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Editoriál

Milí čitatelia,
hoci je do konca kalendárneho roka ďaleko
a bilancovať budeme až v januári, už teraz
máme dôvody na radosť. Počet našich poistencov sa v januári s najväčšou pravdepodobnosťou rekordne zvýši. A to sme prívlastok
„rekordný“ použili už vlani, keď k nám prišlo
viac ako 50-tisíc poistencov. Čo ma však obzvlášť teší, zachovali ste nám vernosť. Na základe dostupných údajov odhadujeme, že počet nespokojných poistencov, ktorí k Novému
roku odídu do iných zdravotných poisťovní, sa
oproti minulosti zníži.

cítili, že sme tu pre nich. Naše služby
vyvíjame s týmto cieľom, do konca roka
chceme odbornej verejnosti predstaviť
ďalšiu novinku. Bude ňou pomôcka na
tzv. samovyšetrenie, teda nástroj, pomocou ktorého si náš poistenec môže
diagnostikovať zdravotný problém. Jednak tým získa dôveryhodné informácie
o svojom zdravotnom probléme (stave),
a zároveň dostane odporúčanie, ako
má postupovať, aby sa vyliečil, odstránil
zdravotný problém.

Podrobnejšiu analýzu si spravíme, až keď budú
známe konkrétne oficiálne čísla. Medzitým sa
môžeme zamyslieť nad tým, v čom tkvie takýto
avizovaný výsledok. Treba férovo uznať, že časť
poistencov k nám prichádza z dôvodu nespokojnosti v ostatných zdravotných poisťovniach.
Okrem všeobecných dôvodov pre takúto nespokojnosť, ako je napríklad preukázateľne zlý
finančný stav štátnej zdravotnej poisťovne,
ktorá zápasí s ozdravným plánom, to budú
zrejme špecifické dôvody u každého poistenca.

Nepochybujeme o tom, že je to dobrý
krok, lebo už teraz zaznamenávame od
30 do 90 hovorov denne na telefonickú
linku DôveraLinka24, kde naši poistenci
volajú, aby sa poradili s lekármi. Až 90
percent všetkých volajúcich je so službou veľmi spokojných.

3434/2005, nepredajné.

Tie nepoznáme, ale urobíme všetko pre to, aby
sme nezadali dôvody na ďalšiu zmenu. Aby
naši noví poistenci, ale aj tí doterajší – verní
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Ďakujeme vám za preukázanú dôveru,
Dôvera sa bude usilovať nesklamať ju.
Sme tu preto, aby vaše zdravie dostalo
tú najlepšiu starostlivosť.

Branislav Jendroľ
riaditeľ úseku služieb poistencom
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Rozhovor

Rozhovor
Stále platí, že si prvá žena,
ktorá dokázala skočiť na
snowboarde double back
side rodeo 900?
Áno, platí. Bolo to asi tri roky
dozadu. Musím povedať, že
je to jeden z trikov, pred ktorým mám veľmi veľký rešpekt dodnes.
Ako si má bežný človek
predstaviť tento skok?
Môžete si ho predstaviť
ako dvojité salto bokom so
180-stupňovou otočkou vzad
na konci triku, takže sa dopadá viac-menej naslepo. Aj
to voláme ´dopad naslepo‘.
Dopad nie je veľmi vidieť,
preto je ťažšie dokončiť ho,
nespadnúť pritom a ísť ďalej
na ďalší skok.

Pri učení nových
trikov treba byť
trpezlivý
Snaží sa byť stále pozitívna, aj keď nie
vždy sa jej to darí. Vie
byť na seba veľmi prísna a ak
skok nie je na sto percent, býva
nespokojná. Viac nám povedala
v rozhovore najznámejšia slovenská
snowboardistka Klaudia Medlová.
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Nemáš strach
z výšok a rýchlosti
pri skokoch?
Už ako malá som rada liezla po stromoch, a nie práve po malých, a strach som
nikdy nemala. Teraz, keď
sa pozriem z veľkej výšky
dole, strach mám. Pri nájazde na veľký skok a pri
tej rýchlosti veľakrát výšku
ani nevnímam, ale rešpekt
z takého skoku mám vždy.
Hlavne na začiatku sezóny,
keď si na veľké skoky treba
znovu zvyknúť a naskákať
si ich. Skoky, ktoré skáčem,
môžu mať tak 25-metrovú

rovinu, ktorú treba preskočiť a dopadnúť do dopadu,
teda do strminy, ktorá nasleduje po rovine. Tam to
môže byť veľakrát aj väčšia
vzdialenosť. Záleží od toho,
ako ďaleko dopadnete. Najlepšie je dopadať do takzvaného ‚sweet spotu‘, kde je
to najpríjemnejšie. Často si
to neuvedomujem a až na
fotografiách vidím, v akej
výške skutočne som a ako
ďaleko letím. Určite máme
všetci rešpekt pred veľkými a novými skokmi, ktoré
sme ešte nikdy predtým nevyskúšali. Keď už vychytáte
všetky muchy skoku, ako je
rýchlosť, správny dopad, tak
sa ten strach premieňa na
adrenalín. Zaplaví vás pozitívna energia a začnete si ten
skok užívať.
Čím je pre teba snow
boarding? Je to šport
alebo životný štýl?
Snowboarding je v prvom
rade šport a pre mňa tiež
životný štýl. Je za ním veľa
driny, odhodlania a odriekania. Odkedy sú moje
disciplíny – slopestyle a
big air – aj na olympijských
hrách, rozhodne cítiť zmenu. Tých, ktorí sa vybrali touto cestou, čaká veľa
sebazaprenia a musia mať
veľa trpezlivosti. Tento šport
sa rýchlo vyvíja. Pri učení

nových trikov treba byť trpezlivý. Časté sú zranenia,
ktorých liečenie môže trvať
dlhšie. Z vlastnej skúsenosti
môžem povedať, že čakanie,
kým budem môcť ísť znovu
na sneh, je najhoršie. Veľakrát si myslím, že sa vrátim a začnem tam, kde som
skončila. Ale takto to, bohužiaľ, nefunguje. Musím byť
trpezlivá a začať pomaličky
odznova. Snowboarding
mám rada a vybrala by som
si ho znovu. Milujem hory,
sneh, cestovanie a ľudí
s rovnakou vášňou, ktorých na cestách stretávam.
Mám rada jazdcov, s ktorými súťažím. Každý, kto jazdí
všetky preteky od svetových
pohárov, do toho Xgames,
Dew tour, US open a iné, má
sezónu veľmi nabitú. Aby
tento stres pre telo vydržal, musí sa o svoje zdravie
starať. Či už je to posilka,
strava, joga, mentálny coaching, každý je viac sústredený na seba samého. Keď
sa však pretekársky kolotoč
skončí, máme veľa spoločných akcií, kde jazdíme
spolu, spoločne sa bavíme
snowboardingom. Práve na
jar prichádza čas na učenie
nových trikov. Keď mi nejaký trik nejde alebo ho robím
zle, ktokoľvek z tých najlepších chalanov alebo báb mi
ho s radosťou vysvetlí.

5

Rozhovor

Rozhovor

Čo by mali robiť baby
alebo chalani, aby mohli
jazdiť ako ty so svetovou
špičkou?
Ťažko povedať. Som vďačná,
že som sa dostala tam, kde
som, a som rada, že som mala
to šťastie pre pár rokmi. Podarilo sa mi urobiť dobré výsledky, vďaka čomu som získala
financie na ďalšie cestovanie
a súťaženie. Určite treba veľa
trénovať v posilňovni, robiť
gymnastiku, cvičiť na trampolíne... To všetko, aby ste sa
vyhli zraneniam. Veľa času
trávim na snehu, mám okolo
seba správnych ľudí, ktorí mi
pomáhajú a motivujú ma. Na
trénovanie a jazdenie v najlepších podmienkach, sú potrebne financie. Je to rovnaké
ako aj v iných športoch. Na
Slovensku sa profesionálne
freestyle snowboarding robiť
nedá. Nemáme na to vytvorené podmienky. Za dobrými
podmienkami a vystavanými
parkami musím cestovať, či
už do Rakúska, do Spojených
štátov amerických alebo začiatkom sezóny na južnú
pologuľu - do Austrálie a na

Nový Zéland. Okrem toho sa
už najnovšie musím zúčastňovať aj na takzvaných ‚privat
sessions‘, ktoré sú pred začiatkom skoro všetkých pretekov na jar, za ktoré musím
taktiež platiť, aby som mohla
skákať veľké skoky a trénovať. Chodím trénovať do bag
jumpov, kde sa trénujú skoky
s mäkkým dopadom do vankúša.
Čo musíš robiť pre to, aby
si bola vo svojich disciplí
nach - slopestyle a big air
-medzi špičkou? Treba sa
stále učiť nové triky?
Musím sledovať, čo skáče
konkurencia. U všetkých
dievčat je oproti chlapcom
stále veľká rezerva trikov.
Musím byť kreatívna. Vždy
sa dá vymyslieť nejaký nový
alebo väčší trik. Niektoré triky
sa neučia ľahko a trvá mesiace alebo roky, kým ich zvládnem na sto percent a môžem
ich zaradiť do zostavy. Keďže
opakovanie je matka múdrosti, aj tieto skoky musím
skákať stále dookola, aby si
to svaly a telo zapamätali.

Snowboardisti a niekedy
aj snowboardistky mi nie
kedy trochu pripadajú ako
exoti, ktorí súťažia hlavne
v tom, kto má nižší pud
sebazáchovy. Nie je to tak?
(Smiech) Neviem, či by som
to takto nazvala. Určite sa
nájdu aj exoti. Ale aj padavky,
keď nejde o snowboarding
(smiech). Je to extrémny
šport a tí, čo to robia, majú
radi adrenalín a radi riskujú.
Obyčajne je to o prekonávaní vlastných limitov. Keby to
tak nebolo a športovci alebo
aj nešportovci by nebojovali
v tom, čo majú radi, čo ich
baví a napĺňa, nemali by sme
tu žiadne zaujímavé príbehy
o všetkých tých, ktorí niečo
veľké v živote dokázali.
Na webe je ťažké nájsť
tvoju fotku, na ktorej sa
neusmievaš. Si pozitívna
za každých okolností?
Snažím sa byť stále pozitívna, no nie vždy sa mi to
darí. Viem byť na seba veľmi
prísna. Hlavne pri jazdení bývam nespokojná, ak skok nie
je na sto percent.

Klaudia Medlová (23)
Klaudia Medlová (23) je slovenská profesionálna snowboardistka. Narodila sa v Liptovskom Mikuláši. Aj preto
je jej domovským strediskom Jasná v Nízkych Tatrách. Na snowboarde jazdí od desiatich rokov, predtým sa
venovala lyžovaniu a gymnastike. Jej snom bolo veľa cestovať a spojenie so snowboardingom jej prinieslo
ideálnu kombináciu. Prelom v jej kariére priniesla posledná sezóna, keď sa dostala na najprestížnejšie snowboardové podujatia na svete. Podobné to bude aj v nasledujúcej, počas ktorej si odskočí aj na olympiádu do
Pjongčangu v Južnej Kórei.
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V zime sa fanúšikovia
aj média najviac venu
jú lyžiarkam Veronike
Velez-Zuzulovej a Petre
Vlhovej. Na Slovensku sú
známejšie ako ty, hoci aj ty
jazdíš na svetovej úrovni.
Nepomohla by ti vyššia
popularita pri získavaní
sponzorov na sezónu?
Peťa s Veronikou sú super.
Veľmi im držím palce, sú to
úžasné športovkyne, o tom
niet pochýb. Na Slovensku
vždy bolo a aj bude väčšie
haló okolo lyžovania. No ja
viem, že máme aj veľa nadšencov a fanúšikov snow
boardingu. A verím, že ich
rokmi bude čoraz viac. Pribudne hlavne viac detí, ktoré sa začnú snowboardingu
venovať. Určite by väčšia
popularita pomohla. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
Ja sa chcem predovšetkým
sústrediť na svoje jazdenie
a na nadchádzajúce olympijské hry v Južnej Kórei.
S Petrou ste takmer ro
vesníčky, obe pochádzate
z Liptovského Mikuláša.

Poznáš sa s ňou?
Áno, jasné. Asi ani jedna nemáme čas sa stretávať, keďže
v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ obe pochádzame, takmer
nikdy nie sme. Ale vždy, keď
sa stretneme, pokecáme.
Môžeme ťa počas nasledu
júcej sezóny vidieť aj na
pretekoch na Slovensku
alebo v blízkom okolí?
Bohužiaľ, nie. Doma sa teraz
neukážem dlhší čas. Možno
niekedy koncom mája 2018
na mesiac, keď si dám čas na
oddych a snowboard odložím za dvere.
Každý športovec spomína
dve-tri dôležité veci ako
základ svojich úspechov:
talent, prípravu a zdravie.
Ako sa špičková snow
boardistka stará o svoje
zdravie? Je súčasťou tejto
starostlivosti aj prevencia?
Ako mladšia som sa o svoje
zdravie až tak dôkladné nestarala. Bola som zdravá, nemala
som žiadne zranenia, takže
som o seba až tak nedbala, čo
bola chyba. Nečítala som nič

o životospráve, nemala som
žiadneho výživového poradcu a doma ma k tomu nikto
neviedol. Mam 23 rokov, za
sebou pár zranení a pred sebou kariéru športovca. Uvedomila som si, aké dôležité je
o seba sa starať. Začala som
chodiť na preventívne prehliadky a taktiež absolvujem
veľa športových prehliadok.
Snowboarding je náročný
šport a je to často boj, či už
na snehu, alebo mimo neho.
Ostať zdravá fyzicky, ale
hlavne mentálne je to najdôležitejšie. Ako aj pri iných
športoch platí, že všetko je
hlavne v hlave. Začala som
sa zdravo stravovať. Keď som
v Bratislave, chodím na trh,
v zahraničí si kupujem rôzne
zdravé veci, napríklad na prípravu smoothie, každý deň
si dávam peľové zrniečka na
podporu imunity. S výživovými doplnkami som opatrná,
keďže sa v niektorých môžu
nachádzať aj pre športovca
zakázané latky. Samozrejme,
že mám aj ‚svoje dni´ a rada
zhreším, čo sa týká stravy, ale
snažím sa jesť zdravo.

7

Podporujeme

Podporujeme

Slovenské nemocnice
žiaria farbami
Tento rok Dôvera spolu so Združením Osmijanko vynovila a skrášlila šesť slovenských
nemocníc. Počas leta sme stihli slávnostne otvoriť až päť z nich. Detské oddelenia
v Košiciach, Bardejove, Brezne, Žiline a v Skalici už vítajú malých pacientov žiarivými
farbami a veselými obrázkami.
Už desaťročie pomáhame nemocniciam po celom Slovensku meniť svoju tvár z prísnych a jednotvárnych na útulné, živé a farebné. Za sebou tak

máme 43 projektov, kde zruční majstri zanechali
svoj rukopis v podobe rozprávkových motívov na
stenách. Naposledy sa zastavili v týchto mestách:

Bardejov

Bardejov
Vymaľované steny v Nemocnici s poliklinikou Sv. Jakuba už rozveseľujú malých návštevníkov jasnými a veselými odtieňmi.

Košice
V Detskej fakultnej nemocnici na infekčnom oddelení už liečia malých pacientov
nielen štandardnou liečbou, ale aj žiarivými farbami. Proti baktériám bojujú v krajšom
a veselom prostredí.

Košice
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Podporujeme

Podporujeme
Skalica
Obstarožné drevené obloženie, obité vstupné dvere či staré priečky patria do minulosti. Ponurá chodba detského oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou chytila nový dych.

Žilina
Novým inkubátorom a vymaľovaným novorodeneckým oddelením sa pýši Fakultná nemocnica s poliklinikou. O skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre najmenších sa postarala
zdravotná poisťovňa Dôvera.

Brezno

Brezno
Skúsený architekt sa pustil do obnovy jednotky intenzívnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou. Dôvera navyše zariadeniu darovala špičkový monitorovací prístroj.

Žilina

Skalica
10
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Novinka

Exekučná
amnestia
od Dôvery

Novinka

Ak do 31. decembra 2017 zaplatia dlžníci na
zdravotnom poistení polovicu istiny vymáhanej v exekúcii, poisťovňa ju zastaví,
zaplatí exekútorovi trovy exekúcie a zvyšok
dlhu nebude ďalej vymáhať.
Amnestia sa týka starších exekúcií. Teda tých,
ktoré Dôvera podala na vymáhanie do 31. decembra 2015 a pri ktorých je zostatok dlhu 100
a viac eur. Netreba o ňu žiadať, stačí, ak dlžník
zaplatí len 50 percent istiny (teda polovicu samotného dlhu na zdravotnom poistení z týchto
exekúcií) najneskôr do 31. decembra 2017.

Nájdete nás aj na facebooku
Aby ste nás mali stále po ruke, otvorili sme
novú cestu, ako s vami komunikovať. Od
leta nás nájdete aj na facebooku. Prinášame
vám zaujímavé informácie o nás, o zdraví či

zdravom životnom štýle. Fotky, videá, návody, ako zdravšie žiť či ako využívať naše
výhody a veľa iného sa dozviete, ak nám
dáte váš "like".

/DoveraZdravotnaPoistovna
Ak hľadáte informácie o našich výhodách či
službách alebo sa nás chcete niečo spýtať,
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využite facebook a pošlite nám správu. Radi
odpovieme.

Dlžník sa po úhrade spomínanej sumy nemusí
viac o nič starať, celú komunikáciu s exekútormi preberá na seba Dôvera. Tá za dlžníka
zaplatí aj trovy exekúcie. Dlžník následne dostane doklad - uznesenie príslušného okresného súdu o zastavení exekúcie. A ak nemá
iné dlhy na verejnom zdravotnom poistení,
opäť má nárok na úhradu všetkej zdravotnej
starostlivosti, vrátane plánovaných zákrokov
v nemocnici či kúpeľnej liečby.
„Ak vieme z ťažko vymožiteľných pohľadávok získať do systému aspoň časť finančných
prostriedkov, je to pre pacientov dobrá správa.
Podobne ako pri úrokovej amnestii všetky peniaze získané exekučnou amnestiou použijeme
na úhradu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie
našich služieb pre všetkých poistencov,“ vysvetlil dôvody ústretového kroku voči dlžníkom
Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Akú sumu majú dlžníci zaplatiť, aby sa na nich vzťahovala
amnestia, sa dozvedeli z listov, ktoré im Dôvera postupne
rozoslala spolu s podrobným
vysvetlením, ako postupovať.
Všetky informácie majú dostupné aj vo svojej Elektronickej pobočke, kde môžu svoj
dlh aj priamo zaplatiť. V prípade otázok môžu dlžníci
kontaktovať Dôveru e-mailom na adrese dlhy@dovera.
sk alebo na Zákazníckej linke
0850 850 850.
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Prevencia

Prevencia

Typické príznaky

Typické jesenné obdobie sprevádza sychravé počasie, v ktorom sa darí šíriť vírusom.
Predovšetkým chrípke. Ak ju chytíte, môže vás odrovnať aj na dva týždne. Neriskujte
„péenku“ a bráňte sa očkovaním.
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aa Typická je horúčka 39 °Celzia aj viac.

aa Ochorenie sprevádza extrémna únava.

aa Vyhýbajte sa styku s chorým (predovšetkým počas prvých troch až štyroch dní).

už klope na dvere

Stačia jej tri dni
Šíri sa vzduchom prostredníctvom malých kvapiek, ktoré sa
dostanú z dýchacích ciest do
ovzdušia pri rozprávaní, kašli alebo kýchaní. Inkubačná
doba, teda čas, kým sa objavia
prvé príznaky, je jeden až tri
dni. Pocítite prudké zhoršenie stavu. Typická je horúčka
39 °C aj viac, zimnica, silné
bolesti hlavy sprevádzané
bolesťami očí, svalov a kĺbov
celého tela. Chrípku len tak
neprechodíte. Cítite extrémnu

aa Prichádza zimnica, silné bolesti hlavy
sprevádzané bolesťami očí, svalov a kĺbov celého tela.

Ako nenakaziť iných

Chrípka

Patrí k najzávažnejším infekčným ochoreniam dýchacieho systému. Každoročne
spôsobí na Slovensku niekoľko tisíc ťažkých zdravotných
komplikácií, ako zápal pľúc,
bronchitídu, zápal prínosových dutín, zápal stredného
ucha alebo neurologické
ochorenia. Chrípka najviac
ohrozuje deti do dvoch rokov, tehotné ženy, starších
ľudí a ľudí s chronickými
a dlhotrvajúcimi zdravotnými ťažkosťami.

aa Chrípkové ochorenie vedie k prudkému zhoršeniu stavu z plného zdravia,
a to počas niekoľkých hodín.

únavu, bolí vás celé telo
a z postele nebudete schopný vyliezť aspoň dva týždne.
Chrípka nie je
prechladnutie
Ochorenia si ľudia často
zamieňajú. Kým chrípka
má typický sezónny výskyt,
prechladnúť môžete kedykoľvek. Spravidla sa prechladnutie pokladá za banálnu
chorobu, pre ktorú sa neoplatí zostať na „maródke“
a väčšina ľudí ju prechodí za

aa V zimných mesiacoch sa neodporúča zdržiavať na miestach, kde sa pohybuje veľa
ľudí (MHD, spoločenské podujatia, atď.).
aa Ak ochorel niekto v rodine, dbajte na

sedem až desať dní. Prejavuje
sa vodnatým bezfarebným
sekrétom z nosa, kýchaním,
zhoršením dýchania, únavou, zvýšenou teplotou do
38 °C a kašľom sprevádzaným bolesťami v krku.
A čo majú prechladnutie
a chrípka spoločné?
Okrem toho, že sú to vírusové
ochorenia, ani na jedno z nich
neexistujú účinné lieky. Neostávanič iné, len potláčať príznaky ochorenia prípravkami

zvýšenú osobnú hygienu - časté umývanie rúk.
aa Izolujte chorého od zvyšku rodiny.
aa Pomôže aj nosenie jednorazových rúšok, používanie vyčlenenej časti príborov a riadov.

z lekárne. V prípade chrípky
však účinne zaberá očkovanie.
Obranou je prevencia
Očkovanie dokáže zabrániť
vzniku chrípky u 70 až 90
percentách očkovaných.
Ako najvhodnejší čas na
podanie vakcíny sa udáva
najmenej dva týždne pred
začiatkom chrípkovej epidémie, teda zhruba v októbri
a v novembri. Keďže vírus
sa neustále mení, vakcíny
sú každý rok prispôsobené

aktuálnej situácii. Preto je
nutné preočkovanie pred
každou novou sezónou.
Bezplatné očkovanie
v Dôvere
Od októbra do konca februára vám kompletne preplatíme
očkovanie proti chrípke. Všeobecný lekár alebo v prípade
detí pediater predpíše recept
na vakcínu, ktorú vám v lekárni vydajú zadarmo. Následne
sa vrátite späť do ambulancie,
kde vás zaočkujú.
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Šport
Matejova podpora nám dodala síl a odhodlania nepoľaviť. Najmä Peťo Horváth, ktorého zradili tenisky a pre obrovské otlaky na
chodidlách ledva kráčal, sa rozhodol bojovať
ďalej. Čakali ho ešte dva desaťkilometrové úseky, počas ktorých zabudol na bolesť
a podal fantastický výkon. V cieli síce skončil
v rukách záchranárov, ktorí iba krútili hlavami, že niečo také ešte nevideli, ale Peter
sa spokojne usmieval - podržal tím a nikým
sa nenechal predbehnúť.
Dlhý zbeh dolu kopcom potrápil aj Veroniku,
napriek bolesti a astme však tiež svoje úseky

statočne zvládla. Pomohli jej aj šikovné ruky
fyzioterapeuta, ktorý sa o bežcov poistených
v Dôvere staral bez ohľadu na dennú či skôr
nočnú hodinu. Veroniku dával do poriadku
o druhej hodine v noci.
Tohtoročné preteky Od Tatier k Dunaju boli
opäť rekordné. Na štart sa postavilo 200 tímov, za ktoré bežalo 2380 bežcov, čo je najviac v päťročnej histórii. Dôvera deťom sa
nemá za čo hanbiť - vo svojej kategórii MIX,
kde tím tvorilo šesť mužov a šesť žien, sme sa
z 32 družstiev umiestnili na 17. mieste a v celkovom poradí sme skončili presne v strede.

Pyžamová párty

alebo 31 hodín bez spánku
Až do krvi. Tak sa do toho tento rok obuli naši poistenci, ktorí s nami bežali Od Tatier
k Dunaju. Za nič na svete sa nechceli vzdať, hoci mali krvavé otlaky cez pol chodidla.
Len aby nenechali náš tím v štichu.
Opäť sme totiž bežali naprieč Slovenskom,
aby sme podporili najväčšiu finančnú zbierku pre najmenších Hodina deťom. Aj keď
sme preteky Od Tatier k Dunaju bežali už
po štvrtý raz, vôbec neboli rovnaké ako tie
predošlé. Naopak - stále nám prinášajú nové
a nové zážitky.
Aj preto, lebo s nami vždy bežíte vy - naši
poistenci. Tento rok sa s troma desiatkami kilometrov skvelo popasovali Veronika
Ľuptáková z Brezna, Peter Horváth a Michal
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Šúrek z Bratislavy. Takmer 31 hodín strávili
v aute alebo na trati, bez spánku a pohodlia,
v lejaku i v úpeku.
Ale malo to zmysel. Pretože kam sme sa
pohli, naše dresy pútali pozornosť. Vyzerali totiž tak trochu ako detské pyžamo, na
ktorom sa vynímal nápis Dôvera deťom
a maskot zbierky Hugo. A keď sa v ňom
oblečený objavil v Banskej Bystrici aj olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, fotoaparáty
cvakali ostošesť.

17

Psychologická poradňa

Psychologická poradňa

Škola má naučiť aj to,
ako prekonávať prekážky
Byť školákom je pre deti prvá veľká životná rola.
Chcú uspieť. Chcú, aby na ne boli rodičia hrdí.
Zvlášť, keď vidia, že im na tom záleží. Očakávania rodičov sa potichučky premietajú do tých
detských a prejavia sa v uvoľnenosti alebo naopak v prísnosti na seba samého. Podľa Ferdinanda Wolfa, rakúskeho klinického psychológa
a systemického rodinného terapeuta, je jednou
z hlavných túžob detí túžba, aby mohli byť rodičia na ne hrdí. Chcú robiť rodičom radosť.
Preto si dajte pozor na vlastný perfekcionizmus.
Buďte zhovievavý k nedokonalým výkonom
a dbajte na to, aby ste na prvých školských
výkonoch našli vždy niečo oceneniahodné.
Nezdary však neospevujte, dávajte pravdivú
spätnú väzbu. Oceniť je možné nielen samotný
výsledok, ale i proces. Že to dieťa nevzdalo, že
bolo trpezlivé, že sa sústredilo. Domáce úlohy
a projekty nevyzerajú najlepšie a vaša pomoc
by to ”mierne vylepšila”? Stop! Detský projekt
je detský projekt. Nikdy na úlohách nepracujte
viac ako dieťa samotné.
Viem, ako veľmi môj syn Miško (6,5) nemá
rád, keď sa mu čosi nedarí. Zatne sa a ne
skôr podobné situácie odmieta. Zvlášť pred
ostatnými. Preto sme už v škôlke začali
s prváckymi príkladmi z matematiky a as
poň trochu sme sa pripravili na čítanie, aby
toho nebolo naraz priveľa. Je pripravovanie
vopred vôbec vhodné?
Zdá sa, že minimálne jeden z vás sa veľmi snaží,
aby nebodaj nedošlo k nejakému ”zlyhaniu”.
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Snahou vyhnúť sa úskaliam však možno robíte
Miškovi medvediu službu. Nepripravujte ho na
školské úlohy dopredu. Bude sa potom v škole
nudiť a nebude na jednej vlne so svojimi rovesníkmi. Na štartovacej čiare žiak nemá podávať
stopercentný výkon a nemusí vyčnievať nad
priemer. Prípravou vopred mu znemožníte
učiť sa prekonávať primerané výzvy. Deti rady
experimentujú, sú zvedavé, chcú objavovať, ak
ich k takým situáciám od detstva pripustíte. Dôverujte dieťaťu, že to zvládne(te). Je načase začať
ho vystavovať aspoň drobnému nepohodliu.
Môže to znieť kontroverzne, ale frustrácie sú
žiaduce. Úlohy sa deťom majú zo začiatku zdať
aj mierne ťažké a môžu byť z toho nervózne.
Neľakajte sa. Je to prirodzenou súčasťou výziev.
Cieľom školy nie je len naučiť sa vyžadované
úlohy, ale aj naučiť sa prekonávať prekážky,
niečo zvládnuť, pokročiť. Tým sa vyvíja zdravá
sebaúcta, psychická odolnosť a vôľa nevzdať sa
v náročnejších situáciách. Ak dieťa nenaučíme
zvládať malé frustrácie, ako sa potom naučí
zvládať tie veľké?
Zdá sa mi, že prváčku Lenku (7) niečo v škole
znervózňuje. Školu neodmieta, ale je akási
napätá. Vidím, že niečo je pre ňu náročné,
a nevie nám povedať, o čo ide. Pritom ťaž
kosti v komunikácii doma nemáme. Máme
vyhľadať psychológa?
Psychológa vyhľadajte, ak sa Lenkino napätie
po niekoľkých týždňoch nerozplynie. Deti cítia,
že nové situácie sú náročné a môžu sa cítiť

Tip:

Investujte energiu do rozvíjania korektného a rešpektujúceho vzťahu
s učiteľmi svojich detí. Potrebujete
byť zohratý tím. Nestane sa to samo od
seba. Osvedčený postup je všímať si dôležité
snahy učiteľov a dať im o nich pozitívnu spätnú väzbu. Pýtate sa: „Oceňovať učiteľov? A za
čo, veď je to ich práca?” Nezabúdajte, že ste pre
dieťa obaja dôležité figúry, potrebujete sa cítiť
vnímaní a hodnotní. Učiteľ sa za svoje snahy málokedy cíti ocenený a často od rodičov
nemá vôbec žiadnu spätnú väzbu o svojich
snahách. Kým nedôjde na problémy. Môžete
ho podporiť napríklad správou, že z netradičného prevedenia hodiny matematiky prišlo
vaše dieťa domov celé nadšené a ukazovalo
príklady bratrancom. Že ho do školy baví chodiť a že o vyučovaní doma hovorí s radosťou.

neisto bez toho, že by sa dialo niečo dramatické. Nevedia to veľmi popísať. Skúste podporiť
Lenkinu sebadôveru pripomenutím toho, ako
sa jej podarilo v minulosti zvládnuť niečo, čo
bolo nové a ťažké. Môžete si tiež spoločne hovoriť rôzne príbehy. Vtipné, inšpiratívne, ale aj
také, ktoré ilustrujú detské strasti, ktoré sa napokon podarilo vyriešiť. Isto ich pár poznáte zo
svojho detstva či od známych. Alebo si nejaký
vymyslite. Keď bude Lenku niečo znervózňovať,
vyrozprávajte napríklad príbeh chlapčeka, ktorý
sa bál, že si nenájde kamarátov, ale jedného
dňa sa rozhodol, že svoj Strach posadí na kolotoč a riadne s ním zatočí. Nechal ho sedieť
na kolotoči s krútiacou sa hlavou a sám seba
tou predstavou pobavil. Takto dobre naladený
bol hneď milší na iné deti v družine a chlapci
sa s ním dali do reči. Už mal prvého kamaráta

a zistil, že keď sa na niekoho usmeje on, často sa
to deťom páči a usmejú sa na neho tiež. Dieťaťu
sa vďaka príbehom uľaví a rozjasní: „Niekto iný
prechádza týmto? Tak o toto ide? Aha, to má
dokonca aj riešenie!?” Či sa trafíte do čierneho,
alebo nie, nadviažete dobrý kontakt a dieťa, ak
chce, porozpráva ďalej, o čo ide v jeho prípade.
Citlivé deti bývajú napäté už len z toho, že sa
dejú zmeny. Ak sa napätie neuvoľní alebo sa
nebodaj zväčší, môžete vyhľadať psychológa.

PhDr. Jarmila Tomková
ako psychologička pôsobí vo Výskumnom
ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V terapeutickej praxi
ViaSua pracuje s jednotlivcami, pármi,
rodinami, angažuje sa v práci s tímami,
v detskej a žiackej participácii a v preventívnych programoch.
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Ako si poradiť
s nepočujúcim
pacientom?
Nepočujúci pacient, ťažký astmatik s opakovanými astmatickými záchvatmi, ku
ktorému často chodí záchranka, si zlomil pravú dolnú končatinu v členku a pravé
predlaktie. Stalo sa mu to na túre. Najbližšia nemocnica bola vzdialená 45 minút.
Pacient musel pre silné bolesti dostať analgetiká.
To bola jedna zo súťažných
úloh piateho ročníka súťaže
posádok rýchlej zdravotnej
pomoci Komárno Rescue
2017. Zúčastnilo sa na nej 20
posádok záchrannej zdravotnej služby z celého Slovenska a jedna posádka
z Brna.

najčastejšie používajú liek,
ktorý je však pri ťažkej astme bronchiale kontraindikovaný. Táto úloha dopadla

„Väčšina sa zhodla,

Vybrať ten
správny liek
Našťastie, pacient
bol poistencom
Dôvery. Posádka
záchranárov mala
riešenie poruke v tablete prostredníctvom služby Bezpečné lieky 112 (BL 112)
zistili, že ide o astmatika.
Vďaka tomu mohli správne
rozhodnúť, ktoré analgetikum mu môžu podať. Posádky v bežných zásahoch

že je škoda, že takéto
zásadné informácie
sú dostupné iba pre
pacientov Dôvery
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„Všetky súťažné tímy poznali
uvedenú službu – vedeli, ako
sa dostať do systému a ako
v ňom pracovať. Údaje v službe BL112 im ´pomohli
zachrániť´ pacienta.
Väčšina sa zhodla,
že je škoda, že takéto
zásadné informácie
sú dostupné iba pre
pacientov Dôvery,“
hovorí PhDr. Matej
Polák, riaditeľ ZZS
ZaMED z Komárna.
Úlohy zo života
Celkovo riešili záchranári päť úloh.
Prvou bola záchrana
opitého muža, ktorého rodina telefonovala na tiesňovú linku. V druhej úlohe museli stopovať po prekonaných
a aktuálnych ochoreniach
pacienta a hľadať zdravotnú

dokumentáciu. Správny postup pri náhlej cievnej mozgovej príhode si otestovali v tretej
úlohe. Netradičná štvrtá úloha
mala overiť pozorovací talent
záchranárov, ktorí prídu na
miesto činu a, žiaľ, namiesto
pacienta nájdu už len jeho
bezduché telo. Znalec v odvetví súdne lekárstvo a člen hodnotiacej poroty MUDr. Norbert
Moravanský hovorí: „Posádka
má vnímať atmosféru celého
miesta. Záchranári si majú všímať všetky detaily, ktoré môžu
byť dôležité pre vyšetrovanie
možného tresného činu, aby
dokázali zrekonštruovať udalosti.“ Aktuálna piata súťažná
téma sa týkala záchrany topiaceho sa utečenca.
„Tento ročník súťaže sa vyznačoval tým, že všetky súťažné úlohy boli založené na
skutočných zásahoch, ktoré
slovenskí záchranári zažili
v uplynulých dvoch rokoch.
Skúsenosti z nich tak prostredníctvom súťažných úloh teraz
odovzdali svojim kolegom,“
zhrnul Matej Polák.
Víťazom sa stala posádka zo
Svidníka. Na druhom mieste
sa umiestnila posádka z košickej záchranky a na treťom
skončila posádka ZZS ZaMED
zo stanice rýchlej lekárskej pomoci v Kolárove.

21

Pomáhame diabetikom

Pomáhame diabetikom
nemusí sa dostaviť nechutenstvo, úbytok
váhy alebo naopak aj veľká chuť do jedla.
Pomáhame vám
V rámci nášho programu DôveraPomáha
diabetikom už dva roky pomáhame našim

s vybranými všeobecnými lekármi ako prvá
zdravotná poisťovňa na Slovensku projekt
DôveraPomáha. Vďaka nemu si môže každý
pacient v čakárni všeobecného lekára urobiť
jednoduchý test na riziko vzniku cukrovky.
Nájdete ho aj v online podobe na webovej

Máte skrytú cukrovku aj vy? Otestujte sa!
aa Šance pre rozvoj cukrovky sa zvyšujú v prípade, ak sa už vyskytla u iného člena v rodine - rodičia, súrodenci, a v prípade, že máte
nadváhu.

aa Ak vám lekár zistí cukor nalačno nad
7 mmol/l alebo po jedle nad 11 mmol/l, ide
o zvýšenú hladinu.
aa Vtedy treba čo najskôr navštíviť diabetológa.

Cukrovka sa vyskytuje
v každej štvrtej rodine
na Slovensku. Hrozí aj vám?
Cukrovka je nevyliečiteľná choroba, s ktorou sa stretla už takmer každá štvrtá rodina
na Slovensku. Počet prípadov stále narastá. Ešte viac alarmujúce je, že sa ju nedarí
odhaliť včas. Až tretina všetkých diabetikov o svojej chorobe vôbec nevie.
Cukrovka v prvých fázach nebolí, avšak čím
neskôr sa na ňu príde a čím neskôr sa začne
s liečbou, tým väčšie škody stihne napáchať.
Ide najmä o komplikácie, ako sú poruchy
zraku, obličiek, nervov, rozvoj ischemickej
choroby srdca a dolných končatín, vznik
diabetickej nohy. Môžu viesť až k slepote
a k amputáciám.

Typické príznaky
U diabetikov 2. typu (získaná cukrovka, nie
vrodená) sa príznaky rozvíjajú len pozvoľna
a pomaly počas dlhého obdobia, u niektorých dokonca úplne chýbajú. Nie sú zriedkavé
ani prípady, keď sa aj pri nameraní vysokých
hodnôt hladiny cukru v krvi pacient subjektívne cíti dobre.

Platí však aj opačné pravidlo: ak sa cukrovka odhalí včas a je správne liečená, pacient
s ňou vie žiť plnohodnotný život bez zásadných obmedzení.

Vo väčšine prípadov sa však cukrovka prejavuje troma základnými príznakmi: pocitom
veľkého až neuhasiteľného smädu, nadmernou únavou a častým močením. Môže, ale
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aa Navštívte svojho všeobecného lekára. Na preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je aj zmeranie cukru v krvi, máte nárok každý druhý rok.

poistencom s cukrovkou udržať ich ochorenie „na uzde“. A to vďaka bezplatnej nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a špeciálnemu bezplatnému vzdelávaniu. Naši
edukátori diabetu majú na pacientov presne
toľko času, koľko diabetici potrebujú, aby sa
naučili so svojím ochorením čo najlepšie žiť
a zvládať ho v každej situácii.
Aby naši poistenci dostali všetku potrebnú
zdravotnú starostlivosť v správny čas na
správnom mieste, spustili sme v spolupráci

aa Ten podozrenie na cukrovku potvrdí alebo
vyvráti ďalšími testami.

stránke www.dovera.sk/cukrovka. Podľa výsledkov testu vám všeobecný lekár zmeria
hladinu cukru v krvi a v prípade pozitívneho nálezu vás priamo objedná k niektorému z diabetológov zapojených v programe
DôveraPomáha diabetikom.
Ak váš lekár nie je zapojený v projekte, aj tak
si môžete urobiť test rizika vzniku cukrovky
a následne sa objednať na preventívnu prehliadku, kde vám automaticky zmerajú aj
hodnoty cukru v krvi.

Viac o projektoch DôveraPomáha a DôveraPomáha diabetikom, ako aj viac o cukrovke sa dozviete na našich stránkach
www.dovera/doverapomaha, www.dovera.sk/cukrovka.
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Vyfarbi ma!

Ďakujeme

Pre deti

Najviac ľudí si
vybralo Dôveru
Minuloročný rekord bol prekonaný. Dôvera zaznamenala najväčší nárast počtu
poistencov prichádzajúcich z iných zdravotných poisťovní za ostatné roky.
Nemenej dôležitý je fakt, že z Dôvery odchádza výrazne menej poistencov než
v predchádzajúcich rokoch.

Výsledky uplynulej prepoisťovacej kampane
sú pre nás pozitívnym prekvapením. Po minuloročnom oživení sa nám podarilo získať
najviac poistencov za posledné roky a znížiť
počet tých, ktorí sa Dôveru rozhodli opustiť.
Dôvera je v tomto roku jediná zdravotná
poisťovňa, ktorá medziročne získala viac po-

Predpokladáme, že do konca roka počet
našich poistencov ešte porastie. Nových
poistencov očakávame z radov novorodencov (takmer každé druhé narodené dieťa na

80-tisíc

33-tisíc

+ 46-tisíc

prijatých prihlášok
do Dôvery

poistencov, ktorí odišli
z Dôvery

Výsledok

istencov a rovnako je jediná, ktorá zaznamenala medziročný pokles úbytku poistencov.
Počet prijatých prihlášok v porovnaní
s minulým rokom stúpol o 60 percent
a počet našich poistencov, ktorí odišli do
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konkurenčných zdravotných poisťovní,
klesol o 38 percent.

J E S E Ň 2 0 17

Slovensku je prihlásené do Dôvery) a ľudí,
ktorí sa vrátia zo zahraničia a prihlásia sa
do zdravotnej poisťovne. Do nového roka
2018 by sme mali vykročiť s počtom poistencov, ktorý bude o 60-tisíc vyšší ako na
začiatku roka 2017.

Nájdi 3
rozdiely
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Recept

Tajnička

Postup:

Pomôcky:
Aho, Adams,
alamozit, Ali,
Lo, Lam, avo

1. Plátky želatíny namočíme do studenej vody
a necháme napučať (viď návod na obale).
2. Šľahačkovú smotanu spolu s bielym jogurtom, zrniečkami z vanilkového struku a cukrom
vymiešame v hrnci a dáme zohriať. Smotanová
zmes by mali byť horúca, ale nesmie vrieť, inak
vám želatína nestuhne.
3. K horúcej smotane vmiešame napučanú želatínu. Už ju nevaríme, len dobre premiešame,
aby sa rozpustila.

Autor:
Jozef Blaho

Osviežujúci chladený dezert, podávaný obyčajne s ovocím. Táto
obľúbená maškrta s malinovou
omáčkou a bielym jogurtom je
hotová mňamka.

5. Stuhnutú panna cottu ozdobíme ovocím a polejem malinovou omáčkou.

Ironický človek
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Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.

Kliešťovec

Začiatok
tajničky

Olej,
po anglicky
Nemocničné
oddelenie

Maďarské
mužské meno
(Koloman)

Fínsky
spisovateľ

Kubánsky
maliar

Vyrábali
lisovaním

Vzácny olovnatý
nerast

Lomoz (expr.)
Ruské pohorie

Rozum
Ostrov v Turecku

Anglický
astronóm

Mena Macaa

na malinovú omáčku:
• maliny
• cca 2 ČL citrónovej šťavy
• med (podľa chuti)
• 2 ČL kukuričného škrobu

Štvorček
(typ.)

Koniec
tajničky
Babka,
po nemecky

Panna
Cotta
Potrebujeme:
na panna cottu:
• 500 ml šľahačkovej smotany
• 135 g bieleho jogurtu
• 2 PL brezového cukru
• 6 plátkov želatíny
• 1 vanilkový struk

Polovica

Piekol na
povrchu

4. Vylejeme do pripravených formičiek alebo
mištičiek a dáme stuhnúť do chladničky. Ak
chcete stuhnutú panna cottu z formičiek vyklápať, odporúčame veľmi jemne ich potrieť olejom,
aby išli lepšie von. Panna cottu však môžete podávať aj v mištičkách či v pohárikoch. Nemusíte
ju vyklápať, ak sa na to necítite.

Príprava malinovej omáčky
je veľmi jednoduchá. Množstvo malín dávame
tak od oka, podľa toho, koľko omáčky chcem
pripraviť (cca 2 väčšie hrste). Umyté maliny dáme
do hrnca, pridáme citrónovú šťavu a trošku vody.
Na veľmi miernom ohni necháme, aby maliny
pustili šťavu, vareškou ich roztlačíme a podľa
chuti dosladíme medom. Ak pustili maliny veľa
šťavy, zahustíme omáčku kukuričným škrobom,
ktorý sme si predtým rozmiešali v troške vody.
Nezahustite však omáčku príliš, musí byť trochu
tekutá, aby ste z nej po vychladnutí nemali malinový džem. Použiť sa dajú aj mrazené maliny,
respektíve akékoľvek bobuľovité ovocie.

Opísanie

Ústna hláska
Zvislá poloha

Povrch
stromov

Poranil
Skazil

Pozýval (kniž.)
Ometlo

Solmizačná
slabika

Zvratné zámeno
Samec ovce

Švédska kladina
Pascal (zn.)

Meno Pavla
Nikto

Ľanový výstužný
materiál

Lebo (bás.)

Evidenčné
číslo
Akže

Odrazu (prísl.)
Černošský
kmeň (Guro)

Robili balíky

Janinský paša

Okraj (zried.)

Spojovací
klinec

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Nezanedbávam prevenciu.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca decembra 2017 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 alebo
e-mailom na tlacove@dovera.sk. Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.

27

ZMEŇTE
SLZY
HNEVU NA SLZY
RADOSTI.
DOKÁŽETE TO.

