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Koža si všetko
pamätá
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mamičku a dieťa do
18 rokov veku
Bezpečné lieky
budú naživo
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Vedeli ste, že?
... sme pre našich pacientov podpísali
zmluvu o spolupráci s Protónovým
centrom v Prahe? Poistenci Dôvery
s vybranými onkologickými ochoreniami
tak získali priamy prístup k liečbe
protónovým ožarovaním v jednom
z najmodernejších zdravotníckych
zariadení v Európe.
... dôchodcovia a zdravotne
postihnutí už majú na účtoch späť
peniaze za lieky nad rámec limitu
spoluúčasti? Podľa platného zákona
sme poistencom vrátili doplatky za
lieky, ktoré si pacienti vybrali v lekárni
počas prvého kalendárneho štvrťroka
2014. V prípade Dôvery išlo o 3 802
poistencov a o sumu takmer 70- tisíc eur.
Z celkového počtu poistencov, ktorí mali
na vrátenie doplatku nárok, je 1 954
zdravotne ťažko postihnutých, 1 848 je
dôchodcov. Najvyšší doplatok vo výške
412 eur sme vrátili 46-ročnej žene.
... vlani išlo viac ako 15-tisíc našich
poistencov do kúpeľov? Najviac ich
absolvovalo kúpeľný pobyt, kde im
zdravotná poisťovňa uhrádza okrem
zdravotnej starostlivosti aj ubytovanie
a stravu. Dôvera za kúpeľnú liečbu
ročne zaplatí 11,3 milióna eur.
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Pre vás

MILÍ ČITATELIA,
leto je v plnom prúde, viac času venujeme oddychu, mnohí z nás spolu s rodinami vyrážame na
dovolenku. Zdravotné poisťovne sa trochu vymykajú tomuto trendu, pretože sa pripravujú na finiš
v nábore nových poistencov, do cieľovej rovinky
vbehnú v septembri.
Veľmi dobre viete, že práve v tomto období vždy
prídeme s niečím novým, aby sme Vás zaujali
a dali Vám ďalší dôvod, prečo byť verný Dôvere.
Veríme, že oceníte rozšírenie našej výhody spojenej s preplácaním doplatkov na lieky. Odteraz
si túto výhodu môžu čerpať všetky deti do dovŕšenia 18. roku veku a ich mamičky. Platnosť sa
predĺžila do konca roka 2015, výhoda platí pre
našich súčasných aj budúcich poistencov. Ak si
zoberieme, že na Slovensku máme okolo 85-tisíc
rodín, ktoré majú tri a viac detí, tak naša výhoda
pre rodinu predstavuje mesačnú mzdu (3 deti
x 100 € + 100 € pre mamu). Radi by sme im takto
dali aspoň jeden dôvod na radosť a zábavu, veď
baviť sa je zdravé.
To však nie je všetko. Zdravotnú starostlivosť
nezabezpečuje zdravotná poisťovňa, ale
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Vás
lekári, my takmer celú starostlivosť platíme
a snažíme sa, aby všetko prebehlo, ako má,
a liečbu ste dostali čo najskôr. Preto sme sa zaviazali schvaľovať každú plánovanú operáciu či inú
odkladnú zdravotnú starostlivosť do 3 pracovných dní. Samozrejme, presný termín nástupu na
hospitalizáciu určuje lekár alebo nemocnica.
Aká by sme to boli inovatívna zdravotná poisťovňa, keby sme nemali pripravenú horúcu
novinku. Našou silnou stránkou sú elektronické
služby, uvedomujeme si, že rýchla výmena infor-

mácií medzi pacientom, poisťovňou a lekárom je
základom kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Preto
neustále zlepšujeme našu Elektronickú pobočku,
plne nahrádzajúcu služby kamennej pobočky.
Máme tak najväčšie pokrytie, veď prístup k Elektronickej pobočke majú všetci naši poistenci (1,43
milióna) po celom Slovensku. Nepotrebujú mať
ani počítač, stačí im smartfón a naša aplikácia
Dôvera.
Dokončujeme novú službu, vďaka nej bude
výmena informácií o Vašom zdraví a liečbe
takmer okamžitá. V nemocnici Vám lekár pri
vyšetrení predpíše liek a Vy si ho hneď v lekárni vo
vestibule nemocnice vyberiete. Informácia o tom
sa okamžite prenesie do systému, a keď vzápätí
vkročíte do ďalšej ambulancie iného lekára, ten
už bude mať prehľad o všetkých Vašich liekoch
vrátane toho najčerstvejšieho. Liečba sa stane
bezpečnejšou a kvalitnejšou.
Nechajte sa zakrátko prekvapiť, dovtedy si užívajte leto, a ak to len trochu ide, bavte sa spolu so
svojimi najbližšími.

Radomír Vereš
riaditeľ úseku financií
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
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DÁVAME VÁM VIAC
Páči sa vám naša novinka preplácania doplatkov za lieky? Vyskúšajte aj ostatné
výhody, ktoré vám dáva iba Dôvera.
Viac zo zdravotnej starostlivosti
Plánujete bábätko a nedarí sa? Nárok na zľavu vo
výške 10 % majú naši poistenci na vybrané zákroky
absolvované na klinike reprodukčnej medicíny na
Slovensku ReproMedica.
Zľavy na jednotlivé zákroky sa sčítavajú a každý
poistenec tak môže čerpať celkovú zľavu až do
výšky 200 eur. Zľavy sa vzťahujú na rôzne výkony
od vyšetrenia spermiogramu, liečebné metódy
na odstránenie neplodnosti, sledovanie, kultiváciu
a prenos embryí.
Ak máte záujem o cenník a výšku zliav pre poistencov
Dôvery platné pre jednotlivé zákroky, kontaktujte
odborný personál kliniky. Kontakty nájdete na stránke
www.repromedica.sk.
Viac pre darcov krvi
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.
Darcovia krvi majú u nás vitamínový doplnok grátis.
Očkovanie proti rakovine krčka maternice
Ak chcete ochrániť svoju dcéru pred rakovinou
krčka maternice, dajte ju zaočkovať. Všetkým
našim 11-ročným poistenkám (odo dňa dovŕšenia
11. roku do dňa dovŕšenia 12. roku) poskytujeme
na očkovanie príspevok. Čím je u nás dlhšie, tým je
príspevok vyšší.

Očkovanie proti hepatitíde A a B
Zaplatíme vám polovicu z ceny všetkých troch dávok
vakcíny proti žltačke A a B. Podmienkou je, že máte
aspoň 16 rokov.
Očkovanie proti chrípke
Od septembra do konca februára vám kompletne
preplatíme očkovanie proti chrípke. Zaočkuje vás váš
všeobecný lekár, deti pediater.
Očkovanie proti pneumokokom
V súčasnosti patrí očkovanie proti pneumokokom
k povinnému očkovaniu zo zákona. Ak vaše dieťa
nebolo povinne zaočkované, dá sa to urobiť aj
dodatočne a zadarmo. Zaočkovať sa môžu dať aj
staršie deti a dospelí.
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde
Výlety do prírody môžu byť v istých lokalitách
nebezpečné. Pred kliešťovou encefalitídou vás môže
ochrániť očkovanie. Tretiu dávku vám kompletne
preplatíme.
Zľavy na nadštandardné izby v nemoc.
V uplynulom roku sme v ôsmich nemocniciach,
patriacich do siete Svet zdravia, vybudovali spolu
16 nadštandardných izieb. Tento rok k nim pribudnú
ďalšie štyri. Naši poistenci ich môžu využívať
s 50-percentnou zľavou.
Výška poplatku za využitie nadštandardnej izby je
v každej nemocnici individuálna a pohybuje sa od
15 do 20 eur (deň/izba). Všetci poistenci Dôvery
zaplatia za pobyt v nadštandardnej izbe oproti

ostatným poistencom len polovicu.
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STO PLUS STO EUR PRE MAMIČKU
A DIEŤA DO 18 ROKOV VEKU
Rozširujeme výhodu pre všetky deti a ich mamičky. Nielen bábätkám, ale už aj
ostatným deťom do 18 rokov a ich matkám preplatíme doplatky za lieky predpísané
na recept, každému až do výšky 100 eur.
Rodiny to dobre poznajú. Ich často napnutý rozpočet ešte viac ohrozuje, ak deti náhle ochorejú. Choré
nebývajú len bábätká, ale aj tínedžeri, ktorí okrem liekov potrebujú kopu peňazí na školu či rôzne záujmy.
Núdzu o peniaze majú najmä viacdetné rodiny.
Podľa dostupných údajov z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny je takých rodín približne 85-tisíc.
Pomocnú ruku ponúkame preplácaním doplatkov za
lieky na recept. Po novom až do 100 eur preplatíme
doplatky na lieky na recept nielen batoľatám do
dvoch rokov, ale všetkým deťom až do 18 rokov veku
a ich maminám.
To znamená, že ak má mamička čerstvo narodené
bábätko a k nemu doma ešte 5-ročného šibala, teraz
môžu spolu ušetriť až 300 eur. Jednou z podmienok
je, že ona i deti musia byť poistení v Dôvere. „Chceme
ešte viac vyjsť v ústrety rodinám, ktoré majú počas
výchovy detí nemalé výdavky v každom ich veku. Doteraz využilo túto výhodu viac ako 8 538 detí a 3 315
mamičiek. Sme rodinná poisťovňa, rozšírenie našej
výhody na všetky deti až do 18 rokov je preto logickým krokom,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera.
Ako získať výhodu?
Využite Elektronickú pobočku, kde vyplníte
jednoduchú elektronickú žiadosť. Ak ste náš
poistenec, stačí, keď máte Elektronickú pobočku vy
a svoje dieťa si v nej len pridáte. Ak je u nás poistené
iba vaše dieťa, aktivujte mu jeho vlastnú Elektronickú
pobočku na stránke www.dovera.sk.

Doplatok preplatíme len prostredníctvom bankového
prevodu na účet uvedený v elektronickej žiadosti.
Kedy požiadať o preplatenie
Kedykoľvek, keď za lieky doplatíte aspoň tri eurá –
bez ohľadu na to, či sú na jednom recepte alebo na
viacerých. To znamená, že požiadať môžete vždy,
keď je na preplatenie suma aspoň tri eurá. Peniaze
zašleme do týždňa od podania žiadosti.
Ak budete mať na preplatenie sumu nižšiu ako
tri eurá, táto vám neprepadne. Môžete nás o jej
preplatenie požiadať cez Elektronickú pobočku do
troch mesiacov po skončení akcie, teda od 1. januára
2016 do 31. marca 2016. Podmienkou je, aby v čase
podania žiadosti boli žiadatelia poistení v Dôvere. 

Výhodu 100+100 už
využilo 8 538 detí
a 3 315 mamičiek.
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MOBILNÁ APLIKÁCIA DÔVERA
V MÚDRYCH HODINKÁCH AJ
OKULIAROCH

Už aj vy so sebou nosíte strojček, ktorý vám ráta kroky, alebo ste ešte ďalej a žijete
s hodinkami, ktoré vám zmerajú pulz, trasu, prevýšenie a po tréningu si svoju námahu
prezeráte v pekných grafoch v počítači?
SOS dáta prvej pomoci, mobilný preukaz poistenca a navigáciu do najbližšej lekárne, pobočky, na odber krvi či na pohotovosť.
Keďže sme o krok vpredu, zakomponovali sme
časti mobilnej aplikácie aj do prístrojov budúcnosti – Google Glass a smart hodiniek.
Ako prví dostali možnosť testovať mobilnú aplikáciu redaktori špecializovaného magazínu PC
Revue.
Redakcia najviac ocenila užitočnosť aplikácie,
„najmä ak si potrebujete v neznámom meste kúpiť
nejaké lieky. Najbližšia lekáreň môže byť pokojne
o dve ulice ďalej, no treba o nej vedieť. Táto aplikácia sa nám páčila a rozhodne posunie význam
používania takýchto hodiniek na vyššiu úroveň.“

Ak sa s modernými technológiami priatelíte už dnes,
v budúcnosti si určite nenechajte ujsť príležitosť nosiť
okuliare Google Glass alebo jedny zo smart hodiniek.
Potom budete môcť využívať aj mobilnú aplikáciu
Dôvera, ktorá vás hodinkami alebo okuliarmi s technológiou budúcnosti naviguje do najbližšej lekárne
alebo vám zavolá prvú pomoc.
Ešte len testujeme
Dôveru vo vrecku – vo svojom mobilnom telefóne
využíva viac ako 20-tisíc našich poistencov. Aplikácia im ponúka elektronickú zdravotnú kartu,

Čo vyskúšali novinári
Testovanie čakalo aj okuliare Google Glass. „Je to
veľmi dobrý nápad a vlastne spája spomínané možnosti hodiniek a telefónu. Hlasovým príkazom môžete
priamo zavolať pohotovostnú službu 112. Vyslovením
príkazu Find pharmacy sa zobrazia najbližšie lekárne
a dotykovou plochou na okuliaroch sa k nej môžete
nechať navigovať. Aplikácie so značkou Dôvera
hodnotíme pozitívne a páčia sa nám. Bez pochýb ide
o praktické využitie hodiniek a v budúcnosti aj Google
Glass. Konečne pribúdajú aplikácie, ktoré sú účelné

a nezameriavajú sa výhradne na zábavu.“

WWW.DOVERA.SK

Aktuality

LETO 14

BEZPEČNÉ LIEKY BUDÚ NAŽIVO
Služba Bezpečné lieky bude ešte tento rok naživo. Svoje lieky na predpis v nej
budete mať zaznamenané v okamihu, keď vám ich lekár predpíše na recepte.
Dôvod? Váš lekár tak získa prehľad o všetkých predpísaných liekoch a ich
prípadných duplicitách alebo liekových interakciách.
Nová služba pomôže pacientom, ktorí si počas
vyšetrenia nevedia spomenúť na názvy svojich liekov
a omylom by mohli užívať zbytočne duplicitné lieky.
Alebo také, ktoré sa navzájom bijú. Lekári budú vidieť
všetky predpísané lieky poistencov Dôvery bez rizika,
že pacient na niektoré dôležité zabudne alebo ich
zámerne nespomenie.
Informácie okamžite
Svoje lieky vidíte v Elektronickej pobočke už
dnes. Rovnako ich majú v Elektronickej pobočke
sprístupnené lekári. No údaje o tom, aké lieky
ste si vybrali v lekárni, sprístupňujeme so 4- až
6-týždňovým zdržaním. Prečo?
„Skôr sa o týchto liekoch nedozvieme. Kým v lekárni spracujú recept a pošlú ho k nám
na zaplatenie, ubehne nejaký
čas,“ vysvetľuje Radomír Vereš,
riaditeľ úseku financií v Dôvere. Takto nastavená
služba Bezpečné lieky pomáha odhaľovať liekové interakcie najmä u chronických pacientov. Tí
užívajú zväčša stále tie isté lieky, preto im informácia s časovým odstupom môže byť užitočná.
Výhoda pre akútnych pacientov
Aby sme pred duplicitnou liečbou a nežiaducimi
liekovými interakciami ochránili aj akútnych pacientov, museli sme v službe Bezpečné lieky spraviť pár
zmien. „Tou prvou, výraznou zmenou je zapracovanie
služby z Elektronickej pobočky priamo do softvéru
lekára,“ hovorí R. Vereš. Ten bude mať sprístupnené
pacientove údaje okamžite, ako zapne svoj počítač

a zobrazí si svojho pacienta. Nebude musieť otvárať
nové okno s Elektronickou pobočkou a tam hľadať
svojho pacienta ešte raz.
Lekár pacienta vyšetrí a predpíše mu v takto upravenom softvéri lieky. Lieky sa tak okamžite dostanú do
zoznamu všetkých užívaných liekov pacienta. Uvidieť
ich tak budú môcť aj ostatní lekári. A za pár minút.
„Znamená to, že táto pomôcka dokáže odhaliť
pacientov – cestovateľov, ktorí často ešte v jeden deň
navštívili tých istých odborníkov a dali si predpísať
u každého rovnaké lieky,“ dopĺňa R. Vereš. A upozorňuje, že vďaka tomu odstránime
nielen neúmyselné duplicitné predpisovanie liekov, ale aj ich znehodnocovanie. Každý rok končia v košoch
tony liekov, ktoré nikto neužíva.
Ušetríme prácu lekárnikom
To, že lieky online uvidí lekár, bude oproti súčasnosti veľká zmena. No na zmenu sa môžu tešiť
aj lekárnici. Recept, ktorý lekár pacientovi vytlačí, bude obsahovať čiarový kód. Ten lekárnikom
ušetrí mnoho ďalšej námahy pri spracovávaní receptov. Každý mesiac totiž musia všetky recepty,
ktoré im prídu do lekární, nahrávať ručne do svojich systémov a odosielať do zdravotných poisťovní. Len v Dôvere ide o viac než desať miliónov
receptov ročne! S receptom a čiarovým kódom im
táto pravidelná manuálna práca odpadá. Údaje
z receptu sa stiahnu samy prostredníctvom čiaro
vého kódu.
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AJ TAKTO SA „ROBÍ“
MEDICÍNA
Aj medzi lekármi v bielych plášťoch sa nájdu, žiaľ, čierne ovce. Svoju vynaliezavosť
nevenujú uzdraveniu pacienta, ale naopak. Vďaka vymysleným diagnózam zarábajú
na nič netušiacich pacientoch.
V prvom prípade istá všeobecná lekárka z okresu
Nové Zámky predpisovala svojim pacientom nadmerné množstvá nutridrinkov. Navyše, podľa údajov
z lekární, si ich pacienti vyzdvihovali nielen v blízkosti
ambulancie, ale aj vo vzdialenosti sto a viac kilometrov od nej.
Čo sú nutridrinky? Ide o vysokokalorickú výživu, ktorú
dostávajú pacienti s poruchami prijímania potravy či
onkologickí pacienti. Na predpísanie tejto výživy je
nutné odporúčanie špecialistu.
Lekárka na recepte uvádzala meno špecialistu, ktorý
výživu odporučil. Kontrola v zdravotnej poisťovni
Dôvera sa zamerala na to, či tieto lieky skutočne odporučili uvedení lekári. Výsledok? O pacientoch nevedeli, záznam o odporučení chýbal aj v zdravotnej
dokumentácii pacientov. Rovnako dopadlo pátranie
aj u pacientov. Väčšina z nich potvrdila, že žiadne nutridrinky neužívali.
Išlo o 182 pacientov, ktorým v lekárni vydali túto špeciálnu výživu v hodnote 174-tisíc eur. A to už naozaj nie
je zanedbateľná suma – dalo by sa za ňu nemocniciam uhradiť niekoľko potrebných operačných výkonov. Namiesto toho si ju „niekto“ vopchal do vrecka.
Prípad je už riešený aj v trestnom konaní ako trestný
čin podvodu.
Výsledok? Viaceré lekárne už zmenili majiteľa

a sú prepísané na „bieleho koňa“, ktorý o ničom
netuší. Uplatnenie náhrady škody voči lekárni je tak
veľmi problematické, ak nie celkom znemožnené.
Obdobne je to aj na strane všeobecného lekára –
išlo o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá od
januára 2014 nevykazuje poskytovanie zdravotnej
starostlivosti.
Vynaliezavá všeobecná lekárka, ktorá nutridrinky
predpisovala, si založila novú s.r.o., kam previedla
celý kmeň pacientov. Bez problémov dostala povolenie na činnosť a veselo ju vykonáva naďalej...
Protézy aj pre zdravých
Druhý prípad sa týka dvoch pracovísk ambulancie
úrazovej chirurgie. Tie si našli zaujímavý spôsob vykazovania zdravotnej starostlivosti a zarábania peňazí
na úkor verejného zdravotného poistenia. Teda na
úkor všetkých poistencov.
Ambulancie predpisovali ortopedicko-protetické
pomôcky, ktoré sa zhotovujú na mieru každému
pacientovi. Nebolo by na tom nič čudné, keby títo
pacienti nemali zväčšia obe nohy zdravé a pomôcky
naozaj nepotrebovali. Škoda presiahla 15-tisíc eur.
Jeden z týchto prípadov sa, podobne ako prípad
nutridrinkov, rieši aj v trestnom konaní pre trestný čin
podvodu.
Lieky pre všetkých!
V treťom prípade vystupuje „šikovný“ lekár neurológ.
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Dlhodobo popri liekoch, ktoré predpisoval pacientom na recept, vykazoval aj recepty na iné lieky, ktoré
pacienti nikdy nedostali a neužívali.
Fiktívne recepty si pacienti vyberali výlučne cez jednu
lekáreň. Zdravotnej poisťovni vznikla škoda viac ako
40-tisíc eur. Aj v tomto prípade lekáreň zmenila majiteľa – a v objekte lekárne už je iný právny subjekt.
Fiktívne injekcie
S úrazovkou je spojený aj posledný prípad medicínskych špekulantov. Istý súkromný úrazový chirurg
predpisoval pacientom injekcie Sinovialu a Erectusu.
Aj keď názov evokuje niečo iné, ide o prípravky
pre pacientov s kĺbovými problémami. To je teda
v poriadku. V poriadku však nie je, že poistenci, ktorým tieto injekcie lekár predpísal, potvrdili, že takúto
liečbu nedostali. Vynaliezavého lekára jeho fantázia
stála viac ako 5-tisíc eur. Taká bola výška sankcie,
ktorú sme si voči nemu uplatnili.

Aktuality
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Lekárske poukazy na injekcie vydávala lekáreň, kde
sme pri kusovej kontrole zistili výrazné rozdiely medzi
nadobúdacími dokladmi na lieky a zdravotnícke
pomôcky voči vyúčtovaným, následne uhradeným
liekom a zdravotníckym pomôckam. Rozdiel bol vo
výške viac ako 35-tisíc eur.
Všetky tieto finančné prostriedky mohli byť použité
na liečbu poistencov, ktorí to naozaj potrebujú. Preto
nikdy neprižmúrime oko nad takýmito prípadmi a
budeme sa snažiť získať neprávom účtované peniaze
pre vás späť do systému verejného zdravotného poistenia.


PO ŽILINE JAZDIA KRVNÉ
SKUPINY
Áčka, béčka, nulky aj ábečká sa prevážajú po Žiline a okolí na aute s výrazným
logom projektu Moja krvná skupina.
Auto za symbolické euro sme Slovenskému Červenému krížu odovzdali pri príležitosti Svetového dňa
darcov krvi (14. jún). Dôvera a Slovenský Červený kríž
sú od roku 2011 partnermi v projekte pre darcov krvi
– www.mojakrvnaskupina.sk, ktorý vyhľadáva pre
pacientov vhodných darcov krvi.
Auto s brandingom projektu má zvýšiť záujem o darovanie krvi najmä u prvodarcov.

Projekt mojakrvnaskupina.sk je zameraný na pomoc
pri hľadaní darcov krvi a šírenie povedomia o dôležitosti darovania krvi. Jeho súčasťou sú facebookové
stránky pre jednotlivé krvné skupiny, na ktorých je
dohromady viac než 25-tisíc darcov a fanúšikov darovania krvi. Vďaka rýchlemu šíreniu informácií na Facebooku môžeme osloviť darcov krvi vždy, keď niekto
potrebuje pre svojho blízkeho zohnať darcov určitej
krvnej skupiny.
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LETO S DEŤMI:
AKO HO PREŽIŤ BEZ UJMY
Máte pocit, že leto bolo v čase vášho detstva viac o pohode a bezstarostnosti,
kým dnes sa na vás z médií valia samé varovania pred jeho nástrahami? Podľa
historických tabuliek Slovenského hydrometeorologického ústavu už totiž letá na
Slovensku dávno nie sú také, aké boli pred 30 rokmi.
A prežiť ich dnes bez ujmy je oveľa náročnejšie,
najmä ak máte malé deti, alebo ste v seniorskom veku.
Kým v minulosti sa letné teploty pohybovali väčšinou
v rozmedzí príjemných “dvadsiatok”, dnes sa viac ako
30-stupňové horúčavy vyskytujú bežne, a dokonca
aj v tých najchladnejších okresoch. „V minulosti, ak
teplota vzduchu v Oravskej Lesnej dosiahla v tomto
ročnom období letné hodnoty 25 °C a viac, bolo to
považované za nie bežnú situáciu. V súčasnosti tam
dosahuje v tomto ročnom období už aj tropické hodnoty nad 30 °C,” uvádza na webe SHMÚ klimatológ
Pavel Faško.

ské krémy s vysokým ochranným faktorom SPF 50+,
ideálne s minerálnymi filtrami, ktoré netreba nanášať
v predstihu a pôsobia takmer okamžite po aplikácii.
S opaľovacími prostriedkami netreba šetriť a nezabúdajme pravidelne dieťatku natierať aj pery, nos či ušné
lalôčiky, ktoré sa zvyknú často spáliť.

WWW.DOVERA.SK

2. Vhodné oblečenie
Skôr, ako sa rozhodneme rozložiť si na pláži deku,
mali by sme si preveriť terén. Nevhodné sú otvorené
priestranstvá na priamom slnku, ale ani každý tieň nie
je vhodný. „Pozor na vlhké, studené, a teda nevhodné
miesta na sedenie či ležanie,“ zdôrazňuje lekárka. Aj
keď deti by behali po pláži najradšej nahé, treba ich
chrániť vzdušným svetlým oblečením a opaľovacím
krémom, a to aj vtedy, ak odpočívajú pod slnečníkom.
Po ruke by sme mali mať vždy klobúčik, plátenú čiapku
so šiltom, ľahkú košieľku a kvalitné okuliare s UV filtrom. Vhodné sú tiež úbory do vody z materiálu, ktorý
neprepúšťa UV žiarenie.

Ak si teda chcete užiť letnú dovolenku s deťmi v zdraví
a bez problémov, neberte varovania na ľahkú váhu
a majte na pamäti tieto zásady:
1. Pozor na priame slnko
Detská pokožka je na pôsobenie slnečných lúčov
veľmi citlivá, pretože je tenšia a obsahuje menej pigmentu. Deti do šiestich mesiacov nevystavujte slnku
vôbec a do ich dvoch rokov pobyt na slnku čo najviac
obmedzte. „V žiadnom prípade by deti nemali byť na
slnku medzi 11. a 16. hodinou a vo zvyšnom čase by
tiež mali byť radšej v tieni,“ hovorí pediatrička Jana Šallingová.
Každá detská pokožka je najcitlivejší fototyp I. V letnej výbavičke by preto nemali chýbať špeciálne det-

3. Pitný režim
Pravidelný príjem tekutín je v lete nevyhnutný. Ich
nedostatok sa ihneď prejaví malátnosťou, bolesťami
hlavy, únavou a podráždenosťou. V pitnom režime
dieťaťa v ktoromkoľvek veku by nemala chýbať číra
nízkomineralizovaná pramenitá neperlivá voda.
Batoľa by malo vypiť približne liter tekutín denne,
predškolák dokonca jeden a pol litra. Na sladké malinovky radšej zabudnite, rovnako ako aj na nápoje
kolového a tonikového typu. Ani chladené nápoje
nie sú v horúčavách pre detský organizmus vhodné.
„Tekutiny podávame v menších dávkach, ale často,“
uzatvára detská lekárka Jana Šallingová.

Zdravie
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4. Úrazy
Letná bezstarostnosť u detí neraz končí veľkými starosťami rodičov i lekárov. Pri hrách na ihriskách i pri vode
totiž často dochádza k úrazom. Na dovolenke najčastejšie hrozí okrem úpalu, dehydratácie a spálenia aj
riziko spojené s vodou. Či už ide o skákanie do vody
alebo zábavu na vodných atrakciách. Žiaľ, k úrazom
u najmenších detí dochádza predovšetkým kvôli
nepozornosti rodičov. Začítajú sa na pláži do knihy
a nevšimnú si, že sa im batoľa odplazilo až na okraj
bazéna alebo k brehu mora.
5. Črevné problémy
Aj u dospelého človeka sa zmena stravy na dovolenke neraz prejaví črevnými ťažkosťami, čo potom u
malého dieťaťa? Hnačky, zvracanie, bolesti brucha
sú nepríjemnosti, ktoré vedia z dovolenky urobiť horor.
Najdôležitejšie je dopĺňať tekutiny, pretože hnačkou
a vracaním ich deti veľmi rýchlo strácajú. Pri stavoch,
kedy dieťa nedokáže ani po lyžičkách, či z dojčenskej
fľaše piť, treba vyhľadať lekársku pomoc. To isté platí
aj v prípadoch, že hnačka trvá dlhšie ako dva až tri
dni, prípadne sa objavia iné príznaky. Pre takéto prípady je vhodné pribaliť si na dovolenku rehydratačný
roztok pre deti, ktorý je bežne dostať kúpiť v lekárňach. Najlepšie však je nedávať deťom piť žiaden
nebalený nápoj, umývať ovocie a zeleninu iba balenou vodou a pri strave zbytočne neexperimentovať
s novými chuťami.
5 tipov ako v lete cestovať s deťmi
• cesty plánujte na skoré rána alebo neskoré
popoludnie
• vybavte sa slnečnými clonami do auta, robte prestávky a dopĺňajte bábätku tekutiny
• dieťa obliekajte naľahko, aby sa pot mohol odparovať
• v kočíku používajte namiesto strechy slnečník
• kontrolujte, či nie je dieťa spotené, a v prípade

potreby ho hneď prezlečte do suchého.
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KOŽA SI VŠETKO PAMÄTÁ
Leto je pre väčšinu z nás najkrajším ročným obdobím, keď si naplno vychutnávame
najmä pobyty pri vode. Vyrážame na dovolenky, neraz do exotických krajín, kde je
podnebie výrazne odlišné od toho nášho.
Pritom zabúdame, že naša svetlá pokožka nie je
dostatočne odolná proti tropickému slnku. Dermatológovia často pripomínajú, že koža si všetko
pamätá. Následky zanedbávania starostlivosti o
ňu sa môžu objaviť až po rokoch. Nemali by sme
preto zabúdať na ochranu pred neprimeraným
žiarením a všímať si zmeny, ktoré pobyt na slnku
na našej pokožke zanecháva.
Pozor na znamienka
Slovom „znamienko“ sú laicky nazývané akékoľvek ohraničené zmeny kože. Kožný lekár do-

káže vyšetrením zistiť, o aký typ znamienka ide.
„Najdôležitejšie je sledovať a chrániť pravé pigmentované melanocytárne névy, laicky nazývané
hnedé znamienka, šošovičky, ktoré počas života
pribúdajú a menia sa. Práve v nich sa môžu za
určitých okolností spustiť atypie a malígne zmeny,
ktoré môžu viesť ku vzniku rakoviny kože,“ hovorí
Michaela Petrovajová. Pre bežného človeka je
zložité a často riskantné samodiagnostikovanie,
teda keď si stanoví diagnózu sám. Aj preto platí, že jedna zbytočná návšteva u dermatológa je
lepšia ako zanedbané ochorenie. Otáľať s náv-

WWW.DOVERA.SK

Zdravie

LETO 14

števou odborníka by sme určite nemali, ak spozorujeme zmenu v tvare, veľkosti, ohraničení alebo
farbe existujúceho znamienka. Prípadne ak nás
znamienko začne svrbieť, bolieť alebo krváca.

vhodné chrániť ju pred priamym slnečným žiarením. Najmä ak ide o jazvu po odstránení znamienok, aby sme eliminovali riziko vzniku opätovnej
pigmentácie.“

Po lete ich vyšetrite
Bežný interval sledovania dermatológom formou
preventívnej prehliadky je jedenkrát za 12 mesiacov ideálne po lete, pri rizikových a atypických
prejavoch 3 až 6 mesiacov. Odborné vyšetrenie
znamienok dermatovenerológom prebieha pomocou dermatoskopu (mikroskopu), ktorý umožní
vyhodnotiť znamienko priamo na koži. Moderné
pracoviská využívajú diagnostiku digitálnym dermatoskopom. Ten znamienko nasníma a s mnohonásobným zväčšením vyhodnotí. Pri kontrole
s odstupom času vie lekár detailne porovnať, či
v ňom došlo k akýmkoľvek zmenám.

Jazvy by sme si všeobecne mali chrániť krémami s vysokým ochranným faktorom SPF 50+.
Platí to aj v prípade pigmentových škvŕn, pričom
ochranné krémy treba používať dôsledne každý
deň. „Možností odstránenia pigmentácií je viacero. Prípravky na domáce použitie sa odporúčajú používať výhradne v noci a ideálne na jeseň
a v zime, keď je slnečného žiarenia menej a je menej intenzívne. V lete sa neodporúča depigmentačná liečba vôbec,“ uzatvára dermotologička
Michaela Petrovajová.

Pozor na deti
Nadmerné slnenie a opakované spálenie kože
v detstve spôsobuje vznik kožných nádorov v dospelosti. Deti do 6 mesiacov veku by nemali byť
vystavené slnku vôbec, deti do 2 rokov by sa na
ňom mali zdržiavať čo najmenej, v žiadnom prípade by na ňom nemali byť medzi 11. a 16. hodinou. Samozrejmosťou je používanie špeciálnych
detských krémov s vysokým ochranným faktorom
SPF 50+, ideálne s minerálnymi filtrami.
Starostlivosť o jazvy a pigmentové
škvrny
Príslovie „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj
na zajtra“ v lete pre operačné zákroky neplatí.
A to najmä preto, lebo pri vysokých horúčavách
hrozí vyššie riziko bakteriálnej superinfekcie
a s tým spojené sťažené hojenie rany. „Samozrejme, netýka sa to akútnych nevyhnutných zákrokov, ale v plnom znení to platí pre odstraňovanie
znamienok,“ spresňuje Michaela Petrovajová.
A dodáva: ,,Ak už jazvu máme a je čerstvá, je

Zlaté pravidlo ABCDE, podľa ktorého si viete
znamienka skontrolovať sami:
Asymetria (nepravidelnosť) - pekne okrúhle
znamienka bývajú zhubné iba zriedkakedy, spozornieť treba, ak ich tvar je nepravidelný, asymetrický
Border (ohraničenie) – znamienko bez jasných,
ostrých okrajov je vždy podozrivé a treba ho sledovať
Color (farba) – podozrivé je, ak sa znamienko
farebne zmení, stmavne, nachádzajú sa v ňom
rôzne druhy farieb
Diameter (priemer) – všetky znamienka s priemerom nad 5 mm by mali byť vyšetrené dermatológom a sledované
Elevation (vyvýšenie)– akákoľvek zmena v raste nad úroveň kože (ale i do šírky) je podozrivá,

s návštevou kožného lekára netreba váhať
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OKÚSTE ČARO
BARDEJOVSKÝCH
KÚPEĽOV

Jednými z najobľúbenejších a najnavštevovanejších
slovenských kúpeľov sú Bardejovské kúpele. Očaria
už svojou polohou uprostred lesov plných hríbov
a turistických cestičiek.

Nájdete v nich aj skvosty histórie – hlavne secesný
kúpeľný hotel Astória, klasicistickú Alžbetu či čerstvo
zrekonštruovanú Fontánu. Bardejovské kúpele majú
najširšie indikačné zameranie zo všetkých slovenských kúpeľov, liečia sa tu všetky ochorenia okrem nervových, duševných a kožných ochorení.
Jedinečné sú svojimi 10 minerálnymi prameňmi, z ktorých 8 je sústredených v Kúpeľnej kolonáde – jedinej
svojho druhu na celom Slovensku. Bardejovské kúpele
sú nielen cieľom liečebných a relaxačných pobytov,
ale chodí sa do nich aj za kultúrou.
Bohatý kultúrny život
Ako v jediných slovenských kúpeľoch sa tu cez leto
organizuje pravidelne Medzinárodné hudobné leto.
V tomto roku tu prebieha jubilejný 60. ročník Medzinárodného hudobného leta. Počas tohto hudobného
sviatku zaznie v spoločenskej sále hotela Astória spolu
11 koncertov. Okrem pondelka sa konajú v lete na
kolonáde denne, od 11:00 do 12:00 a od 16:30 do
18:00 hod., mimoriadne obľúbené pravidelné promenádne koncerty klasickej hudby.
Letnú sezónu Bardejovské kúpele zakončia 31.
augusta 2014 Alžbetínskym dňom na počesť cisárovnej Sisi. Milovníkov piva čaká 7. 9. 2014 druhý ročník
pivného festivalu, spojeného s prehliadkou dychových
hudobných nástrojov. Kúpele okrem toho pripravujú
aj výstavy kvetov, obrazov, plastík a ďalšie aktivity.

Tohtoročná kúpeľná sezóna sa slávnostne začala
v Bardejovských kúpeľoch 6. júna 2014. Súčasťou
otvorenia bolo po druhý raz aj posvätenie minerálnych prameňov za účasti zástupcov cirkví v okrese
Bardejov – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej.
Nielen pre pacientov
Okrem kultúrno-spoločenských akcií je areál Bardejovských kúpeľov každý deň otvorený pre širokú
verejnosť. Tá môže využiť vonkajší bazén s kapacitou
areálu cca 700 osôb a v komplexe Wellness Spa má
k dispozícii denne krytý bazén v čase 11:00 – 21:00
hod. a saunový svet v čase 13:00 – 21:00 hod.
V stredu až nedeľu sú prístupné aj fitnes, masáže
a solárium v čase 13:00 – 21:00 hod.
Vichy z Bardejova
Bardejovské kúpele patria k najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom 860 používaných lôžok
k najväčším slovenským kúpeľom. Rozprestierajú sa
na ploche 31 hektárov a vo vlastníctve spoločnosti je
34 objektov. Podľa zahraničných expertov majú Bardejovské kúpele najlepšie minerálne pitné pramene
na Slovensku, podobné zložením prameňom vo francúzskom Vichy.

Namiesto Viagry prameň
Najpopulárnejším prameňom Bardejovských
kúpeľov, známym od päťdesiatych rokov minulého
storočia, je Herkules. V posledných rokoch ho prirovnávajú k Viagre, pretože má priaznivý vplyv na
potenciu. Zložením ide o najsilnejšie mineralizovaný
prameň na Slovensku, v tom je jeho tajomstvo. Nejde
o výmysel lekárov, na účinky prameňa upozornili
samotní pacienti. Herkules naozaj pomáha k zvýšeniu sexuálnej chuti mužov a dokonca aj žien. Obsahuje prvky, ktoré zvyšujú potenciu – veľa horčíka,
oxidu uhličitého, mangánu, brómu a kyseliny boritej.
Svojím zložením patrí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe a medzi najsilnejšie na Slovensku. Pije sa
z neho podobne ako z ostatných bardejovských prameňov – trikrát denne po dva decilitre, zvyčajne pred
jedlom. Výborne sa osvedčil pri chorobách žalúdka
a dvanástnika a pri chorobách dýchacích ciest najmä
preto, lebo svojím obsahom jódu pôsobí mimoriadne
priaznivo na odstraňovanie hlienov z dýchacích ciest.
Je tiež veľmi účinný pri cukrovke.

Čo nájdete v okolí
Kúpele ležia v krásnom a tichom prostredí, vzdialené
od akéhokoľvek priemyslu a mesta, obklopené listnatými a ihličnatými lesmi. Nachádza sa tu SKANZEN – najstaršie prírodné múzeum ľudovej architektúry na Slovensku. Kúpele patria už od roku 1247
k najvyhľadávanejším nielen doma, ale aj vo svete.
Vychutnávala si ich na liečení v roku 1895 manželka
Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sisi,
ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu
aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza,
neskoršia manželka cisára Napoleona (1809), ruský
cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária
Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána
III. Sobieského.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk
Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717
Fax: 054/472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk
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NEMOCNICA V STAREJ ĽUBOVNI
SA VYFARBILA

STARÝM LAVIČKÁM
V NEMOCNICIACH ODZVONILO

Pobyt v nemocnici bude o niečo veselší pre deti v Ľubovnianskej nemocnici.
Z postieľok už nebudú mať výhľad len na biele steny. Maliari ich zmenili na farebné
plátno a pokreslili zvieratkami a farebnými bublinami.

Sedieť u lekára a čakať na vyšetrenie väčšinou nie je nič príjemné. Miesta na
sedenie veľakrát nepostačujú pre všetkých pacientov alebo pôsobia odpudivo.
Staré, roztrhané či popísané nemocničné lavičky sú úplne bežným javom takmer
v každej nemocnici.

Rovnaký názor má aj Martin Kultan, generálny
riaditeľ Dôvera: „Priestory v našich nemocniciach
si priam pýtajú rekonštrukciu. Prostredie, kde sa
pacienti liečia, je veľakrát naozaj v dezolátnom
stave. Mrzí ma to o to viac, že kvalita personálu,
či už ide o lekárov alebo zdravotné sestry, a celkovo zdravotnej starostlivosti u nás je na vysokej
úrovni.“

Priestory detského oddelenia v nemocnici v Starej Ľubovni sa pod rukami maliarov za tri týždne
zmenili na nepoznanie. Tí oživili farbami izby
pre najmenšie deti s mamičkami, ošetrovne, ale
aj priestory pre lekárov a sestričky. Z nového
priestoru sa tak tešia deti, rodičia a tiež personál
nemocnice.
„Keď vidím tie detské obrázky, hviezdičky a zvieratká, cítim sa, ako keby som chodila na vizitu do
detskej izby,“ priznala primárka detského oddelenia MUDr. Tatiana Michrová.

Vďaka spolupráci združenia Osmijanko a zdravotnej poisťovne Dôvera sa priestory v detských
oddeleniach v nemocniciach už osem rokov
menia na nepoznanie.
„Tam, kde je potrebné vymaľovať, oživiť priestor
kresbami a farbami, pravidelne zasahujú maliari.
V nemocniciach, kde deti nemajú priestor na hranie a stretávanie sa s blízkymi, spoločne renovujeme staré izby a budujeme návštevné miestnosti.
Za ten čas sme prešli už mnoho nemocníc v rôznych kútoch Slovenska,“ komentovala spoluprácu
riaditeľka združenia Osmijanko Jana Pecsérke
Kubranská.

Podľa nej má prostredie na hospitalizovaných
pacientov naozaj obrovský vplyv. Ak nemocničné
priestory pôsobia príjemne a ľudsky, pozitívne
zmierňujú stres detí, ale aj rodičov. Práve pre tých
je veľakrát najťažšie nechať dieťa v nemocnici,
najmä keď vidia, že priestory sú v dezolátnom
stave.

Dôvera už dlhodobo pracuje na tom, aby sa prostredie v našich nemocniciach menilo k lepšiemu.
Maľujeme oddelenia, budujeme návštevné
miestnosti, VIP izby a najnovšie sme investovali aj
do kompletnej výmeny lavičiek na sedenie v 12
nemocniciach.
„Práve lavičky patria medzi najkritizovanejšie veci
v slovenských nemocniciach. Často sú zničené
a pôsobia odpudivo. Ich počet je navyše nedostatočný a pacienti pri čakaní nemajú zabezpečené
dostatočné pohodlie,“ vysvetľuje Tomáš Kráľ,
hovorca siete regionálnych nemocníc Svet zdravia.
Zdravotná poisťovňa Dôvera a sieť nemocníc Svet
zdravia, ktorá sústreďuje nemocnice na východnom a strednom Slovensku, spoločne spustili
generálnu výmenu lavičiek vo všetkých svojich 12
nemocniciach. Celkovo tak v čakárňach pribudne

takmer 1 200 lavičiek s vyše 4 100 pohodlnými
miestami na sedenie.
„Zdravotná poisťovňa nemá zodpovednosť starať
sa o technické zabezpečenie nemocníc. Našli sme
však spôsob, ako túto investíciu finančne pokryť,
a pomohli sme nad rámec našich povinností. Prostredie v nemocnici je pre pacientov rovnako dôležité ako zdravotná starostlivosť,“ uviedol Martin
Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne
Dôvera.
Nové lavičky sa vyznačujú dobrou ergonómiou
sedenia, odolnosťou a jednoduchou hygienickou
údržbou. Ich výmena bude prebiehať postupne
počas celého leta. Ako prví ich mohli otestovať
pacienti v Trebišove a Rožňave. Nasledovať budú
v krátkom čase nemocnice v Spišskej Novej Vsi,

Humennom a Michalovciach.

Zľava – primárka Ľubovnianskej nemocnice Tatiana Michrová, Jana
Pecsérke-Kubranská (riaditeľka združenia Osmijanko)
a Martin Kultan (generálny riaditeľ Dôvera).
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BEH MÁ U NÁS ZELENÚ

FUTBALOVÝ ZAČIATOK LETA

Pevné zdravie si musíme budovať po celý život. Aby v našom tele všetko fungovalo,
ako má, je nevyhnutné sa oň poctivo starať už v čase, keď sme zdraví. Základom
je zdravá strava, dostatok pohybu a celkový zdravý životný štýl. Jednoducho
každodenná prevencia.

Všade vo svete to začiatkom leta žilo futbalom. Najdôležitejšie zápasy sa však
neodohrávali len na trávnikoch v ďalekej Južnej Amerike, ale aj u nás. Deti zo
všetkých kútov Slovenska si po tretíkrát zmerali svoje sily vo futbale v súťaži Dôvera
školský pohár.

dobrý pocit z pohybu a podporu myšlienky zdravého
životného štýlu. A cieľ bol tiež jasný. Odbehnúť spoločne až sto maratónov, teda viac ako 4 200 kilometrov. Na veku a ani na počte odbehnutých kilometrov
pritom nezáležalo. Bežali deti z materských škôl, školáci aj bežci v najlepších rokoch.

Dôležitosť prevencie si uvedomuje čoraz viac ľudí. Za
posledné roky sme zaznamenali doslova bežecký
boom. Bežci, bežecké témy a odkazy na internete sa
nás hrnú zo všetkých strán. Len keď zadáte do webového prehliadača slovo „beh“, tak vám ponúkne viac
ako 12 miliónov odkazov.
Beh je momentálne jeden z najvychytenejších športov
vo všetkých vekových kategóriách. Je zdravý, jednoduchý a okrem tenisiek naň potrebujete len chuť
a trošku motivácie. Preto dostal zelenú aj u nás
v Dôvere.
Celý deň v pohybe
V polovici júna sme rozhýbali obyvateľov banskobystrického regiónu na treťom ročníku podujatia Dôvera
Banskobystrická bežecká 24-hodinovka. Presne 24
hodín krúžili bežci po štadióne na Štiavničkách.
Nebežalo sa pre medaily ani víťazné trofeje, ale pre

Počas dvadsiatich štyroch hodín sa na atletickom
ovále banskobystrickej Dukly prebehlo až 1 866
bežcov, ktorí spolu zabehli neuveriteľných 4 337 kilometrov. Podujatie uzavrela disciplína Beh s kočíkom
s Dôverou. Na štart sa postavilo spolu 19 mamičiek
a oteckov, ktorí so svojimi ratolesťami v kočíku symbolicky odbehli 400-metrový ovál štadióna.
Celý deň v pohybe
Už v polovici augusta sa s fanúšikmi dlhých a náročných behov stretneme opäť. Beh od Tatier k Dunaju je
jedinečný 345 km dlhý štafetový beh družstiev. Nielen že sme jeho partnerom, ale budeme sami aktívni
aj na štarte. Z našich zamestnancov, poistencov,
ale aj známych osobností sme zostavili bežecký tím
s názvom Dôvera deťom. Takto pomôžeme podporiť
okrem myšlienky pohybu aj najväčšiu dobročinnú
zbierku pre deti a mladých na Slovensku – Hodina
deťom.
Najväčí a najstarší
V októbri sa v tomto roku uvidíme aj na štarte najstaršieho maratónu v Európe. Sme totiž aj partnerom 90.
ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Ak si trúfate na úctyhodných 42 kilometrov, stret
neme sa aj tam. Veď bežať je lepšie než ležať.

Hra namiesto školy
Prvý júnový týždeň vyvrcholil deväťmesačný boj futbalových talentov žiakov a žiačok do 13 rokov. Z celkovo prihlásených 1 554 tímov sa 16 najlepších stretlo
na trávniku kompletne zrekonštruovaného ihriska
Národného tréningového centra v Poprade. Spolu
160 detí zo základných škôl z celého Slovenska
vymenilo školské lavice na dva dni za zelený trávnik.
Zaslúžená výhra
Prvenstvo medzi chlapcami nakoniec obhájili minuloroční víťazi zo ZŠ Okružná v Michalovciach. Medzi
dievčatami zvíťazili po finálovej dráme, ktorú musel
rozuzliť záverečný penaltový rozstrel, futbalistky
zo ZŠ Kalinčiakova v Bratislave. Oba víťazné tímy
sa môžu tešiť na jesenný zájazd do macedónskeho
Skopje, kde navštívia kvalifikačný zápas slovenskej futbalovej reprezentácie proti domácemu Macedónsku
v rámci kvalifikácie o postup na EURO 2016 a stretnú
sa s našimi najväčšími futbalovými hviezdami.
Vyťažený Vittek
Na trávniku bol v deň absolútneho finále prítomný aj
ambasádor Dôvera školského pohára – Róbert Vittek.
Dozeral na celý priebeh súťaže, ochotne radil mladým futbalistom a rozdával autogramy.
„Som veľmi rád, že som tu. Videl som zopár minút zo
zápasov, ale hneď sa na mňa vrhli decká, takže som
nemal ani veľa času pozerať,“ povedal.
Šanca pre každého
Už v minulom roku sme do Dôvera školského pohára

Futbalisti Divokej karty s Róbertom Vittekom

priniesli projekt Divoká karta. Tak sme umožnili aj
deťom zo sociálne slabších rodín zúčastniť sa finále
takpovediac na vlastné kopačky. Ohlas učiteľov
z minulého roka bol veľmi pozitívny, projekt sme
zopakovali opäť. Dvadsiatim deťom, ktoré majú talent
a záujem o futbal, ale nie dosť možností na to, aby
mohli pravidelne trénovať, sme zabezpečili kompletný
futbalový výstroj, ubytovanie aj transport na finále. Po
kvalitne odohratých zápasoch od nás dostali ako spo
mienku aj pekné futbalové ceny.

Dôvera školský pohár je spoločný projekt
Slovenského futbalového zväzu, Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a
poisťovne Dôvera. Jeho hlavným cieľom je
podpora pohybu a športu medzi mladými.
Súťaž je určená pre žiakov a žiačky do 13
rokov, pričom súťažia desaťčlenné tímy
a prebieha od októbra do júna.
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GRANTOVÝ PROGRAM DÔVERA
OPÄŤ POMÔŽE
V júni sme úspešne uzavreli jarné kolo Grantového programu Dôvera. Vybrali sme
šestnásť žiadateľov, medzi ktorých rozdelíme sumu 14-tisíc eur. Finančný príspevok
im pomôže zlepšiť ich zdravotný stav alebo podporí šport a zdravý životný štýl ako
účinnú prevenciu zdravia.
potrebné lieky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Do jarného kola zaslalo svoju žiadosť takmer sto žiadateľov zo všetkých kútov Slovenska. Po náročnom
posudzovaní sme sa nakoniec rozhodli podporiť
sedem individuálnych žiadateľov a deväť organizácií.
„Kvalita prihlásených projektov z roka na rok stúpa,
a preto je hodnotenie čoraz náročnejšie. Veľakrát
o konečnom výbere rozhodujú detaily. Hoci by sme
najradšej podporili všetky žiadosti, napokon sme
vybrali 16 žiadateľov, medzi ktorých celkovú sumu
spravodlivo rozdelíme,“ vysvetlil PR manažér Dôvery
Branislav Cehlárik.
Všetky zaslané žiadosti v prvom kole hodnotenia
starostlivo posudzovali členovia výberovej komisie,
zloženej zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska
a zdravotnej poisťovne Dôvera. Vo finálnom hodnotení spolurozhodovali aj zamestnanci Dôvery, ktorí sú
aktívni v dobrovoľníckej činnosti.
Komu pomôžeme
Vďaka našej podpore budú môcť tri deti s diagnózou detská mozgová obrna absolvovať rehabilitačný pobyt, dvom zakúpime biotronovú lampu,
čističky vzduchu a inhalátor. Viacerým prispejeme na

Podporili sme aj viaceré združenia, ktoré sa starajú
o hendikepovaných, chorých alebo znevýhodnených
občanov. Napríklad združenie Aktívny vozík, ktoré
pomáha postihnutým deťom, od nás dostane príspevok na zakúpenie rehabilitačného stola. Ženám trpiacim onkologickým ochorením umožníme absolvovať
hodiny plávania a deťom trpiacim ťažkou formou svalovej dystrofie prispejeme na profesionálnych fyzioterapeutov.
Šancu máte opäť na jeseň
Už v septembri chystáme jesenné kolo Grantového
programu Dôvera. Ak chcete požiadať o podporu
alebo poznáte jednotlivcov, ktorým by financie dopomohli k liečbe, kúpe potrebnej zdravotnej pomôcky,
alebo organizácie zamerané na podporu zdravia,
športu a pomoc zdravotne znevýhodneným, zapojte
sa. Viac informácií sa dozviete na našej webovej
stránke www.dovera.sk už na začiatku septembra. 
Čo je Grantový program?
Grantový program Dôvera sme spustili
v roku 2012. Vďaka nemu sa žiadosti ľudí
o podporu združujú na jednom mieste
a zároveň ich jednotne a transparentne
posudzujeme. Grantový program pre nás
spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Dvakrát
do roka takto pomáhame individuálnym
žiadateľom aj organizáciám v oblasti
zvyšovania kvality zdravia, zdravého
životného štýlu a prevencie pred ochoreniami.
Od jeho spustenia sme podporili už 78
žiadateľov.

AMBASÁDORKOU DARCOV
KRVI JE ANETA PARIŠKOVÁ

Trojnásobná matka, moderátorka a držiteľka mnohých diváckych ocenení Aneta
Parišková bude ambasádorkou projektu mojakrvnaskupina.sk. Zastrešovať bude
aktivity pre darcov krvi.
Krv však dnes darovala prvýkrát v živote. „Nikdy nie
je neskoro začať. Už párkrát v živote som to chcela urobiť, ale nemohla som zo zdravotných dôvodov. Teším
sa, že konečne nastal ten čas. Darovanie krvi je pre
mňa symbolom pomoci ľuďom, čo patrí k mojej životnej filozofii,“ uviedla A. Parišková.
Spoločnosť na transfúznej stanici v bratislavskom Ružinove jej robil aj prezident Slovenského Červeného
kríža Viliam Dobiáš. Červený kríž spolupracuje s Anetou Pariškovou už niekoľko rokov. A. Parišková každý
rok bez nároku na honorár moderuje podujatia, na
ktorých sa odovzdávajú ocenenia pre darcov krvi aj
pre ľudí, ktorí získali ocenenie pre obzvlášť hodnotný
humanitný čin.
„S Anetou Pariškovou sa poznáme už dlhší čas. Veľmi
si vážime jej rozhodnutie prijať funkciu ambasádorky

pre darcov krvi. Verím, že jej čin bude príkladom
najmä ľuďom, ktorí sa doposiaľ neodvážili ísť na transfúznu stanicu,“ povedal V. Dobiáš.
Moderátorka bude teda nezištne spolupracovať so
Slovenským Červeným krížom aj na propagácii darovania krvi. Jej cieľom bude získať pre túto aktivitu čo
najviac prvodarcov.
„Projekt Moja krvná skupina ma zaujal, pretože
dokáže zasiahnuť veľké množstvo ľudí. Dôležité je, že
v tomto projekte sa môžeme spoľahnúť, že výzvy na
darovanie krvi sú overené a aktuálne. Rada priložím aj
ja ruku k dielu a budem sa tešiť, keď sa vďaka tomuto
projektu podarí pre všetkých pacientov čakajúcich na
operáciu získať čo najviac darcov krvi,“ poznamenala

Aneta Parišková.
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POZOR NA TEPELNÝ
A SLNEČNÝ ÚPAL:
VIETE ICH ROZOZNAŤ?
Vedeli ste, že úpal môžete dostať aj v tieni či v aute? Ak nie, práve pre vás sme
pripravili niekoľko rád, ako si užiť leto bez toho, aby ste doplatili na riziká, ktoré so
sebou prináša. Jedným z najväčších je práve škodlivé pôsobenie slnečných lúčov
a horúčavy, ktoré mnohí z nás stále podceňujú. Okrem spálenej pokožky nám hrozia
aj tepelný a slnečný úpal, ľudovo úžeh a úpal. Hoci veľa ľudí považuje tieto slová za
synonymá, je medzi nimi rozdiel.
Naplánujte si cesty
Tepelný úpal je zlyhanie tepelnej regulácie organizmu, ktoré nemusí byť spôsobené slnkom, ale len
teplom. Hrozí najmä pri dlhom pobyte v uzavretej
nevetranej miestnosti. Zaskočiť nás môže napríklad
pri cestovaní v rozhorúčenom aute či v inom dopravnom prostriedku. Potením strácame z tela soli a telesné
tekutiny, čím vzniká teplotný šok a úpal. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu autom a teplomer ukazuje nad
30°C, zvážte, či ju nemôžete odložiť na večer alebo
skoré ráno. V horúčavách sa neodporúča ani šport
a fyzicky namáhavá práca. Ľudia pracujúci vonku
počas horúčav by si mali robiť pravidelné prestávky,
aj doma či v kancelárii je však dôležité vetrať a nechať
prúdiť vzduch.

mali počkať aj do štvrtej popoludní.

Nezabudnite na klobúk
Nielen deti by sa mali na slnku chrániť pokrývkami
hlavy. Ak sa chystáte na dlhší pobyt na priamom slnku,
určite si nezabudnite vziať klobúk. Nadmerné pôsobenie slnečných lúčov na naše telo môže totiž spôsobiť slnečný úpal. Aj keď sa prejavuje takmer rovnako
ako tepelný úpal, ide o prehriatie mozgu. Priamemu
slnku sa vyhýbajte najmä medzi 11. a 15. hodinou, pričom tehotné ženy, deti do štyroch rokov a seniori by

Oddychujte
Oddych patrí k letu a aj keď musíte pracovať, skúste
sa príliš nenamáhať a vyhýbajte sa stresu. Počas
tropických horúčav sa neodporúča ani pitie kávy
a alkoholu, ktoré prispievajú k dehydratácii organizmu. Naopak by sme nemali zabúdať na zdravý
pitný režim – to znamená piť rovnomerne počas

celého dňa, nie nárazovo a veľa.

Príznaky a prvá pomoc
Medzi príznaky úpalu patrí prudké zvýšenie telesnej teploty, zapríčinené zlyhaním tepelnej regulácie
organizmu. Ďalej nás môže potrápiť aj zrýchlený tep,
závrate a vracanie.
Ak sa vám napriek opatreniam nepodarilo vyhnúť
týmto problémom, ostaňte v dobre vetranej miestnosti,
prikladajte studené obklady na celé telo a nezabudnite piť veľa vody. Slnečný úpal je veľmi podobný
tepelnému úpalu, môže sa však prejaviť až po niekoľkých hodinách. Pri prvej pomoci prikladáme studené
obklady najmä na hlavu.
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NEDAJTE
SALMONELÓZE ŠANCU
Prvé príznaky sa objavia už po niekoľkých hodinách od skonzumovania nakazenej
potraviny. Nevoľnosť, zvracanie, zvýšená teplota až do 39°C, hnačky, ale aj bolesti
hlavy či brucha signalizujú jasnú diagnózu: salmonelóza.
Rizikové potraviny
Každý, kto už raz salmonelózu prekonal, vie, ako
nepríjemne dokáže skomplikovať život. Najčastejším
vyvolávateľom salmonelózy je Salmonella enteritidis,
ktorá sa do tela dostáva ústami a postihuje tráviaci
trakt. Salmonelózy sa prenášajú sekundárne na človeka z chorých zvierat alebo ich produktov. Zdrojom
infekcie bývajú najmä vajcia, mäso spracované pri
nižších teplotách alebo cukrárenské výrobky. Obozretní by sme mali byť najmä pri konzumácii mäkkej
salámy, tlačenky, sekanej, majonézy, nátierok a krémových zákuskov.
Aj ak sa cez leto takýmto potravinám vyhýbate,
nemyslite si, že salmonelózu nemôžete dostať.
Pokojne sa môžete nakaziť aj jablkom. Stačí, ak si
naň sadla mucha, ktorá predtým pochodovala po
surovom mäse alebo škrupine vajca. Alebo sa jablko
ocitlo na kuchynskej linke, kde ste predtým upravovali
surové mäso, či ste si jablko očistili zle umytým nožom.
Ak použijete na surové mäso a iné suroviny tie isté
nástroje bez toho, aby ste ich poriadne umyli, nákaza
sa môže preniesť. Aj príprava domácej zmrzliny z čerstvých žĺtok môže byť riziková.
Liečba a prevencia
K infekcii dochádza, ak sa salmonely v potravinách
premnožia. Zákernosť ochorenia spočíva vo výraznej
strate tekutín a minerálov a s tým súvisiacou celkovou
slabosťou. Najmä u malých detí a starých ľudí môže

ochorenie predstavovať veľkú záťaž. Najťažšie
formy dehydratácie môžu končiť až stratou vedomia.
V rámci liečby je preto najdôležitejšie dopĺňanie tekutín a diéta. Pri vysokých stratách tekutín je nutné podávanie infúzií, antibiotiká sa predpisujú len výnimočne.
Salmonely sa však po prekonaní choroby vylučujú
stolicou ešte niekoľko týždňov, preto treba dbať na
dôkladnú hygienu. Aby sme sa vyhli možným zdravotným problémom, môžeme urobiť niekoľko preventívnych opatrení:

Príprava potravín
Pri príprave potravín dbajme na ich dostatočnú
tepelnú úpravu, to znamená dosiahnutie teploty
minimálne 70 °C vo všetkých častiach spracovávanej potraviny.
Konzumácia
Skôr uvarené potraviny je potrebné pred konzumáciou opakovane zohriať pri teplote minimálne
70 °C. Uvarené jedlo uchovávajme v chladničke
pri teplote pod 10°C a snažme sa ho skonzumovať v čo najkratšom čase. A nezabudnite,
kuchynský riad používajte čistý a pred prácou
s potravinami si nezabudnite vždy umyť ruky. 
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Pomôcky
Akora, sil,
Lena, omos,
nai, etanal,

Guľovitá
baktéria

Ramenný
kĺb (lek.)

Ázijská
polopica
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Octový
aldehyd

2. časť
tajničky

Otravné
látky (skr.)

Kruh

Obkrútil
Súzvuk
tónov
Autor:
Jozef Blaho

Meno
spisovateľa
Jiráska

1. časť
tajničky

Rieka v
Azerbajdžane

Očividne
(prísl.)

Odporovacia
spojka

Odpočívanie

Turecké
mesto

Hlavica
antických
stĺpov

Hmotnosť
obalu
Krátky
kabát

Lalotanie
(expr.)

Planétka
Lesklý náter

Kombinéza

5. časť
tajničky

Kód
Talianska

Nádoba na
umývanie
riadu

4. časť
tajničky

Prinášal

Zranil
Mužské
meno

Vidina
v spánku

3. časť
tajničky
Cestovný
doklad

Cit.prekvapenia

Druh
papagája

Osobné
zámeno

Lámka

Uzbecký
druh flauty
Ženské
meno

Tekvicovitá
rastlina

Značka
kozmetiky

Juhoamerická
kukučka

Nafúkal

Plstená
závesová
látka

Ozdobný ker

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Výhodné lieky sú na webe.
Výhercom z minulého čísla krížovky je pán Mgr. Martin Haničák zo Sniny, ktorý získal wellness víkend v Bardejovských
kúpeľoch. Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca septembra na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, Odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu novej tajničky čaká opäť zaujímavý darček.

Krídlo
(odb.)

Poradňa
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PORADŇA
PSYCHOLÓGA
S manželom máme doma malého predškoláka, ktorý je bystrý primerane svojmu veku.
No z jeho septembrového nástupu do školy
máme obaja už teraz veľkú obavu. Už len
keď spomenieme slovo škola, syn kladie
odpor. Do školy sa nielenže neteší, ale priam
odmieta do nej nastúpiť. Má množstvo argumentov a obáv. Skúšali sme na neho už rôzne
metódy, od toho, že si nájde nových kamarátov, že bude vedieť prečítať svoju obľúbenú
knižku, až po nákup novej školskej výbavy
presne podľa jeho predstáv. Nič nezaberá.
Obávam sa, že si syn už pred nástupom
vytvorí k škole averziu a aj preto nebude
dosahovať dobré výsledky. Viete nám poradiť, ako by sme mohli syna motivovať, aby
mal k nástupu do školy aspoň neutrálny
postoj?
Vstup do školy považujeme za rozhodujúcu životnú
zmenu a jeden z najdôležitejších vývinových medzníkov. Zásadne sa mení spôsob života dieťaťa, preto
je dôležité vedieť, či je na takúto zmenu dostatočne
zrelé. Pred nástupom do školy by mal psychológ
posúdiť u detí školskú zrelosť, teda dosiahnutie určitého stupňa vývinu, ktorý dáva dieťaťu predpoklad
zvládať nároky, ktoré naň kladie škola a proces vzdelávania. Ide nielen o rozumový vývin, ale aj o emocionálny, sociálny a telesný rozvoj. U každého dieťaťa
je obdobie pripravenosti veľmi individuálne. Pomalšie na školu dozrievajú deti narodené v júli, auguste,
najmä chlapci.
Pokiaľ dieťa nastúpi do školy nezrelé, obvykle jeho
školský začiatok nie je úspešný. Škola môže potom
u dieťaťa vyvolávať strach či úzkosť.

Vo vašej otázke nespomínate, či váš syn absolvoval
posúdenie jeho školskej zrelosti. Môže u neho ísť
o obyčajnú obavu z niečoho neznámeho a následne
odmietania školy ako takej. Niekedy dieťa počuje
nevhodné poznámky typu: „Veď počkaj, v škole ťa
už naučia poslúchať!“ a podobne. Bolo by užitočné
dopátrať sa k zdroju synových obáv, ktoré sa už stali
aj vašimi obavami. Takto vzniká začarované bludisko
strachu a následných negatívnych pocitov. Chvíľu
prestaňte o škole rozprávať a nesnažte sa syna akokoľvek motivovať. Pokúste sa zaujať postoj bez obáv
a venujte sa všestranne svojmu synovi primerane jeho
veku, nezávisle od školy.
Ak chcete mať istotu, či synov negatívny postoj ku škole
nevyplýva z jeho nezrelosti, navštívte Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
a poraďte sa s psychológom. Jednou z možností je
odklad školskej dochádzky o rok. Je potrebné zvážiť
všetky okolnosti doterajšieho vývinu dieťaťa.


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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NETRÁPTE SA VIAC
S LIEKMI PROTI BOLESTI
Kúpite si občas v lekárni lieky proti bolesti
alebo vám ich pravidelne predpisuje lekár?
Čítajte ďalej a zistite, či pri liečbe občasnej
alebo chronickej bolesti kĺbov, chrbta, hlavy
alebo zubov nerobíte chyby, ktoré môžu
ohroziť vašu liečbu aj zdravie. Alebo či vaše
existujúce ťažkosti nespôsobujú paradoxne
práve lieky proti bolesti.
Nezabudnite, že každý nový liek, ktorý začnete
užívať, zvyšuje riziko možných nežiaducich účinkov a liekových či potravinových interakcií.
5 najväčších chýb pacientov. Nerobte ich
aj vy
• Lekára ani lekárnika neinformujú o všetkých svojich
chorobách ani ďalších liekoch, ktoré užívajú.
Potom im hrozí, že im lekárnik odporučí nevhodný
liek alebo u nich vzniknú liekové interakcie.
• V lekárni si žiadajú nesprávny alebo silnejší liek,
než vyžaduje ich zdravotný stav.
• Ak bolesť do troch dní neustúpi alebo sa dokonca
zhorší, nevyhľadajú lekára a sami si zvýšia dávku
lieku.
• Ignorujú prejavy nežiaducich účinkov liekov. Radšej si dajú vyššiu dávku lieku.
• Ak užívajú viac liekov, nevšímajú si liečivo, iba
názov lieku. Lieky s rôznym názvom však môžu
obsahovať to isté liečivo, a teda pacientom hrozí
predávkovanie.
Dôsledky. Čo riskujete?
Lieky samy osebe môžu spôsobiť nežiaduce účinky.
Ak sa navyše nesprávne skombinujú alebo sa pacient
predávkuje, môžu byť tieto prejavy ešte výraznejšie.

Ak podceníte liečbu svojej bolesti, riskujete:
• opuchy končatín
• zvýšenie krvného tlaku
• náhle cievne príhody
• vznik žalúdočného vredu alebo jeho prasknutie
a krvácanie
• poškodenie pečene
Vedeli ste, že...
Paracetamol je názov liečiva, ktoré sa nachádza
vo viacerých voľnopredajných liekoch proti
bolesti? Patria medzi najpoužívanejšie, a to
aj u detí. Sú najbezpečnejšie, majú najmenej
nežiaducich účinkov a používajú sa na liečbu
miernej až strednej bolesti. Kde je teda
problém?
Ak si pacienti nevšimnú, že súčasne užívajú
lieky s rôznym názvom, hoci oba obsahujú to
isté liečivo – paracetamol, môžu sa nevedomky
predávkovať a poškodiť si pečeň. Nebezpečná
dávka paracetamolu, ktorá poškodí pečeň,
sú 4 g. Niektoré voľnopredajné lieky pritom
obsahujú až 1 g v jednej dávke. Preto
dodržiavajte dávkovanie uvedené
v písomnej informácii pre používateľov a vždy
si skontrolujte zloženie lieku, ktorý užívate
vy alebo vaše dieťa. Aby sa nestalo, že síce
beriete lieky s rôznym názvom, ale s rovnakým
liečivom. A pri paracetamole ešte jedno
upozornenie: je vysoko rizikové užívať ho pri
zníženom príjme potravy a pití alkoholu.

AKO SPRÁVNE UŽÍVAŤ
LIEKY NA BOLESŤ
Najprv k lekárovi
Náhle a nezvyčajné bolesti najprv konzultujte
so všeobecným lekárom. Liek môže zakryť dôležitý
príznak alebo vám poškodiť.

Ak beriete liek
na bolesť, povedzte
lekárovi aj lekárnikovi

Čo najkratšie

• akými chorobami trpíte
(nezabudnite spomenúť
žalúdočný vred, vážne
ochorenie pečene, obličiek
a problémy so srdcom),

Lieky na bolesť užívajte čo najkratšie. Po 3 dňoch
si overte ich vhodnosť u všeobecného lekára.

Radšej konzultujte
Ak bolesti neustúpia alebo pribudnú iné, nezvyšujte si
dávku lieku, ale konzultujte so všeobecným lekárom.

Povedzte všetko

• aké lieky na lekársky
predpis beriete
(nezabudnite najmä
na lieky na zrážanie krvi
alebo cukrovku),

Ak idete užívať liek na bolesť, lekára aj lekárnika
vždy informujte o všetkých svojich chorobách
a užívaných liekoch.

• aké iné voľnopredajné
lieky užívate.

Nepodceňte nežiaduce účinky
Vyrážky, vracanie, náhle bolesti brucha, krv v stolici,
únava. Môže ísť o nežiaduce účinky, o ktorých treba
ihneď komunikovať s lekárom alebo lekárnikom.

Názvy liekov, ktoré užívam:

Pozor na predávkovanie
Všímajte si množstvo liečiva v lieku a prispôsobte
tomu dávkovanie. Venujte pozornosť nielen
názvu lieku, ale aj liečivu.

Žiaden alkohol a veľa vody
Počas užívania liekov na bolesť nikdy
nekonzumujte alkohol. Zapite ich dostatočným
množstvom čistej vody.
tu odstrihnite
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