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Vedeli ste, že?
... poistenci Dôvery môžu využiť
zľavu v Kúpeľoch Piešťany na kultúrny
program? Zľavu 20% si môžete uplatniť
na kultúrne podujatia organizované
Kúpeľmi Piešťany počas svojho pobytu.
Pri zakúpení vstupenky sa preukážte
hotelovým preukazom.
...výhodu 100 +100 pre mamičku a
dieťa do dvoch rokov zatiaľ využilo
takmer 4 500 poistencov Dôvery?
Doteraz sme im za doplatky za lieky
vrátili 107-tisíc eur. Mamičky mohli ušetriť
pre seba aj dieťa až sto eur.
... jedným z najdrahších zákrokov,
ktorý sme hradili v zahraničí, bola
transplantácia pečene novorodencovi
od matky v nemeckom Essene v hodnote
150 tisíc eur? Schvaľovali sme aj
transplantáciu pľúc vo Viedni, tu sa suma
za zákrok vyšplhá na 60-tisíc eur.
...najviac kliknutí do Elektronickej
pobočky evidujeme v okrese Trenčín?
Najaktívnejšie sú mamičky s deťmi
a ľudia okolo tridsiatky. Najstarší
poistenec, ktorí si pozeral svoju
Elektronickú pobočku mal 98 rokov.
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Pre vás

V Dôvere pôjdeme ďalej v snahe zabezpečiť
bezproblémovú zdravotnú starostlivosť všetkým
našim poistencom. Jednoduché konštatovanie,
veľmi veľký záväzok. Nechceme, aby naši poistenci museli u lekárov čakať dlhšie, než je nevyhnutné. Budeme hľadať rezervy u nás aj na strane
poskytovateľov ako predchádzať dlhým čakacím
listom na hospitalizáciu a na zákrok.
Vieme, aký význam má pre zdravie a zdravý život
prevencia a prístup k overeným informáciám.
Chceme ísť príkladom a informovať klientov čo
najrýchlejšie. Veľmi sa teším, že dnes už údaje
o Vašich vyšetreniach a liekoch máte takpovediac poruke. S našou aplikáciou Dôvera, ktorú
si môžete stiahnuť do svojho smartfónu, nájdete
otvorenú lekáreň či pohotovosť aj vo večerných či
nočných hodinách.
Staráme sa o Vaše zdravie, SMS správou Vám
pripomenieme preventívne prehliadky, schválené
hospitalizácie a darcom krvi registrovaným v projekte Moja krvná skupina aj akútnu potrebu práve
ich krvnej skupiny.

Verím v silu Dôvery a snahu byť najinovatívnejšou
a najústretovejšou zdravotnou poisťovňou na
trhu. V jednej veci som však skeptický. Čaká nás
volebný rok (samospráva, EÚ, prezident), keď sa
akosi nepatrí zaoberať sa síce potrebnými, ale
negatívne vnímanými opatreniami. Aj keď zdravotníctvo má potenciál byť jednou z tém v predvolebných kampaniach. Som si takmer istý, že rok
2014 sa zaradí do kolónky “premárnené roky“.
Jednoducho sa nič zásadné neudeje.
Status quo v sektore zdravotníctva však má určité
pozitíva. Ponechá sa priestor všetkým, nech poctivo a bez veľkých rečí pracujú.
Milí čitatelia, v Dôvere sme naladení pozitívne
a tak k Vám budeme pristupovať. V mene našich
600 zamestnancov vám chcem popriať pevné
zdravie v roku 2014. Zdravie je skutočne to najcennejšie, čo máme.

Ing. Martin Kultan
generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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APLIKÁCIA DÔVERA
UŽ AJ PRE ANDROID

ZNÁMKUJTE NEMOCNICE
BEZ POŠTOVÝCH ZNÁMOK

Unikátna, cenami ITAPA ocenená mobilná aplikácia pre tých, ktorí zabúdajú so
sebou nosiť preukaz poistenca, hľadajú pohotovosť a najbližšiu pohotovostnú
lekáreň alebo si chcú zalistovať vo svojej zdravotnej karte, je dostupná už aj pre
smartfóny so systémom Android.

Pravidelný rebríček nemocníc podľa pacientov bude ešte výpovednejší ako
doteraz. Poistenci majú okrem papierového dotazníka možnosť hodnotiť svoj
pobyt v nemocnici aj elektronicky. Jednoducho a rýchlo, pomocou elektronického
dotazníka v Elektronickej pobočke.

Čo v aplikácii nájdete?
• prehľad o návštevách u všetkých zmluvných lekárov, o diagnózach, predpísaných liekoch a tiež ako
sa znesú s inými liekmi, koľko ste za ne zaplatili a či
ste mohli ušetriť,
• preukaz poistenca a európsky preukaz poistenca
s možnosťou doplniť si vlastnú fotografiu,
• push notifikácie vám pripomenú preventívne prehliadky, upozornia na liekové interakcie a dozviete
sa o schválenej hospitalizácii,
• vyhľadávanie a otváracie hodiny najbližších pohotovostí, lekární, pobočiek zdravotnej poisťovne
DÔVERA a odberných miest na darovanie krvi,
• môžete si vyplniť kartičku prvej pomoci s krvnou
skupinou, alergiami, liekmi, ktorá bude dostupná
hneď z úvodnej obrazovky aj so spojením na
tiesňovú bezplatnú linku záchrannej zdravotnej
služby, číslom v prípade núdze a údajmi o poslednej známej polohe s GPS súradnicami.

Aplikácia je prepojená s projektom
mojakrvanskupina.sk: nastavte si svoju krvnú skupinu
a dozviete sa, či ju niekde nepotrebujú. Darovať krv
a zachrániť niekomu život je odteraz ešte
jednoduchšie.

Doteraz iba zlomok
V poslednom hodnotení nemocníc sme sa na názor
pýtali 18-tisíc pacientov. Odpovedala nám len tretina
z nich. Aj keď to bol najlepší výsledok spomedzi všetkých zdravotných poisťovní, chceme ho ešte zlepšiť.

Je zadarmo a dostupná okrem App Store už aj
z Google play, ale iba poistenci Dôvery môžu využívať všetky funkcie. Zabezpečená je uzamykacím
vzorom a vaše údaje sú chránené proti zneužitiu PINkódom.

Za celý rok hospitalizáciu absolvuje takmer dvestotisíc
poistencov. Prečo sa nepýtať všetkých a ponúknuť im
pohodlnejší spôsob vyplnenia dotazníka?

Do mobilnej aplikácie použite rovnaké prístupové
údaje ako do svojej Elektronickej pobočky. Ak ešte
Elektronickú pobočku nemáte, môžete si ju ihneď zria
diť aj cez aplikáciu.

„Vnímame, že slovo pacienta má váhu a nemocnice,
ktoré dostali slabšie hodnotenie v našom dotazníku,
berú kritiku konštruktívne a snažia sa zlepšovať svoje
služby,“ hovorí Ľudmila Zozuľáková, manažérka
odboru nákupu zdravotnej starostlivosti z Dôvery. „To
je hlavný dôvod, prečo pacientsku anketu presúvame
aj do elektronickej formy a sprístupňujeme ju každému,
kto strávil v nemocnici s náročnejšou diagnózou aspoň
pár dní,“ dodáva.
Slovo pacienta je dôležité aj pre zdravotnú poisťovňu.
Je jedným z parametrov, ktorý nám dopĺňa obraz
o každej nemocnici na Slovensku. Spolu s ďalšími
kritériami tak rozhodujú aj pacienti o tom, aké zmluvy
s nemocnicami uzavrieme.
Pod lupou
Vybraní pacienti, ktorí absolvovali v minulom roku hospitalizáciu, hodnotili spokojnosť so správaním zdravotníckeho personálu, úrovňou hotelových služieb
(strava, ubytovanie) a úrovňou poskytovaných infor-

mácií o zdravotnom stave. V neposlednom rade hodnotili aj svoju spokojnosť so zdravotným stavom po
návrate do domáceho prostredia. Nemocnice, ktoré
skončili na posledných priečkach, dostali v týchto
kategóriách najhoršie známky od pacientov. Pacienti
hodnotili nemocnice známkami ako v škole – od jedna
po päť.
Rovnaké parametre budú hodnotiť poistenci aj elektronicky. Výsledky hodnotenia sprístupníme ako každý

rok aj na webe www.dovera.sk.
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OCHRÁŇTE SVOJU DCÉRU
Podporujeme prevenciu zdravia vašich detí. Ak máte dcérku vo veku 11 rokov
a chcete pre jej zdravie urobiť niečo viac, informujte sa u lekára o očkovaní proti
rakovine krčka maternice.
Na vakcínu vám prispejeme podľa toho, ako
dlho je vaše dieťa u nás poistené. A to vo výške od
30 do 70 % z ceny lieku.
Koľko preplatíme
Výška príspevku sa odvíja od dĺžky nepretržitého poistného vzťahu v Dôvere nasledovne:
• dievča poistené v Dôvere nepretržite 0 až 4 roky
dostane príspevok 30 % z ceny troch dávok vakcíny (maximálne 102,28 eur)
• pri nepretržitom poistení od 5 do 10 rokov prispejeme na 50 % z ceny troch dávok vakcíny (maximálne 170,46 eur)
• dievčatám poisteným u nás dlhšie ako 10 rokov
uhradíme 70 % z ceny troch dávok vakcíny (maximálne 238,64 eur)

zásielku na adresu DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
Pri osobnom doručení vám dáme preberací protokol a fotokópiu predložených pokladničných blokov
potvrdenú pečiatkou, podpisom nášho zamestnanca
a dátumom prevzatia.
Pri doručení poštou pridajte do obálky vyplnený preberací protokol, ktorý nájdete na webovej stránke
www.dovera.sk. Na zadnú stranu pokladničných blokov uveďte meno a priezvisko vašej dcéry a jej identifikačné číslo (IČP z jej preukazu poistenca).
Peniaze vám zašleme na váš účet najneskôr do 30
pracovných dní odo dňa doručenia všetkých urče
ných dokladov.

Ako postupovať
Nášho zmluvného všeobecného lekára pre deti
a dorast (pediatra) požiadajte o lekársky predpis
na jednu z očkovacích vakcín. Môže vám predpísať
recept na každú dávku zvlášť, na všetky tri dávky
naraz alebo dve dávky na jeden recept a tretiu na
druhý recept.
Vakcínu si vyberte v lekárni. Lekár vašu dcéru zaočkuje. Očkovacia schéma pozostáva z 3 dávok
očkovacej látky. Predložte nám originály pokladničných blokov, ktoré potvrdia nákup všetkých 3 vakcín
v lekárni. Môžete tak urobiť osobne v ktorejkoľvek
pobočke alebo poštou ako doporučenú listovú
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NEUŽÍVAJTE ANTIBIOTIKÁ
ZBYTOČNE
Tiež ste si mysleli, že vám na chrípku zaberú antibiotiká? Nie je to pravda. Ak ste ich
užívali na chrípku, riskujete, že v budúcnosti ich váš organizmus nebude môcť využiť
v boji proti bakteriálnym chorobám, ako je napríklad angína či zápal pľúc. Chrípka
patrí k vírusovým chorobám.
Na chrípku od októbra do konca roka 2013 ochorelo
23- tisíc poistencov Dôvery. Viac ako 1 100 z nich sa
liečilo antibiotikami.
Antibiotiká účinkujú a pomáhajú tam, kde chorobu
spôsobila baktéria. Lekár, ktorý vám lieky predpísal,
by mal presne vedieť, na aké baktérie môžu pôsobiť.
Ak ste na neho naliehali a lieky vám predpísal, hoci ich
neodporúčal, spravili ste chybu. Pravdepodobne za
vaše ochorenie môžu vírusy a na tie antibiotiká nezaberajú. Užívanie antibiotík môže navyše poškodiť aj
zdraviu prospešné baktérie. Čo sa môže prejaviť aj
zápchou, hnačkou, alergiami či poruchami imunity.
Využite pomôcku
Chrípka nie je jedinou diagnózou, pri ktorej pacienti
nesprávne užívajú antibiotiká. Niektorí si ich nezodpovedne naordinujú z vlastných starších zásob uložených v domácnosti aj na kašeľ či nádchu. Nie je to

Príspevok sa vzťahuje na očkovacie látky
36697 SILGARD sus inj 1 x 0,5 ml a 45237
CERVARIX sus inj 1 x 0,5 ml (1 napl. inj.
striek.+1 ihla). Výška úhrady sa môže meniť
v závislosti od ceny očkovacej vakcíny.

Pre vás
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správne. Aj lekár by mal počas vyšetrenia zistiť, kedy
ste naposledy užívali antibiotiká.
Ak sa vás to spýtal, no vy si nepamätáte názov ani
dátum, môžete využiť jednoduchú pomôcku. Odpoveď na otázku lekára zistíte aj prostredníctvom smartfónu v mobilnej aplikácii Dôvera priamo v ambulancii.
Je dostupná bezplatne v App Store aj v Google play
a každému poistencovi zobrazuje jeho dáta z Elektronickej pobočky.
Vo svojej Elektronickej pobočke vidíte informáciu, aké
antibiotiká a kedy ste naposledy užívali. Od spustenia
služby svoju spotrebu antibiotík takto kontrolovalo
takmer 40-tisíc poistencov.
Najviac chorých na chrípku býva podľa štatistík
Dôvery vo februári, nasledujú marec a október. Najviac postihnuté bývajú Nitriansky, Košický a Bansko
bystrický kraj.

Obdobie

Poistenci s chrípkou

Zaočkovaní poistenci

Sezóna 2009/2010

78 055

147 666

Sezóna 2010/2011

75 036

109 360

Sezóna 2011/2012

61 614

76 819

Sezóna 2012/2013

78 555

63 521

Sezóna 2013/2014

23 000*

65 226

*Poznámka: Chrípková sezóna sa štandardne počíta od 1. októbra do 30. apríla. Dáta za aktuálnu sezónu obsahujú údaje za október,
november a december 2013.
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ZA LEKÁROM CEZ HRANICE
Dobrá správa pre všetky mamičky. Pôrod si môžete naplánovať v zahraničí aj bez
súhlasu zdravotnej poisťovne. Preplatíme vám toľko, koľko by sme platili za pôrod na
Slovensku.
Svojho lekára už nemusíte mať len na Slovensku.
Vycestovať za ním môžete aj do zahraničia. V niektorých prípadoch nás nemusíte vopred žiadať o súhlas,
v iných táto povinnosť ostáva aj naďalej.
Od mája 2010 môžu slovenskí pacienti bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne navštíviť
ambulantného lekára v Európskej únii. Novinkou je,
že od 1. októbra 2013 môžu pacienti vyhľadať akéhokoľvek ambulantného lekára v krajinách EÚ zapojeného nielen do verejnej siete, ale aj súkromníka.
Slovenské zdravotné poisťovne im náklady spätne
uhradia podľa slovenských cien.

Liečba na Slovensku dostupná
Výmena bedrového kĺbu, transplantácie orgánov
či umelé oplodnenia. Na tieto plánované zákroky
v zahraničí budete potrebovať súhlas zdravotnej poisťovne vopred.
Presný zoznam všetkých výkonov, na ktoré potrebujete predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne, určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 341/2013. Nájdete ju aj na našom webe
www.dovera.sk.

STAČIA DVA LIEKY A MÔŽE
NASTAŤ PROBLÉM
Od obyčajnej svalovice až po vážne neurologické poruchy – aj to môže byť
výsledok nevhodnej kombinácie liekov. Ani lekári často nevedia odhadnúť, čo môže
vyvolať nimi predpísaný liek a aké iné lieky pacient ešte užíva.

Liečba u nás nedostupná
Potrebujete taký zákrok, aký sa v našich nemocniciach nevykonáva? Najskôr nás musíte požiadať
o súhlas s úhradou takejto zdravotnej starostlivosti.
Potrebovať budete aj odporučenie lekára na Slovensku.

Kedy sa nás nepýtate vopred
Všetky ostatné výkony, ktoré vyhláška nespomína,
môžete absolvovať v zahraničí bez nášho súhlasu.
Zákrok si platíte sami a zdravotnú poisťovňu požiadate o vrátenie peňazí. Preplatíme vám sumu, akú
by sme platili za tento výkon na Slovensku. Patrí sem
napríklad spomínaný pôrod.

Nežiaduce účinky liekov stáli aj za zdravotnými problémami malej Aničky. Rodičia s ňou behali od lekára k
lekárovi, ale nikto nevedel určiť príčinu jej zhoršeného
zdravotného stavu. „Keď sme sa ani po dvoch mesiacoch chodenia po lekároch nič nedozvedeli, začali
sme pátrať sami. Mám v zdravotnej poisťovni Dôvera
aktivovanú Elektronickú pobočku aj na Aničkino
meno, prezeral som si všetky jej zdravotné záznamy.
Až v službe Bezpečné lieky som našiel, čo som hľadal.
Dvaja lekári jej nezávisle od seba predpísali dva lieky,
ktoré sa spolu nesmú kombinovať,“ hovorí jej otec.
Tieto dva lieky totiž spolu vyvolávajú neurotické poruchy.

V týchto prípadoch hradíme zákrok v takej výške,
v akej by ho platili aj zahraničné zdravotné poisťovne
priamo nemocnici, a to na základe nárokového
dokladu. Poistenec si dopláca len regulačné poplatky,
spoluúčasť a prípadný nadštandard. Ostatné
finančné záležitosti súvisiace s hospitalizáciou za
neho vybavuje zdravotná poisťovňa na Slovensku
prostredníctvom styčných úradov.

Upozornenie: Vyšetrenia u ambulantného lekára aj
plánovanú operáciu, okrem takých, ktoré sa nevykonávajú u nás, si hradíte najskôr sami. Následne nás
môžete požiadať o vrátenie peňazí. Preplatíme len
medicínsky oprávnené zákroky. Teda také, ktoré vám
doporučili lekári. Presné podmienky liečby v zahraničí
nájdete na našom webe www.dovera.sk v časti Som

poistenec.

Riziko odhalí služba Bezpečné lieky
Bezplatnú službu Bezpečné lieky sme vytvorili s cieľom upozorniť lekárov i bežných ľudí práve na riziká
vyplývajúce z užívania nevhodných kombinácií liekov, ale aj liekov a potravín. „Je veľmi dôležité, aby
lekári videli, čo majú pacienti predpísané, a podľa
toho upravili ďalšiu preskripciu. Túto možnosť im
dávame zatiaľ ako jediná zdravotná poisťovňa,“

Túto zmenu priniesla Smernica EÚ o uplatňovaní práv
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
ktorú sme prijali do nášho zákona.

Ak vám takýto zákrok odsúhlasíme, uhradíme ho
v cenách, aké platíme na Slovensku. A to až po jeho
vykonaní. Pozor, u lekára si ho platíte sami. Následne
nás môžete požiadať o preplatenie.

vysvetľuje Monika Lainczová, manažérka odboru liekovej politiky. Ak pacient v rovnakom čase užíva lieky,
ktoré sa nesmú kombinovať, služba ho na to upozorní.
Ďalší rozvoj
Službu Bezpečné lieky plánujeme rozvíjať aj naďalej.
Okrem iného hľadáme riešenie, ako zobrazovanie
interakcií prepojiť s diagnózou pacienta.
Malé množstvo liekových kombinácií, odhadom
5 %, je totiž nevhodné len pri konkrétnej chorobe
či zdravotnom stave. Príklad: kombinácia liekov
s účinnými látkami rilmenidín a beta-blokátory, ako je
bisoprolol, je nebezpečná výlučne pre pacientov so
zlyhávajúcim srdcom, pacienti s vysokým krvným tlakom ju pod dohľadom lekára užívať môžu.
Kde ju nájdete?
Služba Bezpečné lieky je k dispozícii každému poistencovi Dôvery, ktorý si aktivuje Elektronickú pobočku.
Dostupná je už aj cez mobilnú aplikáciu Dôvera. 

9

10

ZIMA 14

Zodpovedná Dôvera

WWW.DOVERA.SK

WWW.DOVERA.SK

Zodpovedná Dôvera

ZIMA 14

PRE VAŠE ZDRAVIE
ROBÍME OMNOHO VIAC

POKRAČUJEME
V RENOVÁCII NEMOCNÍC

Zdravie našich poistencov je pre nás na prvom mieste. Ak ste naším poistencom aj vy,
iste viete, že pre vás robíme aj mnoho vecí navyše, nad rámec zákona.

Detské oddelenie v Kysuckej nemocnici v Čadci sme zmenili na farebnú rozprávku.
Namiesto bielych stien teraz hospitalizované deti v nemocnici nájdu pestrofarebný
podmorský svet, rozprávkové postavičky a mnoho zvieratiek.

Napríklad v plnej výške hradíme preventívne očkovania pre deti aj dospelých, mamičkám a ich deťom preplácame doplatky za lieky, pre ženy vybavíme prednostné vyšetrenie na mamografii. A predsa pre vás
chceme robiť ešte viac. Zlepšiť vaše prostredie prostredníctvom malých projektov po celom Slovensku.
Dve šance v roku
S týmto cieľom sme pred dvoma rokmi spustili Grantový program Dôvera. Každý rok má dve samostatné
kolá, jarné a jesenné. Prostredníctvom neho finančne
pomáhame ľuďom zlepšovať podmienky v oblasti
zdravia a prevencie a tiež podporujeme aktivity, ktoré
vedú k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti. Máme
za sebou už tri kolá (jeseň 2012-2013), v ktorých sme
pomohli mnohým jednotlivcom aj organizáciám. Celkovo sme na podporu zdravia a zdravého životného
štýlu venovali takmer 60-tisíc eur.

zácie, ktoré vďaka nám dokázali obnoviť športoviská
a vybaviť ich potrebnými pomôckami.
Grantový program pre nás spravuje Nadácia pre deti
Slovenska. Máme spoločný cieľ: Pomáhať, podporovať a skvalitňovať život detí a mladých ľudí na Slovensku. Vďaka našej spolupráci je prerozdeľovanie financií transparentné a pomoc sa vždy dostane k tým, ktorí
ju potrebujú.

Projekt renovácie detských oddelení sa darí realizovať vďaka dlhoročnej spolupráci so Združením
Osmijanko. Naším spoločným cieľom je najmä uľahčiť deťom pobyt v nemocnici. Chladné biele izby premaľujeme na farebný svet alebo staré nemocničné
priestory premeníme na útulný a moderný priestor
určený na hru a stretnutie s rodinou. Za posledných
šesť rokov sme spoločne zrekonštruovali už 25 detských oddelení po celom Slovensku.

Zapojte sa aj vy
Vo februári štartujeme jarné kolo Grantového
programu Dôvera. Svoju žiadosť o finančný príspevok môžu zasielať jednotlivci aj organizácie. Všetky
potrebné informácie nájdete na našej webovej
stránke www.dovera.sk a webovej stránke Nadácie

pre deti Slovenska (www.nds.sk).

Najžiadanejšie sú rehabilitácie
O príspevok nás najčastejšie žiadajú pacienti zo sociálne slabšieho prostredia, nútení podstúpiť náročnú
operáciu alebo imobilní ľudia odkázaní na pravidelné
rehabilitácie. Peniazmi z grantového programu pomáhame financovať aj zdravotné pomôcky, prístroje či
terapie pre hendikepovaných, ktoré sa bežne nehradia z verejného zdravotného poistenia.
Podporujeme pohyb
Dôležitou súčasťou zdravia je pre nás aj zdravý
životný štýl a pohyb ako účinná prevencia pred ochoreniami. Preto sme podporili viaceré športové organiKysucká nemocnica v Čadci

Pri slávnostnom odovzdaní novovymaľovaného
oddelenia v Kysuckej nemocnici asistovali aj zdravotní
klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. Prezlečení za veselých lekárov pokrstili detské oddelenie svojím smiechom, humorom a dobrou
náladou. Už s príchodom jari bude na deti čakať ďalšia zrekonštruovaná návštevná miestnosť. Tentoraz

v nemocnici v Bojniciach.
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PREŽITE ZIMU V ZDRAVÍ,
STAVTE NA PRÍRODU
Patríte k ľuďom, ktorým sa v jesenných a zimných mesiacoch rúca imunitný systém
ako domček z karát? Kýchanie, kašeľ, nádcha...A antibiotiká ako posledná
záchrana. Tento scenár nemá nikto rád, preto vám poradíme, ako sa mu úspešne
vyhnúť.
Jedným z osvedčených spôsobov ako sa udržať
zdravým je otužovanie. Vybehnúť znenazdajky
v tielku v mraze na balkón nie je riešením. Treba
ísť postupne. Na začiatok skúste deň začať i zakončiť vlažnou a neskôr studenou sprchou. Významne si tým posilníte imunitu. A neponocujte.
V období viróz je totiž pre váš organizmus veľmi
dôležitý dostatočný spánok.
Čaj? Čaj!
Dobrí priatelia na tuhé zimné večery sú aj horúce
čaje. Balzam na horné dýchacie cesty získate,
keď k nastrúhanému koreňu zázvoru pridáte lyžičku medu. Výborným receptom je aj osvedčená
klasika starých mám – šípkový čaj. Pre vysoký
obsah vitamínu C je vhodný na každodennú konzumáciu. Počas chrípky pomôže napríklad čierna
baza či lipa. V zime sú vhodné aj čaje z nechtíka,
maliny či lesných plodov. Občas nezaškodí ani
zahriatie organizmu vareným vínkom alebo ovocným punčom. Samozrejme, s mierou.
Nezabudnite na ovocie. Na ochranu imunity je
skvelý ananás, exotické osviežujúce ovocie bohaté na „céčko“. Pri jeho pestovaní sa navyše nepoužívajú konzervanty ani iné chemické látky.
Všemocná kapusta
Spomedzi zeleniny je v našich podmienkach ideálnym liekom kyslá kapusta. Jej blahodarný efekt
na zdravie v zime vyzdvihuje aj všeobecná lekár-

ka pre dospelých Erika Kožáková: „Kyslá kapusta
obsahuje veľké množstvo vitamínu C a ďalších
antioxidantov, minerálov a stopových prvkov.
Zvyšuje tak odolnosť organizmu proti vírusovým
a bakteriálnym infekciám, preto je výbornou prevenciou prechladnutia a chrípky.”
Fermentáciou vzniká v kyslej kapuste vysoko
aktívny kobalamín (vitamín B12), ktorý v inej rastlinnej strave nenájdeme, preto je nenahraditeľná
najmä pre vegánov, ktorí sa vyhýbajú akejkoľvek

živočíšnej strave.

WWW.DOVERA.SK

Poradňa

ZIMA 14

13

BUĎTE V POHODE.
A POČASIE VÁS NEROZHÁDŽE
Rekordne teplá zima, akú Slovensko zažilo v decembri či januári tohto roka, sa podľa autorky
medicínsko-meteorologických predpovedí Zlaty
Čabajovej mohla podpísať aj pod počet dopravných nehôd. Spýtali sme sa jej na podrobnosti.
Ako vnímajú meteosenzitívni ľudia také mätúce počasie, ako je tohoročná zima?
Prílevy teplého vzduchu so sebou vždy prinášajú množstvo problémov pre týchto ľudí. Má
to výrazný vplyv na psychiku, srdcovo-cievne
i dýchacie ťažkosti. Pri takomto počasí sa totiž
predlžuje reakčný čas a znižuje sa koncentrácia.
Z doterajších výskumov sa dá predpokladať, že
to veľké množstvo dopravných nehôd, ktoré sme
zaznamenali v januári, môže mať príčinu aj v tejto
teplej zime. No koniec januára priniesol už dlho
očakávané ochladenie.
Prečo?
Určité zdravotné ťažkosti mohla spôsobiť aj tá
skutočnosť, že ľudia prirodzene čakali na príchod
zimy, studeného počasia. Každý má v sebe biologické hodiny a tie už podvedome pripravovali
ľudí na sneh a mráz. A odrazu prišlo počasie, ktoré sa týmto biologickým hodinám vymyká. Takéto
odchýlky vždy prinášajú citlivým ľuďom problémy. Ľudský organizmus je v dynamickej rovnováhe so svojím prostredím. Ak sú zmeny prostredia také, že sa im človek nedokáže prispôsobiť,
dochádza k poruche rovnováhy, čo spôsobuje
narušenie normálnych fyziologických pochodov
a môže viesť k poškodeniu zdravia.
Aké sú najčastejšie choroby, na ktoré vplýva
počasie?
Najznámejšie sú asi reumatické ochorenia, ale sú
iba jednou zo skupín meteorotropných ochorení
(zhoršujúcich sa pri zlom počasí, pozn.red.). Dnes

poznáme viac ako 200 ochorení, na ktorých
vzniku a priebehu sa podieľajú vplyvy počasia.
V mesiacoch s častými a náhlymi zmenami počasia, teda predovšetkým v marci, bol dokázaný
vyšší počet úmrtí, úrazov, samovrážd. Pri niektorých typoch počasia je významne vyšší počet infarktov myokardu, náhlych cievnych mozgových
príhod, hypertenzných kríz, dýchacích ťažkostí,
ako pri iných typoch počasia. Niektoré typy
počasia priaznivo, iné nepriaznivo ovplyvňujú
reakčný čas, pozornosť, telesnú a duševnú výkonnosť. Pri niektorých typoch počasia mnohí ľudia
trpia nespavosťou.
Existuje vôbec nejaká možnosť, ako predísť
problémom vyplývajúcim z počasia?
Čím je človek v lepšej psychickej a fyzickej kondícii, tým je menej meteosenzitívny. Prevenciou teda
je udržiavanie sa v čo najlepšom stave. Tak po
psychickej, ako aj fyzickej stránke. Preventívnym
faktorom však je aj medicínsko-meteorologická
predpoveď, ktorá môže podstatne znížiť výskyt
zhoršení zdravotného stavu a komplikácií mnohých meteorotropných ochorení. Po predpovedi
je totiž možné uplatniť preventívne opatrenia, vyhnúť sa stresovým situáciám, upraviť liečbu meteorotropných ochorení. Denné aktuálne biopočasie, resp. biopredpovede nájdete na webstránke
www.biopocasie.sk.

Kto je RNDr. Zlata Čabajová, CSc.
Odborníčka na vplyv vonkajších prírodných
činiteľov na zdravotný stav človeka. Zaoberá
sa sledovaním citlivosti človeka na počasie
a jeho zmeny. Pravidelne poskytuje médiám
i individuálnym záujemcom medicínsko-meteorologickú predpoveď. Je spoluzakladateľkou Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti
pri SAV.
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AJ SLABŠIE MRAZY
POMÔŽU ALERGIKOM
Aktuálna zimná sezóna zatiaľ priniesla viac rozkvitnutých kvetov a stromov ako
snehu. Alergici sa však skoršieho nástupu zdravotných ťažkostí obávať nemusia.
Príchod mrazov, hoci oneskorených, nedovolí alergénom znepríjemňovať ľuďom
život skôr než obvykle.
Prvým alergénom, ktorý sa objavuje v ovzduší, býva
peľ liesky. Tá v prípade teplého počasia začína kvitnúť
už na prelome januára a februára. Po nej nasleduje
jelša, hrab, jaseň, breza. Keďže však v tomto roku
práve koncom januára konečne prišla dlho očakávaná zima aj na Slovensko, lekári nepredpokladajú
skorší nástup alergií.
Napriek tomu sa na ne oplatí byť vopred pripravený. „Niektorí pacienti sa pripravujú na sezónu
už v zimných mesiacoch terapiou, ktorá je zameraná na znižovanie citlivosti organizmu voči
alergénom,“ hovorí MUDr. Zuzana Abaffyová,
imuno-alergiologička z Bratislavy. „Je to alergén, na ktorý je pacient precitlivený. Dostáva ho
v postupne sa zvyšujúcich dávkach, a to buď podkožne, alebo vo forme kvapiek, roztoku alebo tabletiek, ktoré sa podávajú pod jazyk. Liečba trvá 3 - 5
rokov, podáva sa buď predsezónne alebo celoročne v
závislosti od druhu vybranej liečby,“ dodáva.
Takáto liečba však nie je vhodná pre každého alergika, preto o nej rozhoduje lekár alergológ na základe obdobia klinických príznakov, kožných testov
a výsledkov laboratórnych vyšetrení. Nevhodná je
napríklad v prípade, že má pacient zároveň problémy
so srdcom alebo má onkologické ochorenie, či chronický zápal.
„Ďalšou možnosťou ovplyvnenia alergie je protialergický režim. Počas peľovej sezóny by sa alergik mal

vyhýbať pobytu vo voľnej prírode. Samozrejme, je
ťažké úplne neprísť do kontaktu s alergénom, nemôžeme žiť v skleníku,“ uzatvára imuno-alergiologička.
Dôležité je zamedziť kontaktu peľových zŕn so sliznicami - chrániť oči slnečnými okuliarmi, každý deň
si umývať vlasy, vymieňať si oblečenie po príchode
zvonku. V čase alergickej sezóny treba vetrať len po
daždi a nespávať priamo pri otvorenom okne.
Väčšinou sa odporúča začať s liečbou príznakov dva
– tri týždne pred objavením sa prvých príznakov alergie, teda ešte keď pacient nepociťuje ťažkosti. Pretože
už aj v tomto čase prebieha na slizniciach zápalový

alergický proces.
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KTO ZA VÁS PLATÍ POISTNÉ?
Je možné, že v týchto dňoch dostanete do svojej poštovej schránky list od Dôvery.
Niektorým poistencom zasielame výzvu, v ktorej žiadame o oznámenie platiteľa
poistného. Kto neoznámi platiteľa poistného, riskuje pokutu a aj drahšie poistné.
Stáva sa totiž neplatičom.
Ako postupovať
Patríte do jednej z týchto skupín?
• poistencom štátu (napr. nie ste evidovaný uchádzač o zamestnanie, dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku, študent, poberateľ dávky
v hmotnej núdzi, atď.),
• zamestnanec,
• samostatne zárobkovo činná osoba a
• prihlásený ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.
Ak nie ste ani v jednej z týchto skupín, oznámte nám,
kto za vás platí poistné. Je možné, že poistné si musíte
platiť sám alebo ste odišli do cudziny a povinnosť platiť poistné u nás už nemáte.
Platiť poistné je zákonnou povinnosťou každého
z nás. Zmenou v zákonoch, ktoré sa týkali najmä prác
na dohodu, sa mohlo stať, že počas niektorých dní vás
váš zamestnávateľ odhlásil a neplatil za vás poistné.
Preto sa na tieto dni v zdravotnej poisťovni musíte
nahlásiť ako samoplatiteľ.
Okrem tých, ktorí zdravotnej poisťovni oznámia
a preukážu, že im registrácia, ako aj platenie poistného na povinné verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike zanikli.
Dostali ste list, čo ďalej?
Na doručenú výzvu na zdokladovanie platiteľa
poistného reagujte, podajte potrebné informácie
a doklady takto:
• v Elektronickej pobočke v sekcii Moji platitelia
• e-mailom na adresu info@dovera.sk, ku ktorému

priložíte sken príslušných dokumentov,
• písomne na adrese DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo
• osobne na ktorejkoľvek pobočke.
Kto je mojím platiteľom?
Prehľad svojich platiteľov poistného si môžete
pozrieť vo svojej Elektronickej pobočke v sekcii Moji
platitelia.
Rovnako vás po prihlásení do svojho konta v Elektronickej pobočke automaticky upozorníme, ak máte
obdobie bez platiteľa poistného. Môžete si platiteľa
pridať priamo cez Pridať platiteľa bez toho, aby ste
museli navštíviť kamennú pobočku Dôvery.
Komunikovať sa oplatí
Ak nám ani poistenec, ani nikto iný za neho neoznámi
platiteľa poistného, budeme poistenca tak či tak registrovať ako samoplatiteľa. Takémuto samoplatiteľovi
môžeme zo zákona určiť preddavok v dvojnásobnej (!) výške, t. j. v roku 2014 v sume 112,70 eura za
mesiac, tzv. dohadný preddavok (v roku 2013 to bolo
110,04 eura).
Čo vám hrozí
Zdravotné poisťovne majú povinnosť nahlásiť
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
poistencov, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť. Úrad im môže uložiť pokutu v sume do 331
eur (pri opakovanom porušení v dvojnásobnej
výške).
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Bolo aj vtedy darcovstvo bezpríspevkové
alebo sa za to platilo?
Finančná odmena bola vtedy definovaná ako príspevok na stravu. Odber plazmy sa dal robiť dvakrát do mesiaca a bol za 300 Kčs. Jeden čas som
ako študent chodil darovať plazmu, mesačne to
bolo 600 Kčs. Vtedy plat začínajúceho lekára bol
1800 Kčs v hrubom. Ako študent som si dobre žil,
mohol som frajerku pozvať do cukrárne, kupoval
som jej kvety, nemusel som ich kradnúť v parku, keď
som chcel vyzerať ako gavalier. Boli ľudia, ktorí
brali darovanie ako prilepšenie, za samotnú krv
nebol príspevok až taký zaujímavý.

DARCOVIA KRVI SÚ ZDRAVŠÍ
Koľko ľudí závisí od dobrovoľného darovania krvi? Zastavil by sa bez darcov život v
nemocniciach? Pýtali sme sa prezidenta Slovenského Červeného kríža, dlhoročného
darcu krvi a lekára – záchranára Viliama Dobiáša.
Ste držiteľom Kňazovického plakety, za 41
rokov ste dokázali nazbierať 100 odberov.
Ako sa Vám to podarilo, keď vlastne nemáte
rád pohľad na krv?
To, že nemám rád pohľad na krv, používam v súvislosti s výučbou prvej pomoci. Je to myslené trocha
ironicky, zveličene. Samozrejme, že nemám rád
krv, keď ju vidím, tak ju zastavujem.
Prvýkrát ste darovali krv v pohnutých
časoch, presne 21. augusta 1968. Cítili ste, že

naozaj môže byť zle, že okupácia bude znamenať veľké krviprelievanie?
Dnes na to spomínam už s úsmevom, ale plazili sme
sa s kamarátom v Košiciach cez Námestie osloboditeľov, kadiaľ tiahli kolóny tankov, áut, 24 hodín
v kuse bez prestávky. Vtedy sme to brali ako dobrodružstvo. Nebál som sa toho, že ma zastrelia.
Ten pocit, že idem pomôcť, lebo už pol roka mám
osemnásť a už môžem, tak pocit tejto dôležitosti
prekonal ostatné pocity.

Dnes sa za darovanie krvi neplatí, čo podľa
Vás motivuje ľudí stále chodiť na transfúzne
stanice?
Možno to vyznie ako klišé, ale asi pocit solidarity
s ostatnými. Solidárni sme vo všeličom, aj zdravotné poistenie je solidárna záležitosť, i keď určitým
spôsobom vynucovaná. Človek nikdy nevie, kedy
bude on to isté potrebovať. Treba sa na to pozrieť
tak: krv, ktorú nedám, sa v mojom tele znehodnotí,
rozpadne. Niekomu druhému zase môže pomôcť.
Aj pol litra krvi môže zachrániť život. Kedy už môže
človek spraviť niečo vznešené ako zachrániť život?
Je to motivácia, ktorej sa nedá odolať.
Čo je pravdy na tom, že darcovia krvi bývajú
zdravší?
Ľudia, ktorí pravidelne darujú krv majú nižšie riziko
vzniku infarktu. Čo môže súvisieť s tým, že sú vyrovnanejší. Ale aj so zložením krvi po odbere. Keď sa
odoberá celá krv, trvá, kým sa v nej doplnia všetky
látky. Po odbere je koncentrácia krvných elementov – buniek a doštičiek – redšia. Plazma sa doplní
v priebehu pár hodín, ale krvinkám to trvá, redšia
krv je prevencia vzniku infarktu.

„

Rozhovor
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Je dnes podľa Vás na Slovensku dostatočný
počet darcov krvi?
Darovať krv by mal asi každý zdravý človek, na
druhej strane, počet ľudí v populácii, ktorí darujú
krv, je nízky. Hovorí sa, že zásob krvi je tak akurát.
Na dlho sa zásoby robiť nemôžu. Ak by bola širšia
základňa darcov krvi, veľmi by to pomohlo.
Kedy je najviac cítiť ich nedostatok?
Najčastejšie chýba krv v lete. Napriek tomu, že aj
lekári sú na dovolenkách, teda sa menej operuje, aj
darcovia sú v lete preč. Vzniká problém s dostatkom
krvných zásob. Ak by bola širšia základňa darcov,
možno by sme nemuseli organizovať ani prázdninovú kvapku krvi.
Čo by sa stalo, keby darcovia prestali s darovaním? Aké by boli najpesimistickejšie scenáre?
Odhadujem, že v priebehu týždňa by v nemocniciach zastavili viac ako polovicu operačných výkonov (Pozn.red: len poistencov Dôvery operujú dvestotisíc ročne). Je mnoho aj celkom bežných operácií, kde sa pre istotu rezervujú krvné konzervy pre
operovaného pacienta, i keď ich nemusia využiť.
Napríklad operácia žlčníka. A naopak, sú výkony,
na ktoré sa objedná krv, minie sa a chýba. Chirurgovia by si nemohli dovoliť začať operáciu, ku ktorej sa krv objednáva, hoci sa nevyužije. Nikdy by
nevedeli, kedy by im chýbala.
Ktoré operácie by sa odložili úplne?
Týka sa to operácií srdca, pľúc, tenkého, hrubého
čreva, žalúdka, žlčníka, prostaty, prsníkov, gynekologické operácie. Snáď okrem drobných operácií
prietrží a apendixu, sa ku všetkému zadržuje krv.
Celý rozhovor si prečítate v spravodaji pre
darcov krvi na www.mojakrvnaskupina.sk. 

Treba sa na to pozrieť tak: krv, ktorú nedám, sa v mojom
tele znehodnotí, rozpadne. Niekomu druhému zase
môže pomôcť. Aj pol litra krvi môže zachrániť život.

“
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POISTENCI ZACHRÁNILI
TISÍCE EUR
Našim poistencom predpisovali zdravotnícke pomôcky na mieru. Pacientom vykázali
vyšetrenia aj výrobu pomôcok, no tí sa ich nedočkali. Dvaja chirurgovia
a jedna výdajňa ortopedicko-protetických pomôcok z Bratislavského kraja si takto
“prilepšili” a spôsobili Dôvere škodu za tisíce eur. Odhalili sme ich vďaka našim
klientom.
Na podozrivé konanie nás ako prvý upozornil poistenec. Vo svojej Elektronickej pobočke si našiel údaj
o predpísanej ortéze, pričom on žiadnu zdravotnícku
pomôcku nepotreboval.
Desiatky prípadov, tisícová škoda
Následne sme začali u tohto poskytovateľa revíznu
kontrolu. Zistili sme, že dvaja poskytovatelia zdravotnej starostlivosti predpisovali našim poistencom ortézy
dolných končatín alebo ortézy trupu, teda pomôcky
vyrobené na mieru. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti predpisovali poistencom zdravotnícke pomôcky,
avšak nie všetci poistenci ich v zdravotnej dokumentácii lekára mali zaznamenané. Faktúry zdravotnej
poisťovni poslali aj za pomôcky, ktoré si pacienti nikdy
nevyzdvihli a niektoré ani nevyrobili.
Premyslená spolupráca
Do tejto “spolupráce“ bola zapojená aj výdajňa
ortopedicko-protetických pomôcok, ktorá poistencom buď žiadne zdravotnícke pomôcky nedodala,
alebo vydala sériovo vyrábané, ktoré sú lacnejšie.
Následne si výdajňa zdravotnícke pomôcky vykazovala do zdravotnej poisťovne.
Takýmto spôsobom fiktívne vykázali zdravotnú starostlivosť desiatkam pacientov. Dôvere vznikla škoda,
ktorá aj so zmluvnou pokutou dosiahla sumu 52-tisíc
eur. V týchto prípadoch sme vlani kvôli výške škody
vec postúpili aj orgánom činným v trestnom konaní.

Kľúčom je Elektronická pobočka
Dnes využíva viac ako 315-tisíc našich poistencov
Elektronickú pobočku. Každý v nej vidí aj svoj výpis
z účtu. V ňom si môže skontrolovať všetku vykázanú
zdravotnú starostlivosť, ktorú sme platili. Od laboratórnych testov až po hospitalizáciu, všetky v lekárni na
recept vybrané lieky či zdravotnícke pomôcky.
Rýchla reklamácia
Klienti Dôvery využívajú aj možnosť reklamovať fiktívne výkony. Vlani sme tak cez Elektronickú pobočku
poistencov zaevidovali 816 reklamácií, tri reklamácie
sme prijali v písomnej forme. Z celkového počtu sa
poistenci sťažovali oprávnene v 230 prípadoch –
teda zdravotnú starostlivosť lekári vykázali omylom.
Zväčša šlo o preventívne prehliadky, lieky alebo zdravotnícke pomôcky. Upozornením priamo cez Elektronickú pobočku nám naši poistenci pomohli ušetriť
sumu 13-tisíc eur.
Odpoveď do mesiaca
Jednoduchšie reklamácie vybavujeme v priebehu
mesiaca (lekár má na vyjadrenie 15 dní), zložitejšie
prípady, ktoré vedú k odhaleniu rozsiahlejších podvodov, trvajú aj niekoľko mesiacov (zbierame dôkazy
od viacerých poistencov, vykonávame revízne kontroly priamo u dotknutých poskytovateľov atď.). Proces vybavovania reklamácie bude rýchlejší a jednoduchší. S lekárom budeme komunikovať nie listom, ale

elektronicky cez Elektronickú pobočku.

Elektronické prezeranie si účtu poistenca je veľmi populárne. Navyše, svoj výpis z účtu môžu sledovať
poistenci aj cez mobilnú aplikáciu Dôvera – na kontrolu zdravotnej starostlivosti im stačí pohľad do mobilu
Mobilná aplikácia je prístupná zadarmo cez AppStore a Google play.
Najčastejšie prípady reklamácií:
Poistenci nás upozornia na to,
že ich všeobecný lekár je už
niekoľko rokov iný ako ten, ktorému
zasielame pravidelnú mesačnú
platbu - kapitáciu.

Poistenci reklamujú
nezrealizované výkony,
lekári po kontrole zistia, že
ich zdravotná sestra omylom
naúčtovala nášmu poistencovi,
hoci vyšetrovali jeho menovca,
prípadne chyba sa stala pri
prechode na nový softvér.

Výnimočný prípad. Dnes už
dospelá žena reklamovala
hospitalizáciu v detskej fakultnej
nemocnici, ktorú vraj mala
absolvovať pred 11 rokmi.
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LIEČIVÁ VODA Z KRAJA
LIETAJÚCEHO CYPRIÁNA
Minerálna voda vyviera v obci Červený Kláštor už od
nepamäti. Miestni obyvatelia ju pre jej typický zápach
pomenovali Smerdžonka, čo znamená smradľavá
voda. Jej liečivé vlastnosti sa začali využívať už
v 14. storočí, keď na toto územie prišli mnísi Kartuziáni
a neskôr Kamalduli. Venovali sa zberu liečivých rastlín, výrobe liekov a ako prví začali minerálnu vodu
využívať v liečiteľskej praxi. Najslávnejším kamaldulským mníchom bol legendárny fráter Cyprián, podľa
ktorého sa táto oblasť nazýva aj krajom lietajúceho
mnícha Cypriána. V 19. storočí začal mlynár z neďalekého mlyna pripravovať pre ľudí, ktorí si prišli dať

zomlieť múku, vo svojej stodole teplý kúpeľ z liečivej
vody. Prvá kúpeľná budova bola postavená v roku
1824. Prvá svetová vojna ju poškodila, druhá zničila
a tradícia Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka
začala upadať do zabudnutia. Brány kúpeľov sa
znova otvorili až v roku 2012.
Najväčším bohatstvom a základným pilierom zdravotnej starostlivosti v kúpeľoch je práve Smerdžonka.
Ide o prírodnú liečivú vodu, studenú s teplotou v rozmedzí 8 – 10°C, slabo alkalickú s pH 7,46, hypotonickú, stredne mineralizovanú, síranovo - hydrogénuh-
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ličitanovú, sodno – horečnato – vápenatú s koncentráciou sírovodíka 11 mg/l. Celková mineralizácia vody
je 1172 mg/l.
Sírne vody sa využívajú hlavne na vonkajšiu balneoterapiu, pretože síra sa veľmi dobre vstrebáva kožou
a sliznicami a čím viac je tkanivo poškodené, tým je
rezorbcia lepšia. Využívajú sa tiež pri ochoreniach
pohybového aparátu, neurologických ochoreniach,
ako aj v rámci pitnej kúry pri rôznych poruchách tráviaceho traktu.
Kúpele v Červenom Kláštore sú prvé, po vojne
obnovené kúpele na Slovensku. V súčasnosti spĺňajú
materiálno – technické vybavenie na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti hradenej zdravotnou poisťovňou pacientom s kožnými ochoreniami (psoriáza,
atopický ekzém, akné, stavy po popáleninách a iné).
Zdravotná starostlivosť je hradená plne alebo čiastočne zdravotnou poisťovňou pacientom od dosiahnutého 18. roku života.
Všetky procedúry, ktoré v kúpeľoch ponúkajú,
sú ordinované lekárom po dôkladnom vyšetrení
a podávané zdravotným personálom v Dome zdravia. Plán procedúr je vždy individuálny a lekár sa
snaží vybrať čo najúčinnejšiu kombináciu procedúr
pre konkrétneho pacienta.
Ubytovanie pre pacientov je možné priamo v Dome
zdravia s kapacitou 51 lôžok alebo v chatovej
osade vzdialenej 80 m od Domu zdravia. Súčasťou Domu zdravia je aj kongresová sála s kapacitou
110 miest, ktorá disponuje moderným audiovizuálnym vybavením a ponúka možnosti rôznych
konferencií, seminárov, prednášok, školení alebo
workshopov. V pôvodnej kúpeľnej budove je dnes
reštauračné zariadenie slúžiace na stravovanie
klientov zdravotných poisťovní, verejnosti, ako aj na
organizovanie rôznych rodinných akcií, svadieb
a iných príležitosti.

Zdravý životný štýl
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Kúpele sú situované pod dominantou Pienin – Tri
koruny, v krásnej prírode Pieninského národného
parku. Pobyt v kúpeľoch si môžete spríjemniť splavom
Dunajca na plti alebo rafte, výstupom na Tri koruny.
V zime je možné využiť blízke lyžiarske strediská
a upravené bežecké trate. K historickým pamiatkam
a zaujímavostiam patrí určite aj Múzeum kartuziánov
v Červenom Kláštore, hrad v Starej Ľubovni, ale aj poľský zámok Niedzica.
Neváhajte preto navštíviť svojho lekára a strávte
príjemný pobyt v Kúpeľoch Červený Kláštor Smer
džonka.

21

22

ZIMA 14

Zdravý život

WWW.DOVERA.SK

WWW.DOVERA.SK

Zdravý život

ZIMA 14

BEŽAŤ SA DÁ AJ 10 DNÍ
NONSTOP
Pre väčšinu z rekreačných bežcov predstavuje absolútny vrchol bežeckej kariéry
odbehnutá desiatka v slušnom čase, u tých zdatnejších polmaratón a u najväčších
fanatikov maratón. Nájdu sa však aj takí, ktorí sa na 42. kilometri iba zahrievajú.
Ich cieľ je totiž o desiatky až stovky kilometrov ďalej. Niekto im hovorí blázni, oni si
vravia ultramaratónci.
Viete si predstaviť, že bežíte desať dní nonstop a zastavíte sa po 1 100 kilometroch?
Človek však nemusí byť práve Forrest Gump,
aby niečo také dokázal. Napríklad pre Slovenku Kaneeniku Janákovú to nie je nič
výnimočné. Niekoľkokrát za sebou vyhrala
10-dňový beh v New Yorku, kde vytvorila
nové traťové i národné rekordy. Slováci
medzi ultramaratóncami nie sú iba do počtu.
Napríklad aj 60 -ročný Alexander Bögi
z Dunajskej Stredy prekonal v roku 2012 svetový rekord v 6-dňovom behu v kategórii 60
- 65 rokov, keď zabehol 706,5 km. A o Jozefovi Rajchlovi, ktorý prebehol naprieč Európou, ba dokonca až do Pekingu, asi netreba
ani hovoriť.
Sú ultrabežci masochisti?
Ultramaratón je extrémna bežecká disciplína, pri ktorej sa behajú trate dlhšie než 42 kilometrov. Najčastejšie 50, 100, 200 km alebo 6-, 12-, 24- hodinové preteky či 6- až 10- dňové preteky. Hoci aj tí najlepší priznávajú, že bez bolesti to nejde, na dlhé behy nedajú
dopustiť.
„Ultrabežci nie sú masochisti. Myslím si, že nikto
nebehá preto, aby posúval svoj prah bolesti, ale preto,
že je to pre ľudí prirodzené. Keď bežím, cítim sa dobre,
je to pre mňa hobby,“ hovorí košický ultramaratónec

Martin Kovaľ (na snímke). „Samozrejme, že prichádza
únava, ale endorfíny fungujú, človek dokáže ubehnúť
viac ako kôň,“ dodáva.
Pri takom obrovskom vypätí síl, aké je bežné pri behu
na niekoľko sto kilometrov, sa telo bráni rôznymi spôsobmi. Od vracania, opuchnutých nôh cez pľuzgiere,
žalúdočné ťažkosti, bolesti chrbtice až po halucinácie. „Bolo pár pretekov, ktoré som si naozaj odtrpela.
Vracala som, nemohla ani chodiť. Mala som i halucinácie. Zdalo sa mi napríklad, že niekto vedľa mňa beží
tak blízko, až je mi to nepríjemné. Navyše tá osoba
bola rovnako oblečená. A potom som si uvedomila,
že sa pozerám na samu seba,“ priznala v rozhovore
pre Český atletický zväz jedna z najlepších ultravytrvalkýň sveta a šampiónka v behu na 24 hodín, Češka
Michaela Dimitriadu. Za 24 hodín odbehla rekordných 244,23 km.
Ultra už je na hrane
Ak je pre vás beh cestou k zdraviu, na ultra behy
zabudnite. Niektorí bežci totiž zdolávajú nekonečné
kilometre s dreveným kolíkom v zuboch, aby „prehrýzli“ bolesť. Lekárom sa takáto nadmerná záťaž
veľmi nepozdáva. Aj Martin Kovaľ pripúšťa, že takéto
dlhé behy asi nie sú veľmi zdravé. „Či je to zdraviu prospešné? Asi nie, ale zakázané ovocie chutí najlepšie.
Ľuďom sa to dlhé behanie páči,“ priznáva.
Podľa športového lekára Pavla Maloviča prekračuje

beh na ultra dlhé vzdialenosti hranice možností, ktoré
ponúka ľudské telo. Aj keď sa hovorí, že keď sme unavení, sme stále iba v polovici našich síl. „Pokiaľ je ultra
dlhý beh súčasťou tréningu armády alebo polície, je to
v poriadku. Ale pre bežnú populáciu takáto športová
aktivita nie je vhodná. Vedecky je dokázané, že takéto
behanie je škodlivé, ničí nielen kĺby, ale predstavuje
nadmernú záťaž aj na srdcovo-cievny systém. A to už
odporuje predstave behu ako zdraviu prospešnej aktivite,“ konštatuje.
Nerozhodujú nohy, ale hlava
Na ultramaratóne podľa Martina Kovaľa vždy príde
hranica, keď už má človek dosť a za normálnych okolností by všetko vzdal. „Tu musí naskočiť hlava, aby telo
premiestnila o desiatky kilometrov ďalej. Preto je dôležité do tréningu zaradiť aj behy po veľkej únave, aby si
bežec natrénoval odolnosť a pevnú vôľu,“ tvrdí.
Hlava ultramaratóncov funguje trochu inak ako
u ostatných bežcov. Potvrdzujú to aj slová Moniky
Dimitriadu. Hlava počas behu dokáže bolesť výrazne

potlačiť. „Niečo v nej prepne a vy si to užívate, i keď
na tele pomaly nie je nič, čo by vás nebolelo. Vždy sa
modlím, aby sa mi podarilo dostať do toho stavu,“ priznáva.
Martin sa k behom na 50 až 85 kilometrov dostal bez
odbehnutia čo len jedného maratónu. „Maratónsku
éru som preskočil. Doteraz nemám zabehnutý ani
jeden oficiálny maratón. Samozrejme, že ultramaratón je náročná disciplína, je nutné sa na ňu poriadne
pripraviť, telo si musí zvyknúť na záťaž. A bežec musí
mať odolnú psychiku, to je alfa a omega, to je to, čo ho
donesie do cieľa,“ vypočítava.
S behaním začal v roku 2005, najskôr na 3 - 4 km.
Prvú desiatku odbehol po piatich rokoch a týždeň
po nej pretekársky polmaratón. Keďže dosiahol
na ňom slušný čas, začal sa behu na 21 km venovať
pravidelne. Cez sezónu bol na pretekoch aj každý
týždeň. Prvý ultramaratón skúsil koncom roku 2012
a už pri dlhých behoch ostal. Vlani ich zvládol

sedem.
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Hrubý
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3. časť
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Rajovitá ryba
Autor:
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V, vnútri
(lek.)
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plod

Aralské
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(hovor.)
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lovkyňa
perlorodiek

Hltavo
pila
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mužské
meno

Zolov
román

Rozrývaj

Chodba v bani

Ovanul

Skratka
knokautu

Útlak

Anglický
skladateľ

Riečica

Náter
Udieral
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úctu
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ruských
lietadiel
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čínska flauta

Japonská
dĺžková
miera

Ženské
meno

Tam

Ostrov
v Japonskom
mori

Veľká
plocha
poľa

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Prameň zdravého pobytu.
Výherkyňou z minulého čísla krížovky je pani Jarmila Zelenková z Dubnice nad Váhom, ktorá získala pobyt Minirelax
v Kúpeľoch Trenčianske Teplice. Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca marca na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, Odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu novej tajničky čaká wellness víkend v Kúpeľoch Červený Kláštor Smerdžonka.
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PORADŇA
PSYCHOLOGIČKY
Môj syn má 12 rokov a donedávna bol
takmer bezproblémovým dieťaťom. V
poslednom čase som sa náhodou od
mamičky jeho spolužiaka dozvedela, že mi
viackrát klamal. Vždy šlo o školské povinnosti, poznámku alebo zlú známku. Za zlé
výsledky sme ho s manželom nikdy nepotrestali, preto nemá dôvod ich pred nami
zatajovať.
Pristihla som sa, že ho čoraz viac kontrolujem a niekedy vopred pochybujem či hovorí
pravdu. Prosím, poraďte mi, ako mám syna
presvedčiť, aby hovoril pravdu a nič neskrýval a tiež ako opäť získať dôveru v jeho
slová.
Váš syn je vo vývinovom období dospievania, stáva
sa z neho tínedžer. V tomto období sa menia prejavy
správania, ale tiež prežívania vlastnej hodnoty.

Namotal

Aj keby
(spoj.)

Poradňa

Uvádzate, že synove nepravdy sa týkajú výlučne
školského prospechu či povinností. Aké sú vaše očakávania od syna v tejto oblasti? To, že ho netrestáte, ešte
nevylučuje, že máte nadmerné očakávania od jeho
školských výkonov. Dieťa to vycíti z vašich postojov či
komentárov na jeho adresu. Nespomínate, či je dobrý
žiak a ľahko sa učí alebo má ťažkosti. Niekedy majú
deti mylnú predstavu, že ich rodičia budú ľúbiť len za
dobré výkony. Aby ich potom nesklamali, cielene sa
vyhýbajú úlohám a požiadavkám, pri ktorých majú
strach zo zlyhania. Alebo zatajujú či klamú, ak ku zlyhaniu došlo.
Je namieste, že syna kontrolujete. Pokúste sa však
odolávať pokušeniu klásť otázky, na ktoré už aj tak
poznáte odpoveď. Sprcha otázok obvykle spôsobí,
že dieťa klame. Niekedy si treba overiť skutočnosti

priamo v škole u učiteľa a doma ich predostrieť ako
fakt, nie vyšetrovať dieťa z pozície silnejšieho. Vypočuť si aj synovu verziu, nezosmiešniť ho, ale byť otvorená jeho pocitom a prežívaniu. Keď dieťa cíti, že je
akceptované so svojimi silnejšími aj slabšími stránkami,
ľahšie si buduje dôveru k rodičovi, je otvorenejšie
prijať výchovné usmernenia, rešpektovať pravidlá
a v konečnom dôsledku byť úprimné. Je na rodičovi,
aby sa zamyslel, ako komunikuje s dieťaťom. Okrem
obsahu hovoreného je dôležité AKO to hovoríme,
napríklad aj náš tón hlasu.


Potrebujete radu?
Máte otázku na našich revíznych lekárov alebo
potrebujete poradiť od detskej psychologičky?
Vaše otázky môžete adresovať na info@dovera.sk.
Do predmetu správy uveďte: časopis Dôvera.
Jednu z vašich otázok vyberieme a odpoveď
zverejníme v nasledujúcom časopise Dôvera.
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POISTNÉ A DIVIDENDY.
ZORIENTUJTE SA
Poistné na verejné zdravotné poistenie sa z dividend vypočítava aj odvádza, hoci
nepodliehajú zdaneniu a neuvádzajú sa v daňovom priznaní.
Vymeriavacím základom sú tie dividendy, ktoré
vznikli za rok 2011 a roky nasledujúce. Z nezdaňovaných podielov na zisku za roky 2004 až 2010, ktoré
sú vyplatené v súčasnosti, sa poistné nevypočítava a
neplatí.
Podiely na zisku za roky 2003 a predchádzajúce
roky, ktoré sú vyplatené až v súčasnosti, dani podliehajú.
Ak boli dividendy vyplatené v roku 2013 (najneskôr do 31. decembra 2013), zdaňujú sa zrážkou
a z takýchto podielov na zisku sa preto poistné v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2013 nebude vypočítavať (vymeriavacím základom na určenie poistného
nie sú príjmy zdaňované zrážkou).
No ak budú vyplatené v tomto roku 2014
a budú „ostatným príjmom“ podľa § 8 zákona o dani
z príjmov, uvedú sa v daňovom priznaní a poistné
sa z nich vypočíta a poistenci budú musieť poistné

zaplatiť. Obdobne to platilo aj v rokoch 2011 a 2012,
keď sa zo starých podielov na zisku ako ostatných príjmov uvedených v daňovom priznaní poistné vypočítavalo a platilo.
Dividendy za roky 2011 a 2012
• poistné sa vypočíta jednorazovo na základe ročného zúčtovania poistného (t. j. mesačné preddavky sa z takýchto podielov na zisku neplatia),
• percentuálna sadzba pre výpočet poistného je
10 %; pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %,
• platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend Oznámením
o príjmoch za rok ... (napr. podiely na zisku za roky
2011 a 2012 prijaté v roku 2013 oznámia poistenci Oznámením o príjmoch za rok 2013).
• lehota na podanie Oznámenia je do konca mája
roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend
(napr. oznámenie za rok 2013 zdravotnej poisťovni poistenci predložia do 31. mája 2014),
• vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ. Minimálny
základ v roku 2013 je v sume 393 eur. Napr.: ak
v roku 2013 boli vyplatené dividendy v sume
9 000 eur, poistenec na oznámení uvedie sumu
8 607 eur = 9 000 - 393 (za tento rok 2014 budú
oznámenie poistenci predkladať do 31. mája
2015 a odpočítavať sa bude minimálny základ
402,50 eura),
• splatnosť vypočítaného poistného z príjmov
z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu
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nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa
oznámila fyzickej osobe výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.
Dividendy za rok 2013 a nasledujúce
pochádzajúce zo Slovenska
• poistné sa platí preddavkovo (t. j. nie raz ročne
podľa ročného zúčtovania poistného),
• percentuálna sadzba pre výpočet poistného je
14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
• platiteľom preddavku na poistné z týchto dividend
je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá dividendy priznáva,
• platiteľ vykazuje dividendy osobitným Výkazom
platiteľa dividend, ktorého vzor aj dátové rozhranie pre elektronické vykazovanie je vo vyhláške
o vykazovaní preddavkov na poistné a o ročnom
zúčtovaní poistného (ku dňu spracovania tohto
článku vyhláška č. 130/2012 Z. z.),
• lehota na predloženie Výkazu platiteľa dividend
je do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli
vyplatené (do 31. decembra 2013 platiteľ dividend mal výkaz predkladať do ôsmich dní odo
dňa vyplatenia dividend),
• splatnosť preddavku na poistné z dividend je do
ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca (napr. ak podiel
na likvidačnom zostatku - čo je tiež príjem definovaný ako dividenda - je vyplatený do 21. februára
2014, preddavok na poistné z týchto príjmov je
splatný do 8. marca 2014),
• vymeriavacím základom je celá suma
prijatých dividend (t. j. neodpočítava sa minimálny základ ako z dividend za roky 2011
a 2012), ale najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2013 je
maximálny základ suma 47 160 eur
a v roku 2014 najviac suma 48 300 eur (novelou
zákona platnou od 1. januára 2014 bol zrušený
osobitný dividendový vymeriavací základ ako
120-násobok priemernej mzdy, čo bola v roku
2013 suma 94 320 eur),
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• platiteľ dividend má povinnosť vypočítať, vykázať
a odviesť preddavok z dividend do ôsmich dní
po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli
vyplatené. Žiadna iná registračná povinnosť platiteľovi dividend nie je zákonom určená.
Dividendy za rok 2013 a nasledujúce
z cudziny
• poistné sa vypočítava a platí jednorazovo na základe ročného zúčtovania poistného,
• percentuálna sadzba pre výpočet poistného je
14 % (aj osoba so zdravotným postihnutím),
• platiteľom poistného z dividend vyplatených spoločnosťou, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej
republiky, je fyzická osoba, t. j. prijímateľ dividend,
• fyzická osoba oznamuje príjem z dividend od subjektu nemajúceho sídlo na území Slovenskej republiky Oznámením o príjmoch za rok ...,
• lehota na predloženie Oznámenia... je do konca
mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend,
• splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z
dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe
výsledok - nedoplatok z ročného zúčtovania poistného,
• vymeriavacím základom je celá suma prijatých
dividend, najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2013 je maximálny základ suma
47 160 eur a v roku 2014 najviac suma 48 300
eur (novelou zákona platnou od 1. januára 2014
bol zrušený osobitný „dividendový“ vymeriavací
základ ako 120-násobok priemernej mzdy, čo

bola v roku 2013 suma 94 320 eur).
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