mimoriadne dôležitá.
Vzťah detí a prírody už dlhodobo skúma britská organizácia National Trust. A jej zistenia sú alarmujúce,
v priebehu jedinej generácie sa z detí stali domasedi.
• Menej ako 10 % detí sa hráva v prírode alebo
vonku na miestach mimo záhrady.
• Pred 30 rokmi to bolo až 50 %.
• Počet detí, ktoré končia v nemocnici po páde
z postele, je 3x vyšší ako počet detí, čo sú hospitalizované z dôvodu pádu zo stromu.
• Polovica všetkých detí má zákaz loziť po stromoch.
• Hry vonku, hoci len na záhrade, zažíva pravidelne
každý týždeň sotva 50 % všetkých detí.
Podľa generálnej riaditeľky National Trust Fiony Reynoldsovej deti potrebujú prírodu k šťastiu, pretože im
okrem iného poskytuje jedinečný priestor pre hry
a zábavu. „Je veľmi znepokojujúce, že detí, ktoré
nemajú možnosť chodievať do prírody, dramaticky
pribúda. Stavanie bunkrov, vitie vencov, lozenie po
stromoch – to sú pre deti nezabudnuteľné zážitky,
o ktoré ich neprávom ochudobňujeme,“ tvrdí.
Aj keď Briti priznávajú, že štatistiky za ich krajinu sú
oveľa horšie ako vo zvyšku Európy, tento negatívny
trend je podľa National Trust celosvetový.
Kontakt detí s prírodou sa aj na Slovensku zužuje na
občasné vychádzky do parku alebo na detské ihrisko.
Detská psychologička Mirina Hochelová však dúfa,
že situácia u nás nie je až taká vážna ako v Británii,

pretože pobyt detí v prírode je aj podľa nej nenahraditeľný.
„Prvé hľadisko je zdravotné, pohyb na čerstvom vzduchu je pre deti veľmi dôležitý. Príroda je prirodzené
prostredie človeka, mimoriadne podnecuje kreativitu
detí, predstavivosť, dáva im príležitosti zažiť radosť
z dobrodružstva. Je to pre ne najprirodzenejšie laboratórium života,“ zdôrazňuje.
Vďaka skúsenostiam a zážitkom v prírode sa podľa
nej neskôr ľahšie naučia zvládať rôzne životné situácie. „Príroda vedie deti k obozretnosti, sústredeniu sa,
učí ich, že nie všetko v živote je bezpečné, že naokolo
sú rôzne nástrahy a prekážky, ktoré treba zdolať,
a napriek tomu to môže byť zábava. Učí ich, že život je
krásny práve tým, aký je pestrý. Presne ako príroda,“

uzatvára Mirina Hochelová.
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NEHRB SA A CVIČ!
Vystri sa, lebo ti narastie hrb – kto by z detstva nepoznal toto varovanie? Aj keď sa
zdá prehnaným, opak je pravda. Až štyria ľudia zo sto majú na Slovensku chrbticu
pokrivenú skoliózou, čo je viac ako 200-tisíc. A u 80 % z nich je príčina vzniku
ochorenia neznáma. Skolióza je jedno z najčastejších ochorení chrbtice. A keďže
nebolí, pacienti i rodičia ju často podceňujú.
Pritom následky neliečenej skoliózy môžu byť naozaj
vážne. Nejde len o fyzické ťažkosti, ale pre mladého
človeka majú aj vážny vplyv na psychiku. Pohľad na
pokrivené telo v zrkadle býva preňho veľmi bolestivý.
Čím skôr choroba prepukla, tým rýchlejšie sa môže
rozvíjať. Najväčší nárast býva medzi 11. až 13. rokom
u dievčat a medzi 14. až 16. rokom u chlapcov.
Nenechajte ju zájsť priďaleko
Našťastie, skolióza je ochorenie, ktoré sa dá spomaliť, až celkom zastaviť. A vo väčšine prípadov
nie sú potrebné ani vážnejšie lekárske zákroky.
Všetko majú v rukách rodičia. Aspoň raz za mesiac by

mali skontrolovať, či sa u ich dieťaťa nezačínajú prejavovať deformácie chrbtice.
Kontrola držania tela
• Začnite od krku, pozorujte asymetriu chrbta, či
nemá jedno plece nižšie ako druhé, či mu viac
nevytŕča lopatka a pod.
• Potom požiadajte dieťa, aby sa predklonilo
a pomaličky sa narovnávalo. Sledujte, či sa dvíha
prirodzene, či sa chrbtica nevychyľuje do strany
alebo či sa na jednej polovici nevytvára hrb.
• Pozorujte dieťa pri chôdzi – zamerajte sa na rovnomernosť kroku, či nekríva, neohýba chrbát.
• Ak máte pochybnosti, obráťte sa na lekára.

Zdravý život
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„O skolióze hovoríme, ak je zakrivenie väčšie ako
10 stupňov, ak je menšie, ide o chybné držanie tela,“
vysvetľuje prednosta Detskej ortopedickej kliniky LF
UK Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD.

rúča okrem liečebnej telesnej výchovy aj liečbu korzetom. Rovnako však i táto skupina pacientov môže športovať, vhodné je plávanie, lyžovanie, bicykel i cviky
na fitlopte. Vylúčiť treba športy s doskokmi, dopadmi
a kontaktné športy.

Šport lieči
Základnú liečbu predstavuje správne vedená rehabilitácia. Teda žiadne také „nenamáhaj sa, odpočívaj,
máš chorú chrbticu“, ale naopak – cvičenie a vhodné
športy robia malé zázraky.

Aj u pacientov so zakrivením nad 50 stupňov a po
operácii (cca 8 mesiacov) je pohyb žiaduci. Vhodné
je plávanie, bicykel a neskôr aj bežná záťaž bez
doskokov, pádov a vrcholového športu.

„Pri skoliotických krivkách do 20 – 25 stupňov je
vhodný rekreačný šport. Najmä joga, plávanie,
karate či iné, kde dochádza k rovnomernému naťahovaniu svalov. Jednostranné športy ako hokej či tenis
sú nevhodné, rovnako ako vrcholový šport,“ spresňuje
profesor Kokavec.
Pri skoliotických krivkách od 25 do 40 stupňov odpo-

Cvičenie ako prevencia
Pre inak zdravé deti, ktoré majú len malé zakrivenie
chrbtice, výborne účinkujú ako prevencia jednoduché
cviky. Napríklad úklony do strán či rotácie trupu vo
vzpriamenom stoji, naťahovanie v ľahu a podobne.
Najvhodnejšie cviky odporučí pacientovi odborný
lekár. Potom už je len na pacientovi a jeho rodičovi,
aby jeden poctivo cvičil a druhý na to zodpovedne

dohliadal.

PORADŇA PRE MAMIČKY
Prvé dieťatko je pre rodičov veľkým otáznikom. Kedy prikrmovať, ako bojovať
s rastúcimi zúbkami, cvičiť s dieťatkom či radšej plávať? Radi vám v tomto náročnom
a zároveň najkrajšom životnom období poradíme. So svojimi otázkami sa môžete
obrátiť aj na našich revíznych pediatrov prostredníctvom e-mailu:
poradna@dovera.sk
Mám malé dieťa, kedy ho treba začať prikrmovať?
S príkrmami je možné teoreticky začať najskôr po
ukončenom 4. mesiaci zeleninovým, mäsovým príkrmom, neskôr ovocným, ale nemusíte sa ponáhľať, ak
bábätko priberá, stačí aj ukončený 5. mesiac. S príkrmami buďte veľmi opatrná, začnite raz denne s 1-2
lyžičkami 1 druh zeleniny bez soli, postupne zvyšujte
dávku po dňoch, až úplne nahradíte 1 dávku mlieka
alebo príkrm + mlieko. Určite však minimálne 3-4 dni
podávajte dieťatku ten istý príkrm. Ak sa nevyskytnú

prejavy žiadnej neznášanlivosti, môžete pridať ďalší
druh zeleniny. Neočakávajte, že vaše dieťatko zje
na posedenie v poloľahu mištičku kaše. Starí múdrejší
pediatri tvrdili, že dieťatko má za príkrmom „ísť“ (nie
chodiť), a stále to platí.
Treba prikrmovanému dieťaťu dávať s prvým
príkrmom aj vodu?
Vodu pre bábätká odporúčajú od narodenia,
pokojne ju môžete dávať vo forme vody pre dojčatá,

napr. Lucky.
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Pomôcky:
Meit, en,
Atys, Abú,
Nur, Meit,

Rieka
v Iráne

Vyhynutý
kočovník

Preletenie

Japonská
dĺžková
miera

Skratka
valuty

2. časť
tajničky

Národ

Výbežok
pevniny
do mora

Arabský
básnik

Skôr (prísl.)
4. časť
tajničky

Atóm,
po česky

Varením
pripravia
Stŕpnutie
šije(lek.)
Autor:
Jozef Blaho

Nemecký
skladateľ
(1786-1826)

Poľské
vlákno

Dopravné
spoje
Udieral
Francúz.
matematik

5. časť
tajničky

Tromf
v kartách
Nemecký
sochár
Syn
Herakla a
Omfaly

Výkvet

Ukazovacie
zámeno

Lyrickoepická
báseň

Dámska
šatovka

Európska
norma

Žliabok
v omietke

Skratka
knokautu

Knižka

Krík
Polodrahokam

Kôrovec

Zvyšok
po ohni

Pozýva

Značka
nitu

Jestvujeme

Dravý nočný vták

Planétka
Žen. meno

Skrútilo
Ani (bás.)

1. časť
tajničky

Meno
Eriky

Yterbium
(zn.)

Pieseň,
nápev

3. časť
tajničky

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: mobilná aplikácia Dôvera.
Výhercom z minulého čísla krížovky je pán Ing. Gejza Neuwirth z Bratislavy, ktorý získal wellness víkend v Kúpeľoch
Červený Kláštor Smerdžonka. Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca júna na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, Odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu novej tajničky čaká opäť zaujímavý darček.
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PORADŇA
PSYCHOLÓGA
S manželom máme 11-ročnú dcéru, ktorá
navštevuje základnú školu v Bratislave.
V poslednom čase nás trápi dcérino správanie a po konzultácii s viacerými rodičmi
sme zistili, že ani zďaleka nie sme jediní.
Dcéra každý deň po príchode zo školy rozpráva o materiálnych veciach, ktoré majú
spolužiaci a kamaráti, a žiada nás, aby
sme jej kúpili rovnaké. Mám pocit, že deti sa
v škole doslova predháňajú, kto má drahšie
a novšie oblečenie, tenisky, mobil či tablet.
Obaja s manželom chodíme do práce a naše
príjmy postačujú na spokojný život, avšak
nemôžeme si dovoliť nakúpiť všetko, o čo
nás dcéra žiada. Vieme, že to nie je správne.
Samozrejme, že nám robí radosť, keď je
dcéra šťastná a má všetko, po čom túži. Ako
jej však máme vysvetliť, že nemôže mať
všetko, čo jej spolužiaci? Že život nie je len
o peniazoch a svoju osobnosť a rešpekt
ostatných si nemožno budovať na drahých
mobiloch a značkovom oblečení?
Pri čítaní vašej otázky ma potešilo, že viacerí rodičia rozmýšľajú tak ako vy a majú triezvy pohľad na
súčasný trend (nielen) detí a tínedžerov. Preceňovanie
materiálnych vecí na úkor vzťahov a spoločne prežitého času a zážitkov je dnes v rodinách veľmi časté.
Vaša dcéra vkročila do obdobia dospievania
(puberty) a kopírovanie rovesníkov je jej sprievodným
prejavom. Sú pred ňou roky hľadania vlastnej identity
a orientácie v každom smere. Chce sa páčiť, byť atraktívna, niečím zaujať a v jej ponímaní na to potrebuje
exkluzívne veci. Takto sa u dospievajúcich často dostávajú do rozporu normy a hodnoty rodiny a rovesníkov,
čo môže byť zdrojom problémov v požiadavkách.

Dieťa chce to, čo majú kamaráti (správať sa tak, ako
očakávajú kamaráti), ale doma mu také požiadavky
či správanie neprechádzajú.
Dôležité je nestratiť s dcérou kontakt, neuchyľovať sa
k rezolútnym odmietnutiam, ale o všetkom sa rozprávať, mať spoločné aktivity. Niekedy sa deti uchyľujú
k materiálnemu, ak im niečo dôležité v rodine chýba,
napríklad čas, porozumenie či láska rodičov. Rodičia
sú takí zameraní na materiálne zabezpečenie rodiny,
že si ani neuvedomia, ako strácajú so svojimi deťmi
kontakt.
Nebojte sa niekedy dcére odmietnuť, ak má neúmerné požiadavky. Inokedy ju zaktivizujte, aby pre
to, po čom túži, aj sama niečo urobila. Alebo jej predostrite viac možnosti, z ktorých si môže vybrať len niečo.
Žiadne dieťa neutrpí životnú traumu, keď nedostane
materiálne „vychytávky“, ale môže ju utrpieť nedostatkom rodičovskej lásky, času či ich nevšímavosťou. 

Potrebujete radu?
Máte otázku na našich revíznych lekárov alebo
potrebujete poradiť od detskej psychologičky?
Vaše otázky môžete adresovať na poradna@dovera.sk.
Do predmetu správy uveďte: časopis Dôvera. Jednu
z vašich otázok vyberieme a odpoveď zverejníme v
nasledujúcom časopise Dôvera.
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ROČNÉ ZÚČTOVANIE
Opäť sa blíži termín, keď vám vypočítame a zašleme výsledok vášho ročného
zúčtovania poistného. Prinášame vám najčastejšie otázky a odpovede k tejto
aktuálnej téme.
V roku 2013 som mal mesačne mzdu cca
1 200 € a tiež mi bol vyplatený dovolenkový
plat cca 4 200 a vianočný plat 5 000. Mám
podať ročné zúčtovanie poistného?
Nie, sám nemusíte ročné zúčtovanie podávať.
Ročné zúčtovanie vám vykoná zdravotná poisťovňa.
A vykonáme ho podľa údajov, ktoré nám oznámil váš
zamestnávateľ. Výsledkom bude nedoplatok poistného, pretože ste mali tzv. kolísavé príjmy, t.j. mali ste
mesačne príjmy do sumy 3 930 eur a mali ste aj platy
nad túto sumu. Váš zamestnávateľ počas roka mohol
vypočítať preddavok najviac zo sumy 3 930 eur.
Z dovolenkového a vianočného platu vám v ročnom
zúčtovaní poistného teda vznikne nedoplatok.
Ako živnostník som v roku 2013 platil
mesačné odvody. Tiež mi boli v tom roku
vyplatené podiely na zisku z roku 2012
v sume 50 000. Musím zaplatiť poistné aj
z týchto podielov na zisku?
Áno, aj podiely na zisku za rok 2012 vyplatené
v roku 2013 sú vymeriavacím základom, z ktorého sa
vypočítava poistné. Sumu dividend oznámite zdravotnej poisťovni Oznámením o príjmoch za rok 2013.

Základ dane z príjmov zo živnosti za rok 2013 nám
oznámi elektronickou dávkou Finančná správa Slovenskej republiky, v ktorej sú údaje o podaných daňových priznaniach. V ročnom zúčtovaní poistného sa
vaše základy zo živnosti a z dividend zrátajú a vypočítame vám výsledok ročného zúčtovania.
Ako mám postupovať, ak nesúhlasím
s nedoplatkom poistného, ktorý ste mi oznámili v ročnom zúčtovaní poistného?
Ak nesúhlasíte s nedoplatkom, môžete voči nemu
podať námietky. A to najneskôr do 15 dní odo dňa
prevzatia zásielky, ktorou sme vám oznámili sumu
nedoplatku. Ustrážte si, prosím, túto lehotu, pretože
na námietky po lehote zdravotná poisťovňa nemusí
prihliadnuť. V námietkach uveďte dôvody a prípadne
priložte dôkazy preukazujúce vaše námietky. Ak
námietky nebudú odôvodnené, zdravotná poisťovňa na ne neprihliadne. Napríklad ak uvediete
iba Nesúhlasím s nedoplatkom, takéto námietky
nie sú odôvodnené a suma nedoplatku sa nezmení.
Námietky môžete podať elektronicky na našej stránke
www.dovera.sk/rz, na našej ktorejkoľvek pobočke
alebo písomne na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
Prečo ste mi poslali ročné zúčtovanie
poistného na adresu trvalého pobytu, keď
som vám už dávno oznámil, že sa tam nezdržiavam a žiadam o zasielanie korešpondencie na moju kontaktnú adresu? Vašu zásielku
som si preto nemohol na pošte vyzdvihnúť.
Zákon o zdravotnom poistení nám káže zásielku
o výsledku vášho ročného zúčtovania ako samopla-
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titeľa zasielať na adresu trvalého pobytu, a to doporučene do vlastných rúk. Preto našim poistencom
odporúčame zriadiť si na pošte službu doposielania
zásielok na korešpondenčnú adresu. V prípade
vášho záujmu zdravotná poisťovňa vám zašle ročné
zúčtovanie ešte raz aj na korešpondenčnú adresu.
Údaje a podrobnosti o vašom ročnom zúčtovaní
poistného nájdete aj na našej Elektronickej pobočke.
Som doma s dieťaťom, poberám rodičovský príspevok a poistné teda za mňa platí
štát. Popri tom som v roku 2013 na dohodu
o vykonaní práce zarobila cca 2 200 . Vráti
mi zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní
poistného zaplatené odvody, ktoré mi počas
roka 2013 strhol môj zamestnávateľ?
Nie, zdravotná poisťovňa zaplatené preddavky
nevráti. Za zamestnanca – dohodára – zamestnávateľ oprávnene a správne vykázal, vypočítal a odviedol preddavky na poistné zo skutočne dosiahnutého
príjmu zo závislej činnosti. V tomto prípade je platiteľom poistného aj váš zamestnávateľ a aj štát.
Predal som v marci 2013 dom po rodičoch. Príjem z predaja domu som riadne priznal v daňovom priznaní a odviedol som aj
daň. Musím z tohto príjmu zaplatiť aj zdravotné odvody? A ak áno, prečo?
Áno, z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani
z príjmov (čo je aj príjem za predaj nehnuteľnosti) sa
v ročnom zúčtovaní poistného vypočítava poistné na
verejné zdravotné poistenie. A to preto, lebo podľa
zákona o zdravotnom poistení základ dane z týchto
príjmov je vymeriavacím základom na určenie poistného. Základ dane zistíme z elektronickej dávky
Finančnej správy Slovenskej republiky, ktorá obsahuje
údaje o podaných daňových priznaniach.
Naša 16-ročná dcéra študuje na gymnáziu. Popri tom hrá tenis, z čoho má aj príjmy.
O príjmoch je podané daňové priznanie
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a zaplatená je aj daň. Je potrebné v ročnom
zúčtovaní poistného zaplatiť z tohto príjmu aj
zdravotné poistenie?
Nie, z týchto príjmov z podnikania podľa § 6 zákona
o dani z príjmov vaša dcéra neplatí poistné na verejné
zdravotné poistenie. Na účely zákona o zdravotnom
poistení osoba do dovŕšenia 18 rokov veku nie je
z titulu dosahovania týchto príjmov samostatne zárobkovo činnou osobou. Za vašu dcéru ako študentku je
platiteľom poistného štát.
Poslali ste mi výkaz nedoplatkov, ale od
novembra 2013 som bol zo zamestnania prepustený. Odvtedy som evidovaný na úrade
práce a poberal som iba podporu. Prečo
mám platiť nedoplatok zo zamestnania, keď
odvody platil môj zamestnávateľ?
Môžeme predpokladať, že počas roka ste mali
tzv. kolísavé príjmy, to znamená, že ste mali príjmy
do 3 930 mesačne a mali ste aj príjmy nad túto
sumu (napríklad ste mohli mať v niektorých mesiacoch vyplatené odmeny alebo ste mali vyplatené
odstupné). Váš bývalý zamestnávateľ počas roka
mesačný preddavok vypočítaval najviac zo sumy
3 930. V ročnom zúčtovaní poistného sa však spočítajú vaše príjmy dosiahnuté za celý rok a výsledkom je
váš nedoplatok v časti za zamestnanca. Pretože už nie
ste zamestnaný, túto časť nedoplatku musíme uplatniť
voči vám ako fyzickej osobe. V časti za zamestnávateľa sme uplatnili nedoplatok voči vášmu bývalému
zamestnávateľovi.
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Klinika s najdostupnejšou
databázou darcov

Spoľahnite sa
na najprepracovanejší darcovský
program s dostupnosťou oocytov
a embryí bez zbytočného čakania.
Repromedica je najmodernejšia
klinika reprodukčnej medicíny
na Slovensku, ktorá sa špecializuje
na liečbu neplodnosti. Zverte sa do rúk
tímu odborníkov a zažijete profesionálne
zaobchádzanie s ľudským prístupom.

zažľdao vvýšaky 200 €
ch
h výkono
c
ý
n
d
r
a
d
an
pri nadšt e poistencov
n
le pr

ReproMedica, s.r.o.
Búdkova 26
811 04 Bratislava
infolinka*: 0800 700 190
tel.: 02/209 216 90
mob.: 0903 99 26 26
e-mail: info@repromedica.sk
www.repromedica.sk
*infolinka nie je spoplatnená

