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Ako sa zotaviť
po operácii prsníka
Rady a tipy pre pacientky po operácii

Generál z pobočky
Rozhovor s novým generálnym
riaditeľom Dôvery

Obleč
si tričko,
zachráň
život!
Pomáhame darcom krvi
a zachraňujeme životy
na facebooku

2

leto 12

Vedeli ste, že?
... sme vrátili našim poistencom za
takzvané doplatky nad limit za prvý
štvrťrok viac ako 300-tisíc eur? Ide
o 13 673 poistencov a o sumu 303-tisíc
eur. V uplynulom štvrťroku sme vrátili
1 163 poistencom sumu 18-tisíc eur.
Od decembra minulého roka sa do
limitu započítavajú všetky lieky, ktorých
úhradu čiastočne hradí zdravotná poisťovňa. Prvýkrát sa táto zmena využíva
v praxi za prvý štvrťrok 2012, pacienti
ju teda pocítia pri aktuálnom vracaní
doplatkov.
Z celkového počtu poistencov, ktorí mali
na vrátenie doplatku nárok, je 8 765
zdravotne ťažko postihnutých, 4 808 je
dôchodcov. Najvyšší vrátený doplatok
dosiahol výšku 497,25 eura, v uplynulom štvrťroku to bolo 298 eur.
... sme vynovili pobočku v Púchove.
Zo stiesnených podmienok sme tu
vytvorili príjemné miesto, kde si svoje
povinnosti v pohodlí vybavia aj rodičia
s malými deťmi. Pre našich najmenších
poistencov je tu k dispozícii mini
detský kútik.
... počas letných horúčav budú naše
pobočky otvorené v inom, letnom
režime. Aktuálne otváracie hodiny nájdu
klienti zverejnené na pobočkách,
ale aj na webe dovera.sk.

www.dovera.sk
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Milí čitatelia,
na súkromné poisťovne sa opäť vytiahol bič. Aj
môj príhovor k Vám by mal preto odrážať skôr
rozčarovanie nad vzniknutou situáciou a ja by
som sa mal snažiť vzbudiť vo Vás viac empatie
voči Vašej DÔVERE. Prečo by ste s nami však
mali súcitiť, veď nie sme na pohrebe! Práve
naopak, DÔVERA je dnes v najlepšej kondícii,
a preto nemá v pláne zaoberať sa myšlienkou na
ukončenie svojej činnosti.
Teší ma preto, že v tejto situácii nás sprevádzate
a povzbudzujete Vy, naši milí poistenci aj lekári.
Cítime Vašu podporu a sme Vám za ňu vďační.
DÔVERA ide ďalej a oprávnene sa považujeme za najinovatívnejšiu zdravotnú poisťovňu.
Na východe Slovenska dokončujeme prvú
fázu Plánu Medipartner. Ide o projekt integrovanej zdravotnej starostlivosti , ktorý pacientom ponúka objednávkový systém a komunitu
erudovaných lekárov, ktorí úzko spolupracujú
a bezpečným spôsobom pristupujú k dôležitým
informáciám o svojich pacientoch.
Zodpovedne sa pripravujeme aj na proces ročného zúčtovania. Nerobíme ho pre vás po prvýkrát. Minuloročná skúsenosť našich partnerov

medzi platiteľmi bola veľmi pozitívna. K zvýšeniu
Vášho pohodlia určite prispieva aj rozvoj našej
elektronickej komunikácie. Sme online. Stačí prístup na internet a viete o poskytnutej zdravotnej
starostlivosti, vidíte svoju zdravotnú kartu, informujete sa o výhodných liekoch a nastavujete si
pripomienky vyšetrení.
Poisťovňa prechádza aj formálnou zmenou,
vo vedení poisťovne som vystriedal kolegu
Martina Šimuna a k menším zmenám došlo aj
v manažmente a predstavenstve. Smerovanie
poisťovane a ambícia byť najústretovejšou poisťovňou sa v tomto procese nemenia.
Prežívame horúce leto, v DÔVERE možno o trochu horúcejšie než vo zvyšku spoločnosti. Zvládame to spoločnými silami a Vám všetkým patrí
za to moja vďaka.

Ing. Martin Kultan
generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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Pomocník na cesty

Byť či nebyť poistený?

Malá plastová kartička, ktorá sa vmestí do akejkoľvek batožiny.
Zabezpečí vám potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ,
v Nórsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a na Islande.
Bez nej radšej necestujte.

Odhlásiť či neodhlásiť sa na Slovensku z verejného
zdravotného poistenia? Mnoho klientov rieši túto dilemu v čase,
keď odchádzajú do zahraničia za prácou alebo štúdiom.

Tento preukaz vám zabezpečí rovnaké práva
(aj povinnosti) ako domácim poistencom. Pred
všetkými platbami vás však neochráni. Preukaz platí iba u lekárov a zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na
verejný systém zdravotného poistenia. Neplatí
teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách. Väčšiu ochranu pred doplatkami získate
s komerčným poistením liečebných nákladov.
Ak cestujete mimo EÚ, odporúčame vám
komerčné poistenie liečebných nákladov.

Čo preukaz garantuje
Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým
nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade
úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania,
operačného zákroku (prasknutý žalúdočný
vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehoten-

ských prehliadok. Európsky preukaz garantuje
aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pri chronickom ochorení. No jej
poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred
dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte,
kam cestujete.
Skontrolujte si platnosť
Európsky preukaz platí päť rokov. Skontrolujte
si pred dovolenkou, pracovnou cestou alebo
inou cestou do krajín Európskej únie, či je platný.
Ak má jeho platnosť v blízkom čase uplynúť,
požiadajte nás o nový. Vydáme vám zadarmo
už priamo kombinovaný preukaz – národný aj
európsky na jednej kartičke.
Nemáte už čas?
Odchádzate náhle do zahraničia a nestihli
ste si vybaviť európsky preukaz. Čo teraz?
To nič, riešením je náhradný certifikát, ktorý
vám dáme na počkanie v ktorejkoľvek našej
pobočke. Certifikát platí tri mesiace a je náhradou za európsky preukaz.
O európsky preukaz môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke, elektronicky na info@dovera.
sk, na Zákazníckej linke 0850 850 850, prípadne zaslaním žiadosti poštou. Využiť môžete
aj Elektronickú pobočku. Vydáme vám ho bezplatne. Zo zákona na to máme 30 dní, no trvá
to priemerne polovicu. V súrnom prípade vám
vydáme na počkanie v ktorejkoľvek pobočke

náhradný certifikát. Platí tri mesiace.

Chystáte sa na dovolenku
Zostávate poistený na Slovensku. Aby ste dostali
potrebné ošetrenie v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, majte so sebou európsky
preukaz. Prípadne si pred odchodom vybavte
komerčné poistenie liečebných nákladov.
Idete študovať
Počas študijného pobytu zostávate poistený
v štáte trvalého bydliska, teda na Slovensku.
Nárok na zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu. V prípade, že študujete za hranicami Európskej únie, vybavte si
komerčné pripoistenie
Idete pracovať
Ak v zahraničí pracujete, budete tam poistený a tam si budete platiť odvody. Zdravotnú
poisťovňu si vyberiete vy alebo vám ju určí váš
zamestnávateľ. Lekára na Slovensku môžete
navštevovať aj naďalej. Stačí si vybaviť formulár S1/E106, na základe ktorého vám starostlivosť na Slovensku preplatí vaša zdravotná poisťovňa v cudzine.
Ak teda odchádzate dlhodobo mimo EÚ, prípadne tam pracujete, nie ste poistený na Slovensku, ale v danom štáte.
Nezabudnite na tieto vaše povinnosti do
ôsmich dní nám oznámte, že si platíte zdravotné
poistenie v zahraničí, predložte nám doklad
o poistení v zahraničí (tento doklad vám vydáva
zdravotná poisťovňa alebo príslušná inštitúcia
v krajine, kde pracujete a platíte odvody na

zdravotné poistenie), ak taký doklad nemáte
k dispozícii, predložte nám pracovnú zmluvu od
zahraničného zamestnávateľa.
My vás následne odhlásime z verejného zdravotného poistenia na Slovensku.
Ste vyslaný pracovník
Zamestnanec pracuje vo firme na Slovensku. Tá
ho vyšle pracovať do svojej rakúskej pobočky.
Zamestnanec má stále trvalé bydlisko v Bratislave
a za prácou dochádza každý týždeň. Ak sa mu
stane úraz, akútnu zdravotnú starostlivosť mu
poskytne rakúska nemocnica na základe európskeho preukazu. Zamestnávateľ za neho naďalej
platí preddavky na poistné na Slovensku.
Pracovníci súkromných firiem vyslaní do EÚ
majú nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť
na základe európskeho preukazu. Aj naďalej si
platia zdravotné poistenie na Slovensku.
Preto, ak vás vysiela váš zamestnávateľ do
zahraničia, urobte toto kontaktujte nás,
preukážte sa potvrdením o vyslaní od zamestnávateľa, doložte nám formulár A1/E101 od
Sociálnej poisťovne, vydáme vám európsky preukaz, ak ho ešte nemáte.
Ak ste firma a vysielate do zahraničia svojho
zamestnanca, urobte toto vydajte mu potvrdenie o vyslaní, ktoré obsahuje presnú adresu
vyslania a obdobie vyslania, vybavte mu formuláre A1/E101 v Sociálnej poisťovni (lehota na
vydanie je 30 dní), všetky tieto doklady zašlite
do odchodu zamestnanca jeho slovenskej zdra
votnej poisťovni.
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Cestujte pod ochranou
Ak cestujete do exotických krajín, odporúčame vám očkovanie proti
hepatitíde typu A a B. Budete mať istotu, že si domov neprinesiete
nepríjemný suvenír. DÔVERA ako jediná poisťovňa na trhu vám
zaplatí polovicu z ceny kombinovanej vakcíny.
Hepatitída typu A sa označuje ako choroba špinavých rúk. Na rozdiel od hepatitídy B, ktorá sa
prenáša krvou a telesnými tekutinami, „áčkovú“
dostanete zo zanedbania hygieny.
Na dlhodobú ochranu je nevyhnutné podať tri
dávky očkovacej vakcíny. Cena sa môže v rôznych lekárňach líšiť. Preplatíme vám polovicu,
najviac však 71,91 € za jednu z týchto očkovacích látok: 93071 Twinrix adult sus. inj. 1x1 ml
(20 μg/ml) (skl. liek.) alebo 41939 Twinrix adult
sus. inj. 1x1 ml (20 μg/ml) (skl. liek. + i.), zakúpených na Slovensku od 1. marca 2009. Ponuka
platí pre poistencov od 16 rokov.

Ak navštívite špecializované pracovisko a lekár vám
vyúčtuje cenu za očkovanie spolu s cenou za očkovaciu látku,
tieto nepreplácame. S takýmto postupom sa môžete stretnúť,
ak sa dáte zaočkovať na Poliklinike cudzokrajných
chorôb v Bratislave.
V rámci nadštandardnej ponuky môžu poistenci DÔVERY využiť
aj iné očkovania. Okrem ochrany proti hepatitíde A a B je to aj
ochrana proti kliešťovej encefalitíde, kde uhrádzame tretiu
dávku z vakcíny. Poistenci, ktorých sa netýka zákonné povinné
očkovanie proti pneumokokom, môžu využiť túto vakcináciu
pre deti od dvoch rokov. Na jeseň až do konca januára hradíme
v plnej výške očkovanie proti chrípke pre všetkých našich
poistencov. Rodičia, ktorí majú doma dcéry, ich môžu ochrániť
proti rakovine krčka maternice, ktorú spôsobuje jeden z ľudských
papilomavírusov. Podľa dĺžky poistného vzťahu hradíme našim
malým poistenkám vo veku 11 rokov aj očkovanie proti HPV
vírusu. Viac informácií o nadštandardných očkovaniach
si prečítajte na našom webe dovera.sk.

Ako postupovať
Navštívte vášho všeobecného lekára a požiadajte ho o očkovanie. Zhodnotí váš zdravotný
stav a predpíše vám vakcínu na recept Vakcínu si zakúpte v lekárni Zakúpenie vakcíny
nám zdokladujte odovzdaním originálov
pokladničných blokov a vyplnením a podpísaním preberacieho protokolu osobne v ktorejkoľvek pobočke alebo poštou na adresu DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949
01 Nitra Príspevok vám vyplatíme do 30
pracovných dní od prevzatia všetkých potrebných dokladov, a to spôsobom, ktorý si určíte
v preberacom protokole, čiže prevodom na účet
alebo poštovou poukážkou Pozor! Príspevok je len na cenu vakcíny, nie na iné poplatky
v lekárni alebo u lekára, ktoré si vyúčtuje v súvislosti s očkovaním Príspevok preplácame
len v prípade, že vakcínu predpíše a aplikuje
zmluvný lekár.
Preplácame základnú očkovaciu schému, teda
zaočkovanie všetkými troma vakcínami štandardným spôsobom (mesiac po prvej vakcinácii
a pol roka po druhej). Môžete sa dať zaočkovať
aj zrýchlenou schémou, keď druhá dávka nasleduje týždeň po prvej a tretia 21 dní po druhej.
Súčasťou tohto očkovania je aj tzv. booster
dávka. Tá sa aplikuje rok po tretej dávke. Túto
booster dávku nehradíme.
Vakcíny uhradíme len po predložení originál
nych bločkov o ich zakúpení v lekárni.

Biele srdcia na správnom mieste
Denne sú svedkami ťažkých životných príbehov a osudov ľudí,
ktorí by svoje zdravie vymenili za všetky poklady sveta. Ich láskavý pohľad
pomáha zmierniť ťažký osud mnohých pacientov.
Sú nenahraditeľnou súčasťou v živote nás všetkých.
Aj tento rok tridsať výnimočných žien, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek získalo
ocenenie Biele srdce. Piaty ročník tohto podujatia poznačila smutná udalosť. Prvýkrát si za
celoživotné dielo neprevzala sestra toto najvýznamnejšie poďakovanie osobne. Priekopníčka ošetrovateľstva, pedagogička a celým
srdcom ošetrovateľka, Alžbeta Hanzlíková
z Martina, sa svojho Bieleho srdca tohto roku
nedožila. Ocenenie in memoriam prevzal jej
manžel Vladimír Hanzlík (na fotke v strede).
Sestričky za ich pracovné nasadenie a obetavosť odmenila aj DÔVERA. Od riaditeľa
úseku predaja zdravotného poistenia Richarda

Strapka si prevzalo darček 14 sestier ocenených v kategórii Sestra a pôrodná asistentka.
„Biele srdce podporujeme dlhodobo, no práve
v tejto dobe je obzvlášť potrebné vyjadriť
podporu zdravotným sestrám a symbolicky si
uctiť ich prácu. Obetavosť a ochota pomáhať,
s akou pristupujú k pacientom po celom Slovensku, by mali byť príkladom aj pre mnohé
iné povolania,“ konštatoval s úctou Richard
Strapko.
Záštitu nad Medzinárodným dňom sestier prevzala aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia
Gašparovičová spolu s ministerkou zdravotníc
tva Zuzanou Zvolenskou.
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Generál z pobočky
Po štyri a pol roku má DÔVERA nového generálneho riaditeľa.
Martin Kultan je jedným z príkladov amerického sna: na najvyššiu pozíciu
vo firme sa prepracoval z pozície pobočkového zamestnanca. Už prvé dni
vo funkcii boli poriadne horúce a dôvodom neboli vysoké letné teploty.
Súkromné zdravotné poisťovne sa opäť stali terčom politikov.
Je zaväzujúce stať sa
generálnym riaditeľom v takom
mladom veku?
Je to jedna z mála pozícií v DÔVERE,
ktorú som ešte nevyskúšal. Vždy som
sa snažil postaviť sa tvárou k výzvam,
ktoré prišli, a to bez ohľadu na to,
či som bol na expozitúre, krajskej
pobočke alebo generálnom riaditeľstve. Je to pre mňa veľká výzva, som
však presvedčený, že s pomocou
všetkých spolupracovníkov posunieme DÔVERU ďalej.
Pozrime sa na situáciu na
trhu zdravotných poisťovní,
ako vnímate naše súčasné
postavenie?
DÔVERA bola vždy lídrom v nových
službách, či už ide o elektronizáciu,
platobné mechanizmy a hodnotenia
poskytovateľov alebo produkty pre
poistencov. Keď to zhrniem, chceme
si udržať pozíciu lídra v inováciách
a ústretovosti voči poistencom. Pôsobiť v prostredí zdravotníctva nie je jednoduché: je silne regulované, často
sa v ňom nesystémovo menia pravidlá, navyše aktuálne turbulencie
okolo platov zdravotníckych pracov-
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níkov a ich finančného krytia stabilite
neprispievajú. Napriek tomu som
presvedčený, že naša snaha priniesť
poistencom kvalitnú starostlivosť sa
prejaví a naša pozícia sa bude ešte
posilňovať.
Verejnosť v súčasnej dobe
DÔVERUčasto skloňuje v spojitosti
s hospodárením a tvorbou zisku.
Ako sa na to pozeráte?
Naše hospodárenie je potrebné
vnímať v širšom kontexte. Skutočne
náklady na zdravotnú starostlivosť,
rovnako ako skutočné príjmy z poistného sa v minulom roku vyvíjali
podľa plánu. Aj preto náš zisk za rok
2011 predstavuje 4 % z nášho ročného obratu.
Rozmeňme si teda zisk našej
poisťovne na drobné.
Hospodárili sme skutočne zodpovedne, a preto sme minulý rok uzavreli so ziskom. Dosiahli sme ho najmä
úsporou v prevádzkových nákladoch a množstvom roboty na vymáhaní starých pohľadávok. Navyše,
tieto staré pohľadávky sme neskôr
úspešne predali. Istým spôsobom na

zisk vplývala aj tvorba a zúčtovanie
opravných položiek a rezerv.
Je zisk zdravotných poisťovní
opodstatnený?
Pozrite sa okolo seba. V súčasnom
nestabilnom prostredí poznačenom
hospodárskou krízou a rastúcimi
požiadavkami predovšetkým na
strane poskytovateľov jednoducho
musíme disponovať určitou finančnou rezervou. Nás nebudú oddlžovať ani nám nikto neposkytne
zdroje zvýšením základného imania
z peňazí všetkých daňových poplatníkov. Veľmi dobre si uvedomujeme
našu zodpovednosť voči poistencom
a poskytovateľom, ktorí sú z roka na
rok náročnejší na služby aj na spôsob
komunikácie. Bez ohľadu na chýbajúce zdroje na strane štátu musíme
dokázať zabezpečiť kvalitné služby
a adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
Ako bude s týmito získanými
finančnými prostriedkami
DÔVERA nakladať?
Zisk 39,3 mil. € už postupne vraciame do systému. Platby poskytovateľom sme od 1. 4. 2012 zvýšili

o 23,4 mil. € nad rámec rozpustenia
štátnej rezervy. Na východe Slovenska spúšťame integrovanú starostlivosť pod názvom plán Medipartner, investujeme do elektronického
zdravotníctva s cieľom zvýšiť komfort
a informovanosť poistencov. Zároveň
analyzujeme možnosti spustenia individuálneho zdravotného poistenia,
ktoré verejnosť pozná aj pod názvom
pripoistenie.
A čo mediálne výpady politikov
na našu adresu? Okrem
spochybňovania zisku sú to
útoky na samotnú existenciu
súkromných zdravotných
poisťovní...
Ja osobne si chcem vybrať, s ktorou
„cestovkou“ pôjdem na dovolenku,
rovnako tak ktorý zubár mi ošetrí
zuby. To je zjednodušený princíp trhu
a platí aj pre zdravotné poisťovne.
Politici radi na tento princíp trhu siahajú, mysliac si, že vedia spraviť lepšie rozhodnutie za nás. Niekedy je
ich prístup obmedzujúci až násilný.
Verím, že tak ako doteraz zvíťazí
zdravý rozum a nebudeme svedkami
hrubej manipulácie zo strany štátu.
Koniec koncov, nejaké pokusy zakázať zisk tu už boli a štát, a teda aj my
na ne dodnes doplácame.
Hrozí nám vyvlastnenie?
Nemyslím si to. Vnímam to ako mediálnu bublinu, spôsob, ako odviesť
pozornosť verejnosti od skutočných,
priam zásadných problémov zdravotníctva. Priam dennodenne komunikujem s naším akcionárom, jeho

postoj je podobný. Napriek výrokom
politikov k dnešnému dňu (3. 7.) nedostal ani len pozvánku sadnúť si za
rokovací stôl. Viem si predstaviť, že
moji kolegovia v posledných dňoch
čelia otázkam tohto typu. Mrzí ma
to, bol by som radšej, keby sa mohli
venovať svojej práci a následne zaslúženému oddychu. V danej chvíli nie je
dôvod sa znepokojovať.

DÔVERA má 1 440 000
poistencov, nedávno oslávila
príchod 50 000. v tomto roku.
Prelomíme v tomto roku magickú
poldruhamiliónovú hranicu?
Okrúhle čísla sú príjemnou métou,
viac nás však zaujíma to, ako dokážeme zlepšovať starostlivosť o všetkých našich poistencov, aby oni boli
s nami spokojní.

Aké sú ich kľúčové potreby, čo ich
najviac zaujíma?
Zisťujeme potreby poistencov, sú
pre nás cenným zdrojom informácií.
Nedávno sme realizovali prieskum
a analýzu, ktoré ukázali, že poistenci
potrebujú najmä dostupnú sieť kvalitných poskytovateľov, istotu, že lekári
si vymieňajú informácie a majú prehľad o ich zdravotnom stave a tiež
potrebujú jednoduchý,
bezproblémový servis zo strany zdravotnej
poisťovne, keď čokoľvek
potrebujú.
Potreby už podrobne
poznáme, ako na ne
plánujeme reagovať?
Čo ďalšie okrem plánu
Medipartner sa varí
v kuchyni poisťovne?
Potvrdzuje sa, že veci, na
ktorých pracujeme (elektronická pobočka, Medipartner/projekt integrovanej starostlivosti), sú krokom správnym smerom.
Elektronická pobočka
umožňuje vyriešiť väčšinu
požiadaviek poistencov
7 dní v týždni. Je dôležitým nástrojom komunikácie s poistencami aj
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Medipartner/projekt integrovanej starostlivosti, ktorý rozbiehame
v regióne Košíc, zabezpečuje práve
služby pre poistencov, pokiaľ ide
o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, komplexný prístup k pacientovi

a motivovanie pacienta.
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Prvé výsledky
ročného zúčtovania
V týchto dňoch oznamujeme prvým klientom výsledok ročného
zúčtovania. Mnohí z vás si v doporučenej obálke nájdu oznámenie
o preplatku alebo výkaz nedoplatkov.
Ročné zúčtovanie sme vykonali aj za tých
poistencov, na ktorých zákon pozabudol a preplatky by im inak prepadli.
Konkrétne išlo o zamestnancov s viacero
zamestnaniami, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho
základu. Alebo za poistencov, ktorí boli časť
roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako

Poistenci vybavovali z domu
Iba poistenci DÔVERY si mohli vybrať dátum, kedy im máme
zaslať výsledok ročného zúčtovania. Rovnako nám mohli
oznámiť aj zmenu svojich údajov či bankového účtu, aby sme
im prípadný preplatok vrátili na správnu adresu. A to všetko
pohodlne z domu, bez návštevy pobočky či jediného
telefonátu na www.rz.dovera.sk.

Urobiť tak mohli klienti DÔVERY pomocou špeciálneho
elektronického formulára, cez ktorý online overili svoje údaje
ako sú adresa trvalého pobytu, číslo účtu, kontaktné údaje.
Možnosť overiť údaje a zmeny ohlásiť zdravotnej poisťovni
online využilo do polovice júla takmer 29 tisíc poistencov.
Tisíce ľudí vybavovali z domu
Vďaka elektronickému formuláru si aktualizovalo až 26 tisíc
ľudí svoje bankové spojenie, viac ako 7 700 ľudí nám dalo
vedieť, kedy im máme zaslať výsledok ročného zúčtovania,
625 ľudí zmenilo svoje údaje a takmer štyritisíc poistencov nás
požiadalo o úpravu svojich kategórií – teda, či v určitom období
pracovali na živnosť alebo boli poistencami štátu. Vďaka tomuto
online spôsobu nahlásenia údajov sme zaregistrovali takmer
25 tisíc nových užívateľov Elektronickej pobočky.

zamestnanci a zároveň majú viacero zamestnaní a z nich odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu. Treťou skupinou
boli samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré
uhrádzajú vyššie preddavky a pritom zo skutočne dosiahnutého príjmu z podnikania v roku
2011 im vznikne nižší vymeriavací základ a mali
by teda preplatok.
Čo s výsledkom?
Či už ste v pošte našli oznámenie o preplatku
alebo výkaz nedoplatkov, ak s výsledkom
nesúhlasíte, môžete ho namietať. Voči preplatku
zasielate nesúhlasné stanovisko, voči výkazu
nedoplatkov zasielate námietky. Zo zákona na
to máte lehotu 15 dní od doručenia.
Vaše námietky posúdime a v lehote 15 dní
odo dňa doručenia vašich námietok sa znova
vyjadríme. V prípade, že s vašimi námietkami
súhlasíme, zašleme vám nové oznámenie
o preplatku, resp. nový výkaz nedoplatkov. Od
momentu, keď sa výkaz nedoplatkov stáva právoplatným, máte 45 dní na úhradu nedoplatku.
Taká istá lehota platí pre zdravotnú poisťovňu na
vrátenie preplatkov poistencom. Ak nenamietate výsledok ročného zúčtovania a výsledkom
zúčtovania je preplatok, peniaze vám pošleme
do 45 dní od doručenia oznámenia o preplatku.
Lehota 45 dní platí aj pre tých, ktorí dostali

výkaz nedoplatkov a nenamietali ho.

Staršie pohľadávky

už má Slovenská konsolidačná

Postúpením starších pohľadávok sme ukončili zrejme najväčšie vymáhanie
dlžného poistného v dejinách verejného zdravotného poistenia. Peniaze
od neplatičov pôjdu na zdravotnú starostlivosť o poistencov.
Klienti, ktorým príde oznámenie o postúpení pohľadávok, budú v tejto veci rokovať už
s firmou Slovenská konsolidačná. Postúpením
pohľadávok sa stali ich dlhy majetkom tejto spoločnosti.
DÔVERA zavŕšila proces vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli voči poisťovni do roku 2008.
Neplatičom zaslala 155-tisíc výkazov nedoplatkov na sumu viac ako 58 mil. eur „Vyvinuli sme
obrovské úsilie na získanie týchto prostriedkov
od našich neplatičov. Vďaka tomuto úsiliu sme
mohli opäť vrátiť tieto prostriedky do systému
financovania zdravotnej starostlivosti,“ povedal
riaditeľ úseku financií Radomír Vereš.
V systéme aj napriek tomu zostala veľká skupina

klientov, ktorí na žiadnu z možností vyrovnať
svoje záväzky nereagovali. „Tieto pohľadávky
už prešli vymáhaním cez výkazy nedoplatkov
a mandátnou správou. Vyčerpali sme všetky
možnosti reálneho vymáhania s efektívnym
účinkom, a preto sme sa rozhodli ich v súlade so
zákonom postúpiť tretiemu subjektu,“ hovorí riaditeľ úseku financií Radomír Vereš.
DÔVERA preto ešte vo februári 2012 rovnako
ako ostatné zdravotné poisťovne podpísala
zmluvu o postúpení pohľadávok so Slovenskou
konsolidačnou. Na základe tejto zmluvy sa
Slovenská konsolidačná stala výhradným vlastníkom týchto pohľadávok po ich odovzdaní, t.j.

ku dňu 27. mája 2012.
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Ako sa zotaviť
po operácii prsníka
Úspešná operácia je len jeden z pilierov v boji proti rakovine
prsníka. Poistenky, ktoré absolvovali operačný zásah a úspešne
sa doliečujú, sú však len na začiatku cesty.
DÔVERA im na ceste za zdravím prináša dôležitú pomôcku – ukážky jednoduchých, ale účinných cvikov so známou fitnes trénerkou Zorou
Czoborovou. Práve cvičením sa opäť dostanú do
pôvodnej formy a budú si môcť vychutnávať život
aj po chorobe. Na príprave cvičení sme spolupracovali s občianskym združením HERklub,
ktorý sa venuje pomoci ženám s rakovinou prs-

DÔVERA pre vás
Mamografické vyšetrenie pomáha diagnostikovať skoré
štádiá rakoviny prsníka. Vzniku rakoviny nezabráni, ale vie ju
odhaliť, keď je ešte liečiteľná.
V spolupráci s vybranými mamografickými zariadeniami
na celom Slovensku zabezpečujeme pre naše klientky od
40 do 69 rokov preventívne mamografické vyšetrenie do 10
pracovných dní od objednania. Absolvovať ho môžete raz
za dva roky, aj keď nemáte žiadne príznaky alebo bolesti.
Častejšie vyšetrenie mamografom môžete absolvovať
pri podozrivých príznakoch, keď užívate hormóny, máte
pozitívnu osobnú alebo rodinnú anamnézu, ťažko prehľadný
mamografický obraz a pod. Rozhodne o tom váš ošetrujúci
lekár. V takých prípadoch však často nejde o preventívne,
ale diagnostické vyšetrenie.

níka. Cvičenia odporúčajú odborníci aj ženám,
ktoré operáciu absolvovali aj dávnejšie. Naše
poistenky dostanú k cvikom DVD aj fitloptu, na
ktorej sa cvičia viaceré cviky.
Čo by ste mali vedieť
Operácia prsníka pre nádorové ochorenie pozostáva z odstránenia časti alebo celého prsníka
a súčasného vyoperovania lymfatických uzlín
z podpazušia. Počet lymfatických uzlín, ktoré
operatér odstráni, závisí od štádia ochorenia.
Niekedy postačuje len jedna lymfatická uzlina,
v iných prípadoch ich môže byť vyoperovaných
aj viac alebo aj žiadne.
Zmeny po operácii
Po operácii prsníka môže dôjsť k poškodeniu
mäkkého tkaniva, skráteniu svalov, k obmedzeniu
pohybu v ramennom kĺbe a poruche odtoku lymfy
z hornej končatiny, ako aj z priľahlých častí trupu.
Lymfatický systém
Lymfatický systém ľudského tela pozostáva
z lymfatických ciev a lymfatických uzlín. V systéme prúdi lymfa, čiže miazga, svetložltá tekutina. Odstránením lymfatických uzlín sa celý
systém preruší, lymfa sa hromadí v postihnutej
oblasti a môže vzniknúť lymfatický opuch, čiže
lymfedém. Priebeh lymfatických ciev sa u kaž-
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dého človeka líši. Nie po každej operácii prsníka vzniká lymfedém. Vyskytuje sa len u jednej
tretiny pacientov. Pravidelnou rehabilitáciou
a dodržiavaním životosprávy je možné vzniku
opuchu predchádzať a v skorých štádiách ho
úspešne liečiť.
Príznaky lymfedému
V počiatočných štádiách nie sú na hornej končatine viditeľné žiadne zmeny. Prítomné sú ťažkosti
ako bolesť, pocit napätia, ťažoby a únava končatiny. V ďalšom štádiu sa uvedené ťažkosti stupňujú, po celodennej záťaži je už viditeľný opuch.
Pri zatlačení bruškom prsta vzniká na opuchnutej končatine jamka, ktorá spontánne ustupuje.
V neskoršom období sa opuch stáva tuhším,
jamka po stlačení prstom pretrváva, zväčšuje
sa objem končatiny, pohyblivosť v kĺboch sa znižuje, vznikajú farebné zmeny kože a končatina
mení svoj tvar.
Prečo rehabilitovať?
Cvičenie je zamerané na prevenciu lymfedému,
udržanie alebo zlepšenie pohybu v ramennom
kĺbe, ovplyvňuje prípadný vznik svalovej nerovnováhy. Cvičíme s oboma končatinami, aby sa
zachovala symetria, čo bráni vzniku nesprávnych pohybových stereotypov, ktoré môžu
vzniknúť pri šetrení končatiny na operovanej
strane trupu. Taktiež sa nacvičuje správne držanie tela.
Ako a kedy rehabilitovať?
Cvičiť začíname na druhý deň po operácii jednoduchými cvikmi zameranými na udržanie
a zlepšenie pohybu v ramennom kĺbe a cvikmi
podporujúcimi odtok lymfy. Zásadné je cvičiť len do pocitu únavy alebo bolesti. Preto je
potrebné cvičiť 2- – 3-krát denne. Počet a náročnosť cvikov zvyšujeme individuálne podľa
vlastného vnímania únavy (DVD – 1. kapitola).

V nasledujúcom období alebo počas ďalšej
onkologickej liečby je potrebné pokračovať,
pretože svaly majú tendenciu sa skracovať,
hlavne počas rádioterapie (DVD – 2. kapitola).
Po ukončení onkologickej liečby je potrebné
okrem cvikov na udržanie rozsahu pohybu
v ramennom kĺbe a prevencii vzniku lymfedému
doplniť cviky na správne držanie tela. Vhodné
sú cviky na posilnenie svalov, chrbta, lopatiek, brušného svalstva. Učíme sa správne stáť
a chodiť (DVD – 3. a 4. kapitola). Je dôležité
uvedomiť si, že stratou prsníka alebo jeho časti
sa naruší rovnováha, chrbtica sa prispôsobuje
vzniknutej situácii a pacientka stojí krivo. Plece
na operovanej strane drží vyššie, predsunuté,
chrbtica sa vytáča. Cvičenie v tomto období má
predchádzať uvedenej situácii. Dôležité je nosenie náhrady prsníka – epitézy, ktorá má mať
hmotnosť chýbajúceho prsníka. Okrem estetickej stránky vyrovnáva epitéza protiváhu druhej
strany trupu. Ďalší ideálny pohyb, resp. cvičenie, ktoré rieši stabilitu chrbtice, udržuje rozsah
pohybu v ramennom kĺbe a preventívne pôsobí
proti vzniku lymfedému, je plávanie.
 Komu ochorenie hrozí?
Žena po štyridsiatke, obezita, skorý nástup menštruácie, menopauza po päťdesiatke či pôrod
vo vyššom veku, ale aj bezdetnosť či dedičnosť.
To všetko sú faktory, ktoré podporujú nekontrolovateľný rast buniek v ženských prsníkoch.
V hlavnej úlohe stojí ženský pohlavný hormón
estrogén – ktorý vo väčšine spomenutých prípadov pôsobí na tkanivo prsníka dlhší čas, než
je obvyklé.
Riziko znižuje pôrod pred 30. rokom, viac
pôrodov, dlhšie dojčenie, fyzická aktivita, normálna fyzická hmotnosť, vyhýbanie sa obezite.
Zdroj: www.herklub.sk 
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Diamanty nepotrebujem!
Zvykne sa hovoriť, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Určite
nikto z nás nepredpokladá, že by sa počas cesty na rodinnú dovolenku
mohol stať svedkom či účastníkom dopravnej nehody. Takisto nečaká, že
niekto z priateľov kvôli zákernej chorobe bude odkázaný na pomoc cudzích
ľudí. Hrdinov, ktorí často ukroja zo svojho času a bez váhania sa delia
o svoju najvzácnejšiu tekutinu s neznámymi. Sú nimi darcovia krvi. Jedným
z takýchto hrdinov je aj diamantový darca Peter Kubanka.

Čo vás priviedlo k myšlienke
darovať krv?
Začiatok darovania krvi bol u mňa
tak trochu bizarný. Ako vysokoškolák
som sa chcel uliať z prednášky, ktorú
viedla veľmi prísna pedagogička.
So spolužiakom sme premýšľali, ako sa z nej nepozorovane vytratíme. Keďže našej
docentke neunikol ani jediný
pohyb, samozrejme sa nás
pri odchode z prednáškovej
auly pýtala na dôvod nášho
odchodu. Pred začiatkom
prednášky sme si všimli na
chodbe sestričky a študentov,
čo sa rozhodli darovať krv.
Dôvod, ktorý sme si narýchlo
vymysleli, bola účasť na
externom odbere krvi na
našej fakulte. Zámer sa nám
na počudovanie vydaril a aj
obávaná docentka v spojitosti s témou darovania krvi
„zmäkla“ a umožnila nám
odber najvzácnejšej tekutiny
absolvovať. Dodnes som jej

vďačný, že ma vlastne k tejto aktivite
nepriamo priviedla.
Ako často chodíte krv darovať?
Krv chodím darovať tak často, ako
je to možné. Teda raz za tri mesiace.

Ku klasickým odberom krvi, ktoré
všetci poznajú a minimálne o nich
počuli, sa u mňa postupne pridal
aj odber krvných doštičiek. Moja
krv bola natoľko vyvážená, že som
mohol podstúpiť aj odber týchto
krvných preparátov za
pomoci špeciálneho prístroja – separátora krvných
doštičiek. Zjednodušene,
je to proces filtrácie krvných
doštičiek z krvi. Celá procedúra trvá vyše hodiny
a podstupujem ju asi 6-krát
do roka.
Relatívne v mladom veku
ste získali významné
ocenenie za darcovstvo
krvi. Čo vás motivuje?
Po toľkých rokoch je ťažké
hovoriť o motivácií, v súčasnosti je to skôr filozofia.
Z času na čas pri darovaní
stretávam aj samotných
pacientov, ktorí pravidelne
chodia na dialýzu alebo

potrebné transfúzie do nemocnice.
Keď týchto ľudí pozorujem, viem, že
krv vždy nájde správneho adresáta.
Je pre mňa zadosťučinenie, keď
odchádzam z nemocnice s dobrým
pocitom.
Ako je možné, že taký mladý
človek získal diamantovú plaketu
darcu?
S klasickým darovaním krvi som
začal v 19 rokoch. Ako som spomínal, neskôr sa pridali odbery krvných doštičiek. Tým, že sa cytaferéza, teda odber krvných doštičiek
počíta za dva odbery, dosiahol
som 80 odberov a možnosť prevziať si diamantovú plaketu vo svojich 29 rokoch.

Aké benefity by ste ako darca
v systéme zdravotnej starostlivosti
ocenili?
Ako významný benefit pre darcov
krvi by som privítal ten, ktorý v súčasnosti funguje u každého dvadsiateho lekára, a to prednostné
vyšetrenie darcov krvi – bez čakania. Keďže som pracujúci človek
a v dnešnej dobe nemá nikto čas
nazvyš, táto vec by bola pre mňa
obrovskou výhodou. Samozrejme,
som vďačný aj za vitamíny, ktoré od
svojej zdravotnej poisťovne dostávam a okrem seba nimi zásobujem
aj svoju rodinu.
Čo vás, naopak, ako
darcu krvi poburuje v systéme

zdravotnej starostlivosti?
Zmiešané pocity mám z toho, že
darcovia krvi nemajú takmer žiadne
zvýhodnenie v systéme zdravotnej
starostlivosti. To, že niekto vo svojom voľnom čase ide do nemocnice a daruje kúsok seba pre iných,
ktorí to potrebujú a sú na túto pomoc
odkázaní, by malo byť ohodnotené
naozajstným systémom benefitov
pre darcov krvi. Bohužiaľ, dnes je
darca vnímaný ako ktokoľvek iný.
Ak by ste mohli nejakú
vec na svete zmeniť,
čo by to bolo?
Na svete je veľa vecí, ktoré by som
rád zmenil, no ja sa snažím ovplyvňovať tie, na ktoré mám dosah. 
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potrebujú krv určitej krvnej skupiny, prípadne
oslovenie darcov inej krvnej skupiny. Krvné
skupiny na Facebooku sleduje viac než 20-tisíc
fanúšikov, a teda potenciálnych darcov krvi.
Úcta k darcom
Výťažok z tričiek využije Slovenský Červený
kríž na podporu darcovstva krvi. „Považujeme
za mimoriadne dôležité prispieť k propagácii
darcovstva krvi, tešíme sa, že náš nápad odmeniť podporovateľov z radov širokej verejnosti sa
stretol na strane SČK s pochopením. Zároveň je
to výraz našej úcty k všetkým darcom,“ uviedla
o projekte Monika Šimunová z DÔVERY.
„Každý, kto si oblečie tričko s krvnou skupinou,

Obleč si tričko,
zachráň život!
Slovenský Červený kríž a zdravotná poisťovňa DÔVERA si pripomenuli
Svetový deň darcov krvi. Na letné mesiace pripravili pre širokú
verejnosť akciu Obleč tričko, zachrániš život! Odmenou za finančný dar
v ľubovoľnej výške je tričko propagujúce myšlienku darcovstva.
Slovenský Červený kríž (SČK) a DÔVERA prosia ľudí s dobrým srdcom, aby podporili myšlienku darovania najvzácnejšej tekutiny, ľudskej
krvi. Symbolickou odmenou za ochotu podporiť
a propagovať darcovstvo je tričko s charitatívnym motívom.
 Kde darovať krv?
Poskytnúť finančný dar a získať tričko je možné
na všetkých tradičných akciách pod hlavičkou
SČK. Už v najbližších dňoch tak môžu záujemcovia urobiť na územnom spolku so sídlom v Bratislave a v Senci, na ostatných 36 územných

spolkoch SČK od polovice augusta. Viac informácií nájdete na www.redcross.sk.
Pokračovanie projektu záchrany
cez Facebook
Kampaň Obleč tričko, zachrániš život nadväzuje na úspešnú spoluprácu DÔVERY a Slovenského Červeného kríža na projekte záchrany
života cez Facebook. Darcovia krvi a celá verejnosť sa cez mojakrvnaskupina.sk môžu dostať
k početnej facebookovej komunite ľudí so svojou
krvnou skupinou. Je tu priestor na rýchlu výzvu
na darovanie krvi pre ľudí v núdzi, ktorí urgentne

môže motivovať aj ostatných vo svojom okolí,
aby sa zaujímali viac o darcovstvo krvi a stali
sa aktívnymi darcami,“ povedala Soňa Sládečeková zo Slovenského Červeného kríža.
Dlhoročných darcov krvi si pravidelne Slovenský Červený kríž uctieva udeľovaním plakiet
za bezpríspevkové darcovstvo krvi, organizuje
hromadné odbery krvi, nábory darcov, prednášky na tému darovania krvi, besedy a kampane.
DÔVERA spolu so Slovenským Červeným krížom prostredníctvom stránky www.mojakrvnaskupina.sk informuje o ľuďoch, ktorí práve
v tomto momente hľadajú pre svojich blízkych

darcov potrebnej krvnej skupiny.

Toto sú naozajstní hrdinovia
Vedeli ste, že 25 – 30 percent odberov sú odbery od prvodarcov. No nie každý z nich sa vráti znovu darovať?
Čo presvedčilo vás, že ste krv nedarovali len raz? Pýtali sme sa vás, prečo chodíte darovať krv pravidelne.
Tu sú niektoré vaše reakcie z facebookových skupín:

Natuš: „Ten pocit, že to niekomu
pomôže a nič ma to nestojí, asi len
5 minút ležania :-). Nechcem aby
sa stávali nehody, aby ľudia tú krv
potrebovali, ale túžim niekomu
darovať krv konkrétnemu, nech viem,
komu som pomohla :-), a myslím, že
keď človek už bol 10-krát darovať
krv, tak tá krv sa automaticky pýta
sama von, akoby som mala pocit, že
jej mám už veľa :-).“
Katarina: „Prvýkrát som darovala
krv na školskej akcii, ktorú som
organizovala, a priznám sa,
po odberoch som tam takmer
skolabovala... do pár dní som veľmi
ochorela a takmer rok som brala
antibiotiká, lebo sa mi vracali zlaté
stafylokoky do horných dýchacích ciest...
imunologička mi vyslovene zakázala
darovať krv... ale po niekoľkých rokoch
sa moja imunita dala do poriadku

a už zase chodím pravidelne, lebo si
uvedomujeme, že je to veľmi potrebné,
a nikdy neviem, kedy to, nebodaj,
budem potrebovať aj ja...“
Milan: „Keď som zdravý, prečo by
som mal len raz? ... Ak budem ja
niekedy potrebovať transfúziu, je
málo pravdepodobné, že iba jednu
konzervu. A navyše 5 rokov práce na
transfúzke ma presvedčilo, že to je
potrebné, nehovoriac o tom, že mám
v podstate každé tri mesiace kontrolu
tlaku, krvného obrazu a iné vyšetrenia
zadarmo...“
Jana: „Keď som sa narodila, dostala
mama krvnú konzervu.. Pri segre dve.
Niekomu to dlhujem ;).“
Radoslav: „Ako dieťa som mal
problémy a často som bol na
odberoch krvi.. Zvykol som si na ihly...

No a stále som chcel byť darca..
Pošťastilo sa mi. Pocit, že som sa
uzdravil a môžem byť darca, je na
nezaplatenie. Darujem svoje zdravie
a kus zo mňa ľuďom, ktorí nemajú
toľko šťastia, ako som nakoniec mal
ja, a to ma ženie ďalej...“
Laura: „Bola som darovať 22-krát
a nemienim prestať, kým sa budem
cítiť zdravá a užitočná v tomto smere.
Nemuselo ma nič presviedčať – je
to to najmenej, čo môže človek
poskytnúť na pomoc druhému,
a nestojí ho to nič viac ako trochu (síce
vzácneho) času :-).“
Zuzana: „Vlastná prevencia...
a najmä spolupatričnosť.. človek
nikdy nevie, kedy sám bude krv
potrebovať... (škoda, že teraz
nemôžem chodiť, keďže som
dlhodobo na liekoch na alergiu..:-/).“
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Všetko, čo ste
chceli vedieť o krvi
Tečie krv horšie v lete či v zime? Prečo nemôžu darovať krv dojčiace matky
a ktoré lieky zabraňujú darcom ísť k ihle? Ak vás zaujímajú tieto otázky,
odpovede na ne nájdete na Facebooku v skupinách Mám krvnú
skupinu 0+, 0–, A+, A–, B+, B–, AB+, AB–.
Keď je teplo, tak potrebujeme
skutočne piť viacej tekutín. Ak je
darca „vysušený“, tak krv tečie skutočne pomalšie. Ak nestihne natiecť
v požadovanom množstve do
desiatich minút, odber je znehodnotený. Aj toto je jedna z odpovedí,
ktorú na vaše otázky zodpovedala
hematologička MUDr. Aurélia
Fedorová. Pani doktorka s nami spolupracuje od vzniku facebookovej
komunity darcov.
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Otázky, ktoré vás najviac zaujímajú,
sme vybrali aj do nášho časopisu:
Nemôžem ísť darovať krv, ak
beriem antihistaminiká na peľové
alergie a som dva mesiace po
laserovej operácii očí?
Po laserovej operácii očí sa krv darovať v tomto časovom odstupe môže.
Čo sa týka antihistaminík, tie by sa
nemali užívať aspoň dva týždne
pred darovaním, ak sú však príznaky

alergickej nádchy, tak sa krv darovať nemôže. Ak je nádcha vyslovene sezónna, napríklad teraz na
jar, tak nie je vhodné v tomto období
darovať krv a treba počkať na jeseň
a zimu.
Môžem darovať krv, keď užívam
Betahistin Actavis?
Počas užívania týchto liekov nie je
možné darovať krv. Keď nebudete
liek potrebovať, nebudete mať
zdravotné ťažkosti, tak môžete prísť
darovať.
Môžem darovať krv, keď mi
diagnostikovali astmu?
Ak budete užívať antibiotiká alebo
protizápalové lieky, nie je možné
darovať krv. Keď bude astma v štádiu pokoja, bez príznakov, ťažkostí
a potreby liečby, krv je možné darovať, ale toto štádium musí posúdiť
lekár na transfúznej stanici
Opakované herpesy – možno
darovať krv?
Krv sa darovať v podstate môže,
ale v momente darovania krvi

nesmie byť žiaden herpes. Výskyt
herpesu je známkou oslabenej imunity, veľmi by som darovanie neodporúčala.
Ja by som veľmi chcela ísť
darovať krv. Môžem ísť darovať
krv, ak doživotne užívam lieky na
štítnu žľazu?
Áno, môžete darovať krv, užívanie
hormónov štítnej žľazy nie je prekážkou darovania krvi, t.j. ak máte
poruchu funkcie štítnej žľazy. Iné je,
ak by tam bolo nádorové ochorenie štítnej žľazy, v tom prípade by
ste nemohli darovať krv.
Bola som na operácii – odobratie
krčka maternice. Kedy môžem
darovať krv?
Po operácii sa krv môže darovať
najskôr o šesť mesiacov. Keďže šlo
o krčok maternice, tu je dôležité aj
to, aký bol histologický nález, či je
potrebná nejaká ďalšia liečba, sledovanie, či šlo o onkologické ochorenie. Potom Vám lekár povie, kedy
najskôr a či vôbec ešte budete môcť
darovať krv.
Je nízky tlak prekážkou
darovania krvi?
Nízky tlak nie je prekážkou darovania, ak je telo na tento nízky tlak zvyknuté. Opatrnosť je však na mieste
hlavne pri prvom darovaní krvi, v každom prípade treba vypiť aspoň pol
litra až liter tekutín pred odberom
(a tlak sa dokonca aj upraví do normálnych hodnôt).
Tlak vyšší ako 180/90 je neprí-

pustný na darovanie krvi. Nižšie hodnoty sa posudzujú individuálne, ak
máte tzv. syndróm bieleho plášťa, tak
sa krv odberá aj pri hodnotách tlaku
nad normu (nad 120/80).
Takisto kolísavý vysoký tlak je posudzovaný individuálne, dôležité sú
hodnoty namerané pred odberom
krvi.
Ľudia, ktorí užívajú lieky na tlak všeobecne nie sú vhodní darcovia
krvi. Ich zdravotný stav nie je stopercentný, niekedy však môžu darovať
krv, závisí od ostatných ochorení, aké
majú, aké lieky na tlak užívajú, v každom prípade by nemali užiť lieky
ráno pred darovaním krvi. Treba
nechať priestor pre darovanie krvi
mladým ľuďom, ktorí lieky neužívajú.
Čo je pravdy na tom, že keď sa
daruje krv, sa z toho aj priberá?

Je to len výmysel alebo niekto
niečo o tom viete?
Nie, určite darovanie krvi nie je príčinou prírastku na hmotnosti. Za
priberanie môže to, že sa dobre
napapkáme. Možno práve po
odbere krvi. Pri darovaní krvi sa skôr
energia viacej spotrebuje, pretože
je jej vyššia spotreba na výrobu
nových krviniek.
Ako je to s autotransfúziou?
Autotransfúziu je ideálne pripraviť
približne dva týždne pred plánovanou operáciou. Odber sa dá urobiť
aj dva-tri dni pred operáciou. Dôležité je, o akú operáciu ide a aké hodnoty krvného obrazu má pacient.
Počet odberov krvi pred transfúziou
by mal určiť transfúzny lekár v spolupráci s lekárom, ktorý operáciu

odporúča.
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Keď bábätká
končia v hniezde
Neopísateľný pocit radosti, očakávania, nových skúseností, to všetko
sú za normálnych okolností bežné sprievodné javy tehotenstva. Doba
čakania na bábätko býva pre väčšinu žien čarovným obdobím, na ktoré
spomínajú do konca svojho života. Avšak nie všetky prípady „tehuliek“
sa uzavrú zvonením zvona a šťastným koncom. Vlastne niektoré sa už zle
začnú a na riešenie je potrebné nájsť pomocnú ruku.
V živote ženy, ktorá čaká dieťa, je zrazu všetko
inak. Zmeny prichádzajú každý deň a neohlásene. Netýkajú sa len telesnej schránky, ale
najmä duše a jej rozpoloženia. Často sa stávajú situácie, keď tehotenstvo zaskočí nielen
partnera, ale aj ženu samotnú. Situácie, keď sa
zrazu v neriešiteľnej situácii ocitá sama a bez
pomoci. Existuje veľa príbehov smutných žien,
ktoré kvôli neočakávanému príchodu potomka
zavesili na klinec sľubne sa rozvíjajúcu kariéru
a celý život si kládli otázku: „Čo keby?“ Mnohokrát svoje nesplnené túžby potom prenášajú na
deti, ktoré by mali kráčať v obraze, čo im s láskou
namaľovali rodičia. Avšak mnohé ženy, najmä
zo sociálne slabého prostredia, riešia otázky na
úrovni prežitia a sú zúfalé pri zistení, že čakajú
potomka. Dôvody sa rôznia, spájajú sa či už so
zlou finančnou situáciou alebo životnými podmienkami, no často sú to aj vážne patologické
javy ako zakazovanie otehotnenia zo strany
partnera a vylúčenie z komunity. Takto psychicky
zaťažené ženy často siahajú po tých najhorších
riešeniach, ktoré sa končia aj tragicky.
Hniezdo DÔVERY
Na zdanlivo neriešiteľné situácie v tejto citlivej oblasti už od roku 2004 pomáha hľadať

východiská občianske združenie Šanca pre
nechcených. Mimoriadna iniciatíva sa stretla
s obrovskou podporou verejnosti, čoho dôkazom je neustále rozširovanie aktivít združenia
rôznymi smermi. 36 nájdených novorodencov
v Hniezdach záchrany je opodstatnením pre
zmysluplnosť tohto projektu. Hniezda sú verejne
prístupné inkubátory, kde je možné anonymne
odložiť nechcené novorodeniatko do šiestich týždňov od narodenia. Koncom júna jedno takéto
hniezdo v meste Svidník otvárali aj zástupcovia
DÔVERY. „Tešíme sa, že sme sa mohli stať generálnym partnerom hniezda práve vo Svidníku,
ktorý patrí k ekonomicky aj sociálne menej silným
regiónom Slovenska. Práve v takomto prostredí,
viac než kdekoľvek inde, je potrebné poskytnúť
pomoc matkám v núdzi,“ vyjadril postoj poisťovne generálny riaditeľ Martin Kultan.
Identita verzus život
Hoci mnohí vnímame hniezda záchrany ako
veľkú nádej pre každé odložené dieťa, ich funkciu v lete minulého roku spochybnil Výbor pre
práva dieťaťa v OSN. Dôvod? OSN tvrdí, že
schránky na odloženie nechcených novorodencov berú deťom právo na identitu. Aktivisti, ktorí
sa iniciatívou záchrany týchto detí zaoberajú,

ostro protestovali proti vyhraneným názorom
úradníkov z OSN. „Nikdy sme nerobili nábor
na odkladanie detí. Dávame iba šancu tým,
ktorých osud by bol inak nejasný. Na Slovensku
máme režim utajeného pôrodu v nemocnici
odvtedy, odkedy máme hniezda. Tak prečo sa
našlo v hniezdach už 36 detí? Jednoducho tu
vždy bude istá skupina žien s nechceným tehotenstvom, ktorá ho tají tak, že nemôže využiť
utajený pôrod v nemocnici. Hniezda záchrany
sú tu preto, aby zachraňovali životy novorodencov a robia to,“ povedala za občianske združenie Šanca pre nechcených jeho riaditeľka Anna
Ghanamová. Pred vznikom hniezd bola štatistika

mŕtvych novorodencov v priemere desať ročne,
táto klesla na priemerne dve mŕtve bábätká
ročne. Vytvorenie názoru k veci zachovania
biologickej identity nechceného novorodenca
je na posúdení každého z nás. Tejto myšlienke
veríme, a preto sme podporili výstavbu Hniezda
záchrany vo Svidníku. Dlhodobo budujeme spoluprácu v oblasti spoločenskej zodpovednosti
s mnohými organizáciami, občianskymi združeniami, ale aj jednotlivcami. Svojimi aktivitami
prispievame k skvalitňovaniu prostredia v nemocniciach, špeciálne na detských oddeleniach
v podobe detských kútikov, ktoré deťom spríjem
nia chvíle strávené liečbou.
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Veľké problémy malých chlapcov
Všetci rodičia sú na svojich synov veľmi pyšní, no ani týmto drobcom
sa niekedy problémy nevyhýbajú. Najčastejšie sa rodičia stretávajú
s problémom fimózy, nezostúpených vajíčok, hernie, hydrokély či iných
vrodených vývojových chýb, ktoré je potrebné riešiť.
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Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Veselú veľkú noc
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali A. Vašinovú z Dunajskej Lužnej, ktorá získava wellness víkend
v kúpeľoch Vyšné Ružbachy s ubytovaním, polpenziou a vstupom do bazénov. Výherkyňu budeme kontaktovať.
Znenie novej krížovky nám môžete zasielať do 30.septembra 2012 na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.

Na výhercu novej tajničky čaká opäť pekný darček.

Názory na „liečbu“ fimózy sú diametrálne odlišné v odbornej i laickej verejnosti.
Mnohí odborníci zastávajú názor, že prvý si
má predkožku stiahnuť sám chlapec, niekedy
sa to však podarí až v čase puberty, a nik iný
nemá do tohto procesu zasahovať. Čiastočne
sa dá s týmto názorom súhlasiť, ak dieťa nemá
problém s močením ani lokálne zápaly či
infekcie močových ciest. V opačnom prípade
je potrebné chirurgické riešenie. Teoreticky je
možné použiť hormonálne mastičky, ktoré však
nemusia pomôcť natrvalo . Skutočná fimóza sa
však vyskytuje v 1 – 2 percentách u 18-ročných
chlapcov, u 90 percent chlapcov je predkožka
voľne stiahnuteľná za žaluď až vo veku 5 – 6
rokov i neskôr.
Čomu sa treba určite vyhnúť, je sťahovať
predkožku násilím. Vzniká riziko trhliniek, zrastov. Nerobte tak ani sporadicky, nesťahujte
predkožku v kúpeli, kde je zase riziko vzniku
infekcie. Vyvarujte sa priškrteniu za žaluďom.
Nezabúdajte na dôslednú hygienu intímnych
miest u chlapcov a pravidelnú výmenu plienok.
Zanedbanie starostlivosti môže spôsobiť vznik
infekcie, zapálenia aj začervenania.
Nezostúpené semenníky sú problémom, ktorý
sa vyskytuje asi u štyroch percent donosených
chlapcov, niekedy chýba v miešku jeden,
niekedy obidva semenníky. Štandardne by
vajíčka mali zostúpiť do mieška počas prvých
šesť mesiacov života, v opačnom prípade je
potrebný chirurgický zásah, keďže pre ich

zdravý vývoj je potrebná iná telesná teplota,
ako je v brušnej dutine. Migrujúce alebo kĺzavé
semenníky sú normálnym javom. Ak však ani
po šiestich mesiacoch nie je možné vajíčka
v miešku nahmatať, navštívte endokrinológa.
Pri jednostrannom nezostúpení je potrebné chirurgické riešenie problému. Nezanedbávajte
problémy vašich chlapcov a venujte im náležitú

pozornosť.

Zaujíma vás aj...
Ako je to so s prijímaním mlieka u nedojčených detí.
Pýtate sa v poradni na www.dovera.sk:
Rada by som sa Vás spýtala, koľko ml mlieka denne
musí vypiť 16-mesačné dieťa, ktoré už nedojčím.
Ktoré mlieko treba uprednostniť? Polotučné alebo
plnotučné? Je vhodné piť mlieko cez deň alebo pred
nočným spánkom? Dcérka sa už stravuje aj z mliečnych
jogurtov a spapá aj pečivo s kravským maslom.
Dieťa vo veku 16 mesiacov už má mať plnú „baby“ stravu,
inak povedané viac či menej modifikovanú stravu dospelých.
Nepíšete, dokedy bolo dieťatko dojčené, ani či a aké mliečko
pije teraz. Dominantná má byť už nemliečna strava. Nielen
pre takéto dieťa je vhodné určite plnotučné mlieko (žiaľ, žiadne
z mliek dostupných na našom trhu nie je naozaj „plnotučné“,
samozrejme, okrem plného kravského mlieka). Mlieko samo
osebe relatívne zahlieňuje. Ak je dieťatko zdravé, môžete
mu ho dávať aj večer, ale nie bezprostredne pred spaním.
Mliečne výrobky ako jogurty, maslo, syry môže dieťa pokojne
konzumovať, pokiaľ je zdravé.
Máte otázku na nášho pediatra MUDr. Miroslava Sviatka?
Navštívte poradňu na novom webe dovera.sk
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dený z verejného zdravotného poistenia. „Aj
napriek tomu, že minister zdravotníctva má
právo rozhodnúť bez prihliadania na odporúčania poradných orgánov, je veľmi zriedkavé,
ba možno povedať, že sa iba výnimočne stáva,
že minister rozhodne inak, ako mu bolo odporučené,“ hovorí manažérka liekovej politiky
v DÔVERE Alžbeta Árvaiová. Namiesto neho
budú poisťovne hradiť pre oveľa menšiu skupinu
ľudí oveľa drahší liek. Na hepatitídu C sa u nás
lieči zhruba 150 ľudí. Detralex užíva 150-tisíc
pacientov.

Prečo stúpajú
doplatky na lieky
Mnohých pacientov znepokojila správa o tom, že liek Detralex na
ochorenia ciev si budú musieť hradiť v plnej výške sami. Vypadol totiž zo
zoznamu kategorizovaných liekov, ktoré preplácajú zdravotné poisťovne.
Ako je to s liekmi a prečo si niektoré hradia pacienti sami?
Farmaceutická firma, ktorá chce u nás predávať svoje lieky, ich musí najskôr zaregistrovať
v Štátnom ústave na kontrolu liekov (ŠUKL). Aby
takýto liek hradili zdravotné poisťovne z verejných financií, je potrebné ho kategorizovať.
O tom rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
Jeho poradnými orgánmi sú kategorizačná
komisia a kategorizačná rada, v ktorých sedia
zástupcovia odborných spoločností, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva.

150 verzus 150-tisíc
Slovo kategorizačnej komisie má poradný
charakter. O tom, či bude liek kategorizovaný,
a teda či ho bude hradiť zdravotná poisťovňa,
rozhoduje minister zdravotníctva. Nie vždy
súhlasí s názorom svojich poradných orgánov. Dôkazom je aj zaradenie veľmi nákladného lieku na hepatitídu C od apríla do tohto
zoznamu. Ani kategorizačná komisia, ani
rada nesúhlasili s tým, aby bol tento liek hra-

Rozpočet nenafúkneme
Výrobcovia liekov kritizujú zdravotné poisťovne,
že znižujú svoje úhrady za lieky a bremeno
doplatkov sa prenáša na pacienta. Ide o veľmi
jednostranný pohľad výrobcov liekov. Tým, že
lieky stále pribúdajú, zvyšuje sa počet ľudí, ktorým lekári predpisujú nové a drahšie lieky.
Ak chceme, aby pacienti dostávali čoraz modernejšiu liečbu, niektoré staršie lieky preto nemôžu
byť hradené zo spoločného vrecka. Najčastejšie sa zdražovanie týka lacných liekov, ktoré
však užíva veľká skupina ľudí. „Verejné zdroje,
žiaľ, nerastú priamoúmerne s nárastom možností v modernej liečbe. Keď chceme hradiť novú
liečbu, niečo musí ustúpiť,“ dodáva A. Árvaiová.
Cenotvorba – ťažká matematika
Súčasné pravidlá stanovovania ceny liekov
hovoria jasne. Keď má na slovenský trh pribudnúť nový liek, ktorého lacnejšia alebo generická
forma na trhu už existuje, úhrada prichádzajúceho lieku sa prispôsobuje tomu, čo poisťovne
platia za lacnejšie generiká. Inými slovami, za
nový liek na trhu bude pacient platiť rovnako,
ako platí za tie, ktoré už u nás sú. Každý liek má
určený percentuálny doplatok pacienta.
Od decembra minulého roka je v platnosti nová
vyhláška ministerstva zdravotníctva, podľa kto-

rej sú stanovené tzv. úhradové skupiny (lieky
s rôznymi liečivami). Každá takáto skupina bude
mať rovnakú úhradu zdravotnou poisťovňou.
Všetky lieky dovážané na Slovensko by mali
mať úradne určenú cenu, čo je maximálna cena,
za ktorú ich môžu pacienti kúpiť.
Ako často sa mení cena lieku?
Pacienti aj lekárnici sa na nové ceny musia
pripraviť už každý mesiac. Ak firma zníži cenu
lieku, znižuje sa aj cena, ktorú platí zdravotná
poisťovňa, aj cena, ktorú platí pacient. Spravidla sa zmeny cien dejú vtedy, keď na trh vstúpi
nový generický liek, ak príde liek s nižšou cenou
alebo ak firma navrhne zníženie ceny tohto
lieku. V prípade, že má liek vysoký doplatok
a nepredáva sa, môžu firmy takto zvýšiť jeho
predajnosť. Doplatok pacienta aj poisťovne
klesá v rovnakom pomere.
Prečo liek vypadáva zo zoznamu
Lieky do kategorizačného zoznamu nielen pribúdajú, ale z neho môžu aj vypadnúť. O stiahnutie zo zoznamu môže požiadať výrobca, ktorý
už liek nevyrába a nedováža na trh. Z vlastného
podnetu môže liek vyradiť aj ministerstvo zdravotníctva. Napríklad ak zistí, že bolo zrušené
rozhodnutie o registrácii lieku alebo ak liek
nebol dostupný na trhu v dostatočnom množstve
počas 60 po sebe nasledujúcich dní.
Čo sa týka vyradenia Detralexu z kategorizačného zoznamu, v tomto prípade išlo o vyradenie
liečiva diosmín, ktoré je v tomto lieku obsiahnuté.
Diosmín bol zaradený vo vyhláške ministerstva
zdravotníctva, ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv
určených na podpornú a doplnkovú liečbu. Tieto
lieky nemôžu byť zaradené v zozname kategorizovaných liekov, a teda nie sú hradené zo
zdravotného poistenia. O zaradení do vyhlášky

rozhoduje ministerstvo zdravotníctva .
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Poisťovňa u mňa doma

Kto sa šetrí, má za tri

Potrebujete vedieť, aký je stav vašich záväzkov voči
zdravotnej poisťovni? Už nemusíte chodiť na pobočku.
Takéto potvrdenie si vytlačíte aj doma online.

Počuli ste už o Pláne Medipartner? Strategický projekt DÔVERY
má už prvé kontúry a od začiatku júla sa rozbieha v Košiciach a okolí.
Stretnúť sa s ním môžete u svojho lekára, ale aj v nemocnici.
Zatiaľ len na východe Slovenska.

Poistenci dnes už nemusia navštíviť najbližšiu
pobočku, ak potrebujú dôkaz o tom, že voči
zdravotnej poisťovni nemajú žiadne záväzky.
Stačí zopár kliknutí na internete a potrebný
dokument môžete mať do pár minút na stole
doma či v práci.
Potvrdenie o stave pohľadávok a záväzkov
zväčša požadujú zamestnávatelia, ale aj
živnostníci a samoplatitelia, ktorí žiadajú
o finančné dotácie či o poskytnutie úveru
v banke a musia predložiť dôkaz o plnení si
odvodových povinností

Ako to funguje?
O vystavenie tohto potvrdenia môžete požiadať elektronicky cez chránenú zónu v Elektronickej pobočke. Ak voči vám neevidujeme
žiadne pohľadávky a máte splnené oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni,
informáciu dostanete v priebehu niekoľkých
minút. Elektronický dokument slúži aj ako oficiálne potvrdenie s overeným elektronickým
podpisom a spĺňa všetky zákonné požiadavky.
Ak u vás evidujeme nezrovnalosti, v prvom
rade vás budeme kontaktovať telefonicky
alebo mailom. Budete tak mať možnosť svoje
prípadné nedoplatky uhradiť. Až následne
vám vydáme potvrdenie o stave vášho konta.
Ak ešte nie ste zaregistrovaným klientom
v Elektronickej pobočke, stačí cez web www.
dovera.sk vykonať registráciu do Elektronickej
pobočky. Po doručení prihlasovacích údajov
môžete službu využívať doma aj vy.
Pomôcka aj pre tretie subjekty
Banky, ministerstvá a ďalšie úradné inštitúcie
si môžu overiť online pravosť vydaného potvrdenia o stave pohľadávok, ktoré sme vydali
poistencovi/platiteľovi poistného. Stačí zadať
na stránke www.dovera.sk evidenčné číslo
a rodné číslo alebo IČO z vydaného potvrdenia. Systém okamžite overí, či je dané potvrdenie pravé a či sme ho danému subjektu vydali.
Vaša inštitúcia tak bude mať istotu, že daný sub
jekt je alebo nie je dlžníkom poistného.

Trvalo dva roky práce, kým Plán Medipartner
uzrel svetlo sveta. Čo je jeho cieľom? „Cieľom
je nadviazať spoluprácu medzi zdravotnou
poisťovňou a poistencami a sieťou partnerských poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
– od všeobecných lekárov, cez špecialistov
až po nemocnice. Táto spolupráca bude prinášať kvalitnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú
starostlivosť pre našich poistencov,“ hovorí
Henrieta Tulejová, projektová manažérka
Plánu Medipartner. Z účasti na projekte budú
ťažiť aj samotní lekári. Ak sa im podarí udržať
náklady na zdravotnú starostlivosť ich poistencov v rámci rozpočtu, časť úspory bude ich
odmenou.
Peniaze majú v rukách lekári
Na Slovensku pribúda chronicky chorých
pacientov, populácia starne a financie sú
v zdravotníctve čoraz vzácnejšie. Cieľom projektu je preto využiť dostupné zdroje, a cez
spolupracujúcich lekárov z nich vyťažiť maximum – nielen pre poistenca, ale aj pre lekára.
Až 40 percent nákladov na zdravotnú starostlivosť na poistencov môžu ovplyvniť všeobecní
lekári.
Lekár nielen lieči, ale aj riadi a koordinuje zdravotnú starostlivosť pacienta. Vďaka úzkej spolupráci s poisťovňou dostáva informácie o nákladoch pacientovej liečby a mieste jej čerpania
a vie zabrániť tomu, aby pacient užíval duplicitne lieky alebo dostával neúčinnú či nepo-

trebnú starostlivosť. Má prehľad o pohybe
pacienta po iných špecialistoch, plánovaných
hospitalizáciách a aj o tom, koľko jeho liečba
celkovo stojí. Zároveň má možnosť spolupracovať s ďalšími poskytovateľmi na pláne starostlivosti o komplikovanejšie prípady a chronicky
chorých.
 Odmeny pre pacientov
Súčasťou projektu je aj motivačný program
pre poistencov. Tí poistenci, ktorí sa o zdravie
starajú a dodržujú pravidlá, získavajú rôzne
zľavy a príspevky na produkty a služby spojené so zdravím. „Až 40 percent zdravotného
stavu dokážeme ovplyvniť svojím správaním.
Doteraz neboli poistenci prinútení zamýšľať
sa nad tým, pretože v zdravotníctve je všetko
zadarmo, zatiaľ čo za návštevu »fitka« si platím
sám a ešte tam aj musím makať. Teraz ich lekár
k tomu bude motivovať možnosťou získať za
»zdravé správanie« odmenu,“ hovorí H. Tulejová.
Spolupracuje s nami už 44 všeobecných
lekárov, ktorí majú vo svojom kmeni viac ako
35-tisíc poistencov DÔVERY. Zapojili sa aj
Nemocnica Šaca a Železničná nemocnica
Košice.
Projekt Plán Medipartner fungoval aj v Českej
republike v rokoch 2006 – 2010. Na Slovensku sme ho vybudovali so spoločnosťou Klient
Pro SK. Projekt plánujeme rozširovať aj do ďalších regiónov.
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SI NULA
ČI BÉČKO?
Pre nás si to
najdôležitejšie!

FUN RÁDIO DOHODA
FUN RÁDIO DOHODA
ORANGE MUSIC SUMMER DUCHONKA
FUN RÁDIO DOHODA
ORANGE MUSIC SUMMER ORAVA
SLÍŽOVICA

ZISTI SVOJU
KRVNÚ SKUPINU
V STÁNKU DÔVERA
POČAS LETNÝCH
FESTIVALOV

Banská Bystrica, kúpalisko Štiavničky, 21. 7. 2012
Malacky, stredisko Kamenný Mlyn, 4. 8. 2012
kemp Brezový hájik, 10–11. 8. 2012
Poprad, pri AquaCity, 18. 8. 2012
Námestovo, mestská pláž, 24–25. 8. 2012
Nitra, 1. 9. 2012

Nájdi sa na Facebooku a zapoj sa do projektu

Podpor darcovstvo krvi na Slovensku kúpou štýlového trička s označením
tvojej krvnej skupiny na www.mojakrvnaskupina.sk.

