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Editoriál
v ktorom má pacient hradenú pomerne
rozsiahlu zdravotnú starostlivosť, nestačí to, napríklad na opakovanú kúpeľnú
liečbu alebo špeciálnu rehabilitáciu. Sme
si vedomí, že opotrebovanú zdravotnícku pomôcku treba vymeniť skôr, ako to
bolo naplánované, aj to, že v niektorých
prípadoch je nevyhnutné vycestovať za
liečbou do zahraničia a verejné zdravotné
poistenie na to nestačí.

Milí čitatelia,
už je pomaly tradíciou, že v jarnom vydaní nášho
časopisu dostanem priestor na úvodný príhovor.
Vnímam to ako príležitosť poďakovať sa vám
za vernosť našej poisťovni a zároveň možnosť
predstaviť vám naše novinky.
Trošku sa pochválim. Vlaňajší rok sme uzavreli
s dobrými výsledkami. Teší ma, že to bol z pohľadu náboru poistencov za posledné obdobie
najúspešnejší rok. Presvedčiť nových poistencov,
aby vymenili svoju pôvodnú zdravotnú poisťovňu za Dôveru, nám dáva veľa práce, no má pre
nás veľký zmysel.
Motivujete nás k tomu, aby sme vyvíjali nové
služby, akou je napríklad DôveraLinka24. Počuli
ste o nej? Prináša telefonickú radu od lekára, ktorý má prístup k vašim zdravotným údajom a je
vám k dispozícii sedem dní v týždni, prakticky
nonstop. Postupne sme ju otestovali, aby mohla
v tomto roku slúžiť všetkým našim poistencom.
Takže si do mobilov uložte číslo 0905 500 024
a keby niečo, volajte skúseným lekárom.
Život to niekedy zariadi tak, že viac než cennú
radu potrebujeme na zlepšenie svojho zdravia
peniaze. V Dôvere si dobre uvedomujeme, že
hoci máme veľmi solidárny zdravotnícky systém,

Preto sme vlani vytvorili grantový program
Bojovníci za zdravie. Vďaka nemu a vďaka
ďalším grantom sme finančnými darmi
zlepšili zdravie alebo kvalitu života až
400 žiadateľom spomedzi vás. A chceme
v tom aj v tomto roku pokračovať, lebo
o to stojíte.
Jar rýchlo vystrieda leto, čas dovoleniek.
Žiaľ, zdravotné ťažkosti si nás nájdu často
aj na slnečnej pláži. Vtedy potrebujeme
okrem európskeho zdravotného preukazu
aj cestovné poistenie. Aj na to sme mysleli.
Vďaka spolupráci s poisťovňou Generali
môžu naši poistenci získať cestovné poistenie za veľmi výhodných podmienok.
Noviniek máme pripravených viacero.
Uľahčia vám prístup k zdravotnej starostlivosti, zrýchlia tok informácií súvisiacich
s vaším zdravím, pomôžu lekárom, ktorí
vás liečia. Stručne povedané, opäť o kúsok
zlepšíme kvalitu a bezpečnosť vašej liečby, v ktorej je lekár naším partnerom a vy
naším klientom.
Teším sa na rok 2017, na výzvy, ktoré prinesie. A ešte viac na príležitosti dokázať
vám, že všetci ste pre nás dôležití.

Martin Kultan
generálny riaditeľ
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Rozhovor

Lekárka zo služby DôveraLinka24:

Najčastejšie nám
volajú mamičky
s deťmi
v horúčkach

MUDr. Lea Fedáková
je líderkou lekárskeho tímu
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služby DôveraLinka24.

Rozhovor
Kto najčastejšie telefonuje
službe DôveraLinka24?
Najčastejšie sú to mamičky, ktoré s nami konzultujú
postup pri ťažkostiach svojich detí. Ide najmä o infekty dýchacích ciest, horúčky,
hnačky, kašeľ, bolesti brucha
a podobne. Často nám telefonujú ľudia, ktorí majú starších
rodičov a chcú sa poradiť o ich
zdravotných ťažkostiach.
Kto sú vaši kolegovia?
Sú to lekári a zdravotníci s dlhoročnou praxou z urgentnej
medicíny. Niektorí pracovali
na záchranke, iní na urgentných príjmoch a oddeleniach
nemocníc.
Aké sú typické zdravotné
problémy, pri ktorých viete
svojou radou pomôcť?
Pomáhame pri akútnych ťažkostiach, ale aj konzultáciami

pri chronických chorobách.
Akútne sú najmä infekty dýchacích ciest a hnačky, niekedy u dospelých zvýšený krvný
tlak, malé úrazy a podobne.
Pomôžeme konzultáciáciou
o kombinácii liekov alebo pri
hľadaní najbližšej pohotovosti
či pohotovostnej lekárne.
To znamená, že ak mám
nejaký problém, už nemám
volať 112?
Ak ide o vážne ťažkosti, ako
sú silné bolesti na hrudníku,
dýchavica, porucha vedomia,
je potrebné volať záchranku
na čísle 112 alebo 155.
Poviem jeden príklad.
Chcem sa poradiť, pretože
ma bolí chrbát a neviem,
aký liek si vziať, aby bolesti
ustali. Čo však v taktom
prípade, ak lekárovi do telefónu zabudnem povedať,

že beriem aj lieky na vysoký tlak?
Všetci poistenci Dôvery majú
vo svojej Elektronickej pobočke takzvanú elektronickú
zdravotnú kartu. So súhlasom
volajúceho máme k týmto
údajom prístup. Dozvedieme
sa z nich, aké lieky boli poistencovi predpísané, ktorých
lekárov navštevuje, či bol hospitalizovaný alebo či k nemu
v minulosti vyrazila záchranka. A teda, ak volajúci chce zobrať nejaký liek – napríklad na
bolesť chrbtice, a nepamätá si,
aké lieky užíva, lekári si to vedia overiť v jeho elektronickej
zdravotnej karte a poradiť, ako
postupovať.
Aká je vaša rada na záver?
Odporúčam uložiť si do mobilu číslo 0905 500 024, čo je číslo služby DôveraLinka24, aby
ho poistenci mali stále poruke.

Zavolajte lekárovi a poraďte sa
Ak vás alebo vaše dieťa prekvapil problém týkajúci sa zdravia a neviete, ako postupovať, môžete
sa poradiť s lekárom telefonicky. Prvá bezplatná
služba lekár na telefón už funguje aj na Slovensku. DôveraLinka24 je tu pre všetkých poistencov
zdravotnej poisťovne Dôvera dostupná bezplatne a kedykoľvek na telefónnych číslach 0850 500
024 alebo 0905 500 024. Platí sa len cena hovoru.
Ak volajúci súhlasí, lekári môžu nahliadnuť do
jeho záznamov v zdravotnej poisťovni, kde nájdu
údaje o liekoch, vyšetreniach alebo o výjazdoch

záchranky. Umožní im to čo najlepšie poradiť.
Lekári môže cez telefón pomôcť radou najmä pri
chrípke, prechladnutí, alergiách, tráviacich ťažkostiach alebo pri menších úrazoch. Volajúci sa
s nimi môžu poradiť o dávkovaní a o kombináciách liekov alebo pomôžu nájsť najbližšiu pohotovosť. Táto služba však nie je záchranka. Čiže ak ide
o vážne stavy, treba volať číslo 112. Uložte si do mobilu číslo lekára na telefón, čiže 0850 500 024 alebo
0905 500 024, aby ste ho mali po ruke. Viac informácií na www.doveralinka24.sk.
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Prevencia

Naplánujte si prevenciu
na celý rok. Prečítajte si,
na čo máte nárok
Zo zákona v plnej výške preplácame pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára
pre deti aj dospelých, u gynekológa, urológa, zubára a gastroenterológa. Prečítajte si, čo vám
garantuje zákon, a naplánujte si prevenciu na celý rok.
Všeobecný lekár
Po dovŕšení 18 rokov môžete
ísť raz za dva roky na preventívnu prehliadku k svojmu
všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok.
Ak máte viac ako 40 rokov,
mali by ste absolvovať aj EKG.
Veľa napovie o kondícii vášho
srdca.
Aby ste si nemuseli pamätať
dátum svojej ďalšej preventívnej prehliadky, nastavte si
pripomienky preventívnych
prehliadok v Elektronickej
pobočke.
Zubár
Poistenci nad 18 rokov by mali
svojho stomatológa navštíviť raz za rok. Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku
a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sám. Inak by
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sme vám ho v štandardnom
prevedení zaplatili my.
Tehotné ženy majú nárok
na dve preventívne prehliadky za rok. Prvú preventívnu
prehliadku u zubára absolvuje
dieťa po dovŕšení prvého roku.
Potom chodí k zubárovi dva
razy ročne, až kým nedosiahne 18 rokov.
Gastroenterológ
V prípade, že máte viac ako
50 rokov alebo rodinných
príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva,
preplatíme vám preventívne
kolonoskopické vyšetrenie u
gastroenterológa. Robí sa raz
za desať rokov u ľudí nad 50
rokov a raz za päť rokov, ak je
u pacienta zvýšené riziko choroby. Zisťujú sa ním polypy
a včasné štádiá rakoviny. Ak sa
počas vyšetrenia nájde polyp,
lekár vám ho odstráni a vzorku
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pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo
vzorky prípadného nádoru.
Z výsledku je jasné, či je nádor
zhubný alebo nezhubný.
Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom
v pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj skríning
rakoviny konečníka a hrubého
čreva u mužov a žien nad 50
rokov jedenkrát za dva roky pri
pozitívnom teste na okultné
krvácanie.
Urológ
Muži nad 40 rokov, u ktorých
sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty, majú podľa
hladiny onkomarkera PSA
nárok na jednu preventívnu
prehliadku u urológa. Muži od
50 rokov majú nárok na jednu

Prevencia

preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky.
Gynekológ
Gynekologickú prevenciu
absolvujú ženy od 18 rokov,
respektíve od prvého tehotenstva raz ročne. Doplnkom prevencie je aj skríning rakoviny
krčka maternica a mamografia prsníkov. Raz za dva roky
ich absolvujú ženy od 40 do 69
rokov. Poistenky Dôvery môžu
absolvovať toto vyšetrenie už
do desiatich dní od objednania. Viac informácií nájdete na
našom webe.

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od
23 rokov. Prvé dva odbery sa
robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v
trojročnom intervale. Skríning
sa vo veku 64 rokov ukončí,
ak sú ostatné tri cytologické
nálezy negatívne.
Dieťa - všeobecný lekár
Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína
už 48 hodín po opustení
pôrodnice. V prvom roku
života sa robí deväť preventívnych vyšetrení (najmenej

tri do troch mesiacov veku),
desiate po dovŕšení poldruha
roka. Následne až do osemnástich rokov by mali deti
chodiť k pediatrovi raz za dva
roky.
Telovýchovný lekár pre
poistencov do 18 rokov
Ak je dieťa aktívnym športovcom a zároveň členom
športového klubu, má nárok
na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u
telovýchovného lekára. Viac
informácií, ako postupovať,
nájdete na našom webe.

Koľ kí naši poistenci absolvovali prevenciu v roku 2016?
Typ preventívnej prehliadky

Počet poistencov, ktorí boli
na preventívnej prehliadke

Pomer poistencov, ktorí
využili možnosť preventívnej
prehliadky

Urológ (muži nad 50)

8 000

11,5 %

Stomatológ (poistenci nad 18)

439 000

39,5 %

Stomatológ (poistenci pod 18)

139 000

49 %

Gynekológ

194 000

33,5 %

Praktický lekár pre dospelých (ženy nad 18)

102 000

35,5 %

Praktický lekár pre dospelých (muži nad 18)

84 000

31 %

Praktický lekár pre deti a dorast (poistenci do 18)

159 000

59 %

Gastroenterológ (poistenci nad 50)

1 600

1,5 %
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Podporujeme

Boj
o zdravie
pokračuje

Marek po úraze.

Už v apríli spúšťame v poradí tretie kolo Bojovníkov za zdravie. Poistenec Dôvery - či už dieťa,
alebo dospelý - má jedinečnú možnosť získať finančný príspevok na liečbu, ktorú verejné zdravotné poistenie zo zákona neuhrádza. Okrem jednotlivcov si na svoje prídu aj organizácie, ktoré
v grantovom programe Dôvery žiadali o podporu svojej činnosti.
Skôr, ako predstavíme výzvu nadchádzajúceho
jarného kola „Bojovníkov“, zrekapitulujme si
v skratke to jesenné. Celkovo sa o grant uchádzalo 261 žiadateľov z celého Slovenska. Vyhoveli sme až 125 z nich, ktorí splnili podmienky.
Takmer polovica finančnej podpory putovala
na rehabilitačné pobyty, ktoré sú nákladnejšie
ako celoročné príjmy väčšiny rodín na Slovensku. Vyše stovke bojovníkov sme prerozdelili
sumu 153 498 eur. Z podpory sa tešila napríklad
polročná Agátka, ktorej peniaze poslúžili na nákup zdravotníckej pomôcky, rehabilitačný pobyt prospel Ondrejovi alebo Natálke a podporu
získali aj dospelí, ktorí v mnohých rodinách
zohrávajú pre svoje deti nezastupiteľnú úlohu.
Marek s guľôčkami
Život píše rôzne príbehy. No ak by sme mali vybrať jeden, ktorý všetkých hodnotiteľov zasiahol
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najviac, bol by to príbeh 3-ročného Marka. Narodil sa ako zdravé dieťa. Chvíľka nepozornosti
stačila na to, aby sa mladej rodine obrátil život
naruby. Chlapcovi sa dostali do rúk magnetické guľôčky zo stavebnice, ktoré si začal jednu
za druhou vkladať do pusy. Nakoniec mu ich
v brušku skončilo štrnásť. Počas röntgenovania
Marek náhle skolaboval, došlo k zástave srdca
a oživovanie trvalo neskutočných 18 minút.
Nasledovala operácia, počas ktorej mu vybrali
všetky popapané guľôčky. Tie sa však stihli
nalepiť na vnútorné orgány. „Zostal v umelom
spánku a keď sa prebral, zistili sme, že mozog
ostal poškodený,“ vysvetľuje mama Michaela.
Takmer dvadsaťminútová resuscitácia si vybrala svoju daň a zanechala stopy na chlapcovom mentálnom zdraví. Marek teraz potrebuje
neustále rehabilitovať a vďaka grantu získal tú
najlepšiu zdravotnú starostlivosť.

Šanca pre
ďalších už
od apríla
Do 4. mája prijímame žiadosti od ďalších bojovníkov, ktorí sa rozhodli neprehrať. Stačí
vyplniť elektronickú prihlášku na www.bojovnicizazdravie.sk. Výška finančného príspevku,
o ktorý môžete požiadať, je neobmedzená. Jej
opodstatnenie však posúdi lekár alebo odborník
z oblasti farmácie.
Treba splniť dve podmienky:
osoba, na ktorej liečbu budú financie pou1.
žité, musí byť poistencom Dôvery,
2. liečba alebo pomôcka nie je hradená
z verejného zdravotného poistenia.
Ak ste si istý, že uvedené požiadavky spĺňate,
môžete sa zapojiť do grantového programu
Bojovníci za zdravie. Viac informácií nájdete
na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.
Prihlasovanie malých grantov vrcholí
Do polovice marca sme prijímali žiadosti aj
od organizácií, neziskových spoločností, klubov či detských domovov na podporu aktivít
a služieb v oblasti zdravia a prevencie. Úspešní kandidáti, ktorých zverejníme už v máji,
môžu získať sumu až do 1 000 eur. Grantový
program Dôvera otvára brány už piaty rok po
sebe. Za ten čas sme pomohli 218 žiadateľom
a rozdelili sumu takmer 200-tisíc eur.

Marek
ešte pred nešťastnou udalosťou.
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Moja Dôvera

Záchranári
s tabletom
Keď na ulici zastalo auto a zazvonil
zvonček v byte na piatom poschodí,
78-ročný Juraj už stál pri dverách
a netrpezlivo vyzeral lekárov. Jeho
manželka ležala na gauči, ťažko
dýchala.

K 73-ročnej Margite nevolali záchranku prvýkrát. Aj keď svoju zdravotnú situáciu poznala,
bála sa viac než zvyčajne. „Aké máte ťažkosti,
na čo sa liečite, aké užívate lieky?“ pýtal sa lekár.
Margita si nevedela spomenúť. A Juraj, vystresovaný zo situácie, iba roztrasenými rukami
podával záchranárovi krabicu s rôznymi preparátmi. Svojimi aj manželkinými.
Keď zlyhá pamäť
Ludí, ako sú Juraj a Margita, je mnoho. Preto
Dôvera pred dvomi rokmi vyvinula službu, ktorá pomáha záchranárom poskytnúť pacientovi
zdravotnú starostlivosť na mieru. Jej názov je
BL 112. Skratka BL znamená Bezpečné lieky
a číslo 112 odkazuje na medzinárodný kontakt
na záchranárov.
BL 112 beží na tabletoch a záchranárom sprístupňuje tie najdôležitejšie dáta o zdravotnom
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stave pacienta. Zobrazí aktuálne užívané lieky, diagnózy, hospitalizácie a ďalšie záznamy
o pacientovi.
Samozrejme, službu lekár vyhľadáva iba v prípadoch, keď sa nevenuje akútnej záchrane
života.
„Lekári v teréne sa môžu spoľahnúť na presné informácie a sústrediť sa na prvú pomoc
a správnu a bezpečnú liečbu,“ hovorí Marian
Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi
v Dôvere, ktorý má na starosti vývoj služby.
Najvyhľadávanejšie údaje
Aj zo štatistík z využívania služby BL 112 vyplýva, že záchranári najviac kontrolujú práve lieky
pacientov. „Tieto údaje sú pre nás spoľahlivejšie
ako jedna veľká krabica, v ktorej pacient prinesie zmiešané všetky tabletky, ktoré údajne

Fakty o službe
Bezpečné lieky 112
Od spustenia v apríli 2015 služba asistovala pri 1 400 pacientoch, „ťuklo“ si do nej
110 záchranárov zo siedmich záchranných služieb.
Najčastejšie vyhľadávajú údaje o liekoch,
hospitalizáciách a o zásahoch záchranky.
Služba zobrazuje lieky, hospitalizácie, vyšetrenia, výjazdy záchraniek, vyhľadávač
liekových interakcií a SOS kartu, ktorú si
vypĺňa sám pacient.
Záchranári vidia aj základné identifikačné údaje pacienta aj kontakt na jeho
všeobecného lekára.
Odovzdali sme im 80 tabletov.

Skúsenosť so službou majú:
•
ZaMED (Komárno)
•
Falck
•
NsP Bardejov
•
NsP Brezno
•
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
•
Hornooravská nemocnica s poliklinikou
Trstená
•
FNsP Skalica

užíva,” hovorí prezident Asociácie záchrannej
zdravotnej služby PhDr. Matej Polák.

za viac než polovicou pacientov. Oberajú ich
tak, žiaľ, o možnosť presnejšej diagnostiky
s prispením služby BL 112.

•

•
•

•

•

Prínosom sú aj informácie o diagnózach pacientov, ktoré sa veľmi osvedčili najmä pri
starších pacientoch trpiacich súbežne väčším
počtom rôznych ochorení. „Títo pacienti najčastejšie spomenú iba najvážnejšiu diagnózu a
ostatné nie. Služba BL 112 nám pomáha odhaliť
aj iné diagnózy a lepšie porozumieť prejaveným zdravotným ťažkostiam,“ dodáva M. Polák.
Nie v každej záchranke
Záchranára s tabletom však nestretnete v každej
sanitke. „Hoci sme službu vyvinuli záchranárom ´na telo´, viaceré záchranné stanice už
druhý rok váhajú s jej využívaním,“ upozorňuje
M. Faktor. V zozname používateľov chýbajú
napríklad všetky štátne záchranky, ale aj súkromná Life Star Emergency, ktoré vyrážajú

Dajte súhlas a ste zachránený
Záchranka môže vidieť vaše dáta prostredníctvom služby BL 112, ak ste v akútnom ohrození
života a zdravia alebo na základe súhlasu. Ten
môžete odkliknúť elektronicky vo svojej Elektronickej pobočke v sekcii Profil používateľa.
Ak nepoužívate internet, súhlas udelíte aj na
pobočke Dôvery.
Viac informácií môžete záchranárom poskytnúť aj sám/sama, ak v mobilnej aplikácii Dôvera
alebo v Elektronickej pobočke vyplníte svoju
SOS kartu. Zadávajte sem svoju krvnú skupinu,
alergie či kontakt na príbuzného.
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Výhody

Táto téma vznikla
v spolupráci s:

Úraz v zahraničí vyjde
aj na 130-tisíc eur.
európsky preukaz
nestačí
Spoliehať sa pri ceste do zahraničia len na európsky
preukaz zdravotného poistenia nestačí. Výdavky za úraz
pri lyžovačke sa vyšplhajú aj
na 130-tisíc eur, zdravotné
poistenie z toho vykryje len
minimum. Preto je potrebné
mať uzavreté aj komerčné
cestovné poistenie, prípadne
poistenie do hôr.
Európsky preukaz totiž
nekryje náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych
zariadeniach, takisto nie vždy
pokrýva náklady na transport
a vôbec nerieši právne služby.
Pritom práve tieto položky sú
pri poistnej udalosti najvyššie,
vyjdú aj na 120-tisíc eur.
Zdravotná poisťovňa Dôvera

sa preto rozhodla pre spoluprácu s poisťovňou Generali.
Poistenci Dôvery tak môžu
od 1. marca 2017 využiť jedno
z najvýhodnejších cestovných
poistení na trhu, a to s 15- až
30-percentnou zľavou.
„Vieme, aké sú vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť
v zahraničí, navyše európsky
preukaz poistenca ich nekryje
všetky. Preto sme chceli našim
poistencom pomôcť získať čo
najvýhodnejšie komerčné
cestovné poistenie, aby im
ani nenapadlo vycestovať za
hranice bez neho. Sme veľmi
radi, že nám Generali vyšla
v ústrety,“ uviedol generálny
riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
Pre získanie zvýhodneného poistenia stačí poistencom Dôvery ísť na stránku

www.dovera.sk/cp, kde si
vyberú cestovné poistenie,
o ktoré majú záujem. Zadajú
identifikačné číslo poistenca,
ktoré majú na svojom preukaze poistenca, a e-mail, na
ktorý chcú dostať odkaz na
zľavu. Po kliknutí na tento
odkaz sa dostanú na webovú
stránku Generali, kde už majú
vybraté poistenie so započítanou zľavou.
Generali poskytne poistencom Dôvery zľavu 15 percent
na cestovné poistenie na neobmedzený počet výjazdov
do sveta počas 12 mesiacov
alebo zľavu 30 percent na cestovné poistenie jednorazovo,
prípadne zľavu 15 percent na
krátkodobé cestovné poistenie
na študijný či au-pair pobyt
a zľavu 15 percent na poistenie
záchrany v horách.
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Téma

Pár pohárikov
môže vyjsť
draho.
Koľko stojí návšteva lekára?
Niekedy môže poriadny žúr vyjsť aj na niekoľko sto eur. A nemyslíme tým účet za drinky.
Stačí chvíľka nepozornosti. Prípadne sa odviažete natoľko, že stratíte nad sebou kontrolu
a v tom momente sa stávate magnetom na úrazy. Ak sa pritom dostanete na pohotovosť, končí každá zábava. Ak vám lekár odoberie krv a zistí, že v nej koluje alkohol, pár
boľačiek už nebude to hlavné, s čím si budete lámať hlavu.

Za alkohol sa platí
„Podľa zákona má zdravotná
poisťovňa právo žiadať od
poistenca náhradu nákladov
za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť, ak ju potreboval
v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia alkoholu
alebo inej návykovej látky,“
upozorňuje PR manažér
Dôvery Branislav Cehlárik. To
znamená, že ak ste užili alkohol alebo drogy, stačí, aby lekár
túto skutočnosť nahlásil vašej
zdravotnej poisťovni a doložil
laboratórne testy krvi. Pomyselný „účet“ za lekára pristane
na vašich pleciach. Pre predstavu, o akej sume hovoríme:
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v priemere jedno ošetrenie
vychádza na 400 eur. No ak
by vás hospitalizovali na ARO
(oddelenie anestéziológie a
intenzívnej medicíny) alebo
na oddelení popálenín, tam sa
výdavky šplhajú až do niekoľkých tisícok eur.
Nielen pitky, aj bitky niečo
stoja
Úrazy po požití alkoholu sú
pomerne časté. Vlani Dôvera
zaslala svojim poistencom cca
2 000 výziev na preplatenie
nákladov za liečbu. Dodatočne
sa totiž zistilo, že ošetrený si
úraz zavinil nezodpovedným
správaním. Pijatika však nie

J A R 2 0 17

je jediný dôvod, keď zdravotná poisťovňa môže od vás
žiadať náklady na zdravotnú
staroslivosť. Ošetrenie môžete
zaplatiť aj aj v inom prípade.
Stačí, že sa dostanete do konfliktu, niekomu ublížite a on
následne skončí v nemocnici.
V prípade, že vám vinu dokážu, zdravotná poisťovňa zraneného bude žiadať náhradu
za zdravotnú starostlivosť od
vás. V tomto prípade už nezáleží na tom, či ste boli pod
vplyvom alkoholu, alebo ste
zranenie spôsobili ako triezvy.
Za úmyselné zranenie sa platí.

Téma

Kedy si poistenci zaplatia

Čísla za minulý rok

ošetrenie sami?

•

Toto sú najčastejšie dôvody, kedy zdravotná
poisťovňa žiada náklady za liečbu od poistenca:
1.

2.
3.

Dopravné nehody (tvoria takmer polovicu všetkých výziev). Náklady za liečbu zranených sú hradené z povinného
zmluvného poistenia (PZP) toho, kto nehodu zavinil.
Alkohol a iné návykové látky (približne
26 percent výziev).
Protiprávne konanie - ublíženie na
zdraví inej osobe (približne 24 percent
výziev).

•
•

Dôvera poslala svojim poistencom
viac ako 2000 výziev, aby uhradili
náklady za liečbu z dôvodu porušenia
liečebného režimu, užitia alkoholu či
poškodenia zdravia.
Celková suma, ktorú Dôvera žiadala uhradiť, bola vo výške 1,9 milióna eur.
Priemerná suma výzvy na zaplatenie za
ošetrenie pod vplyvom alkoholu na jedného človeka predstavovala cca 400 eur.
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Podporujeme

Symbolického prestrihnutia
pásky sa chopili (zľava):
Andrea Vranková – vedúca sestra,
Kamil Koleják – riaditeľ nemocnice,
Jana Pecsérke Kubranská – riaditeľka
OZ Osmijanko a Martin Kultan –
generálny riaditeľ Dôvery.

16

J A R 2 0 17

Podporujeme

Detské oddelenia
skrášľujeme
už desať rokov
Prvá krajšia nemocnica sa v tomto roku zrodila v Nitre. Chladné steny na nemocničných
lôžkach či miestami opadaná omietka na chodbách už patria do minulosti. Pediatrické
oddelenie sa odelo do nového šatu, o ktorý sa postaral tím šikovných maliarov.
Poslania vynovovať ambulancie a oddelenia určené pre deti
sme sa nevzdali ani v tomto
roku. Vďaka spolupráci so
Združením Osmijanko vznikol
v Nitre už 38. projekt .
„Už jubilejný desiaty rok spolu s Osmijankom maľujeme
alebo prerábame priestory na
detských oddeleniach, aby
sme zútulnili nemocničné
prostredie. Vlani sme takto
vynovili štyri zdravotnícke zariadenia, tento rok plánujeme
skrášliť päť až šesť slovenských
nemocníc. Veríme, že farebné
ambulancie, hračky a rozprávkové postavičky na stenách
nemocničných izieb dodajú
malým pacientom odvahu a
urýchlia čas strávený na lôžku
alebo u lekára,“ povedal generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan
počas slávnostného otvárania
novovymaľovaného oddelenia

vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde na stenách pribudli
farebné obrázky, kvietky či
guľôčky.
Späť na „mieste činu“
Nebolo to však prvýkrát, čo
sme do Nitry vyslali maliarov.
Nový náter získala nemocnica už pred vyše ôsmimi rokmi
Postupom času však bolo potrebné oddelenie zrekonštruovať. Deti tak pri návšteve lekára
privíta príjemná atmosféra,
ktorá im aspoň čiastočne pripomenie ich vlastnú detskú
izbu u nich doma.
Klauni nechýbali
Vymaľované oddelenie sme
nemocnici slávnostne odovzdali za prítomnosti generálneho riaditeľa Martina Kultana,
riaditeľky Združenia Osmijanko Jany Pecsérke-Kubranskej,
regionálnej riaditeľky pobočkovej siete Ingrid Michrinovej

a regionálneho riaditeľa nákupu Ondreja Halámika. Úsmev
na tvárach prítomných detí
počas slávnostného ceremoniálu vyčarili aj klauni z občianskeho združenia Červený
nos Clowndoctors, ktorí spolu s nami prechádzali z izby
do izby a nechávali za sebou
smiech a dobrú náladu. „Aj
touto cestou si dovoľujem
poďakovať poisťovni Dôvera
za zútulnenie a renováciu
nemocničných priestorov
v detskej klinike FN Nitra,
kde sa obzvlášť snažíme, aby
hospitalizácia najmenších
pacientov bola pre nich aj takýmto spôsobom komfortnejšia,“ dodáva riaditeľ FN Nitra
MUDr. Kamil Koleják MSc.,
PhD.
Najbližšie nás čaká oživenie
nemocničných priestorov na
východe Slovenska – v Košiciach a v Bardejove.

17

Psychologická poradňa

Online závislosti
našich detí
Negatívne dôsledky nadmerného používania internetu na detský vývin sú už dlhší čas
predmetom laických i odborných diskusií. Skloňovaný je pojem online závislosť.
Internet je len nástroj na to, čo človek chce
a potrebuje robiť. Je však prostredím so špecifickými znakmi, ktoré pozmenili povahu
činností aj okolnosti, za ktorých sú robené.
Komunikovať, nakupovať, obchodovať, stávkovať, prezerať poučné, zábavné i pikantné
fotografie a videá… To všetko sa teraz dá robiť
aj z domova, na cestách, dokonca o tom nikto nemusí vedieť. Online hazardné hranie na
gauči je akosi akceptovateľnejšie než v kasíne
a vekové obmedzenia prelomia tínedžeri hravo. Rozvinutie nelátkovej závislosti v prostredí
internetu je akési jednoduchšie. Aby sme boli
presní, nejde o závislosť od internetu, ale od
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konkrétnych aktivít, ktoré sprostredkováva, ako
napríklad hranie online hier, online sexuálne
aktivity a pornografia, sociálne siete, gambling,
nutkavé správanie na internete, ako napríklad
prezeranie informácií a videí.
Najnovšie výskumy na Slovensku odhaľujú, že
ľudí závislých od online aktivít je 2,1 percenta
a v 13 percentách môžeme hovoriť o nadmernom či problematickom používaní internetu,
z ktorého sa závislosť môže, ale aj nemusí rozvinúť. Pri prevencii je potrebné zamerať sa na
práve na nich.

Psychologická poradňa
Môj syn Peter (15) je stále na internete.
Takmer stále je pri počítači alebo má telefón v ruke. Na nás sa už ani poriadne nepozrie, nerozpráva, len odvrkuje. Ani nechodí
s kamarátmi von. Je to vekom alebo je už na
internete závislý? Marta (42)
Pani Marta, robíte si o syna starosť. Je zrejmé,
že ide o nadmerného používateľa internetu,
čo môže negatívne vplývať na zdravie, fyzickú
kondíciu aj duševné procesy. Zachovajte však
chladnú hlavu, ešte to nutne neznamená, že je
od online aktivít závislý. Možno jeho výrazné
„bytie online” vytvára obavu, ktorá púta pozornosť a bráni vidieť aj iné činnosti, ktoré stále
robí. Chodí do školy? Zhoršil sa jeho prospech
výrazne alebo je približne rovnaký? Plní si svoje
povinnosti? Znakom závislosti je zanedbanie
dôležitých oblastí - pracovnej, školskej, rodinnej. Ak zvláda školu či krúžky rovnako, môžete
sa trochu upokojiť. Spomínate, že nechodí
s kamarátmi von. A chodil niekedy? Má kamarátov? Alebo ich má len online? Viac ohrození
závislosťami na online aktivitách (napríklad na
online hrách) sú introvertnejší a úzkostlivejší
chlapci vo veku 15-30 rokov, najmä tí, ktorí
majú väčšinu alebo úplne všetky kamarátstva
online. Niekedy býva užitočné pomôcť deťom,
aby vedeli mať uspokojivé rovesnícke vzťahy.
Zvýši sa tak ich kvalita života, pohoda, sebavedomie a aj rôznorodosť aktivít.
Spomínate, že sa s vami doma nerozpráva.
Zhoršili sa vám doma vzťahy? Kedysi ste spolu aktívne trávili čas a rozprávali sa? Ak ste
sa vedeli dobre porozprávať, skúste to oživiť.
Napríklad tým, že sa budete zaujímať o to, čo
robí a čo ho baví. Na chvíľu sa nezameriavajte na to, či ide o zážitky online, či offline,
len hovorte o tom, čo je pre neho aj pre vás
dôležité. V 15 rokoch je však odpútavanie sa
od rodičov úplne normálne. Preto si najmä

všimnite, do akej miery je to, čo Peter robí
na internete, pre neho prioritou. Výstražné
znamenie je, keď sa stáva častejšie, že preň
zanedbáva jedlo, spánok, starostlivosť o seba.
A ako myslíte, že sa práve teraz Peter má? Má
nejaké starosti? Vyzerá byť depresívny alebo
je relatívne spokojný? Mnohé online aktivity
totiž človeka, ktorý sa trápi, rozveselia, zabavia,
odvedú pozornosť.
A to je na nejaký čas dobre. U závislých je to
však jediná stratégiá, ako si vylepšiť náladu,
a preto po nej nadmerne siahajú. Podstatné
zostáva vyriešiť problémy, ak nejaké na pozadí sú. Závislosť totiž často býva dôsledok
iných ťažkostí. Dôležitým rozlišovacím kritériom závislosti je odpoveď na otázku „Kto
je tu pánom?”. Ak váš syn robí niečo online
príliš často, lebo je to pre neho zmysluplné
a dôležité. Tak sa usilujte tomu porozumieť
a pomôcť mu vytvoriť pre to priestor aj offline.
Niekomu k tomu aj treba viac sebavedomia,
odvahy, vôle. Ak je však pánom nejaká online
aktivita a napriek Peťovej snahe ju obmedziť sa
mu vymyká pod kontroly, to je už vaša starosť
opodstatnená. Odborníci vám môžu pomôcť
opäť žiť tak, ako si želáte. Informácie o online
závislostiach, ako aj sieť odboníkov na nelátkové závislosti nájdete napríklad na stránke
www.neZavislost.sk, ktorá je venovaná
prevencii i terapii. Ste starostlivá mamka, nezabúdajte však aj na vlastné potreby. Čo pomáha
vám, aby ste žili život, ktorý si pre seba želáte?
Niekedy je vhodná aj rodinná terapia.

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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Pomáhame

Varili sme
diabetikom

s Anetou a Janicou
Prišli sme za vami do piatich miest, varili sme spolu 36 hodín a na tanier sme
vám naložili spolu 1080 porcií chutných jedál. V spolupráci s Anetou a Janicou
z Jem Iné, ktoré mohli diváci vidieť aj v relácii RTVS Slovensko chutí, sa aj takto
usilujeme pomôcť pacientom s cukrovkou zvládať svoje ochorenie.
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Inverzná podoba produktového loga umožňuje

Spoločné varenie mali diabetici poistení
v Dôvere zadarmo v rámci programu
DôveraPomáha diabetikom. „Z našich
rozhovorov s pacientmi, ktorých trápi cukrovka,
sme sa dozvedeli, že najväčšie ťažkosti majú
Produktové logo
28
so správnym stravovaním.
Chceli sme
im ukázať, že strava diabetika nemusí byť
nevábnou diétou, ale môže byť zdravým
a chutným pôžitkom. Preto sme si na
pomoc zavolali dve šikovné kuchárky, ktoré
spolupracujú aj s Jamie Olivierom,“ hovorí
Tamara Vraždová z Dôvery.

v prípade, že okolnosti nedovoľujú využiVpoužitie
tohto
rokakeďich
ešte bude viacero.
tiepriebehu
plnofarebnej verzie.
Ide o prípady,
sú podklady farebne kontrastujúceho charakteru a použiZmyslom
každej
nich
je pomôcť si navzájom
tie farebného loga
by znížiloz
jeho
rozpoznateľnosť
a čitateľnosť.
a naučiť sa niečo nové, čo diabetikovi uľahčí
život s cukrovkou.

Stretnutie však nebolo len o varení. Pri stole
si cukrovkári vymieňali vlastné skúsenosti
zo života s týmto ochorením. „Kombinácie
jedál, aké som tu dnes spoznala, boli pre mňa
novinkou. Ale príjemnou. Veľmi mi chutili,“
priznala pani Katarína z Košíc. S cukrovkou
žije už 20 rokov.

Program na pomoc diabetikom zatiaľ funguje
ako pilotný projekt v šiestich regiónoch,
konkrétne v Komárne, v Leviciach, v Košiciach,
vo Vranove nad Topľou, v Michalovciach
a v Nových Zámkoch. V blízkej budúcnosti
ho však plánujeme rozšíriť na celé Slovensko.

logo
29
AProduktové
keďže
sa spolupráca
s Anetou a Janicou
osvedčila, naši edukátori, ktorí pomáhajú
diabetikom zvládať cukrovku, sa tiež v máji
zúčastnia na akcii Food Revolution Day.
Prebiehať bude vo viacerých mestách na
Slovensku a všade budú rozdávať osvedčené
rady, ako žiť plnohodnotný život s cukrovkou.

A zapájali sa aj muži, napríklad do prípravy
pečenej cvikly, o ktorej predtým vôbec netušili,
že sa dá pripraviť aj na takýto spôsob.
Mnohí napríklad tiež nevedeli, že skryté
cukry sú aj v rybacej konzerve či v slaných
pochutinách a že aj na žuvačky si treba dať
pozor. Či už sú s cukrom, alebo bez neho.
Recepty na jedlá, ktoré sme diabetikom uvarili,
sme zároveň vydali aj ako brožúrku. Stiahnuť
si ju môžete na našom webe www.dovera.sk/
cukrovka.
Spoločné varenie bolo síce prvou, ale určite
nie poslednou spoločnou aktivitou, ktorú
máme pripravenú pre diabetikov zapojených
v našom programe DôveraPomáha diabetikom.
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Babybox sme pre vás
pripravili v spolupráci
s lekárňami Dr.Max

Výhody

BabyBox
Pozornosť pre najmenších
BabyBox je taška plná praktických a plnohodnotných vecí v hodnote 50 eur, ktoré ocenia
všetci rodičia pri starostlivosti o svoje najmenšie ratolesti. Určite ich poteší nielen jej obsah,
ale aj samotná taška, pretože je univerzálna
a dá sa prichytiť na detské kočíky.

Kupón na Babybox
Kľúčom k BabyBoxu je darčekový kupón, ktorý
bábätku, resp. jeho zákonným zástupcom, buď
doručíme osobne, alebo ho odovzdáme v našej pobočke, prípadne ho pošleme poštou na
určenú adresu.

Nárok naň majú všetky deti narodené v roku
2017, ktoré sú zároveň poistené u nás, ale aj
staršie detičky do dovŕšenia jedného roku, poistené u nás od 1. januára 2017. Nárok majú aj
tie deti, ktoré sú u nás poistené od 1. októbra
2016, no ich rodičom sa neušiel Baby kufrík.

Potom stačí použiť identifikačné číslo kupónu
(nájdete ho na pravej strane kupónu) v rámci
nákupu v e-shope lekární Dr. Max. Návod, ako
postupovať pri nákupe, bude uvedený priamo
na kupóne. BabyBox vám doručíme kuriérom
na vami stanovenú adresu. Poštovné neplatíte.
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Moja Dôvera

Ako zaplatiť
poistné prstom
jednej ruky?
Stačí mať smartfón s internetom, mobilnú aplikáciu
Dôvera a platobnú kartu. Nepotrebujete vedieť číslo
účtu, platobné symboly a ani presnú sumu. Ak
platíte zdravotné poistenie sami za seba, neexistuje
jednoduchší spôsob, ako vyrovnať svoje záväzky.

Platitelia poistného majú v mobilnej
aplikácii Dôvera:
•
•
•

informáciu o stave účtu v zdravotnej poisťovni
prehľad položiek na úhradu a históriu platieb
možnosť zaplatiť poistné cez mobil

Platba mobilom prostredníctvom mobilnej
aplikácie Dôvera vám ušetrí more času. Nemusíte každý mesiac chodiť do našej pobočky
a zisťovať, koľko máte platiť. Ak sa napríklad
zníži výška preddavku, pretože ste boli práceneschopný, nižší preddavok je automaticky
predvolený aj v mobilnej aplikácii.
Rovnako môžete zabudnúť na sledovanie
zmien preddavkov na prelome každého kalendárneho roka. V mobilnej aplikácii sa výška

preddavku automaticky upraví.
Rýchlosť platby je bezkonkurenčná. Informáciu
o platbe si môžete chvíľu po jej zadaní overiť vo
svojom stave účtu v aplikácii aj v Elektronickej
pobočke.
Bezpečnosť je na prvom mieste. Zamestnanci
Dôvery nemajú prístup k údajom z platobnej
karty. Ten má k dispozícii len banka cez zabezpečený platobný portál.
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Anketa

Pomôžte nám
vylepšiť časopis
a odmeníme vás!
Už roky sa snažíme o to, aby čítanie tohto časopisu bolo pre vás prínosom aj zábavou.
Chceme, aby ste nám boli verní, a radi by sme vám priniesli to, čo vás zaujíma.
Preto vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka. Ak nám zanecháte aj svoje meno
a telefónne číslo, budete v hre o balíček zaujímavých drobností od Dôvery.

Ako poslať dotazník?
1. Vyplniť, vystrihnúť a poslať na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa
PR odbor
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

3. Dotazník môžete vyplniť aj online na webe.
bit.ly/2n7aZM0.
Stránku si môžete otvoriť
aj nasnímaním QR kódu
smartfónom.

2. Vyplniť, odfotiť a poslať na tlacove@dovera.sk.

PRIESKUM - ČASOPIS DÔVERA
Ako ste spokojný s formou časopisu Dôvera?

Ako ste spokojný s obsahom časopisu Dôvera?

Vyhovuje mi.

Vyhovuje mi.

Uvítal/a by som, keby časopis vychádzal častejšie
ako 4-krát do roka.

Chcel/a by som sa dočítať viac o zdravotnom poistení, na čo mám nárok a čo k tomu potrebujem.

Uvítal/a by som, keby som pre časopis nemusel/
nemusela chodiť na pobočku.

Chcel/a by som sa dočítať viac o tom, ako sa starať
o zdravie.

Uvítal/a by som väčšie písmo alebo väčší formát
časopisu.

Chcel/a by som sa dočítať viac o zdravotníctve,
o jeho fungovaní, aby som sa lepšie orientoval/a.

Uvítal/a by som viac súťaží.

Chcel/a by som vedieť viac o benefitoch od Dôvery.

Iné

Iné

Napíšte nám meno, priezvisko a telefónne číslo, aby sme vás v prípade výhry mohli kontaktovať.
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Recept

Parmezánové
rezníky
(pre 4 osoby)
Niekde ich nájdete pod názvom Parmské kuracie prsia alebo Kuracie prsia v paradajkovej
omáčke. U nás sa recept volá Parmezánové
rezníky. Pripravujú sa bez vyprážania.
Potrebujeme:
• 4 rezne z kuracích pŕs
• 2 vajíčka
• cca 30 g strúhanky
• cca 20 g parmezánu
• 500 ml paradajkového pyré
• 1 strúčik cesnaku
• soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu
• 1 ČL cukru
• parmezán na záverečné posypanie (cca 30 g)

4.

5.

6.

7.
Postup:
1. Kuracie rezne podľa potreby naklepeme
a posolíme.
2. Postupne ich obaľujeme v rozšľahaných vajíčkach a v strúhanke, do ktorej sme vmiešali
postrúhaný parmezán.
3. Takto obalené rezne vložíme do zapekacej
misy, ktorej dno sme pokvapkali trochou
oleja. Olejom pokvapkáme aj povrch rezňov

a vložíme do rúry pod gril (cca 200 stupňov)
približne na 10 minút.
V polovici grilovania rezne obrátime a opäť
grilujeme do zlatohneda. Rezne môžeme
tiež vypražiť na panvici a potom ich zapiecť
spolu s omáčkou.
Kým sa rezne grilujú, pripravíme si paradajkovú omáčku. Na troške oleja opražíme
roztlačený strúčik cesnaku, vlejeme paradajkové pyré a podľa chuti posolíme, okoreníme. Môžeme pridať aj mletú rascu a trošku
cukru. Povaríme približne 5 minút.
Ugrilované rezne vyberieme zo zapekacej
misy. Vlejeme do nej pripravenú paradajkovú omáčku a na ňu položíme rezne.
Posypeme ďalším postrúhaným parmezánom a opäť dáme pod gril na ďalších 10
minút.

Tip: Takto pripravené rezne sú veľmi šťavnaté
a vďaka ďalšiemu grilovaniu na povrchu
chrumkavé. Skúste na ne niekedy položiť okrem
parmezánu aj na plátky pokrájanú mozzarellu.
Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.
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Tajnička
Pomôcky:
asaul, Al, Us,
Palamas, Ya,
emo, IR, Aby,

Obidve

4. časť
tajničky

Skratka zámorskej veľmoci

3. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Meno herca
Pacina

1. časť
tajničky

Iba

Blanokrídly
hmyz)

Opica
(zastar.)

Autor:
Jozef Blaho

Predstava,
názor

Lebo (bás.)

Udiera

Tam

Symetrála

Hrôzovláda
Zn. ruských
lietadiel
Kozácky
kapitán

Vyučujú

MPZ áut
Iránu

Tulenia
kožušina

Starorímska
minca

Choď

Nedobre (prísl.)

Postskriptum
(skr.)

Filmový
mimozemšťan

Horské
chodníky

Na, po anglicky

Urobí sladkým

St. plošná
miera

Severský
kopytník

Poschodie
(zastar.)

Inkasný príkaz

Španielsky
časopis

Rozum
Otec Nimrodov (bibl.)

Grécky ostrov

Pery (bás.)
Konzervuj
soľou

Švédske sídlo

Latin.
dvojhláska

Grécky básnik
(1859-1943)

Trhá (kniž.)
Skratka
pre kus

Značka
kozmetiky

Model
Forda

V, vnútri
(lek.)

Rozrývaj

Štvorček
(typ.)

Citoslovce
prekvapenia

Japonský ostrov

5. časť
tajničky

Sníva

Tiež

Mongolský
pastier

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Šťastný nový rok. Výherkyňou je
pani Silvia Babíková z Martina.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca mája 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.
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Matej Tóth
malý veľký bojovník za zdravie

olympijský víťaz a bojovník

bojovnicizazdravie.sk

UROBME SPOLU
KROK ZA ZDRAVÍM

