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Zdravotná starostlivosť
a zdravý životný štýl sú výhodnejšie!

Rebríček
nemocníc
top lekári v prevencii

Pokračujeme v cvičení
so Zorou Formujeme
postavu na leto
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Vedeli ste, že...
... pre vás rozširujeme počet našich
zmluvných zdravotníckych zariadení,
ktoré robia jednodňovú ambulantnú
starostlivosť? V súčasnosti ich počet už
presiahol číslo 100.
... minulý rok sme vydali 60-tisíc
bezplatných Európskych preukazov
zdravotného poistenia? Ak cestujete
na dovolenku či pracovnú cestu
do Európskej únie, preukaz vám
zabezpečí potrebnú zdravotnú
starostlivosť.
... ostatné roky absolvovalo do 100
našich poistencov finančne náročnú
liečbu v zahraničí? Zaplatili sme širokú
škálu operácií a vyšetrení vrátane
transplantácií pečene, a to hlavne
v Česku a Rakúsku.
... v roku 2008 rástol počet poistencov
DÔVERY, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku s výnimkou prevencie
u zubára? Bolo ich celkovo 583-tisíc
a náklady na ich vyšetrenia dosiahli
6,5 mil. eur (197 mil. Sk).
... v prvom štvrťroku 2009 sme
evidovali vyše 2 300 schválených
kúpeľných návrhov pre našich poistencov? A to hlavne v skupine A, kde
starostlivosť, ubytovanie aj stravu plne
hradí zdravotná poisťovňa.
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www.dovera.sk
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Milí čitatelia,
blízki sa ma často pýtajú, ktorí lekári, nemocnice
či kúpele sú najlepšie. Vedia, že v zdravotnej poisťovni mám na starosti nákup a hodnotenie zdravotnej starostlivosti. Očakávajú teda, že im viem
na túto otázku odpovedať a dobre poradiť.
Toto očakávanie je úplne prirodzené. A nielen
v prípade mojich známych, ale ktoréhokoľvek
poistenca, ktorý potrebuje ošetrenie, hospitalizáciu, liečbu či nebodaj aj vážnejšiu operáciu. Som
rád, keď sa ľudia pri hľadaní informácií o úrovni
zdravotnej starostlivosti obrátia na zdravotnú
poisťovňu. Dokáže sa totiž pozrieť aj tam, kam oko
pacienta a laika logicky nedovidí. K subjektívnemu
hodnoteniu a skúsenostiam poistencov vie pridať
mnohé užitočné a výpovedné dáta a lekárov či
zdravotnícke zariadenia porovnať navzájom.
Zdravotné poisťovne historicky skôr nekomunikovali, ako komunikovali. Nebolo zvykom, že

by zverejňovali údaje, hodnotenia a rebríčky
a pomáhali tak poistencom pri voľbe toho najvhodnejšieho doktora či zariadenia. Preto ani
v prieskumoch verejnej mienky nepatria medzi
často využívané zdroje informácií o kvalite starostlivosti. Ľudia sa radšej obracajú na známych,
lekárov či na médiá.
Radi by sme to zmenili a robíme pre to konkrétne
kroky. V tomto čísle časopisu Dôvera sa dočítate
o najúspešnejších lekároch v prevencii aj o rebríčku nemocníc za rok 2008. V jesennom čísle
prinesieme vôbec prvý rebríček kúpeľov.
Dúfam, že si cez leto oddýchnete a že sa Vám
budú choroby vyhýbať. Ak by ste napriek tomu
potrebovali ošetrenie a neviete, kde hľadať najvyššiu úroveň liečby a služieb, sme tu pre Vás.
Prajem Vám leto plné slnka a relaxu

Ing. Martin Kultan
riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti
zdravotnej poisťovne DÔVERA
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Zdravie je s nami
ešte lacnejšie!
Nevzdávať sa zdravého životného štýlu, aktívneho pohybu, zdravej stravy,
kvalitnej starostlivosti u lekárov ani nadštandardnej prevencie. Kto by to
nechcel? My vám s tým pomôžeme! S DÔVEROU môžete byť zdravý vy aj vaši
najbližší a ešte aj ušetríte. Lákavá ponuka najmä v čase krízy, čo poviete?

Pre všetkých
Všetkým našim poistencom sprístupňujeme
nový program VÝHODY OD DÔVERY, zameraný na zdravie a zdravý životný štýl. Je plný
výhod a zliav pre jednotlivcov aj rodiny. Či už
ste aktívny vyznávač športu a turistiky, mladá
rodinka s bábätkom či viacgeneračná família,
ktorá potrebuje naozaj kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetky vekové kategórie. Mysleli
sme na vaše zdravie a program sme zostavili
tak, aby obsahoval naozaj rôznorodé a užitočné výhody a aby ste si v ňom našli to, čo pre
zdravie i krásu potrebujete.
Využiť môžete napríklad lacnejšiu starostlivosť
v sieti súkromných polikliník ProCare, výhodnejšie poistenie hospitalizácií, lacnejšie tovary
a produkty pre bábätká a deti, ponuku pre
vyznávačov športu, turistiky, výletov, aktívneho
trávenia voľného času. Ušetriť sa dá aj niekoľko
sto eur, záleží len na tom, koľko výhod a v akej
cene si vyberiete.
„Našim poistencom chceme umožniť starať sa
o svoje zdravie výhodnejšie, za menej peňazí.
Umožniť im kúpiť si produkty a služby pre ich
zdravie, nad ktorými by možno inak v čase
krízy neuvažovali,“ hovorí riaditeľka úseku predaja zdravotného poistenia DÔVERY Dana
Kondrótová.

Nevzdávajte sa plánov
Pre rodiny je ponuka ešte výhodnejšia, v porovnaní s výhodami pre jednotlivcov je spravidla až
dvojnásobná. „Odmeňujeme za vernosť a lojalitu a špeciálne si ceníme rodiny,“ zdôrazňuje D.
Kondrótová. V DÔVERE sa momentálne staráme
o 863-tisíc poistencov, z toho takmer tretina žije
v rodinách. Výhody budú k dispozícii aj v roku
2010. Využívať sa dajú opakovane počas roka.
Prinášame vám ich vďaka našim obchodným
partnerom. Tí ich aj zabezpečujú. Nie sú teda
financované zdravotnou poisťovňou a už vôbec
nie z financií, určených na zdravotnú starostlivosť.
Aktuálne si môžete vybrať z ponuky 16 hlavných
a desiatok regionálnych partnerov z rôznych
oblastí a segmentov – od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti cez poisťovňu, banku, predajcu okuliarov až po dodávateľov výbavy pre
deti, bicyklov či turistického výstroja. Ich počet
chceme priebežne zvyšovať, aby ste mali ešte
lepší výber.
Takže ani v čase krízy nemusíte meniť svoje
pôvodné plány, odkladať kúpu bicykla, rušiť plánovanú dovolenku či robiť kompromisy v prípade
zdravotnej starostlivosti, prevencie a ochrany
zdravia a bezpečnosti vašich detí. Pomôžeme
vám zrealizovať všetko, čo máte naplánované,

ešte výhodnejšie.
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Koľko sa dá u

šetriť?

Ak ste registrovan
ý ako RODINA
a kúpite si napríkl
ad tri bicykle, dopr
ajete si celoročnú
starostlivosť v po
zdravotnú
liklinike ProCare a
sta
rým rodičom kúpi
tlakomer, môžete
te digitálny
ušetriť až 50 0 € (15
063 Sk).
Vyberte si výhody
a ušetrite s DÔVE
ROU už dnes!

Ako na to? Jednoducho!
 Výhody môžete čerpať po rýchlej a jednoduchej registrácii. Stačí sa zaregistrovať
do programu VÝHODY na vyhody.dovera.
sk, v každej pobočke zdravotnej poisťovne
DÔVERA alebo na bezplatnej Zákazníckej linke
0800 150 150.
Registrácia je možná v dvoch prípadoch. Buď
sa zaregistrujete ako JEDNOTLIVEC, alebo ako
RODINA. Za JEDNOTLIVCA je považovaný
každý poistenec DÔVERY. Stačí, ak pri registrácii zadáte identifikačné číslo poistenca uvedené
na vašom preukaze a ostatné identifikačné údaje.
Po úspešnej registrácii môžete čerpať všetky
uvedené zľavy a výhody označené symbolom
JEDNOTLIVEC .
Ak chcete využiť ešte výraznejšie zľavy a väčšie výhody, staňte sa členom Klubu RODINA.

Môžete tak urobiť v prípade, ak je váš manžel
alebo manželka a jedno z vašich detí poistené
v DÔVERE. Nezabudnite, aj vy sám ste považovaný za dieťa svojich rodičov. Takže ak ešte
nemáte vlastné deti ani manžela či manželku,
môžete sa zaregistrovať ako RODINA, pokiaľ
sú obaja vaši rodičia poistencami DÔVERY.
Za RODINU sa považujú minimálne traja členovia rodiny.

Viac informácií nájdete na portáli
vyhody.dovera.sk, v katalógu
VÝHODY OD DÔVERY, v ktorejkoľvek
pobočke alebo na bezplatnej
Zákazníckej linke 0800 150 150.
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ilustračné foto

VÝHODY OD DÔVERY
pre aktívnych
Fanúšikovia aktívneho športovania, pohybu a turistiky, zbystrite pozornosť.
Takisto tí, ktorí máte od lekára odporúčanie viac sa hýbať a sledovať si
hmotnosť. S programom VÝHODY OD DÔVERY sú teraz šport, výlety
a aktívne trávenie voľného času výhodnejšie a lacnejšie. Môžete sa starať
o svoje zdravie, líniu či kondíciu a zároveň šetriť. Dávame vám do pozornosti predovšetkým výhody a zľavy troch našich partnerov – DEMA Senica,
Trek Sport a cestovná kancelária Hydrotour.
 Športovo založené rodiny iste ocenia zľavnené ceny u najväčšieho distribútora bicyklov
DEMA Senica. Pri kúpe bicyklov ako RODINA
dostanete zľavu až 18 % na najobľúbenejšie
typy bicyklov a ku každému vás čaká prilba
zdarma. Nie je nad bezpečnosť na cestách,
hlavne v prípade detí. Úrazy hlavy sú postrachom, prilba je nevyhnutnosť. Aktuálny zoznam
bicyklov hľadajte na portáli vyhody.dovera.sk,
ich technické parametre nájdete na internetovej
stránke www.dema-bicycles.com. Keď ste si už
vybrali, stačí vyplniť objednávkový formulár
na vyhody.dovera.sk. Pri objednávke zadajte
vaše identifikačné číslo poistenca a podľa registrácie vám predajca určí výšku zľavy. Pokiaľ
kúpite bicykel ako JEDNOTLIVEC, máte nárok
na zľavu 9 %.
K športovaniu a pohybu patrí kvalitný odev
a dobrá športová výbava. Mysleli sme na to.
Spoločnosť Trek Sport zabezpečí pre JEDNOTLIVCA 15-percentnú zľavu, pre RODINU až
dvakrát toľko. Zľavy si možno uplatniť na široký
sortiment batohov, spacích vakov a športových odevov a doplnkov. Tovar sa dá zakúpiť
prostredníctvom webu www.treksport.eu

alebo z katalógu spoločnosti, prípadne telefonicky na čísle 02/4595 1505. V Trek Sporte si
na základe vášho identifikačného čísla poistenca overia vašu registráciu a podľa nej určia
výšku zľavy, na ktorú máte nárok.
Pokiaľ patríte k vášnivým cestovateľom či
vyznávačom turistiky a radi spoznávate krásy
iných krajín, ušetrite s cestovnou kanceláriou
Hydrotour. Pri kúpe pobytu či poznávacieho
zájazdu z letného katalógu Hydrotour Leto
2009 si môžete uplatniť výhody podľa vlastného výberu. Zľavy platia na katalógové ceny,
nie však na už zľavnené zájazdy. V roku 2010
bude ponuka aktuálna na katalóg Leto 2010.
Zľavy žiadajte v sieti pobočiek cestovnej kancelárie Hydrotour. Ich zoznam nájdete na www.
hydrotour.sk.
JEDNOTLIVEC pri kúpe katalógového zájazdu
pre dospelého ušetrí 15 % z ceny počas celého
roka. Alebo môže využiť 100 % zľavu pre svoje
dieťa na prístelke v hoteloch označených logom
Top First Moment. RODINA získa až 20 % zľavu.
Pri kúpe akciového zájazdu dostanete poukaz
v hodnote 40 € (1 205,04 Sk) na nákup fakulta
tívneho výletu v cieľovej destinácii.
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VÝHODY OD DÔVERY
pre rodiny s deťmi
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Založiť si v dnešnej dobe rodinu je čoraz väčšia zodpovednosť spojená
s výdavkami. V čase krízy úzkostlivejšie strážime financie a každá možnosť
ušetriť poteší. Novorodenecká výbavička, postieľka, kočík, kozmetika,
plienky, to všetko a mnoho iných nevyhnutností veru niečo stojí. Ako to
všetko zvládnuť a pritom nezruinovať rodinnú kasu? S programom
VÝHODY OD DÔVERY spoznáte odpoveď. Pre vaše ratolesti si kúpite
kvalitný tovar a potrebnú výbavu za zvýhodnené ceny.
 Výhody môže čerpať JEDNOTLIVEC, no
oveľa výraznejšie zľavy sú určené členom Klubu
RODINA. Ak sú v programe zaregistrovaní
obaja rodičia a bábätko, z katalógu VÝHODY
čerpajú tie najvyššie možné zľavy.
Detičky, najmä v prvom roku života, ohrozuje
syndróm náhleho úmrtia dojčiat. Prejaví sa
náhlou zástavou dychu. Ani ten najlepší rodič
nemôže dieťa nepretržite sledovať. Môže ho
však monitorovať. Monitor dychu Babysense II
od spoločnosti SEWEX je ako jediný spomedzi
monitorov dychu registrovanou zdravotníckou
pomôckou v Európskej únii. Aby si ho mohlo
dovoliť čo najviac rodín, DÔVERA naň zabezpečuje zľavu 33 %. Získate ju pri preukázaní
registrácie v klube RODINA a po uvedení vášho
identifikačného čísla v objednávke. Dá sa objednať telefonicky na 032/ 649 4579, na sewex@
sewex-babysense.sk alebo prostredníctvom
webu www.sewex-babysense.sk.
Spoločnosť Hana distribuuje dojčenský tovar,
pleťovú, telovú a vlasovú kozmetiku a detské
hračky. Na výrobky značky Canpol babies,
Lirene, Joanna, Sassy a Taf Toys poskytuje
zľavu vo výške 30 %, výrobky Lovi sú lacnejšie
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až o polovicu. Canpol babies ponúka široký
sortiment pomôcok na jedenie – od fľašiek cez
súpravy na jedenie až po hryzadlá, hračky,
hygienické a bezpečnostné pomôcky. Lovi, to
sú zas kvalitné výrobky, ktoré uľahčujú kŕmenie
dieťatka a postupnými krokmi ho vedú k samostatnému pitiu. Tovar si môžete zakúpiť priamo
v nitrianskych predajniach Babyexpress alebo
na www.hanashop.sk. Stačí preukázať, že ste
poistencom DÔVERY, a uviesť vaše identifikačné
číslo poistenca. Podľa toho, či ste registrovaný
ako JEDNOTLIVEC alebo RODINA, vám bude
poskytnutá zľava vo výške 15, 30 alebo 50 %.
Rodičov iste poteší aj 40 % zľava pri zakúpení
detskej elektronickej váhy od spoločnosti FAST
PLUS. V jej ponuke nájdete aj ďalšie výrobky
spotrebnej elektroniky za výhodné ceny.
Svet dieťaťa je každým dňom bohatší a pokiaľ
už máte cumlíky a plienky za sebou, je čas
na rozprávky a objavovanie okolitého sveta
prostredníctvom pútavého čítania. Vydavateľstvo Príroda má pre najmenších knižky do vody,
rozprávky, leporelá a knižné hračky. Na svoje
si však prídu aj staršie deti a dospelí. Zľavy sa

pohybujú od 15 do 30 %.
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VÝHODY OD DÔVERY
pre starostlivých
Zdravie vyhráva v prieskumoch verejnej mienky ako hodnota číslo jeden.
Zdravotná poisťovňa je tu na to, aby v jeho udržaní svojim poistencom
pomáhala. A nielen tak, že im zabezpečí všetko, na čo majú nárok zo
zákona. Klienti od nej právom čakajú aj niečo viac. V programe
VÝHODY OD DÔVERY to nájdu.

 V sieti súkromných polikliník ProCare majú
poistenci DÔVERY nárok na benefity zdarma.
Stačí si zakúpiť balík zdravotnej starostlivosti OptimalCare, ktorý zahŕňa celoročnú starostlivosť
u všetkých špecialistov, elektronickú zdravotnú
dokumentáciu, objednanie na presný čas, zabezpečenie doplnkovej starostlivosti v zmluvných
zariadeniach, koordináciu očkovaní, preventívne prehliadky v rámci zákona a vstupnú prehliadku u všeobecného lekára. Ak ste v programe
VÝHODY OD DÔVERY registrovaný ako JEDNOTLIVEC, dostanete k balíku OptimalCare
za 99 € (2 983,47 Sk) stomatologickú konzultáciu, hĺbkové čistenie pleti a 30-minútovú reflexnú
masáž v hodnote 50 € (1 506,3 Sk) zdarma.
RODINA platí za OptimalCare pre oboch
dospelých 198 € (5 964,95 Sk). K tomu získa
v hodnote 152 € (4 579,15 Sk) tri stomatologické
prehliadky, dvakrát čistenie pleti, dve tridsaťminútové reflexné masáže a 50 % zľavu pri zakúpení
programu JuniorCare pre jedno dieťa v hodnote
35 € (1 054,41 Sk). Stačí sa objednať na Infolinke
ProCare 0850 888 999 v pracovných dňoch
od 7.00 do 20.00 hod alebo navštíviť polikliniku
osobne. Ich zoznam je na www.procare.sk.
Na klinike Falck Healthcare Clinic v Bratislave
sa poskytuje komplexná rehabilitácia v oblasti

neurológie, ortopédie, chirurgie, pediatrie
aj ostatných medicínskych odborov. Ak vás
bolí chrbát, kĺby alebo svaly, objednajte sa
na čísle 02/3266 3502 v pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 19.00 hod. JEDNOTLIVEC
dostane procedúru Škola chrbta v hodnote
15 € (451,89 Sk) zadarmo. RODINA okrem toho
získa pri kúpe 5 masáží podľa vlastného výberu
1 zadarmo. K tomu je aj bezplatné odborné
poradenstvo z oblasti správneho zaťažovania
kostrovo-svalového systému, ktoré inak stojí
10 € (301,26 Sk).
Nikdy neviete, kedy sa ocitnete na nemocničnom
lôžku. Vtedy tu je poisťovňa Cardif Slovakia. Jej
dva poistné balíčky kryjú riziko finančnej straty
práve v prípade, že musíte ležať v nemocnici.
Poisťovňa Cardif vám za každý deň hospitalizácie vyplatí dennú dávku 15 € (451,89 Sk).
V závislosti od vybraného balíčka vám peniaze
za prvé dni hospitalizácie uhradí po 4. alebo
8. dni. Zvyšné peniaze dostanete po skončení
hospitalizácie. JEDNOTLIVCOM môžu pri
poistení počas pobytu v nemocnici v dôsledku
ochorenia alebo úrazu vyplatiť až 270 €
(8 134,02 Sk). Ak sú poistení obaja manželia,
v prípade hospitalizácie oboch im môže byť

uhradených až 540 € (16 268,04 Sk).
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Deň s...

Čo všetko v sebe skrýva pozícia
manažérky odboru liekovej
politiky?
Veľmi peknú, zaujímavú, no nes
mierne zodpovednú prácu. Je
o pomoci, zdraví, správnom rozhod
nutí v správny čas. Mnoho pacientov,
lekárnikov alebo lekárov si myslí, že
manažovanie odboru liekovej poli
tiky je o hľadaní spôsobu, ako čo naj
viac ušetriť. Nie je to pravda. Budem
rada, keď sa mi aspoň trošku podarí
vysvetliť, ako to skutočne funguje.
Takže ako to funguje?
V rozhodovaní o preplatení liekov
zohráva prvoradú úlohu kombiná
cia bezpečnosť pacienta, účinnosť
liečby a dodržiavanie legislatívy
a odporúčaných postupov overe
ných vo svete. Bola by som rada,
keby pacienti, lekárnici a lekári chá
pali, že každý cent získaný efektívnou
liečbou je použitý výhradne na zdra

votnú starostlivosť a v konečnom
dôsledku môže zabezpečiť kvalitnej
šiu zdravotnú starostlivosť nielen im,
ale aj ich príbuzným či známym.
Jednoduché vnímanie je asi
takéto: Ak dostanem menej liekov
alebo lacnejší liek, dostal som
horšiu zdravotnú starostlivosť.
Je to tak?
Nie, to je jeden zo závažných omy
lov, hoci na druhej strane úplne
pochopiteľný. Bežný človek predpo
kladá, že čím viac liekov alebo čím
drahší liek, tým kvalitnejšia starostli
vosť. Takto to ale nefunguje, dokonca
to môže priamo ohroziť jeho zdra
votný stav. Každý liek je totiž určený
na konkrétnu diagnózu. To, aký lekár
ho môže predpísať a v akom štádiu
liečby a v akej kombinácii iných lie
kov, určujú záväzné postupy ove
rené v zahraničí aj na Slovensku.
Odborne sa volajú indikačné a pre
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skripčné obmedzenia. Slúžia na to,
aby pacienti dostali ten správny liek
práve vtedy, keď ho dostať majú. Ani
skôr, ani neskôr. A my v zdravotnej
poisťovni sledujeme, či sa tak naozaj
deje. Ak nie, tak lekára upozorňu
jeme, že porušuje legislatívu a takúto
liečbu mu nepreplatíme.

V zdravotnej poisťovni DÔVERA zamestnávame desiatky ľudí, ktorí sa
každý deň starajú o to, aby poistenci dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť
a servis. Sú medzi nimi lekári, inžinieri, právnici, informatici a mnohí ďalší.
Poodhalíme vám každodenný život zdravotnej poisťovne a jej zamestnancov.
V tomto čísle sa pozrieme bližšie na to, čo všetko má na starosti manažérka
odboru liekovej politiky Michaela Gajdošová.

A čo má v takej situácii robiť
pacient?
Vždy existuje iná liečebná alternatíva
alebo iný liek, ktorý lekárovi navrh
neme a odporúčame pre pacienta.
Ak sa mu stane, že zdravotná pois
ťovňa neschváli alebo nepreplatí
liek, ktorý mu predpísal jeho lekár,
odporúčam mu pýtať sa na dôvody.
Neprijímajte stanovisko bez vysvet
lenia. To existuje vždy. A nebojte sa
opýtať ani svojej zdravotnej pois
ťovne. Sme pripravení všetko vysvet
liť a odporúčať poistencom najvhod
nejší postup.

gami revíznymi farmaceutmi zároveň
kontrolujeme, ako lekári predpisujú
lieky. Kontrolujeme recepty a cho
díme aj priamo do lekární a ambu
lancií. Zameriavame sa hlavne na to,
či naši poistenci dostali lieky v súlade
s ich zdravotným stavom, ale aj
v súlade s platnými pravidlami pred
pisovania liekov. Nie je to triviálne,
pretože ide o zdravie a bezpečnosť
chorých ľudí.

Čo všetko máte vlastne
v zdravotnej poisťovni
na starosti?
Napríklad nakupujeme niektoré
drahé lieky a snažíme sa pri tom
dohodnúť čo najvýhodnejšie ceny.
Takto šetríme peniaze našich pois
tencov a môžeme im zaplatiť viac
liekov alebo peniaze využiť na inú
zdravotnú starostlivosť. Podľa toho,
čo práve pacienti s našou kartičkou
poistenca potrebujú. Spolu s kole

Ako znalec liekov – myslíte, že
Slováci ich „jedia“ veľa?
Som presvedčená o tom, že slo
venskí pacienti „zjedia“ len toľko lie
kov, koľko im slovenskí lekári pred
píšu. Preto je na mieste skôr otázka,
či slovenským pacientom nie je
predpisovaných príliš veľa liekov?
Ale práve o tom je naša práca –
v záujme pacienta sústavne zefek
tívňovať liečbu tak, aby o nej roz
hodoval výlučne jeho zdravotný
stav a odborné a preukázateľne
opodstatnené medicínske dôvody.
V tomto snažení vnímame lekárov
ako našich partnerov.

Doteraz sme sa bavili len
o liekoch. A čo zdravotnícke
pomôcky?
Áno, máme na starosti aj tie. Dbáme
na to, aby pacient dostal vždy takú
pomôcku, ako si vyžaduje jeho zdra
votný stav.
Nečaká vás menej práce počas
leta, prázdnin?
Vôbec nie  . Nezažívame tzv.
„uhorkovú“ letnú sezónu. Práve
naopak. Mesiac čo mesiac máme
prvé dva týždne na spracovanie
všetkých receptov, ktoré k nám pra
videlne chodia. Musíme to spraviť
rýchlo a následne ich zaplatiť.
Čo považujete na svojej práci
za najzložitejšie?
Správne sa rozhodnúť a neustále sa
vzdelávať. Moja pozícia si vyžaduje
každodenné sledovanie nových
trendov v oblasti medicíny a nových
liekov, ktoré na náš trh vstupujú.
Čo máte na nej najradšej?
Poteší ma, keď dostanem pozitívnu

spätnú väzbu, pretože slovíčko
„ďakujem“ sa akosi z nášho slovníka
vytráca. Som rada, keď poistenci
alebo poskytovatelia dajú vedieť, že
sú spokojní. Pre mňa je to odmena
za správne rozhodnutia.
Čo najčastejšie riešite počas
pracovného dňa?
Bohužiaľ, najviac času venujem
tomu, aby nielen zdravotná pois
ťovňa, ale aj ostatní naši partneri
mali záujem o efektívne vynaklada
nie peňazí na zdravotnú starostli
vosť. Ľudia, a nielen tí zainteresovaní
v tomto procese, by si mali uvedo
miť, že sú to peniaze nás všetkých,
a preto aj určené nám všetkým.
Nikto z nás nevie, či zajtra nebude
potrebovať zdravotnú starostlivosť.
Preto by sme všetci spoločne mali
dbať na to, aby nám mohla byť sta
rostlivosť poskytnutá v čo najkvalitnej
šej a najefektívnejšej miere. Ale aby
to nevyznelo príliš negatívne, samo
zrejme sú aj takí, ktorí o tieto veci
dbajú. A našťastie je takýchto ľudí

väčšina.
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Rebríček nemocníc.
Ktorá je najvyššie?
Ktorá nemocnica je kvalitná a efektívna? S ktorou sú spokojní pacienti?
Ktorá sa stará o veľké spádové územie a vyberajú si ju aj ľudia z iných
regiónov? Ktorá má veľkú škálu oddelení a špecializovaných kliník
a má skúsenosti s ťažkými prípadmi?

Pre pacientov aj nemocnice
Pacienti vedia povedať, aká je v nemocniciach
strava, takisto ubytovanie a správanie personálu.
Dokážu tiež zhodnotiť, ako sa subjektívne cítia
a či im liečba pomohla. Všetko ostatné vie za nich
zistiť, vyhodnotiť a porovnať s inými nemocnicami
zdravotná poisťovňa. V DÔVERE to robíme už niekoľko rokov a výsledky pohľadu pacientov i poisťovne na nemocnice zverejňujeme v podobe ich
komplexného hodnotenia a rebríčka. Ten za rok
2008 sme sprístupnili verejnosti v máji.
Sme naďalej jedinou spomedzi zdravotných
poisťovní, ktorá takto pomáha poistencom lepšie
sa rozhodnúť, kde sa dajú ošetriť. „Zverejňovanie

Čo sme v nemocniciach hodnotili
Regionálny význam Komplexnosť
starostlivosti Spokojnosť pacientov Služby
pre pacientov Náročnosť diagnóz Náklady
počas hospitalizácie Spádovosť Opakované
hospitalizácie Prijaté preklady Odchádzajúce preklady Operovanosť Plánovanosť
Točivosť Úmrtnosť Priemerná
dĺžka hospitalizácie

výsledkov hodnotenia je dobré i pre nemocnice,
pretože ich motivuje k zlepšovaniu. To môže
dlhodobo zvýšiť celkovú úroveň zdravotnej
starostlivosti o pacientov,“ zdôrazňuje riaditeľ
úseku nákupu zdravotnej starostlivosti DÔVERY
Martin Kultan.
Prvý rebríček nemocníc sme zverejnili minulý rok.
Čo priniesol pacientom a poistencom DÔVERY?
Samozrejme, výraznejšie zmeny potrebujú
niekoľko rokov, no prvé výsledky sú viditeľné
už teraz. Po medializácii rebríčka sa nemocnice
začali viac zaujímať o svoju úroveň a o to, ako
ešte zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Viaceré začali poskytovať modernú
jednodňovú ambulantnú starostlivosť, vďaka
čomu nemusia pacienti ležať v nemocnici a do 24
hodín po operácii môžu byť doma. S tými, ktoré
skončili v rebríčku najhoršie, sme nepredĺžili
zmluvy na plánované hospitalizácie a pacientom
zabezpečujeme liečbu v úspešnejších zdravotníckych zariadeniach. V zariadeniach bez zmluvy
je však naďalej dostupná ambulantná aj neodkladná ústavná zdravotná starostlivosť, poistenci
teda nemusia mať obavy.
Čo sme hodnotili
Tento rok sme v hodnotení zohľadnili viac
kritérií ako v roku 2008. Posilnili sme pacient-
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sky pohľad, pretože zohľadňujeme aj to, aké
služby a nadštandard nemocnice pacientom
poskytujú. Hodnotené zdravotnícke zariadenia sme rozdelili do štyroch skupín podľa ich
typu a zamerania. Porovnávali sme teda zvlášť
fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice,
špecializované nemocnice a ústavy a ostatné
lôžkové zdravotnícke zariadenia. Vstupné informácie na účely hodnotenia nám poskytli samy
nemocnice, zvyšné dáta sme získali z prieskumu
spokojnosti pacientov a z oficiálnych zdrojov.
Aby bolo hodnotenie prehľadné a pochopiteľné, nemocniciam sme na základe ich výslednej známky pridelili hviezdičky. Najvyšší možný
počet hviezdičiek je päť, najnižší jedna. Päť
nezískala žiadna nemocnica, najlepší výsledok
boli hviezdičky štyri.
Úspešná obhajoba
V rebríčku fakultných aj všeobecných nemocníc obhájili prvenstvo vlaňajší víťazi – Fakultná
nemocnica s poliklinikou v Bratislave a Nemocnica s poliklinikou v Žiline. Obe získali štyri z piatich možných hviezdičiek. Silnými stránkami
fakultnej nemocnice v Bratislave sú komplexnosť
a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
úroveň starostlivosti a fakt, že ju vyhľadávajú
pacienti prakticky z celého Slovenska. Slabšou
stránkou je relatívne nižšia spokojnosť pacientov.
Ani žilinská nemocnica nemá najspokojnejších
klientov. Zato bodovala hlavne vďaka svojmu
nadregionálnemu významu, efektivite nákladov
počas hospitalizácie a komplexnosti a rozsahu
poskytovaných služieb.
Druhú priečku medzi fakultnými nemocnicami
obsadila Fakultná nemocnica J. A. Reimana
v Prešove a tretiu Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. Spomedzi všeobecných
nemocníc patrí druhé miesto Ústrednej vojenskej
nemocnici SNP v Ružomberku a tretiu priečku

získala Nemocnica Košice-Šaca.

Prínosy hodnotenia nemocníc
pre pacientov a poistencov
 Informácie a lepší prehľad o úrovni zdravotníckych zariadení na Slovensku Pomoc pri
rozhodovaní o plánovanej hospitalizácii Istota
kvalitnejšej a efektívnejšej starostlivosti o zdravie

Prínosy hodnotenia nemocníc
pre ich vedenie a pre zdravotníkov
Objektívny pohľad na seba samých Motivácia sa zlepšovať Pre úspešných lepšie meno,
viac pacientov, viac peňazí od DÔVERY a zdroje
na rozvoj a lepšie platy pre zamestnancov
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Rebríček zdravotníckych zariadení za rok 2008
Komplexné hodnotenie nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení
Fakultné nemocnice
1. Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
2. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
4. Fakultná nemocnica Nitra
5. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta,
Banská Bystrica
6. Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice
7. Fakultná nemocnica Trnava
8. Martinská fakultná nemocnica
9. Fakultná nemocnica Trenčín

Všeobecné nemocnice
1. Nemocnica s poliklinikou Žilina

23. Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o.
24. Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.
25. Vranovská nemocnica, n. o., Vranov nad Topľou a Stropkov
27. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
28. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
29. Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa
30. Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DRSc. Zlaté Moravce
31. Nemocnica s poliklinikou Sv. Barbory Rožňava, a. s.
32. Letecká vojenská nemocnica, a. s., Košice
33. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
34. Nemocničná a. s., Malacky
35. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
36. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
37. Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance, n. o.

3. Nemocnica Košice-Šaca, a.s.,1. súkromná nemocnica

38. Nemocnica Snina, s. r. o.

4. Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

39. Forlife, n. o., Komárno

5. Nemocnica Topoľčany, n. o.

40. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o.

6. Nemocnica Ministerstva obrany SR, a. s., Bratislava

41. Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.,
Bánovce nad Bebravou
42. Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.

8. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach, n.o.

43. Nemocnica s poliklinikou Medzilaborce, n. o.

9. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

44. Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina, n. o.

10. Nemocnice a polikliniky, n. o., Žiar nad Hronom
a Banská Štiavnica
11. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši
Jégeho Dolný Kubín
12. Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
13. Nemocnica Poprad, a.s.
14. Nemocnice a polikliniky, n. o., Rimavská Sobota
15. Novapharm, s. r. o., Bratislava
16. Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
17. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
18. Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
19. Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
20. Nemocnica s poliklinikou - Vaše zdravie, n. o., Zvolen

Po tom, čo sme minulý rok pomohli zrekonštruovať detské pohotovosti v Bardejove a vo
Zvolene, prišli na rad bratislavské Kramáre.
Bolo to tesne pred letom, keď priestory detskej
pohotovosti dostali nový šat. Finančným darom
viac ako 12-tisíc eur (367 850 Sk) naň prispela aj
zdravotná poisťovňa DÔVERA.

26. Nemocnica A. Wintera, n. o., Piešťany

2. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

7. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o.
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45. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
46. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n. o.
47. Revúcka medicínsko-humanitná, n. o., Revúca
48. Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n. o.
49. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.
50. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
51. Nemocnica s poliklinikou Myjava
52. Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.
53. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n. o.
54. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o.
55. Nemocnica arm. generála L. Svobodu, n. o., Svidník
56. Nemocnica Krompachy, spol. s r. o.
57. Forlife, n. o., Šaľa

21. Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdí bratia,
spol. s r. o., Bratislava

58. Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

22. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

59. Pro Vitae, n. o., Gelnica

Ďalšia modernejšia
detská pohotovosť
Dve nové ambulancie sú už presťahované
z ponurej tmavej chodby do priestorov priamo
pri vchode do nemocnice. Nové obklady,
dlažby, vymaľované steny, plastové okná, nový
nábytok a zmodernizované vybavenie v ambulanciách, germicídne žiariče prispievajúce
k zdravšiemu prostrediu v čakárni. Deťom skrátia
chvíle čakania police plné hračiek a kníh. Toto
všetko robí z pohotovosti príjemnejšie a útulnejšie miesto pre malých pacientov a ich rodičov.
„Aj to bolo cieľom modernizácie a vynovenia
pohotovosti. Vďaka úpravám môžeme poskytovať zdravotnú starostlivosť v krajšom prostredí
a deťom aj ich rodičom aspoň spríjemníme čakanie na ošetrenie,“ povedal pri otvorení riaditeľ
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave Daniel Žitňan.
V Bratislave má DÔVERA celkovo 7 700 detských poistencov. „Sme radi, že sme mohli
pomôcť bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici
a že peniaze sa použili na užitočnú vec – na zlepšenie starostlivosti o choré deti. Je príjemný
pohľad na pohotovosť, ktorá je útulná, dobre
zariadená aj vybavená a poskytuje kvalitnejšie
prostredie pre deti, ich rodičov aj lekárov a sestričky,“ potvrdil riaditeľ nákupu zdravotnej sta
rostlivosti DÔVERY Martin Kultan.

Súťaž
Milé čitateľky a čitatelia,
máte v rukách ďalšie číslo nášho a Vášho časopisu
DÔVERA. Veríme, že v ňom nájdete mnoho
zaujímavých a užitočných informácií, poučíte sa
a inšpirujete zároveň. Po pozornom prečítaní nebude
pre Vás iste problém odpovedať na otázku:

Aké percento žien na Slovensku
zanedbáva pravidelné
gynekologické prehliadky?
Odpoveď na súťažnú otázku nám posielajte
do 31. júla 2009 na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Odbor PR,
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 1
Výhercov čakajú zaujímavé ceny.

V jarnom čísle nášho časopisu sme sa pýtali:
Aké sú aspoň tri zásady zdravého stravovania?
Správne ste odpovedali, ak ste vymenovali tri zásady
spomedzi týchto: Jesť vyvážene, netrpieť nadváhou, viac
ovocia a zeleniny, viac chleba, ryže, zemiakov a cestovín,
menej mäsa, uprednostnenie rastlinných tukov, menej
alkoholu, opatrnosť pri príprave jedál, správne skladovanie
potravín, bez zbytočnej konzumácie vitamínov a minerálov
v tabletách, viac pohybu a bez cigariet.
Vyžrebovali sme víťazov:
1. Eugénia Valachovičová, Vranov nad Topľou
2. Anna Novacká, Bratislava
3. Emília Kuzmová, Martin
Výhercom srdečne blahoželáme
a zasielame výhry! Zároveň ďakujeme
všetkým čitateľom za odpovede,
návrhy a nápady.
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Lekári najviac podporujúci
prevenciu za rok 2008
Všeobecné lekárstvo pre dospelých
1. miesto – MUDr. Ivan Hudec (Revúca)
2. miesto – MUDr. Mária Spišáková, Archimedes,
spol. s r.o. (Moldava nad Bodvou)
3. miesto – MUDr. Mária Zvarová, Donum Vitae, s.r.o.
(Banská Bystrica)

Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast
1. miesto – MUDr. Eva Kossoňová, PED – AMB
Podháj, s.r.o. (Martin)
2. miesto – MUDr. Štefan Sopko – Zima, Aktinos, s.r.o.
(Veľké Kapušany)
3. miesto – MUDr. Rozália Hogenbuchová (Nové Zámky)

Gynekológia a pôrodníctvo
1. miesto – MUDr. Ján Šimo (Zvolen)
2. miesto – MUDr. Ján Perhács, Héra, s.r.o.
(Dunajská Streda)
3. miesto – MUDr. Štefan Vojtaššák, Zdravie Tatry –
Slovakia, s.r.o. (Poprad)

 O víťazoch rozhodli výsledky v dvoch hodnotených

oblastiach. Prvou bol počet vykonaných preventívnych
prehliadok v porovnaní s počtom prehliadok, na ktoré
mali pacienti daného lekára počas minulého roka nárok.
Druhou bola spokojnosť pacientov s prístupom lekára
a sestry a s ponúkanými službami. Názory pacientov vzišli
z dotazníka a telefonického prieskumu. Do projektu Robme
spolu prevenciu boli zapojení automaticky
všetci zmluvní lekári DÔVERY
v troch hodnotených kategóriách,
celkovo ich bolo 3 800.

www.dovera.sk

Jediní na Slovensku
Projekt je na Slovensku jedinečný. Nič podobné
nerobí žiadna zdravotná poisťovňa ani iná
inštitúcia. DÔVERA a partnerské organizácie
ho vymysleli a realizujú preto, lebo takto môžu
motivovať a odmeňovať dobrých doktorov
a zároveň pomôžu poistencom a pacientom
získať informácie o úrovni lekárov. Aby si vedeli
vybrať. Mená najúspešnejších lekárov sú totiž
verejné.
Výsledky pilotného ročníka za rok 2008 uzreli
svetlo sveta koncom apríla. Vyhlásili sme víťazov v troch hodnotených kategóriách – medzi
všeobecnými lekármi pre deti a dorast, pre
dospelých a medzi gynekológmi. Tí poskytovatelia, ktorí významne podporujú prevenciu
a majú zároveň spokojných pacientov, dostali
okrem gratulácií a certifikátu aj finančnú
odmenu. Na skvalitnenie ambulancie alebo
čakárne sme im celkovo venovali 6-tisíc eur
(180-tisíc korún). „Teší nás, že môžeme pogratulovať víťazom. Sme hrdí, že máme za zmluvných poskytovateľov takýchto dobrých a medzi
pacientmi obľúbených lekárov. Dúfame, že sa
k nim postupne pridajú ďalší ich kolegovia,“
hovorí generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne
DÔVERA Martin Šimun.
Aktívni pacienti
V Asociácii na ochranu práv pacientov sledujú,
že prístup ľudí k prevencii a k zdraviu sa ostatné
roky pomaly zlepšuje. Sme zodpovednejší
a o význame prevencie už nepochybuje hádam
nikto. Jej dôležitosť zdôrazňuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. Prevencia podľa nej zlepšuje zdravotný stav populácie, zabraňuje vzniku
mnohých, najmä prenosných ochorení, odhaľuje prvotné príznaky hlavne srdcovocievnych
a onkologických ochorení, ktoré sú veľmi dobre
liečiteľné. Na Slovensku sú zo zákona garantované bezplatné preventívne prehliadky u vše-
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Najlepší lekári v prevencii
Z vlastných skúseností vieme, ako prevencia zachránila ľudské životy.
Preto má význam ju robiť a motivovať k nej aj pacientov. Na tomto
sa zhodujú najúspešnejší lekári v projekte Robme spolu prevenciu,
ktorý organizujú zdravotná poisťovňa DÔVERA, Kancelária Svetovej
zdravotníckej organizácie na Slovensku, Asociácia súkromných lekárov
a Asociácia na ochranu práv pacientov.
obecných lekárov pre deti, dorast aj dospelých,
takisto u gynekológa, stomatológa a urológa.
Ich využívanie je však, bohužiaľ, stále nedostatočné.
No aj keď pacient na preventívne vyšetrenie
príde, nemusí to ešte znamenať, že pre svoje
zdravie urobil všetko. Ak totiž hneď po príchode
domov zabudne, čo mu lekár odporučil, a bude
opakovať tie isté chyby a zlozvyky, riskuje. Lekár
a zároveň prezident Asociácie súkromných
lekárov SR Ladislav Pásztor preto zdôrazňuje:
„Nestačí prevenciu absolvovať, keď sa neriadime výsledkami vyšetrení. Je dobré, že odmeňujeme aktívnych lekárov na poli prevencie, no
ich snaženie bude márne, ak pacienti nebudú
k prevencii pristupovať takisto aktívne.“
Veľké extrémy
Okrem mien najúspešnejších doktorov vzišli
z projektu viaceré zaujímavé zistenia a štatistiky. Napríklad sa ukázalo, že najlepších 50
lekárov v každej hodnotenej kategórii sa venuje
prevencii výrazne viac ako ostatní ich kolegovia
a výsledky ich práce ďaleko prekračujú celoslovenský priemer. Dokazuje to porovnanie toho,
koľko prevencie doktori mali urobiť a koľko
reálne urobili. Pre pacientov by pritom bolo
dobré, keby sa takéto extrémy postupne zmenšovali. A keby doktori na spodných priečkach

zlepšovali výsledky prevencií tak ako kolegovia
na vyšších miestach.
Dôležité informácie vzišli aj z prieskumu spokojnosti. Pacienti poistení v DÔVERE boli vlani viac
spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a prístupom lekára ako s prostredím a vybavením ambulancie či čakárne. Najlepšie hodnotili prístup lekárov a ich komunikáciu, takisto zdvorilosť sestričiek a ústretovosť pri objednávaní
na vyšetrenia. Slabinami sú podľa nich vybavenie čakárne, dostupnosť a úroveň toaliet.
A pozitívna správa na záver? Prieskum ukázal,
že pokiaľ poistenec začne chodiť na preventívnu
prehliadku, väčšinou už chodí pravidelne. „To

nás teší,“ hodnotí za DÔVERU M. Šimun.

Robme spolu prevenciu
Okrem troch najlepších lekárov v každej kategórii
sme zverejnili aj mená ďalších doktorov, ktorí sa
v projekte Robme spolu prevenciu umiestnili v prvej
celoslovenskej dvadsiatke. Chcete vedieť, ktorí lekári
najvýznamnejšie podporujú prevenciu?
Zaujíma vás, či nie je medzi nimi aj ten váš?
Pozrite si menoslov najúspešnejších účastníkov
projektu na www.dovera.sk!
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Čo hovoria a odporúčajú víťazi
Kto sú najúspešnejší lekári v prevencii za rok 2008? Aké majú skúsenosti, čo vo svojich
ambulanciách zažili, čo odporúčajú, ako využijú finančný dar od DÔVERY?
Mali sme možnosť osobne im pogratulovať a položiť im zopár otázok.

Čím ste si podľa
vás zaslúžili takýto
úspech?

1

Zažili ste situáciu,
keď ste vďaka preventívnej prehliadke
pomohli zachrániť
ľudský život?

2

Myslíte si, že projekty
ako Robme spolu
prevenciu majú
význam?

3

Ako plánujete
využiť finančný dar
od DÔVERY?

4

MUDr. Eva Kossoňová
pediatrička, Martin

Bola promovaná na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave v roku 1968 v odbore
pediatria. V ten istý rok sa zamestnala v Martinskej
fakultnej nemocnici na detskej klinike. Získala
atestáciu z odboru pediatria. Od roku 1975 doteraz
pracuje ako všeobecná lekárka pre deti a dorast
v Martine. Ambulanciu má spolu so svojou dcérou
a počas bohatej 40-ročnej praxe ani raz neoľutovala
rozhodnutie stať sa detskou lekárkou.
1  Asi tým, že na prevenciu kladiem veľký dôraz, venu
jem jej čas a energiu. Dôsledná a precízne vykonaná
primárna prevencia má dôležitejšie miesto ako kuratíva
hlavne u malých pacientov, ktorí majú celý život pred
sebou. Napriek nie vždy jednoduchému a opakova
nému spôsobu doručenia pozvánok na preventívnu
prehliadku alebo očkovanie sa nám podarila takmer
100-percentná účasť na prevencii. Robíme osvetu,
s rodičmi detí máme dobrý vzťah a dôverujeme si
navzájom, nemáme problém podnietiť ich k zaočko
vaniu ratolesti. Veľa komunikujeme, radíme. Dôsledne
oslovujeme všetkých pacientov, kým neprídu všetci, ktorí
majú na prehliadku práve vtedy nárok.

2 Áno, zažila som také situácie. Keď prišli výsledky,
ktoré neboli v poriadku a signalizovali zdravotné prob
lémy, hoci pacient ich nemusel subjektívne pociťovať.
Vtedy sme vďaka prevencii podchytili ochorenia skôr,
než sa rozvinuli do ťažšieho a komplikovanejšieho štá
dia. Vďaka preventívnym prehliadkam možno zachy
tiť začiatok vážnych ochorení metabolizmu, kardiovas
kulárneho aparátu či uropoetického traktu. Dôsledne
vykonané základné i mimoriadne očkovania majú roz
hodne výrazný podiel na takmer úplnej eradikácii mno
hých ochorení a znížení počtu závažných priebehov
infekčných chorôb.

MUDr. Ivan Hudec

MUDr. Ján Šimo

všeobecný lekár
pre dospelých,
Revúca

gynekológ, Zvolen

V roku 1977 ukončil štúdium medicíny na Univerzite
P. J. Šafárika v Košiciach. Má atestáciu
1. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo aj všeobecné
lekárstvo. Od roku 2000 vykonáva lekársku prax
v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
v zdravotnom stredisku v Revúcej. Už 17 rokov sa
aktívne venuje aj homeopatii. Na Diplomovom inštitúte
Boiron dosiahol základný a nadstavbový kurz.

Do roku 1989 bol študentom Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine. Získal atestáciu
2. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo
a certifikát v certifikovanom odbore ultrazvuk
v gynekológii a pôrodníctve. Vo zvolenskej
nemocnici na gynekologicko-pôrodníckom oddelení
pôsobil až do roku 2004. Potom si otvoril privátnu
ambulanciu vo Zvolene, kde pôsobí doteraz.

1  Mám smutnú osobnú skúsenosť, mojej manželke
diagnostikovali rakovinu pľúc. Tri roky sa liečila, napo
kon boj s chorobou prehrala. Mala len 43 rokov. Bolo to
zatiaľ moje najťažšie životné obdobie, hoci zároveň aj
veľmi krásne. To ma podnietilo k aktívnemu a poctivému
prístupu k prevencii u pacientov. Moja prvoradá snaha
preto je, aby moji pacienti nemuseli prežiť to isté. Žijeme
v hektickej dobe a vážne ochorenie znamená vždy
postih celej rodiny, nielen jednotlivca. Napriek tomu
sa len veľmi málo poistencov dostaví na preventívnu
prehliadku z vlastnej iniciatívy. Väčšina má obavy až
strach z výsledku. A tak podstatnú úlohu hrá lekár. Často
musím doslova prosiť, aby poistenci prišli na prehliadku.
Žiaľ, stáva sa aj to, že takéto pozvanie je vzápätí dôvo
dom na zmenu lekára. Je to teda veľmi citlivá záležitosť.
Stáva sa mi, že ma poistenec vyslovene prosí, aby som
mu neoznámil zlý výsledok alebo ho nestrašil. Strach je
silný a často je príčinou zanedbávania prevencie.

1  Mojou snahou je poskytovať čo najkvalitnejšie
a najkomplexnejšie služby pre moje pacientky.

2 Áno, určite. Takých pacientov je viac. Ale aj v týchto
prípadoch je mojou odmenou len spokojnosť z dobre
vykonanej práce. Zriedka sa dočkám slovka „ďakujem“.

3  Je užitočný. Určite zastáva významné miesto
v ochrane zdravia detskej populácie a prispieva
k významnému zníženiu finančnej náročnosti liečby
následkov ochorení. Pre nás lekárov je výzvou a motivá
ciou ešte sa zlepšovať. Takejto iniciatíve patrí poďako
vanie aj v mene mojich pacientov.

3  Osobne považujem toto ocenenie za česť, o to
viac, že je verejným ohodnotením mojej práce.

4  Plánujeme vymeniť podlahy v prípravovni a v ambu
lancii, všade vymaľovať steny a vymeniť staré svietidlá
za nové.

4  V blízkej budúcnosti sa chystám vybudovať bezba
riérový prístup pre pacientov. Na tento účel chcem vyu
žiť financie z projektu Robme spolu prevenciu.

2 Áno. Odpoviem asi ako každý lekár, ktorý sa
počas svojej praxe poctivo venuje prevencii. Tá zna
mená predchádzanie chorobám alebo ich rozvinutiu
do vyšších štádií. Mal som pacientky, u ktorých sa pri
preventívnej prehliadke zachytila rakovina vo včasných
štádiách. Takže ozaj možno povedať, že preventívna
prehliadka im zachránila život, pretože ich ochorenie sa
nerozvinulo ďalej do neliečiteľných štádií a bola mož
nosť podchytiť ho na začiatku.
3  Ak sa ním podarí zvýšiť percento preventívnych
prehliadok, má pre zdravie nielen ženskej populácie
na Slovensku určite veľký význam.
4  Investoval by som do kúpy nového vyšetrovacieho
stola pre pacientky a rozmýšľam aj nad novou kartoté
kovou skriňou.
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Zdravý život

Poradňa pre mamičky
Na čo myslieť, keď idete
na dovolenku s dieťaťom
Idete cez leto na dovolenku s malým dieťaťom?
Na to, aby ste boli dobre pripravení a dovolenku si
ozaj užili, nezabudnite na dôležité rady.
 S lekárničkou neexperimentujte a pribaľte do nej
lieky, ktoré máte u svojho dieťaťa odskúšané. Nezabudnite lieky proti teplote a bolesti primerané veku,
kvapky do očí, uší aj do nosa. Takisto prípravky proti
alergii, žihľavke a na kašeľ. Na slniečku nezabúdajte
na slnečné okuliare a kvalitné opaľovacie prípravky
na citlivú detskú pokožku. Tráviacim ťažkostiam je dobré
predchádzať prevenciou, teda opatrným konzumovaním potravín aj vody. Veľký pozor dávajte hlavne v afrických a arabských krajinách, tam je namieste skutočná
opatrnosť. Ak sa už u vášho dieťaťa objavila hnačka,
skúste probiotiká a hotové rehydratačné roztoky.
Na zmenu prostredia, hoci len krátkodobú, môže vaše
dieťa reagovať aj opačne – zápchou. Určite neskúšajte
rôzne laxatíva. Radšej mu upravte stravu, zvýšte príjem
zvyškovej stravy ovplyvňujúcej pravidelnú stolicu
a dávajte mu viac tekutín. Nevystavujte dieťa prudkému
slnku bez pokrývky hlavy a počas obedňajších hodín
ho na slnko nepúšťajte vôbec. Pokožku je potrebné
ošetriť pred slnečným kúpeľom i po ňom! Kamkoľvek
cestujete, myslite na to, že na letiskách a staniciach býva
funkčná klimatizácia a vaše dieťa nemusí predsa smrkať
od prvého dňa. Ak cestujete autom či autobusom, myslite aj na kinetózy a vhodné prípravky proti nim.
Príjemné prežitie letnej dovolenky
spolu s vaším dieťaťom!
MUDr. Miroslav Sviatko,
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra? Napíšte nám
ich na poradna@dovera.sk. Odpovede zverejníme
v časopise Dôvera aj na webovej stránke
www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.

www.dovera.sk

Čo sa deje s pokožkou počas
pobytu na slnku?
Pokožku poškodzuje žiarenie slnka a jeho UV
lúče skupiny A a B. Dráždi ju tiež zvýšené potenie, v pote vylučované soli aj kúpanie v bazénovej chlórovanej vode, resp. v slanej morskej vode.
Toto všetko kožu krátkodobo dehydruje a dlhodobo v nej mení oxidačné procesy. Tak môžu
vzniknúť podmienky na naštartovanie nekontrolovaného nádorového bujnenia buniek.
Ako sa chrániť?
V lete je nutné venovať koži zvýšenú pozornosť,
chrániť ju pred nežiaducimi účinkami najmä slnečného žiarenia. V súčasnosti je už na trhu k dispozícii množstvo opaľovacích krémov s ochrannými
faktormi, no krém nie je zďaleka všetko. Odporúčam i oblečenie z vlákien, ktoré absorbujú slnečné
žiarenie. Netreba opomenúť ani ochranu hlavy,
či už si na ňu dáte klobúk alebo čiapku. A, samozrejme, nezabúdajte na kvalitné slnečné okuliare
s UV filtrom. Je vhodné dodržiavať základné
zásady pobytu na slnku v lete. To znamená počas
obeda, v čase medzi jedenástou a treťou hodinou
popoludní, sa slnku vyhýbať. Vtedy sa opálime
dokonca aj pod slnečníkom. Rodičia malých
detí by mali dbať na ochranu ich citlivej pokožky
v bazéne, slnko ich opáli i v mokrom tričku.
Ako pokožku ošetrovať?
Krém s ochranným UV faktorom je nevyhnutné
naniesť minimálne 20 minút pred plánovaným
slnením. Najlepšie je natrieť sa ešte pred odchodom z domu, nie priamo na slnku. Ak chceme
dodržať hodnotu UV faktora, ktorú deklaruje
výrobca, je nutné naniesť opaľovací prípravok
každé dve hodiny. Rozotiera sa rovnomerne, pričom zvýšenú pozornosť venujeme tvári, ženy
dekoltu a u detí pozor na ušnice! Pre deti starostlivo vyberajme krémy s vyššími hodnotami SPF
faktora. Pri kúpe krému sledujme, či je ochranný
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Lekár radí:
Bezpečne na slnku
K letným radovánkam pri mori či v prírode patrí neodmysliteľne slnko.
Dodáva energiu a dobrú náladu, no môže aj poriadne skomplikovať život.
Čo robiť, aby sme sa úspešne vyhli všetkým nástrahám letného slnka,
prezradila dermatologička z polikliniky ProCare MUDr. Jana Rajczyová.
faktor kombinovaný proti UVA a UVB žiareniu.
Pokožka by mala byť nakrémovaná aj počas
kúpania a takisto aj po kúpeli. Po tom, ako
vyjdeme z bazéna alebo mora, odporúčam
sa osprchovať a až potom naniesť opaľovací
krém. Zmyjú sa tak všetky nečistoty a soli mora.
Po návrate z pláže, kúpaliska alebo z prírody je
vhodné si kožu ošetriť hydratačným prostriedkom po opaľovaní.
Toto všetko boli rady o tom, ako sa starať o kožu
zvonka. Nezabúdajme však aj na starostlivosť
vnútornú, a tou je pravidelný pitný režim.
Aké riziká hrozia pri nedostatočnom
používaní opaľovacieho krému?
Ak sa nenatrieme opaľovacím krémom, musíme
pri pobyte na slnku počítať s jeho nežiaducimi
účinkami. Najzávažnejším je rakovina kože. Oba
typy nádoru kože, melanóm alebo bazalióm,
sú spojené so slnením. Melanóm je nádor, ktorý
vzniká skôr u mladších vekových skupín a rýchlo
metastázuje. Bazalióm je nádor vyskytujúci sa
skôr u starších ľudí a často býva v miestach neustáleho slnenia, hlavne na tvári. Opálený mladý človek po dovolenke alebo po pravidelnej návšteve
solária je veľmi pekný a príťažlivý, ale je nutné si
uvedomiť aj riziká nadmerného slnenia. U mladých žien je to aj rýchlejšie starnutie kože a tvorba
vrások. Viditeľné sú najmä na tvári a na krku.

Čo ak sa spálim?
Spálenie má dve hrozby – skorú a neskorú.
Skorá sa prejaví v podobe úpalu s pridruženou teplotou, nutkaním na vracanie, slabosťou,
triaškou a zimnicou. Koža na postihnutých
miestach je silno červená, spálená, často
posiata pľuzgiermi. Vtedy je dobré zostať
v posteli s dostatočným pitným režimom a liekmi
proti teplote. Koža sa ošetruje podľa rozsahu
a prejavov postihnutia, od chladivých krémov
až po penu s pantenolom. Neskorá hrozba je
skrytá a veľmi nebezpečná. Nebolí. Spálenia
pokožky vedú k vytvoreniu rakoviny kože. 
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 podávajte ovocie a zeleninu päťkrát denne
 vyberajte zdravé druhy bielkovín – chudé mäso,
strukoviny
 uprednostňujte celozrnné druhy obilnín
a výrobky z nich pre obsah vlákniny
 pri príprave uprednostňujte varenie, blanžírovanie,
dusenie a grilovanie namiesto smaženia
 obmedzujte produkty rýchleho občerstvenia
 používajte stolovú alebo minerálnu vodu a čaje
namiesto sladených nápojov
 mlieko a mliečne výrobky sú stále najväčším
zdrojom vápnika

leto 09

O smutných číslach výskytu rakoviny sme písali v jarnom čísle nášho
časopisu. A to v súvislosti s Dňom boja proti rakovine. O karcinóme prsníka
sa však vo veľkom hovorí aj počas leta. Jeho začiatok totiž patrí kampani,
do ktorej sa aktívne zapojila i zdravotná poisťovňa DÔVERA. Celoslovenská kampaň vyzýva ženy, aby išli na preventívnu gynekologickú prehliadku
čím skôr a aby nepodceňovali samovyšetrenie prsníkov.

Strava liekom

Strava a pitie podľa lekárky

Zdravý život

Aby ženy nezomierali

Kto by nechcel byť zdravý a mať
štíhlu postavu? Pravidlá správnej
životosprávy a stravovacích návykov
vám prezradí MUDr. Adriana Ilavská
z diabetologickej a metabolickej
ambulancie z Medispektra v Bratislave.
Na úvod seriálu o zdravej strave
prinášame pár štatistík a faktov.

 Až šesť z desiatich ochorení pramení
z nesprávneho životného štýlu. Prvoradým predpokladom starostlivosti o zdravie je preto zdravý
spôsob života, súčasťou ktorého je zdravá racionálna výživa, pohybová aktivita, relaxácia.
Ukazovateľom kvality zdravia je aj priemerný
vek života. Slovensko nepatrí medzi vyspelé krajiny. Štatistiky ukazujú smutný fakt - dĺžka života

www.dovera.sk

obyvateľov na Slovensku patrí medzi najkratšie
v Európe. Ohrozujú nás civilizačné ochorenia,
ovplyvnené životným štýlom, ekologickými
faktormi, prostredím. Chorobnosť populácie
narastá vinou nesprávnej výživy. Pritom už v 5.
storočí p. n. l. lekár antického Grécka Hippokrates, pokladaný za otca lekárstva, vyhlásil: „Tvoja
strava nech je tvojím liekom.“ Určite nepredpokladal, že jeho vyhlásenie bude do bodky platiť
aj na začiatku 21.storočia. Skladba prijímanej
potravy priamo ovplyvňuje vznik ochorení srdcovo-cievneho systému, nádorových ochorení,
ochorení imunitného systému obezity a metabolických chorôb.
Podľa prieskumov si iba 7,7 % ľudí na Slovensku
myslí, že sa stravuje vždy zdravo. Približne 42 %
sa domnieva, že sa stravuje väčšinou zdravo.
Bohužiaľ, rovnako veľká skupina priznáva
nezdravé stravovanie. Teda štyria z desiatich
opýtaných. Pravidelne každý deň konzumuje
ovocie iba 38 % ľudí, zeleninu dokonca iba 17 %.
Keď sú nám známe všetky uvedené fakty, prečo
nepristúpiť vedome a intenzívne k lepšiemu spôsobu života? Vôbec to nie je nedosiahnuteľné
a odmenou nám bude zdravší a dlhší život. 

Málo...
Na Slovensku je každoročne diagnostikovaných viac ako 2 000 žien s rakovinou prsníka
a čísla neustále stúpajú. Tento typ rakoviny,
známy už vyše 3 000 rokov, patrí u žien stále
medzi najčastejšie onkologické ochorenia.
Včasná diagnostika zhubného nádoru pritom prispieva k úspešnej liečbe alebo aspoň
k významnému predĺženiu života. Preto je nevyhnutné pravidelne a poctivo absolvovať preventívne gynekologické prehliadky, na ktoré majú
poistenky zákonný nárok.
Súčasťou gynekologickej preventívnej prehliadky je klinické vyšetrenie lekárom. Pozostáva
z vyšetrenia a palpácie prsníka a dokáže odhaliť až pätinu prípadov rakoviny. Mamografické
vyšetrenie prsníka, ktoré majú absolvovať raz
za dva roky ženy od 40 do 69 rokov, odhalí až
90 % prípadov. Väčšinou umožní diagnostikovať zhubný nádor v priemere o dva roky skôr,
ako sa objavia klinické príznaky ochorenia.
Na Slovensku však chodí na pravidelné gynekologické prehliadky len 17 % žien. Teda až 83 %
sa dobrovoľne vystavuje riziku, že sa u nich
prípadná rakovina prsníka odhalí neskoro. Poistenky DÔVERY sú našťastie disciplinovanejšie,
no stále je veľa tých, ktoré na preventívne vyšetrenia nechodia. V roku 2008 sa ho vzdala vyše
polovica poisteniek DÔVERY.

... ešte menej
Praxou slovenských žien je skôr ako vyšetrenie
u lekára samovyšetrenie prsníkov. Alarmujúco
málo žien ho však vie vykonať správne. Prieskum
odhalil, že ide len o dve až tri percentá! Samovyšetrenie prsníkov by si mala urobiť každá žena
po 20. roku života pravidelne raz za mesiac. 

Robíme pre vás
Zdravotná poisťovňa DÔVERA garantuje poistenkám
od 40. roku veku komfortné a rýchle objednanie sa
na mamografické vyšetrenie prsníkov. Štyridsiatničky
a staršie majú naň nárok raz za dva roky. Od objednania sa po vykonanie vyšetrenia neuplynie viac ako
15 dní. Stačí zatelefonovať na bezplatnú Zákaznícku
linku 0800 150 150 a my vás priamo prepojíme
do zdravotníckeho zariadenia, kde si
dohodnete termín vyšetrenia.

 V rámci celoslovenskej kampane kontaktujeme formou SMS správ naše klientky nad 40
rokov, ktoré neabsolvovali bezplatné mamografické vyšetrenie prsníka, a pripomíname
im, aby tak urobili. Viac o kampani a jej partneroch nájdete na www.tvojanovanadej.sk
a www.vedietviac.sk.
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Tentoraz si poriadne precvičíme predné aj zadné stehná, lýtka
a zadoček. Spozornieť by mali teda najmä dámy. O to viac, že leto je
v plnom prúde a pekná postava v plavkách je na nezaplatenie.
Z každého cviku vykonajte 20 až 30 opakovaní.

1A Sadnite si na okraj stoličky.

Podsaďte panvu, spevnite sedacie
a brušné svalstvo, ramená a lopatky
zatiahnite dozadu a dolu, vystrite
chrbát. Ruky dajte vbok. Chodidlá
položte rovnobežne na šírku panvy
tak, aby boli členky pod kolenami,
takže stehná a lýtka tvoria pravý
uhol. Jednu nohu dvihnite a flexujte
na nej chodidlo. Nadýchnite sa
a aktívne zatiahnite predné stehno.

1B S výdychom prednožte nohu

do vodorovnej polohy s podložkou
(predstavte si, že niečo tlačíte špičkou) a v tejto polohe vydržte
3 až 5 sekúnd. Opäť sa aktívnou
prácou zadného stehna (predstavte
si, že niečo tlačíte pätou) vráťte
do polohy 1A. Nadýchnite sa
a cvičenie opakujte.

1A

1B
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2A

Držanie tela v sede je
rovnaké ako pri predchádzajúcom
cviku. Vystretá noha je tesne nad
podložkou a chodidlo je flexované.
Opäť aktívne zatiahnite predné
stehno a nadýchnite sa.

2B

S výdychom a aktívnou
prácou predného stehna vytlačte
nohu do vodorovnej polohy
na úroveň kolena druhej nohy.
Vydržte takto 3 až 5 sekúnd a vráťte
sa do polohy 2A.

3A Urobte podrep oporou

rukami o okraj stoličky. Dbajte
na vystretý chrbát a spevnené
sedacie a brušné svalstvo. Zadok
musí byť na úrovni stoličky, chodidlá
sú rovnobežne položené na šírku
panvy. Špičky majte pod kolenami.
Celá hmotnosť je prenesená na nohy,
paže používajte len na držanie
rovnováhy. Nadýchnite sa.

3B

S výdychom vyjdite
do výponu na špičky a zatiahnite
aktívne lýtkové svalstvo. A to tak silno,
až pocítite štípanie. Dávajte však
pozor na kŕče! Vydržte takto 3 až 5
sekúnd a celé cvičenie opakujte.

2A

3A

2B

3B

4A

Sadnite si na okraj stoličky.
Držanie tela je rovnaké ako pri
prvom cviku. Paže však majte
predpažené a hmotnosť tela preneste
na nohy. Takže aj v základnej polohe
cviku cítite aktívnu prácu predných
stehien. Nadýchnite sa a maximálne
zatiahnite sedacie svalstvo.

4B S výdychom vytlačte svoje

telo do mierneho podrepu. Pozor,
nevystierajte kolená a hmotnosť majte
prenesenú na päty. Vydržte takto
3 až 5 sekúnd a pomaly sa vráťte
do predchádzajúcej polohy.

4A

Zdravé cvičenie so Zorou...
Niekedy stačí naozaj málo, aby ste sa cítili lepšie. Pár cvikov pomôže telu aj duši.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA prináša sériu jednoduchých, no účinných
cvičení zameraných na najproblematickejšie partie tela v podaní najslávnejšej
slovenskej fitnesky Zory Czoborovej.

... na lýtka, stehná a zadoček

4B
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Vaše otázky, naše odpovede
Aký spôsob komunikácie so
zdravotnou poisťovňou mi
odporúčate, aby som dostal
odpoveď čo najskôr?
Môžete využiť viacero spôsobov.
K dispozícii sme na bezplatnej
Zákazníckej linke 0800 150 150,
na e-mailovej adrese info@dovera.
sk, v pobočkách po celom Sloven
sku a naše špeciálne pracovisko,
klientske centrum na Cintorínskej 5,
949 01 Nitra1, vybaví všetky vaše
požiadavky, ktoré nie sú priamo spra
cúvané v pobočke.
Mám sa prihlásiť do zdravotnej
poisťovne po skončení strednej
alebo vysokej školy? Kto za mňa
bude platiť odvody?
Počas štúdia za vás platil odvody
na zdravotné poistenie štát. Ak ste
absolvent strednej alebo vysokej
školy, máte po ukončení štúdia povin
nosť nahlásiť nám zmenu platiteľa
do ôsmich dní. U absolventov vysokej
školy sa za ukončenie štúdia pova
žuje deň vykonania štátnice, u matu
rantov je to až koniec prázdnin, teda
31. august. Ak sa zamestnáte, urobí to
za vás zamestnávateľ. V prípade, že
sa zaevidujete na úrade práce ako
nezamestnaný, ak začnete podni
kať alebo sa stanete samoplatiteľom,
musíte sa s nami kontaktovať sám.
Za nesplnenie oznamovacej povin
nosti vám môže Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou uložiť

pokutu. Aj bakalári majú oznamova
ciu povinnosť k zdravotnej poisťovni.
Ale až v prípade, ak nie sú v tom istom
kalendárnom roku zapísaní na dru
hostupňové vysokoškolské štúdium
alebo majú viac ako 26 rokov.
Ako mám postupovať, keď
chcem získať európsky preukaz
poistenia, pretože pôjdem
na dovolenku do Chorvátska
a Talianska? Ako dlho trvá
vydanie uvedenej karty
poistenca?

Európsky preukaz zdravotného pois
tenia je platný v členských štátoch
Európskej únie, vo Švajčiarsku, v Nór
sku, Lichtenštajnsku a na Islande.
Preto pozor! Keďže Chorvátsko
nie je členom Európskej únie, pri
návšteve tejto krajiny odporúčame
komerčné pripoistenie.
Na vydanie Európskeho preukazu
zdravotného poistenia je potrebná
písomná žiadosť. Tú nájdete
na stránke www.dovera.sk v sek
cii Tlačivá/Pre poistencov. Keď ju
vyplníte a podpíšete, doručte ju
do ktorejkoľvek pobočky zdravot
nej poisťovne, oskenovanú ju pošlite

na info@dovera.sk alebo ju zašlite
poštou na adresu Dôvera zdra
votná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5,
949 01 Nitra.
Vydanie preukazu je bezplatné a zo
zákona to musí zdravotná poisťovňa
stihnúť do 30 dní od podania žia
dosti. V DÔVERE to stíhame približne
za polovičný čas. Preukaz vám doru
číme na adresu, ktorú ste uviedli v žia
dosti. Platí päť rokov. Ak potrebujete
preukaz rýchlejšie alebo na počka
nie, môžete požiadať v ktorejkoľvek
pobočke poisťovne o náhradný
certifikát. Ten platí tri mesiace a plne
nahrádza Európsky preukaz zdra
votného poistenia.
Syn pracuje vo Veľkej
Británii. Tam si platí aj odvody
na zdravotné poistenie. Aké
sú podmienky na využívanie
zdravotnej starostlivosti
na Slovensku?
Ak váš syn pracuje v Británii a je tam
aj zdravotne poistený, je potrebné,
aby sa zo slovenskej zdravotnej
poisťovne odhlásil na základe potvr
denia o poistnom vzťahu v zahra
ničí. Potvrdenie k nám môže poslať
poštou na adresu Dôvera zdra
votná poisťovňa, a.s., Cintorínska
5, 949 01 Nitra alebo elektronicky
na info@dovera.sk . Ak chce mať
nárok na poskytnutie potrebnej zdra
votnej starostlivosti na Slovensku, je
nutné, aby si v Británii vybavil vydanie
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Európskeho preukazu zdravotného
poistenia. Ten vydáva zahraničná
zdravotná poisťovňa. Slúži na úhradu
potrebnej zdravotnej starostlivosti
doma v prípade úrazu alebo náh
leho zhoršenia zdravotného stavu.
Mne aj dcére predpísala lekárka
okuliare. Dcére po štyroch a mne
po piatich rokoch. Zaujíma ma,
či máte zmluvu s nejakou optikou
v Bratislave. Čo všetko prepláca
zdravotná poisťovňa?
Okuliare a sklá sú uhrádzané podľa
príslušnej diagnózy, dioptrií a prísluš
ného kódu zrakovej pomôcky v takej
výške, akú vymedzuje zákon. Vo
všeobecnosti je zákonný príspevok
na okuliarový rám vo výške vo výške
4,96 € (149,42 Sk) jedenkrát počas
piatich rokov pre poistenca nad 18
rokov veku vrátane. Zdravotná pois
ťovňa DÔVERA má zmluvy s 280
optikami po celom Slovensku. Svojim
poistencom ponúka výhody a zľavy
vo všetkých pracoviskách OČNÁ
OPTIKA, a.s., v Bratislave v predaj
niach na Benediktiho 1, Grösslin
govej 12, Kubačovej 19, Líščom
údolí 57, Panskej 29, Škultétyho 10
a na Vazovovej 22. Ale aj v iných
mestách po Slovensku ako v Ban
skej Bystrici, Bardejove, Hlohovci,
Košiciach, Krompachoch, Levoči,
Malackách a v Martine. Pre poisten
cov DÔVERY ponúka zľavy na oku
liarové rámy vo výške 14 % a na oku
liarové šošovky vo výške 12 %.
O ďalších výhodách a zľavách pre
jednotlivca a rodinu sa dozviete viac

na vyhody.dovera.sk.

Ušetrite čas a energiu!
Ak s nami chcete komunikovať pohodlne, rýchlo a jednoducho,
využite internet a bezplatnú službu Elektronická pobočka
v zabezpečenej zóne na www.dovera.sk.

Ak ste poistenec, môžete elektronicky

oznámiť zmenu osobných údajov (meno, priezvisko,
adresu, titul) oznámiť zmenu platiteľa poistného požiadať o preukaz poistenca aj Európsky preukaz zdravotného
poistenia zúčastniť sa na prieskume spokojnosti s nemocnicami aj zdravotnou poisťovňou zistiť detaily z vášho
osobného účtu sledovať vaše poradie v čakacej listine, ak
idete na plánovanú operáciu poslať nám otázku

Ak ste platiteľ, môžete elektronicky

odosielať mesačné výkazy a hromadné oznámenia
a ušetriť na poštovnom sledovať prehľad odoslaných
dávok oznámiť zmenu identifikačných údajov poslať
nám otázku

Ak ste poskytovateľ, môžete elektronicky

oznámiť zmenu identifikačných údajov zasielať dávky
a faktúry sledovať prehľad o odoslaných a spracovaných
dávkach nahlasovať hospitalizácie a sledovať ich prehľad

Čo ako poistenec vybavím
osobne v pobočke?
V ktorejkoľvek pobočke môžu poistenci vybaviť prihlášku
do zdravotnej poisťovne preukaz zdravotného poistenia
v prípade jeho straty náhradný certifikát k Európskemu
preukazu zdravotného poistenia výpis z osobného účtu
poistenca zmenu osobných a kontaktných údajov ročné
zúčtovanie zdravotného poistenia podanie žiadosti
o Európsky preukaz zdravotného poistenia, splátkový kalendár,
preplatenie nákladov u nezmluvného lekára a podanie návrhu
na kúpeľnú starostlivosť potvrdenie o účasti na verejnom
zdravotnom poistení a o poistnom vzťahu
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Ročné zúčtovanie a ďalšie termíny

Musím ísť do nemocnice. Čo teraz?

Téma ročné zúčtovanie je aktuálna aj po 30. júni, ktorý bol podľa zákona
posledným termínom na podanie ročného zúčtovania. Dávame preto
do pozornosti ďalšie dôležité dátumy a povinnosti.

Lekár vyslovil diagnózu a je jasné, že vás čaká plánovaná hospitalizácia.
Či už je to trebárs bežná operácia žlčníka alebo komplikovanejšia výmena
bedrového kĺbu, stojíte pred rozhodnutím, ktorú nemocnicu si vybrať a komu zveriť
do rúk svoje zdravie. Poradíme vám.

Čo čaká platiteľov, ktorí podali
ročné zúčtovanie?
Pokiaľ patríte k tým, čo si robili ročné zúčtovanie
sami, teda ak ste vypĺňali tlačivo typu A, typu
S s prílohami SA, typu X s prílohami XA, máte
povinnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi
výsledok vášho ročného zúčtovania. A to do
30. septembra 2009. Ak vám vyšiel nedoplatok minimálne 3 € (90,38 Sk), musíte ho uhradiť
do 31. októbra 2009. Ten istý termín platí, aj

Čo s tými, ktorí neplatia odvody
na zdravotné poistenie?
Vieme o nich my a sú verejne známi. Evidujeme ich
totiž v zozname neplatičov zverejnenom na webovej stránke www.dovera.sk v sekcii O nás/Úradná
tabuľa/Dlžníci. Nachádzajú sa v ňom tí, ktorí
neuhradili preddavky na poistné do zdravotnej poisťovne za 3 mesiace v kalendárnom roku. Ak dlžník
túto sumu uhradí, zo zoznamu je automaticky vyradený. Pozor! Ak ste nezaplatili odvody dlhšie ako
3 mesiace, bude vám poskytnutá len neodkladná
zdravotná starostlivosť. Netýka sa vás to však vtedy,
ak za vás odvody, ktoré vám boli zrazené zo mzdy,
neplatí zamestnávateľ. Takéto konanie zamestnávateľa sa v právne stanovených podmienkach môže
považovať za trestný čin.
Odvody treba platiť riadne a včas.
Neplnenie si tejto povinnosti vám len zvyšuje
sumu neuhradenej istiny o úroky z omeškania
a trovy konania.

keď vám vznikol preplatok. Ak bol aspoň 3 €
(90,38 Sk), uhradí vám ho zdravotná poisťovňa.
Čo majú robiť platitelia, ktorí podali ročné
zúčtovanie s chybou?
Ak ste zistili, že ste urobili pri podávaní ročného
zúčtovania chybu, máte povinnosť podať dodatočné ročné zúčtovanie. Túto povinnosť neodkladajte, urobte tak čo najrýchlejšie po zistení nedostatku v ročnom zúčtovaní.
Čo v prípade, že ste mali povinnosť podať
ročné zúčtovanie a napriek tomu ste ho
nepodali?
Pozor! Takéto konanie sa považuje za porušenie
zákona. Zdravotná poisťovňa má povinnosť hlásiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou platiteľov, ktorí tak neurobili. Úrad vás môže
pokutovať. Ak vám vznikne nedoplatok a neuhradíte ho riadne a včas, zdravotná poisťovňa si ho
môže vymáhať aj s úrokmi z omeškania. Takže ak
ste ročné zúčtovanie nepodali, máte povinnosť
podať dodatočné ročné zúčtovanie. Urobte tak
čo najskôr.
Kedy podávajú ročné zúčtovanie poistenci
s odkladom pre podanie daňového priznania?
Poistenci, ktorí majú odklad pre podanie daňového priznania, musia do 30. júna 2009 doručiť
rozhodnutie daňového úradu o odklade príslušnej zdravotnej poisťovni. Pre túto skupinu poistencov je termín na podanie ročného zúčtovania

30. september 2009.

Ako si mám vybrať najvhodnejšiu
nemocnicu?
Hľadáme pre vás kvalitné nemoc
nice s dobrými výsledkami, bohatou
praxou, výbornými lekármi, nadštan
dardnými službami a spokojnými
pacientmi. Hodnotíme ich úroveň
a ako jediná zdravotná poisťovňa
zverejňujeme rebríček zdravotníc
kych zariadení.
Poradíme vám, ktorá nemocnica
je pre vás najvhodnejšia a kde sa
o vaše zdravie postarajú najlepšie.
Nemusí to byť vždy tá najbližšia. Ces
tovať za plánovanou hospitalizáciou
sa môže vyplatiť, ak cestujete do kva
litnejšieho zariadenia. Je menej prav
depodobné, že dôjde ku kompliká
ciám, predĺženiu liečby či zhoršeniu
vášho zdravotného stavu. Nechajte
si poradiť vo svojej zdravotnej pois
ťovni. Sme vám k dispozícii na www.
dovera.sk alebo na bezplatnej
Zákazníckej linke 0800 150 150.
Čo mám robiť, keď potrebujem
hospitalizáciu?
O tom, či ju potrebujete a či má byť
okamžitá (teda akútna) alebo pláno
vaná, rozhodne váš ošetrujúci lekár.
Keď si chcete nemocnicu slobodne
vybrať, môžete. Zákon vám to umož

ňuje. No ak si vybrať neviete, kon
taktujte svoju zdravotnú poisťovňu.
V DÔVERE vám poradíme najlepšie
zariadenia, pretože ich hodnotíme
a máme o nich dostatok informácií.
Mám ísť na plánovanú operáciu
a musím čakať. Prečo?
Čakanie na plánovanú operáciu je
bežné aj vo vyspelejších a bohatších
krajinách ako Slovensko. Vyplýva
z obmedzených financií aj z obme
dzených kapacít nemocníc. Určite
chcete, aby čakanie bolo trans
parentné a aby vás nikto nepred
behol. Pýtajte sa svojej zdravotnej
poisťovne, ako to vie zabezpečiť.
V DÔVERE máme špeciálny sys
tém, do ktorého pacientov nahla
suje nemocnica a sú hospitalizovaní
podľa toho, kedy sa v zozname
ocitli. Dbáme na dodržiavanie pora
dovníka. Ak je čakanie v jednom
zariadení dlhé, DÔVERA hľadá
iné, rýchlejšie možnosti. Či už v inom
zdravotníckom zariadení alebo inou
formou, napríklad v rámci modernej
jednodňovej starostlivosti. Tá je pre
pacientov výhodná a komfortná,
pretože do 24 hodín od zákroku sa
už zotavujú doma. Pýtajte sa na mož
nosti aktívne svojej poisťovne aj vy!

Môj zdravotný stav sa zhoršil.
Aj tak musím čakať?
Navštívte svojho ošetrujúceho lekára.
On posúdi váš stav a ak potrebujete
akútnu starostlivosť, nečakáte. Zdra
votná poisťovňa rešpektuje rozhod
nutie lekára.
Nemocnica mi posunie termín
nástupu na hospitalizáciu a tvrdí,
že dôvodom je zdravotná
poisťovňa a jej finančné limity.
Ako si môžem pomôcť?
Kontaktujte svoju zdravotnú pois
ťovňu a pýtajte si vysvetlenie. Prob
lémom nebývajú limity, ale to, že
nemocnica vás nenahlásila do sys
tému čakania a pôvodný termín
hospitalizácie vám oznámila svoj
voľne. Keďže ste neboli nahlásený
do čakacieho zoznamu, nemocnica
to najprv musí napraviť a následne
musí hospitalizovať všetkých pacien
tov čakajúcich pred vami. Tak ako vy
budete hospitalizovaný pred tými,
ktorí budú nahlásení do zoznamu až
po vás. Overte si preto v nemocnici aj
v zdravotnej poisťovni, či vás nemoc
nica naozaj nahlásila do čakacieho
zoznamu. V poisťovni vám poradíme
aj v prípade, že ste ešte žiadny termín

hospitalizácie nedostali.
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Poistenci DÔVERY môžu odteraz ušetriť aj oveľa viac ako 500 €
(15 063 Sk)! Využite množstvo zliav a výhodných ponúk!
Pýtajte si vaše VÝHODY a ušetrite! Viac informácii o programe
VÝHODY nájdete na vyhody.dovera.sk

Zdravie v najlepších rukách

vyhody.dovera.sk

0800 150 150

*Platí v prípade rodinnej zľavy = pre člena Klubu RODINA. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.
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