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Kríza a zdravotníctvo

Čo bude v roku 2010?

Ročné
zúčtovanie
z obývačky
Informácie a rady odborníkov

Tajomstvá alternatívnej medicíny
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Vedeli ste, že...
... vplyvom hospodárskej krízy
očakávame tento rok pokles našich
zdrojov na jedného poistenca o 1 %
v porovnaní s rokom 2009? Poistenci
však nemusia mať obavy, nejde
o žiadnu zásadnú zmenu, ktorá by
mala vplyv na dostupnosť a kvalitu
zdravotnej starostlivosti v roku 2010.
Väčšie obavy môžu mať lekári a zdravotnícke zariadenia, ktoré boli zvyknuté
na pomerne výrazné zvyšovanie cien.
Na to priestor nevznikne.
... na plánované hospitalizácie,
teda na také, ktoré pacient vyhľadom na zdravotný stav nepotrebuje
okamžite, vytvárajú všetky zdravotné
poisťovne čakacie listiny? Najviac
čakajúcich je na oddeleniach chirurgie,
ortopédie a oftalmológie. Koľko sa
čaká, ovplyvňuje kapacita nemocníc
a zariadení aj celkové množstvo
peňazí v zdravotníctve.
... transplantácie orgánov sú všeobecne
považované za mimoriadne finančne
náročnú zdravotnú starostlivosť? Ich
cena závisí od transplantovaného
orgánu. Cena transplantácie obličiek
sa začína už od 4 000 €, medzi
najnáročnejšie patrí transplantácia
pečene s nákladmi okolo 66 000 €.
Transplantácie sú v plnej výške
hradené zdravotnou poisťovňou.

www.dovera.sk
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keď si prelistujete jarné číslo nášho časopisu,
môže sa Vám zdať protichodné, že na jednej
strane nájdete článok o kríze a jej negatívnom
vplyve na zdravotníctvo a na inej rady lekárov,
aby ste sa vyhýbali stresom, žili zdravo a starali
sa o svoje telo aj dušu. Môže sa Vám zdať, že to
akosi nejde dokopy. No nie je to tak.
Kríza je síce nepríjemná realita pre celý sektor zdravotníctva, no stres ani nervozita z jej
dôsledkov by nám nemali pokaziť radosť z jari
a životnú pohodu. Preto, lebo niečo s jej vplyvmi
predsa vieme urobiť. V zdravotnej poisťovni si
dobre uvedomujeme, že síce nezvýšime počet
zamestnaných ľudí na Slovensku ani neovplyvníme to, či a ako firmy zvýšia tento rok platy
zamestnancom (teda dve premenné, od ktorých
závisí náš rozpočet). Ale vieme veľmi efektívne

a úspešne bojovať s nedodržiavaním zákona,
neplatením odvodov, neoprávneným vykazovaním zdravotnej starostlivosti v ambulanciách
a nemocniciach. A presne na tieto aktivity sa
tento rok zameriavame. Budeme mobilizovať
naše sily na to, aby každý platil odvody správne
a včas a aby sa peniaze na zdravotnú starostlivosť využívali tam, kde ich treba, a to správne
a v súlade so zákonmi. Preto, aby sme mali
napriek kríze čo najviac peňazí pre Vás, našich
poistencov. A aby sme si pre stresy z krízy nekazili prichádzajúcu jar.
Takto sa podľa nás správa zdravotná poisťovňa,
ktorá má byť oporou pre svojich poistencov aj
v čase krízy.
Nech sú jarné mesiace príjemné aj pre Vás.

Ing. Mgr. Radomír Vereš
riaditeľ úseku financií zdravotnej poisťovne DÔVERA

JAR 10

3

4

JAR 10

Pre vás

www.dovera.sk

Výhody pre všetkých
Spustením programu VÝHODY OD DÔVERY sme priniesli poistencom
DÔVERY prvú vlnu výhod zameraných na zdravie, zdravý životný
štýl a udržanie či prinavrátenie zdravia. Program neustále rozširujeme
a hľadáme nových partnerov, ktorí budú súčasťou bohatej ponuky výhod.
Po spojení pre všetkých
Rodina poistencov DÔVERY sa spojením s APOLLOM rozrástla od januára tohto roka na takmer
jeden a pol milióna klientov. Rastie tak aj naša
zodpovednosť za to, aby tí dlhoroční rovnako
ako noví „dôveráci“ žili zdravo a vyhýbali sa
chorobám. Ponúkame im preto možnosť lepšie
sa postarať o zdravie a sprístupňujeme im nadštandardnú starostlivosť o telo aj dušu prostredníctvom množstva výhod a zliav na rozmanité
produkty, služby či tovary z oblasti zdravia.
Ako na to
Stačí sa do programu zaregistrovať v ktorejkoľvek pobočke DÔVERY, prostredníctvom internetového portálu na vyhody.dovera.sk alebo
zatelefonovaním na bezplatnú Zákaznícku linku
0800 150 150.
Typ registrácie
Máme pre vás dva druhy zliav, a to podľa typu
registrácie. Základné zľavy sú pre JEDNOTLIVCOV. Ak sa zaregistrujete do Klubu RODINA,
môžete čerpať výhody s ešte výraznejšími zľavami a nakupovať za oveľa nižšie ceny. Podmienkou registrácie do Klubu RODINA je registrácia
minimálne troch členov rodiny. Členom sa poistenec môže stať v prípade, že:
 jeho manžel/manželka a aspoň jedno ich
dieťa sú poistencami DÔVERY, alebo
 jeho dieťa a druhý rodič jeho dieťaťa sú poistencami DÔVERY,

 alebo obaja jeho rodičia sú poistencami

DÔVERY. Ak nemáte vlastné deti, zaregistrujte
sa spolu so svojimi rodičmi.
Starostlivosť o zdravie
Starostlivosť o zdravie ponúkame prostredníctvom siete polikliník ProCare, podľa typu registrácie môžete ušetriť od 50 do 231 € s vybranými programami celoročnej starostlivosti. Pri
masážach a poradenstve v klinikách Falck
získate procedúru v hodnote 15 € zadarmo
a RODINA masáže 5+1 a procedúry v hodnote 25 €. Až 50 % zľavu vám ponúkame
v stomatologickom centre DENTLY pri kúpe
Preventívneho balíka a polovičná cena platí aj
na pohotovostný príplatok mimo ordinačných
hodín. V Zen Asian Wellness vám odpočítajú
10 alebo 20 % pri využití služieb SPA. Na internetovom obchode relaxujdoma.sk nakúpite so
zľavami od 12 do 24 % na masážne pomôcky
a 8 % na ostatný tovar. Prostredníctvom spoločnosti Sewex ponúkame 33 % zľavu pri kúpe
monitora dychu pre bábätká Babysense II. Ak
cestujete s HYDROTOUROM, prinášame zľavu
15 až 20 % pri kúpe zájazdu z katalógu LETO
2010 a bonus 40 € z ceny akciového zájazdu.
Zdravý životný štýl
Vďaka partnerovi DEMA bicycles kúpite bicykel so zľavou 9 % a ak ste zaregistrovaný ako
RODINA, dostanete zľavu až 18 % a k bicyklu
prilbu zdarma. Na športové oblečenie a vaky
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z Trek Sportu si môžete uplatniť
zľavu až do výšky 15 alebo
30 %, závisí od typu registrácie v programe. Vo FAST PLUS
nakúpite spotrebnú elektroniku
so zľavou 10 až 20 % pre JEDNOTLIVCA a 20 až 40 % pre
RODINU. Zľavy platia pre
vybraný tovar, napríklad digitálny tlakomer na meranie tlaku
bez návštevy lekára. Ak máte
bábätko, iste oceníte ceny dojčenského tovaru a kozmetiky
znížené od 15 až do 50 %.
Knihy, slovníky, odbornú literatúru či detské rozprávky kúpite
vo Vydavateľstve Príroda až
o 15 alebo 30 % lacnejšie. Pri
kúpe filmov a hudby cez internet z Gorila.sk môžete ušetriť
3,33 € alebo 8 €, záleží na tom,
ako ste sa do programu zaregistrovali. Mamy, staré mamy
a gazdinky sa potešia 15 alebo
30 % zľave v predajni Potten&Pannen, zdravé varenie pozitívne vplýva na zdravotný stav.

Naši partneri
ProCare
moderné polikliniky v Bratislave, Žiari nad Hronom,
Košiciach, Nitre a Seredi
Falck
rehabilitácia v oblasti neurológie, ortopédie, chirurgie a pediatrie
DENTLY
moderné stomatologické centrum NOVÝ
Zen Asian Wellness masáže, relaxačné kúry, skrášľovacie procedúry NOVÝ
Relaxujdoma.sk
web na kúpu masážnych pomôcok NOVÝ
Sewex
distribútor monitoru dychu dieťaťa Babysense II
HYDROTOUR
pobytové a poznávacie zájazdy
DEMA bicycles
bicykle pre celú rodinu
Trek Sport
športové oblečenie a doplnky
FAST PLUS
spotrebná elektronika nielen pre zdravie
HANA
dojčenský tovar a oblečenie pre bábätká
Vydavateľstvo Príroda
knihy pre deti, dospelých a seniorov
Gorila.sk
internetová predajňa filmov, hudby a kníh
Potten&Pannen
kuchynské potreby a sortiment pre zdravé varenie

NOVÝ

Očná optika, a.s.
optické pomôcky podľa požiadaviek
CARDIF
poistenie v čase hospitalizácie
VÚB BANKA
výhodná bezúčelová Flexipôžička hoci
aj na zdravotný zákrok
Zdravá karta
platobná karta, vďaka ktorej sú lieky lacnejšie NOVÝ
Neckermann
zľava 10 a 20 % pri nákupe ľubovoľného sortimentu
Triangel
nakupujte podľa chuti, ušetríte od 10 do 30 € za nákup
Quatro
tovar na splátky so zľavou

Dostupnejšie zdravie
Zdravie sa nedá kúpiť, ale často mu možno
pomôcť. Za niektoré zákroky či operácie treba
platiť z vlastného vrecka. Vieme to, preto v spolupráci s VÚB BANKOU ponúkame 100 % zľavu
z poplatku za poskytnutie bezúčelovej Flexipôžičky a pre registrovaných v Klube RODINA
aj zníženie úrokovej sadzby o 1 % počas celej
doby splácania. S platobnou Zdravou kartou
môžete nakupovať lieky v lekárňach lacnejšie.
Spolu s bankopoisťovňou CARDIF ponúkame
možnosť výhodne si poistiť finančné straty
počas hospitalizácie. Sieť optík Očná optika,

a.s., s pobočkami po celom Slovensku poskytuje
poistencom DÔVERY zľavy od 10 do 50 % na
vyšetrenie refrakčných porúch zraku, na okuliarové šošovky, rámy, sklá, na hotové výrobky,
ale aj slnečné okuliare. Cez partnerov Neckermann, Quatro a Triangel nakúpite široký sortiment za výrazné zľavy.
Všetky podrobnejšie informácie o ponukách
našich partnerov zverejňujeme spolu s podmienkami využívania, výškou zliav a výhod na
vyhody.dovera.sk. 
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Rušno v regiónoch
Spojenie a zjednotenie pobočkovej siete po spojení APOLLA a DÔVERY, zvyšovanie
úrovne servisu pre poistencov či vznik úplne nových krajských pracovísk v Trenčíne
a v Trnave. Týmto žijú pobočky zdravotnej poisťovne v prvom polroku 2010.
Čo bolo
Spojenie pobočkových sietí dvoch
poisťovní bolo náročné po stránke
organizačnej, personálnej aj materiálno-technickej. Zmeny často
vyžadovali sťahovanie či reorganizáciu pobočiek. Pre klientov to
však neznamenalo vážne zmeny,
pretože drvivá väčšina pracovísk zostala v pôvodných priestoroch DÔVERY alebo APOLLA. Len
v niektorých prípadoch sme sa presťahovali na úplne novú adresu.
Popri sťahovaní sme sa sústredili na
kontinuálne zabezpečovanie klientskeho servisu, bežnú prevádzku,
školenia zamestnancov či vybavenie pracovísk. „Všetky tieto zmeny sa
nám podarilo zabezpečiť tak, aby
klienti nepocítili obmedzenia, ktoré
mohli vyplynúť z tohto prechodného
obdobia. Samotné spojenie pobočiek prebehlo plynule a bez väčších
komplikácií. Bolo veľmi dôležité, že

Zmeny niektorých adries
Pracovisko

Pôvodná adresa

Nová adresa od 1. 1. 2010

pobočka

Cintorínska 5, Bratislava

Cintorínska 7, Bratislava

krajská pobočka

Cintorínska 5, Nitra

Coboriho 2, Nitra

pobočka

Nemocničná 1, Šaľa

P. Pázmaňa 30, Šaľa

sme nepodcenili význam komunikácie zmien klientom priamo v ich regióne,“ hovorí manažér odboru predaja zdravotnej poisťovne DÔVERA
Milan Aľakša. Zdravotná poisťovňa
komunikovala zmeny na webovej
stránke, na bezplatnej Zákazníckej
linke 0800 150 150, a prostredníctvom oznamov v regionálnych periodikách.
Čo sa deje
Od začiatku roka fungujú krajské
pobočky v Bratislave, Nitre, Žiline,
vo Zvolene, v Prešove a Košiciach.
V marci sme otvorili novú krajskú
pobočku v Trenčíne na Námestí

Fakty o pobočkách
Spojenie prinieslo nárast počtu pobočiek o štvrtinu.
K dispozícii je sieť 76 pracovísk po celom Slovensku
Delia sa na krajské a „obyčajné“ pobočky,
ktoré zabezpečujú priamy kontakt s klientmi

sv. Anny č. 20, kde klienti nájdu aj
bežnú pobočku. V apríli otvoríme
druhú novú krajskú pobočku, a to
v Trnave na Hlavnej ulici č. 31. Jej
súčasťou bude taktiež klientske pracovisko.
Čo bude
Rozšírením pobočkovej siete a vznikom dvoch krajských pobočiek sa
zmeny nekončia. „Nasledujúce
obdobie by som rozdelil na dve dôležité etapy. V prvej chceme prehodnotiť existujúce priestory niektorých
pobočiek. Našou snahou je zabezpečiť priestory, ktoré sú adekvátne,
reprezentačné a čo najlepšie
dostupné našim klientom. Z tohto
dôvodu budeme pre niektoré pracoviská hľadať ešte vhodnejšie
priestory. Budeme komplexne prehodnocovať sieť pobočiek a nevylučujeme, že do leta tohto roku príde
k ďalším úpravám, ktoré prinesú skvalitnenie klientskeho servisu,“ vymenoval najbližšie plány M. Aľakša. 

Po náročných
týždňoch upokojenie
Dňom, keď z APOLLA a DÔVERY vznikla jedna veľká zdravotná poisťovňa
s 1,4 milióna klientov, sa proces spájania úplne neskončil. Na druhej
strane, po náročných týždňoch prechádza život v poisťovni do „normálu“.
V jarnom období sa naplno venujeme hlavne ročnému zúčtovaniu,
rokovaniu s lekármi o zmluvnej spolupráci v tomto roku a rozširovaniu
ponuky nadštandardných služieb a výhod určených pre poistencov.
 Dňom „D“ bol 31. december 2009. Odvtedy
sa píše história spojenej zdravotnej poisťovne
DÔVERA, ktorá plynulo prebrala zodpovednosť za 1,4 milióna klientov oboch svojich
predchodkýň. Takisto prebrala všetky záväzky
a pohľadávky a medzi jej partnerov patria všetci
platitelia poistného aj poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti bývalého APOLLA aj DÔVERY.
Zrejme najviac vyťažení boli v čase spájania
poisťovní kolegovia na kontaktnom centre a informatici. Operátorky Zákazníckej linky a zamestnanci poisťovne, ktorí zabezpečujú kontakt
a komunikáciu s klientmi, prijímali denne stovky
hovorov a odpovedali na desiatky e-mailov. Najčastejšie otázky smerovali k dostupnosti výhod
a nadštandardných produktov, k možnosti používať pôvodné preukazy poistenca aj po spojení
a k zmene účtov pre platiteľov. Všetky potrebné
informácie sme zverejnili a naďalej sú k dispozícii
na internetovej stránke www.dovera.sk.
Spájanie takých veľkých inštitúcií sa nemohlo
zaobísť bez dočasných odstávok informačného
systému. Sú potrebné na to, aby sa aktuálne aj
historické údaje o všetkých poistencoch, platiteľoch i poskytovateľoch oboch poisťovní dostali
do jedného informačného systému. Okrem
iného sme si dali záležať na tom, aby sme

správne a včas spojili informácie potrebné na
to, aby mohli platitelia podať ročné zúčtovanie
elektronicky.
Takáto migrácia dát nás čaká ešte pred letom.
Potom by už mali byť všetky dáta na jednom
mieste. Poistenci bývalého APOLLA si tak budú
môcť pozrieť vďaka bezplatnej službe Elektronická pobočka svoj kompletný osobný účet
s vykázanou zdravotnou starostlivosťou na ich
meno. Zatiaľ majú, tak ako platitelia, historické
údaje dostupné prostredníctvom E-portálu
APOLLA.
Postupne sa konsolidujú aj pracovné postupy
vnútri poisťovne. Niektoré činnosti, ktoré sa robili
v pobočkách APOLLA, sa presúvajú do servisného a podporného centra v Nitre. Tu sa zabezpečuje podpora pobočkám v oblasti služieb
poistencom, vystavovanie rôznych potvrdení aj
kompletný proces zúčtovania zdravotnej starostlivosti.
Rozšírenie výhod a nadštandardných služieb,
úprava a rozvoj pobočiek v regiónoch, optimalizácia siete zmluvných lekárov a zdravotníckych
zariadení, postupné zefektívnenie prevádzky.
Toto sú naše priority po spojení. Robíme ich tak,
aby ich ocenili naši poistenci, platitelia aj poskytovatelia.
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Pomáhame aj v kríze

Pomôcky:
Aim, se, en,
Ops, Savo,
SE,

Napriek pretrvávajúcej finančnej kríze sme aj na tento rok našli a darovali
peniaze na dobré veci. Teda tým, ktorí robia užitočné a cenné aktivity
a sú odkázaní na pomoc veľkých a silných.

Zavše,
občas
(hovor.)

MPZ áut
Slovenska

Mrkvovitá
rastlina

Odlomil

Šimpanz
(zool.)

Vstúpenie

1. časť
tajničky
Planétka

Zmierniť utrpenie
Nezisková organizácia hospic Plamienok
pomáha smrteľne chorým deťom prežiť
poslednú etapu ich života v domácom prostredí
a následne sa snaží zmierniť pozostalým bolesť
zo straty blízkeho. Lekári, zdravotné sestry,
sociálni pracovníci, psychológovia a duchovní
navštevujú rodiny s chorým dieťaťom priamo
u nich doma. Ako nezisková organizácia tretieho
sektora je plne odkázaná na pomoc druhých.
Plamienku sme tento rok nepomohli prvýkrát,
finančný dar sme mu dali už v minulosti. Vďaka
tomu tohtoročnému môže hospic kúpiť antideku-

Detská fakultná nemocnica v Bratislave sa stará o malých pacientov
z celého Slovenska. Často ide o vážne prípady, ktorým v iných nemocniciach nevedia pomôcť. Preto sme jej v januári 2010 darovali 200-tisíc eur
na to, aby dokončila rekonštrukciu urgentného príjmu pre svojich malých
pacientov. Stavebné práce by sa mali skončiť v priebehu leta 2010.

bitálny matrac pre deti. Bezplatne ho požičiava
do domácností.
Bezplatné sú aj všetky ostatné služby a starostlivosť, ktoré Plamienok smrteľne chorým deťom
a ich rodinám poskytuje. Súčasťou práce Plamienka je aj projekt Denného centra hospicu,
ponúkajúceho oddychovú starostlivosť pre deti
a adolescentov a tiež odborné služby, poradenstvo, pomoc hrového terapeuta, masáže,
spomienkové stretnutia či vzdelávanie v oblasti
paliatívnej starostlivosti.
Splniť veľký sen
Náš poistenec Lukáš Baláži z Nitry má dvadsať
rokov. Diagnóza s názvom spastická kvadruparéza mu nedovolí vstať z invalidného vozíka.
Húževnatosť ani odhodlanie mu však choroba
nevzala. Lukáš sa začal venovať športu pre
telesne postihnutých – boccii. Jeho talent, šikovnosť a obrovská sila sa čoskoro prejavili. Je
dvojnásobným vicemajstrom Slovenska v jednotlivcoch, má za sebou 14 podujatí a na každom
z nich sa umiestnil na stupni víťazov.
Jeho tréner ho navrhol do reprezentačného tímu
na majstrovstvá sveta v Lisabone v júni 2010. Aby
sa mu splnil sen a mohol sa na šampionáte
zúčastniť, potreboval finančnú pomoc. DÔVERA
stála pri ňom. Je obdivuhodné sledovať mladíka,
ktorý napriek nepriazni osudu našiel v sebe silu
a chuť bojovať a bude reprezentovať svoju krajinu. Lukášovi držíme palce a veríme, že sa na
majstrovstvá sveta nielen dostane, ale obsadí

miesto na stupni víťazov.

Autor:
Jozef Blaho

Starorím.
bohyňa
úrody

Číslovka

Oz.liet.
Švédska

Ronenie
(bás.)

Sloní zub

Typ rus.
lietadiel

Škrabka
na pluh

Český
skladateľ

Štvorček
(typ.)

V, vnútri(lek.)

2. časť
tajničky

Tkanina
z umelých
vlákien

Horský
pasienok
v Alpách

Súťaž

V zimnom vydaní sme sa pýtali:

Milé čitateľky a čitatelia,

Koľko balíkov produktov ponúka DÔVERA
po spojení a čoho sa týkajú?

máte v rukách jarné číslo nášho a Vášho
časopisu DÔVERA. Veríme, že v ňom nájdete
mnoho zaujímavých a užitočných informácií,
poučíte sa a inšpirujete zároveň.
Po pozornom prečítaní iste nebude pre Vás
problém napísať nám:

Správna odpoveď je:
Zdravotná poisťovňa DÔVERA ponúka 6 produktových
balíkov: balík očkovaní, balík prevencie pre ženy, balík
prevencie pre mužov, balík nadštandardných služieb, balík
pre tehotné ženy a mamičky a balík výhod.

V akej maximálnej výške prepláca
DÔVERA deťom a dospelým
vakcínu proti kliešťovej
encefalitíde?

Vyžrebovali sme víťazku:
Pani Darina Lopuchovská z Košíc vyhráva víkendový
wellness pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Sliač!
Srdečne jej blahoželáme!

Odpovede posielajte najneskôr do 31.
mája 2010 na adresu: DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Odbor PR DIGITAL PARK II
Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava 5

Zároveň ďakujeme všetkým čitateľom
za odpovede, návrhy a nápady.

Výhercov čakajú zaujímavé ceny.

* Zdravotná poisťovňa DÔVERA
si vyhradzuje právo na zmeny
podmienok súťaže.
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Poisťovňa u vás doma
Ešte pred desiatimi rokmi si len málokto vedel predstaviť, že so svojou
zdravotnou poisťovňou bude komunikovať priamo z pohodlia vlastnej
obývačky, bez nutnosti navštíviť jej pracovisko.
Súčasť bežného života
Elektronická komunikácia sa stáva bežnou súčasťou nášho každodenného života a uprednostňuje
ju čoraz viac ľudí. Či už je to z dôvodu šetrenia
času alebo uprednostňovania komfortu, táto
forma komunikácie získava na obľúbenosti raketovou rýchlosťou. Dobre si to uvedomujú aj banky,
úrady a ďalšie inštitúcie, ktoré sa snažia neustále
zdokonaľovať on-line služby pre svojich klientov.
Začiatky elektronizácie
V zdravotnej poisťovni DÔVERA venujeme
elekronizácii pozornosť už niekoľko rokov.

Elektronická pobočka je:
Bezpečná Je chránená bezpečnostným systémom SSL, ktorý prostredníctvom kódovania chráni
dáta počas elektronického prenosu a súčasne bráni
neoprávnenému prístupu k osobným údajom.
Rýchla Niekoľko „klikov“ a je to. Odoslanie
žiadosti, získanie informácií o našich službách či
zmena osobných údajov vám nebudú trvať viac ako
niekoľko minút.
Pohodlná Umožní vám komunikovať s nami 24
hodín denne z pohodlia vášho domova či práce.
Bezplatná Služba vás nič nestojí. Navyše
ušetríte finančné prostriedky na poštovej korešpondencii, ale aj energiu a čas, ktoré by vás
stála osobná návšteva pobočky.

V roku 2004 sme klientom predstavili a sprístupnili Privátnu zónu, „predchodkyňu“ dnešnej Elektronickej pobočky. Najprv bola určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, od roku 2005
aj poistencom a platiteľom poistného. Odvtedy
sa počet registrovaných používateľov každý rok
zvyšuje.
Bezplatnú službu Elektronická pobočka
neustále skvalitňujeme tak, aby sme všetkým
umožnili rýchlu a jednoduchú komunikáciu
pokrývajúcu čo najviac papierovej agendy.
Plnenie mnohých zákonných povinností uľahčujeme práve prostredníctvom Elektronickej
pobočky. Prístup k osobnému účtu, prehľad
o poskytnutej zdravotnej starostlivosti či podanie
ročného zúčtovania, to je len zlomok z toho, čo
služba poistencom umožňuje. Platitelia môžu
elektronicky podávať mesačné výkazy a hromadné oznámenia, poskytovatelia hlásenia
o hospitalizáciách či rôzne žiadosti. 

Služba Elektronická pobočka na www.dovera.
sk je určená aj tým, ktorí boli do konca roka
2009 poistencami APOLLA. Používateľom
E-portálu APOLLA sme automaticky zaslali prihlasovacie meno a heslo pre vstup do Elektronickej pobočky Na prístup k dátam z obdobia pred
spojením zdravotných poisťovní, teda spred
31. decembra 2009, zatiaľ títo poistenci využívajú E-portál. Po úplnom prenesení všetkých
údajov do spojeného informačného systému
sa už k všetkým údajom dostanú v Elektronickej
pobočke.
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Čo umožňuje Elektronická pobočka:
Je to jednoduché!
ako postupovať?
1 Zaregistrujte sa do Elektronickej pobočky
(EP) na webovej stránke www.dovera.sk.
2 Následne si vyberte používateľskú rolu,
ktorú budete využívať – poistenec, platiteľ
alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
a zadajte identifikačné údaje:
Poistenec – identifikačné číslo (číslo na zadnej strane vášho preukazu poistenca), rodné
číslo a SMS kontakt.
Poskytovateľ – IČO a kód poskytovateľa.
Platiteľ – IČO a jeden z troch symbolov (variabilný symbol, špecifický symbol alebo PSČ).

Po zaregistrovaní bude na adresu poistenca, platiteľa alebo poskytovateľa zaslané
prihlasovacie meno a heslo, nevyhnutné pre
prístup. Platitelia a poskytovatelia zároveň
dostanú aj Zmluvu o zasielaní dokumentov
prostredníctvom elektronickej komunikácie.
3

4 Poistenci si prístup aktivujú zavolaním na
bezplatnú Zákaznícku linku 0800 150 150.
Platiteľom a poskytovateľom aktivujeme prístup po doručení podpísanej zmluvy.
5 Poskytovatelia a platitelia vstupujú do Elektronickej pobočky prostredníctvom grid karty,
ktorá je im zaslaná spolu s prihlasovacími
údajmi. Poistenci na prístup využívajú SMS kód.
6 O registráciu je možné požiadať aj telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke
0800 150 150 alebo mailom na info@
dovera.sk.

Poistenec
 zmenu osobných údajov (meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt,
korešpondenčnú adresu), následne je poistencovi zaslaný preukaz
s novými údajmi
 požiadanie o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
alebo duplikátu preukazu poistenca pri jeho strate
 oznámenie zmeny platiteľa poistného
 prístup k údajom o poskytnutej zdravotnej starostlivosti (výkony,
lieky, zdravotnícke pomôcky, lekári, suma výdavkov)
 sumár práv a povinností poistenca v rámci SR i pri cestách
do zahraničia
 on-line prehľad čakacích listín a prístup k zoznamu
naplánovaných hospitalizácií
 hodnotenie zdravotnej poisťovne a jej služieb
 informácie o našich výhodách a službách
 zadanie objednávky na zavolanie v rámci preventívnej
služby Mamografia
 vyplnenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Platiteľ
 odoslanie dávky výkazov preddavkov poistného a dávky
oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene
platiteľa poistného
 vyplnenie a zaslanie on-line formulárov výkazov preddavkov
poistného a oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa
 prehľad odoslaných elektronických dávok, mesačných výkazov,
hromadných oznámení, nepodaných mesačných výkazov,
zoznam zamestnancov
 kontrolu identifikačných údajov a možnosť nahlasovať ich zmeny
 zmenu nastavenia použitia grid karty
 odoslanie dávok 541 a 542 súvisiacich s ročným zúčtovaním
zdravotného poistenia
Od 1. októbra 2009 sú platitelia, ktorí majú 5 a viac poistencov
poistených v jednej zdravotnej poisťovni, povinní predkladať
mesačné výkazy a hromadné oznámenia v elektronickej podobe,
ak sa so zdravotnou poisťovňou nedohodnú inak.

Poskytovateľ
 kontrolu a nahlásenie zmeny identifikačných údajov,
 zasielanie zúčtovacích dokladov,
 preberanie výsledku zúčtovania,
 komunikáciu prostredníctvom schránky správ,
 zasielanie rôznych žiadostí a oznámení,
 preberanie vyjadrení revízneho lekára k odoslaným žiadostiam,
 systém hospiCOM.
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Každý z nás si vie predstaviť
prácu lekárov. O čom je však
práca revíznych lekárov,
ktorým šéfujete?
Pozícia revíznych lekárov je na
rozhraní záujmov poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a zdrojov
verejného zdravotného poistenia.
Ich základnou úlohou je posúdiť,
či zdravotná starostlivosť, o ktorej
úhradu poskytovateľ poisťovňu
požiadal, zodpovedá potrebe
poistenca a zákonným pravidlám.
Súčasne sú aj advokátmi poistenca.
Chránia jeho financie v záujme
dodržania princípu solidarity, to
znamená, že poistenec dostáva aj
tú najnáročnejšiu zdravotnú starostlivosť v momente, keď ju potrebuje.
Kontroly lekárov sa delia na
interné a externé.
Aký je medzi nimi rozdiel?
Zdravotná poisťovňa má zo zákona
povinnosť kontrolovať lekárov,

JAR 10

www.dovera.sk

nemocnice a iných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Pri tom sa
má zameriavať na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania
prostriedkov verejného zdravotného
poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Kontrola sa z pohľadu zdravotnej poisťovne vykonáva na dvoch miestach
– na pracoviskách poisťovne sa
kontrolujú doklady od poskytovateľov, nimi vedená dokumentácia
a ich technické a personálne vybavenie. Z toho vyplýva aj odpoveď
na otázku. Interné kontroly sa vykonávajú v poisťovni a externé mimo
nej, v ambulanciách, nemocniciach
a podobne.
Na čo sú kontroly zamerané?
Je ich cieľom len ušetriť
finančné zdroje?
Nie je cieľom šetriť, ale sledovať
a zabezpečiť, aby pacienti dostali
všetku zdravotnú starostlivosť

správne. Pri interných kontrolách
revízni lekári využívajú najmä funkcionality informačného systému. Kontrolujú napríklad, či lekári neposkytli
a nežiadajú preplatiť výkony alebo
recepty na lieky, ktoré sú v nepovolených medicínskych kombináciách.
Sledujú tiež, či poskytnutá starostlivosť
prislúcha odbornosti lekára či pracoviska a takisto či je tou správnou v prípade diagnózy pacienta. Zameriavajú sa aj na neodôvodnené presuny
pacienta medzi oddeleniami nemocníc. Pri externých kontrolách revízni
lekári využívajú podklady z interných
revízií, ale predovšetkým svoje medicínske znalosti a vedomosti predpisov súvisiacich s činnosťou zdravotníckych zariadení.
Koľko takýchto kontrol vykoná
zdravotná poisťovňa ročne?
Aký je ich (nielen finančný) prínos?
Kontrol sú stovky. Ich priamy
finančný prínos je 5 – 6 % zo sumy
fakturovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ďalším, nepriamym prínosom je suma, ktorá sa na
faktúrach neobjavila, lebo to neumožnila schvaľovacia činnosť revíznych lekárov. Finančný prínos je však
len jedným z cieľov. Tým základným
je dosiahnuť stav, keď lekári automaticky volia správny liečebný postup
a kvalitu a efektivitu starostlivosti pri
dodržaní všetkých zákonov, odporúčaní a odborných postupov.

manažérom odboru revízií a kontrol
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 manažér odboru revízií a kontrol Branislav Koreň.

Úlohou revízneho systému je skôr
odhaľovať plytvanie a neadekvátne
postupy ako šetriť finančné zdroje.
To následne umožní využiť vzácne
zdroje tam, kde ich pacienti potrebujú.
V zdravotnej poisťovni Dôvera
pripravujeme ambiciózny „preventívny“ program, pri ktorom u každého zmluvného poskytovateľa
ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykonáme v priebehu daného
časového intervalu jednu kontrolnú
návštevu. Tým však nebude narušený cyklus štandardných externých
kontrol. Poznatky z týchto kontrolných návštev budú slúžiť na spresnenie zmluvných podmienok, ale
aj na optimalizáciu siete našich
zmluvných lekárov tak, aby sme
mali zmluvy naozaj s tými kvalitnými
a efektívnymi.
Neurobí si revízny lekár
zo svojich kolegov v praxi
nepriateľov?
V princípe by sa to diať nemalo, aj
keď, samozrejme, určité animozity
vznikať môžu. Sú však väčšinou

založené na nepochopení roly druhej strany, prípadne na falošnom
pocite nadradenosti niektorej zo
strán. Pri správnej vzájomnej komunikácii a dodržiavaní zmluvne dohodnutých pravidiel si všetci zúčastnení
určite uvedomia, že sú na tej istej lodi,
ktorej smer a rýchlosť plavby závisia
od súhry posádky. Lebo tak poskytovateľ, ako aj revízny lekár zastupujúci zdravotnú poisťovňu, sú dvoma
vrcholmi trojuholníka zdravotného
poistenia. Tretím vrcholom je ich spoločný klient – pacient a poistenec.
Slovíčko kríza sa stala
každodennou realitou. Ako sa
dotkne činnosti poisťovne z vášho
pohľadu? Budete viac „škrtať“?
Možno by bolo treba žargónový
výraz „škrtať“ vysvetliť. Všeobecne
sa pod ním rozumie nepopulárne
a negatívne vnímané znižovanie
finančných nárokov poskytovateľov
revíziou – teda neuznaním niektorých vykázaných výkonov. Nie je to
však o svojvoľnom rozhodnutí revízneho lekára alebo o snahe „uškodiť“
poskytovateľovi a pacientovi. Ide

jednoznačne o posilnenie pozície
poistenca. Sú to totiž práve peniaze
poistenca, ktoré revízny lekár svojimi
rozhodnutiami o „škrtaní“ chráni.
Kríza na týchto prístupoch nemôže
nič zmeniť, k horšiemu ani k lepšiemu.
Ideálnym stavom by, samozrejme,
bola taká úroveň vzťahov medzi
zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom, ktorá by „škrtanie“ vôbec
nevyžadovala.
A na záver osobná otázka.
Kedy ste boli naposledy u lekára?
Okrem zubára a očného lekára
som to našťastie doteraz nepotreboval. Snažím sa uprednostňovať preventívne opatrenia. Každé ráno niekoľko minút cvičím, stravujem sa
podľa zásad, ktoré sa považujú za
zásady racionálnej výživy, a za
nemenej dôležitú považujem mentálnu hygienu. Pri prvom príznaku
prechladnutia si radšej na pár dní
ľahnem do postele. A tiež si, celkom
ľudsky, nechcem pridávať robotu
v podobe výkazov zdravotnej starostlivosti o moju osobu... Ale to už by
som tak nezdôrazňoval. J
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Očkovanie proti
kliešťovej encefalitíde
Už začiatkom jari treba myslieť na prevenciu a bezpečnosť zdravia počas
teplých dní. Všetko rozkvitne a na lúkach s krovinami a listnatými stromami
v nadmorskej výške do 800 metrov číha nebezpečenstvo uštipnutia kliešťa.
Na Slovensku je týchto miest mnoho. Ochranu proti kliešťom netreba podceniť.
 Uštipnutie kliešťom zapríčiňuje vážne až smrteľné ochorenie, kliešťovú encefalitídu. Je to horúčkovité ochorenie postihujúce centrálny nervový systém, spôsobuje zápal mozgových blán a mozgu.
Obliekajte si svetlé hladké materiály, nesadajte si
a nelíhajte do trávy. Pomôžu aj repelenty. Najúčinnejšou ochranou je očkovanie. Na jar je naň najvhodnejší čas. DÔVERA prispieva na vakcínu proti
kliešťovej encefalitíde. Poslednú z troch potrebných dávok uhrádza v plnej výške všetkým poistencom. Stačí, ak si v lekárni kúpite všetky tri dávky
predpísané všeobecným lekárom pre deti
a dorast alebo pre dospelých a doklad predložíte

v ktorejkoľvek pobočke DÔVERY . Deťom preplatíme výdavky až do výšky 21,28 €, dospelým
22,68 €. Je potrebné absolvovať kompletnú očkovaciu schému. Poistencom bývalého APOLLA ,
ktorí využili produkt očkovanie proti kliešťovej
encefalitíde pre deti do 18 rokov zadarmo a do
31. januára 2010 si vybrali v lekárni len jednu
alebo dve dávky vakcíny, DÔVERA udelila
výnimku a zabezpečí tak ich bezplatné doočkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Viac podrobnejších informácií nájdete na webovej stránke
DÔVERY v sekcii Nadštandard alebo na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 150 150.


Škola prevencie aj pre dospelých
Lekárska poradňa, zdravá
strava a odporúčané recepty, cvičenie a pohyb, prevencia u lekára.
Toto a mnohé ďalšie nájdete na
portáli Škola prevencie, ktorý je
po spojení zdravotných poisťovní
APOLLO a DÔVERA súčasťou
našej oficiálnej internetovej stránky.
Pre poistencov DÔVERY odporúčame portál detailne preklikať,
objavia tu návody, ako sa o seba

starať a predchádzať chorobám.
V rámci lekárskej poradne
odpovedá na otázky poistencov
primárka interného oddelenia
Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Milosrdní bratia MUDr. Klára Soláriková. Postupne k nej pribudnú
ďalší špecialisti v najvychytenejších
odbornostiach. Nájdete tu aj
kompletnú sériu cvičení s fitneskou
Zorou Czoborovou a tipy na rýchle

a jednoduché cviky do kancelárie.
Pripravili sme tiež odporúčania
fajčiarom a kompletnú ponuku
preventívnych prehliadok, ako
skoncovať s touto neresťou, takisto
kompletnú ponuku preventívnych
prehliadok, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa DÔVERA. Portál
nájdete hneď na hlavnej stránke
webu www.dovera.sk alebo
priamo na www.dovera.sk/sp.
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Ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia
za rok 2009
 Na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia si už poistenci aj platitelia stihli zvyknúť, veď ich čaká tento rok už po
piaty raz. Napriek tomu má táto povinnosť v roku 2010
jednu podstatnú zmenu – je potrebné ho urobiť už o tri
mesiace skôr. K daňovému priznaniu sa tak v rovnakom
termíne pripája aj zúčtovanie zdravotných odvodov, čo
znamená, že pre podnikateľov aj poistencov bude marec
náročný mesiac. S našou pomocou však vôbec nemusí byť
nočnou morou. Aj tento rok sme pre vás pripravili bezplatnú
elektronickú službu, prostredníctvom ktorej tlačivo vyplníme
za vás. K tomu vám ponúkame niekoľko užitočných rád.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA, ktorá je od 31. decembra
2009 právnym nástupcom zdravotných poisťovní DÔVERA
a APOLLO, bude spracovávať ročné zúčtovanie za
rok 2009 poistencov oboch zdravotných poisťovní.
Nezabudnite však na uvedenie správneho kódu zdravotnej
poisťovne:
Poistenci, ktorí sú povinní vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009 a boli poistení v roku 2009
v zdravotnej poisťovni APOLLO, uvádzajú kód ZP 24.
Poistenci, ktorí sú povinní vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009 a boli poistení v roku 2009
v zdravotnej poisťovni DÔVERA, uvádzajú kód ZP 23.
Ak si nesplníte povinnosť podať ročné zúčtovanie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vám
môže uložiť pokutu. Fyzickým osobám, čiže poistencom
do výšky 165 € a právnickým osobám, čiže platiteľom až
do výšky 3 319 €.

Kto má podať ročné zúčtovanie
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá mala
v roku 2009 aspoň jeden deň platné oprávnenie na výkon
samostatnej zárobkovej činnosti; nerozhoduje to, či v roku
2009 vykázala zisk alebo stratu
zamestnanci s „kolísavými príjmami“ počas
roka 2009; kolísavým príjmov je príjem, ktorý v niektorom
z mesiacov bol vyšší ako 2 006,16 eura a v niektorom nižší
ako 2 006,16 eura
samoplatitelia, ak ich príjem bol vyšší ako úhrn minimálnych základov, teda presiahol sumu 2 292,84 eura;
samoplatiteľovi sa do príjmu zohľadňujú aj príjmy z dohôd
vykonávaných mimo pracovného pomeru
poistenci štátu, ak ich príjem bol vyšší ako úhrn minimálnych základov, teda presiahol sumu 2 292,84 eura,
s výnimkou vyňatých príjmov (príjmy z prenájmu, z výkonu
činnosti osobného asistenta, príjmy, z ktorých sa daň
vyberá zrážkou, príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru)

Dôležité termíny

POZOR

31. marec 2010
termín na vykonanie a podanie ročného zúčtovania poistného s príslušnými dokladmi ovplyvňujúcimi kategórie poistenca, ktoré neboli počas roka doručené do príslušnej zdravotnej poisťovne
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30. apríl 2010
termín na oznámenie výšky preplatku
alebo nedoplatku zamestnanca ostatným platiteľom poistného. Výška nedoplatku alebo preplatku sa platiteľom poistného oznamuje, len ak dosiahne sumu 3 eurá

Tlačivo typ C
vypĺňa samoplatiteľ, ktorý nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou ani poistencom štátu a mal príjmy vyššie ako úhrn minimálnych vymeriavacích základov, t. j. sumu 2 292,84 eura.

31. máj 2010
termín na zaslanie oznámenia zamestnávateľa o výške preplatku alebo nedoplatku za jednotlivých
zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie vykonal sám, a tiež
za tých, ktoré mu boli oznámené a doručené ostanými platiteľmi. V oznámení sa uvádzajú iba zamestnanci, ktorí majú
preplatok alebo nedoplatok na poistnom najmenej 3 eurá

Tlačivo typ S s listami SA
vypĺňa poistenec, ktorý
mal v priebehu roka 2009 pohyblivé príjmy ako zamestnanec a zároveň alebo postupne mal dvoch alebo viacerých
zamestnávateľov; počet listov SA závisí od počtu zamestnávateľov

30. jún 2010
termín na zaplatenie nedoplatku na poistnom, ak dosiahne sumu 3 eurá (pre poistencov, zamestnávateľov a zdravotnú poisťovňu). V prípade, ak je výsledkom
vášho ročného zúčtovania preplatok najmenej 3 eurá, zdravotná poisťovňa vám ho zašle v rovnakom termíne. Preplatok
poistného je zdaňovaný 19-percentnou zrážkovou daňou
POZOR Poistenci, ktorí majú odklad podania daňového
priznania, sú povinní do 31. marca 2010 predložiť zdravotnej poisťovni rozhodnutie daňového úradu na predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania. Poistenci
sú povinní podať ročné zúčtovanie v rovnakom termíne
ako daňové priznanie. Lehota na vyrovnanie nedoplatku/
preplatku na poistnom pre poistenca aj pre zdravotnú poisťovňu je tri mesiace odo dňa podania ročného zúčtovania
poistného.

aké tlačivo vyplniť?
V zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR si vyberáte
z niekoľkých typov tlačív:
Tlačivo typ A
vypĺňa zamestnanec, ktorý mal v roku
2009 iba jedného zamestnávateľa.
Tlačivo typ B
vypĺňa samostatne zárobkovo činná
osoba, ktorá mala príjmy z výkonu samostatnej zárobkovej
činnosti a príjmy podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov nad rámec oprávnenia na výkon samostatnej
zárobkovej činnosti.

Tlačivo typ S s listamit SA a SB
vypĺňa poistenec,
ktorý mal v priebehu roka 2009 zamestnanie a zároveň
aj oprávnenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti;
počet listov SA závisí od počtu zamestnávateľov poistenca
v roku 2009
Tlačivo typ S s listami SA a SC
vypĺňa poistenec,
ktorý bol časť roka zamestnancom s pohyblivými príjmami
a časť roka samoplatiteľom s vyššími príjmami (podľa § 5
alebo § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) ako
úhrn minimálnych vymeriavacích základov (počet mesiacov
x 191,07 eura).
Ak bol poistenec samoplatiteľom iba časť mesiaca, minimálny vymeriavací základ sa alikvotne upraví na počet
dní v mesiaci, ktorý bol zamestnancom a nemal pohyblivé
príjmy, ale ako samoplatiteľ mal príjem vyšší, ako je úhrn
vymeriavacích základov za obdobie samoplatiteľa
Tlačivo typ S s listami SB a SC
vypĺňa poistenec,
ktorý mal časť roka 2009 oprávnenie na výkon činnosti
ako samostatne zárobkovo činná osoba a časť roka bol
samoplatiteľom s príjmami vyššími ako úhrn minimálnych
vymeriavacích základov
Tlačivo typ S s listami SA a SD
vypĺňa poistenec,
ktorý bol zamestnancom bez pohyblivých príjmov a zároveň mal aj príjmy z autorských honorárov, príkaznej zmluvy,
spoločníka pozemkového fondu bez právnej subjektivity
vyššie ako úhrn minimálnych vymeriavacích základov, t. j.
suma 2 292,84 eura.
Ročné zúčtovanie typu S môže podávať poistenec, ktorého
príjem je vyšší ako 3 546 eur 12 x 295,50 eura (minimálna
mzda platná v roku 2009).
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Tlačivo typu X s listom XA
vypĺňa zamestnanec, ktorému sa v priebehu roka zmenila sadzba poistného; zamestnanec, ktorý nemal zmenu sadzby poistného, ale jeho príjem za rok bol nižší ako 3 546 eur; zamestnanec, ktorý mal
zmenu sadzby poistného a zároveň jeho príjem za rok bol
nižší ako 3 546 eur
Tlačivo typu X s listom XB vypĺňa zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa v priebehu roka
zmenila sadzba poistného
Tlačivo typu X s listami XA a XB
vypĺňa zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa v priebehu roka zmenila sadzba poistného; zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej sa nezmenila sadzba
poistného, ale jej príjem bol nižší ako 3 546 eur (prioritne sa
prihliada na príjem zo zamestnania; ak príjem zo zamestnania bol napr. 2 240,59 eura a príjem z podnikania 165,97
eura). Neplatí to, ak zo zamestnania mal príjem 3 223,46
eura a z podnikania vykazoval stratu – vypĺňa typ tlačiva
S s listami SA a SB
Tlačivo typu X s listom XC
vypĺňa samoplatiteľ,
ktorý mal príjmy vyššie ako úhrn minimálnych vymeriavacích základov 2 292,84 eura a mal v priebehu roka zmenu
sadzby poistného
Tlačivo typu X s listami XA a XD
vypĺňa poistenec,
ktorý bol zamestnancom a zároveň mal aj príjmy (napríklad
autorské honoráre, príkazná zmluva) a zároveň mal v priebehu roka zmenu sadzby poistného.
POZOR Nie ste si istí, či máte povinnosť podať ročné
zúčtovanie zdravotného poistenia? Alebo potrebujete
poradiť, aké tlačivo si máte vybrať? Ponúkame vám jednoduchý dotazník, ktorý vám na tieto otázky rýchlo odpovie.
Nájdete ho na našej webovej stránke www.dovera.sk.

poradíme, pomôžeme, vyplníme za vás
Môžete si vybrať – buď si editovateľné tlačivá na webovej
stránke www.dovera.sk vyplníte sami, alebo to necháte na
nás. Zvoľte si túto najľahšiu cestu podania ročného zúčtovania – elektronické podanie a väčšinu údajov do tlačiva

ani nemusíte vpisovať. Urobíme to za vás na základe informácií z nášho systému a vy len doplníte niektoré chýbajúce
údaje. Stačí využiť bezplatnú službu Elektronická pobočka
na našej webovej stránke a súhlasiť s dohodou o elektronickej komunikácii. Jediné, čo od vás potrebujeme, je doručiť
nám podpísanú dohodu a vytlačené a podpísané ročné
zúčtovanie. A to najneskôr 5 dní odo dňa odoslania ročného zúčtovania elektronicky.
Osobne môžete ročné zúčtovanie podať v ktorejkoľvek
pobočke zdravotnej poisťovne. Od 15. marca 2010 rozširujeme ich otváracie hodiny a vo vybraných pracoviskách
bude k dispozícii odborné poradenstvo. Zoznam pobočiek,
otváracie hodiny a všetky ďalšie informácie nájdete na
webovej stránke www.dovera.sk. Ročné zúčtovanie môžete
zaslať aj poštou na korešpondenčnú adresu DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.

Úhrada nedoplatkov
Nedoplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie,
vzniknutý na základe ročného zúčtovania poistného za rok
2009, je potrebné uhradiť najneskôr do 30. júna 2010.
Najvhodnejšou formou je úhrada nedoplatku bezhotovostným prevodom alebo formou poštovej poukážky na
uvedené čísla účtov. Na tieto účty uhrádzajú nedoplatky
aj poistenci a platitelia, ktorí boli v minulom roku evidovaní
v zdravotnej poisťovni APOLLO.
Hromadní platitelia (zamestnávatelia)
číslo účtu: 7000 747 747/8180
variabilný symbol: IČO organizácie
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: 13200923 alebo 13200924
(podľa príslušnosti platiteľa poistného k zdravotnej poisťovni
v roku 2009; 23 – DZP a 24 – AZP)
Individuálni platitelia (samoplatitelia a SZČO)
číslo účtu: 7000 464 464/8180
variabilný symbol: rodné číslo
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: 13200923 alebo 13200924
(podľa príslušnosti platiteľa poistného k zdravotnej poisťovni
v roku 2009; 23 – DZP a 24 – AZP)
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Sadzba a suma preddavkov od 1. Januára 2010
Platiteľ

Sadzba (%)

Minimálny predavok (€)

Samostatne zárobkovo činná osoba

14

44,73

samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je uznaná za invalidnú osobu
alebo osobu s mierou funkčnej poruchy viac ako 50 %

7

22,36

Zamestnanec

4

12,30

zamestnanec, ktorý je uznaný za invalidnú osobu alebo osobu
s mierou funkčnej poruchy viac ako 50 %

2

6,15

Samoplatiteľ

14

28,92

samoplatiteľ s mierou funkčnej poruchy viac ako 50 %

7

14,46

POZOR Pri nedodržaní spôsobu úhrady nebudú platby
riadne identifikované a priradené k danému platiteľovi.
POZOR Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie z podaného
ročného zúčtovania poistného za rok 2009 prvý raz od
1. júla 2010. V ročnom zúčtovaní poistného sa vypočítava
preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie na
obdobie od 1. júla príslušného kalendárneho roka, v ktorom poistenec podával ročné zúčtovanie poistného, až do
30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Dobré rady na záver
nezabudnite tlačivo podpísať,
v prípade preplatku uveďte spôsob jeho vrátenia; v prípade bezhotovostného spôsobu uveďte správne číslo
svojho účtu, na ktoré vám zdravotná poisťovňa zašle preplatok, zdanený 19-percentnou zrážkovou daňou,
vyplňte meno a kontakt na osobu, ktorá ročné zúčtovanie vykonala; v prípade, že je potrebné v ročnom zúčtovaní
niečo dožiadať alebo opraviť, budeme kontaktovať osobu,
ktorá tlačivo vypĺňala,
nezabudnite, že zdravotnej poisťovni je potrebné oznámiť akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na určenie výšky
poistného (napr. odchod do dôchodku, začiatok podnikania a pod.).

Všetky informácie týkajúce sa ročného zúčtovania a platenia poistného nájdete na našej webovej stránke www.
dovera.sk. Poradíme vám aj na info@dovera.sk alebo na
bezplatnej Zákazníckej linke 0800 150 150.
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Lieky účinne a správne
Lekárov a zdravotnú poisťovňu spája spoločný záujem – zabezpečiť čo
najlepšiu zdravotnú starostlivosť a služby pre pacientov. K tomu patrí aj
liečba v súlade s osvedčenými celosvetovými postupmi a platnou legislatívou.
Je životne dôležité, aby pacienti dostali zdravotnú starostlivosť tak, ako to
garantujú a spresňujú tieto záväzné normy.
Najlepšia prax
Jedným z takýchto kľúčových
predpisov sú takzvané indikačné
obmedzenia. Vydáva ich Ministerstvo zdravotníctva SR. Vznikajú na
základe najlepšej praxe a poznatkov z domova i zo zahraničia. Na
ich tvorbe sa zúčastňujú odborníci zo
všetkých špecializačných odborov.
Indikačné obmedzenia bližšie
určujú, ako a za akých podmienok
správne a v súlade s legislatívou
predpisovať lieky, zdravotnícke
pomôcky a dietetické potraviny.
Sú významné pre lekárov a lekárnikov, ale aj pre zdravotné poisťovne.
Tie majú totiž povinnosť sledovať
ich dodržiavanie a preplácať len
zdravotnú starostlivosť poskytnutú
plne v súlade s týmito pravidlami.
Neschválenie lieku, pomôcky alebo
dietetickej potraviny predpísaných
v rozpore s týmito obmedzeniami
preto nie je nástrojom na šetrenie.
Je to o elementárnom dodržiavaní legislatívy v záujme zdravia
pacienta.
Kde ich nájsť
Aktualizované indikačné obmedzenia sa objavujú každý štvrťrok vo

vestníku Ministerstva zdravotníctva
SR vo forme:
opatrenia, ktorým sa vydáva
zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného
zdravotného poistenia (v časti B sú
zoradené lieky, ktorých sa indikačné
obmedzenia týkajú, podľa ATC skupín a účinných látok)
opatrenia, ktorým sa vydáva
zoznam dietetických potravín plne
uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe
verejného zdravotného poistenia
(v časti 1 pod názvom Limity)
opatrenia, ktorým sa vydáva
zoznam zdravotníckych pomôcok
plne uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného
poistenia
Všeobecne záväzné
Vyššie spomenuté opatrenia majú
charakter všeobecne záväzného
právneho predpisu. Povinnosťou
lekárov je dodržiavať ich a povinnosťou zdravotnej poisťovne je to sledovať. Na tento účel má zdravotná
poisťovňa právo vyžadovať od

lekárov kópiu originálnych výsledkov vyšetrení. V DÔVERE sa snažíme
plniť túto povinnosť dôsledne a zodpovedne.
Indikačné obmedzenia pomáhajú
zabezpečiť, aby pacienti dostali
kvalitnú a správnu liečbu podľa
osvedčených a odporúčaných
postupov. Veríme, že je to aj pre lekárov kľúčové východisko a takto spoločne prispejeme k tomu, že sa
nebude plytvať vzácnymi zdrojmi na
liečbu, ktorá je v rozpore s najlepšou
praxou a s platnou legislatívou
a môže ohrozovať zdravie ľudí. Ale
že sa peniaze plnohodnotne využijú
na potrebnú a správne poskytnutú
zdravotnú starostlivosť.
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Kríza je tu stále.
Treba sa jej báť?
To, že minulý rok hospodárska kríza zasiahla celú spoločnosť zdravotníctvo
nevynímajúc, je neodškriepiteľný fakt. Rok 2010 nebude iný. Je to signál,
že sa majú poistenci, pacienti alebo lekári niečoho obávať?
Súvislosti a čísla
Kríza negatívne ovplyvňuje množstvo finančných zdrojov v zdravotníctve. Na peniaze, ktoré
môžu vyzbierať zdravotné poisťovne, najviac
vplýva výška nezamestnanosti a priemerných
miezd. Čím sú nižšie, tým menej financií majú
zdravotné poisťovne teoreticky k dispozícii.
Dôležitou je aj platobná disciplína, teda ako
poctivo odvádzajú poistné všetci tí, ktorým táto
povinnosť zo zákona vzniká.
Už vlani sa negatívne vyvíjala nezamestnanosť
aj platobná disciplína. Počet ľudí bez práce na
Slovensku stúpal a inak to nemá byť ani tento
rok. Počet nezamestnaných poistencov, za ktorých platí štát, v DÔVERE evidentne narástol.
Dobre na tom nie je ani disciplína platiteľov. Aj
preto úspešnosť výberu poistného v zdravotnej
poisťovni DÔVERA v roku 2009 klesla medziročne z 98 % na 95 %. Zároveň sa zvýšil počet
dní, za ktoré nám platitelia uhrádzali poistné.
Keď to zhrnieme, daňové príjmy zdravotnej
poisťovne DÔVERA narástli v roku 2009
v porovnaní s rokom 2008 o 5,4 %, no zároveň
výdavky na zdravotnú starostlivosť pre poistencov stúpli o 7,3 %.
Dôsledky v prístupe
„Už minulý, krízový rok sa nám osvedčil opatrný
a skôr konzervatívny prístup k tvorbe rozpočtu.
Považujeme to za zodpovednejšie nielen voči
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poistencom, ale najmä voči lekárom, nemocniciam a ostatným zmluvným poskytovateľom.
Chceme byť pre nich spoľahlivý partner, ktorý vie
plniť to, k čomu sa zaviaže v zmluvách,“ vysvetľuje riaditeľ úseku financií zdravotnej poisťovne
DÔVERA Radomír Vereš.
Táto informácia je kľúčová pre lekárov, nemocnice a ďalšie zmluvné zariadenia. Znamená to
pre ne, že po rokoch, keď boli zvyknutí na výraznejšie nárasty cien a platieb, takýto priestor, žiaľ,
nevznikne.
Pacienti, naopak, obavy mať nemusia. Hoci
vývoj nie je optimistický, DÔVERA je vďaka
rozumnému hospodáreniu, efektívnej prevádzke
a dôslednej nákupnej politike a revíznym kontrolám finančne silná a stabilná zdravotná poisťovňa, ktorá svojim poistencom plynulo zabezpečuje potrebnú zdravotnú starostlivosť, či už akútnu
alebo plánovanú. Má na účte dostatok finančných prostriedkov, posilnila aj rezervný fond.
A čo sa týka efektivity, vďaka spojeniu APOLLA
a DÔVERY bude zdravotná poisťovňa tento rok
potrebovať na svoju prevádzku menej peňazí,
ako stála prevádzka oboch poisťovní pred
spojením. A to aj po zohľadnení mimoriadnych
jednorazových nákladov, ktoré pri spájaní vždy
vzniknú. Celkovo by mala prevádzka poisťovne
vyjsť na 31 mil. €, čo je v porovnaní s rokom 2009
úspora 3 mil. €. Naplno sa úspory z rozsahu prejavia v roku 2011.

Lekári a nemocnice
Začiatok roka 2010 sa niesol v znamení požiadaviek menších nemocníc na plošné zvýšenie
platieb od všetkých zdravotných poisťovní od
1. apríla. Hlavným dôvodom boli chýbajúce
peniaze manažmentu nemocníc na zvýšenie
platov zamestnancov. Po nesúhlase poisťovní
Asociácia nemocníc Slovenska odporučila
svojim členským nemocniciam nepokračovať
v zmluvách alebo ich rovno vypovedať. „Myslíme si, že vypovedanie zmlúv nie je spôsob, ako
v čase krízy riešiť platy zdravotníkov,“ zareagoval
riaditeľ úseku nákupu v DÔVERE Martin Kultan.
Aj vzhľadom na očakávaný vývoj rozpočtu
a zdrojov tento rok bude DÔVERA s nemocnicami rokovať tak ako každý rok, teda k 1. júlu.
Vtedy sa totiž končí platnosť aktuálnych zmlúv.
„Dovtedy uvidíme, či sa naše odhady tohtoročného rozpočtu potvrdia. Na základe toho
budeme poznať naše možnosti pri rokovaniach
o zmluvách. K maximalizácii zdrojov budeme pristupovať aktívne, budeme klásť ešte väčší dôraz
na to, aby všetci platitelia odvádzali na zdravotné poistenie správnu sumu a včas a aby nechýbali peniaze na zdravotnú starostlivosť pre to, že
platitelia si túto svoju povinnosť neplnia a odvody
neplatia,“ hovorí M. Kultan.
Dodáva, že výhodný vývoj inflácie, teda cien
najmä energie a potravín, ale aj úspory v liekovej politike a rezervy v efektivite vytvárajú pre
nemocnice priestor na to, aby samy našli vnútorné zdroje na zvýšenie platov.
A čo pacient?
Vypočuť si v televíznych správach alebo prečítať
v novinách, že nemocnica vypovie zmluvu zdravotnej poisťovni, môže znieť hrozivo. V skutočnosti je však realita oveľa pokojnejšia. DÔVERA
má platné zmluvy s nemocnicami minimálne do
konca júna 2010. Aj keby niektoré zdravotnícke
zariadenie zmluvu vypovedalo, do 30. júna sa

o pacientov stará tak ako doteraz a poskytuje
im kompletnú akútnu aj plánovanú starostlivosť.
O tom, ako bude fungovať zmluvná spolupráca od júla 2010, budú zdravotná poisťovňa
a nemocnice spoločne rokovať.
„Tak či tak sme plánovali po spojení s APOLLOM
upravovať zmluvné podmienky a s nemocnicami
uzatvárať nové zmluvy. Takže ak by nemocnice

vypovedali zmluvy, využijeme tento priestor na
vyrokovanie nových zmlúv od 1. júla. Vypovedanie zmlúv preto nepovažujeme za nič neštandardné, je to skôr formalita,“ upokojuje poistencov M. Kultan.
Potvrdzuje, že zdravotná poisťovňa pre poistencov dlhodobo vyberá kvalitných a efektívnych
lekárov a nemocnice. Ako prvá a zatiaľ jediná
zdravotná poisťovňa na Slovensku zverejňuje
komplexné hodnotenie zdravotníckych zariadení a inak to nebude ani tento rok, keď spracuje
všetky minuloročné dáta. Dlhodobo podporuje
filozofiu, že kvalitnejší a efektívnejší poskytovatelia majú byť odmeňovaní výhodnejšie. Podľa
tejto filozofie sa pri nákupe zdravotnej starostlivosti aj riadi. 
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Poradňa pre mamičky

Lekár radí:

Aby sa vaše deti stále usmievali,
nesmiete dovoliť, aby sa im niečo stalo. Myslíme úrazy,
ktoré sú v detskom veku veľmi časté. Nekompromisné
štatistiky hovoria, že úrazy sú najčastejšou príčinou smrti
detí a postihnú každé piate až šieste dieťa. Je veľmi
smutné, že viac ako 40 % týchto nehôd sa stáva práve
v domácnosti, kde by dieťa malo byť pod dozorom rodičov. Zvedavé, hravé, ale zároveň neopatrné, nevypočítateľné a neskúsené deti sa stále vyvíjajú, učia. Ich strážnym anjelom je preto rodič, starý rodič, krstní rodičia či
starší súrodenec, ktorý dokáže predvídať, odhadnúť
riziko a následky. Aj banálne udretie hlavičky u dojčaťa
pri páde z postieľky môže mať fatálne následky.
U detí do 1 roka je riziko udusenia vankúšom, zvratkami
či šnúrkou od cumlíka. Veľmi časté bývajú pády z postieľok, zo schodov či vdýchnutie korálikov, guľôčok,
orieškov alebo iného drobného cudzieho telesa.
Vyšší vek prináša riziko obarenia vriacou vodou, popálenín, pádov z rôznych výšok, utopenia. Nebezpečné sú
otravy liekmi alebo chemikáliami, preto ich nikdy nenechávajte v dosahu detí. Nepozornosť má za následok
dopravné či športové úrazy.
Prevencia úrazov nemôže znamenať izoláciu dieťaťa,
nemôžete mu zakázať prirodzený pohyb, šantenie,
hravosť. Na mieste je ochrana pred nebezpečenstvom,
používanie ochranných pomôcok, ako sú prilby, chrániče chrbtice, zápästí a kolien pri športe. Taktiež vaša
predvídavosť, ktorej učte aj svoje dieťa. Cvičte jeho i svoj
postreh, ukážte mu, čo je správne a čo nie. Naučte ho,
že hazard s vlastným zdravím nie je namieste a môže
mať naozaj katastrofálne následky.
Nech vás a vaše detičky úrazy
a starosti len obchádzajú.
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.
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Umelé oplodnenie alebo IVF – in vitro fertilizácia
Mať dieťa je prirodzenou túžbou väčšiny manželských alebo partnerských
zväzkov. Jedným sa naplní rýchlo, ďalším ani po rokoch. Počet párov, ktoré to
šťastie nemajú, v súčasnosti stúpa. Ak sa partnerom nedarí splodiť dieťa, medicína
prináša mnoho spôsobov liečby neplodnosti a metód, ako vytúženému potomkovi
pomôcť na svet. O pomoci zdravotnej poisťovne v liečbe neplodnosti rozpráva
revízny lekár DÔVERY, gynekológ MUDr. Dezider Kluka.
Príčiny
Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť
otehotnieť po roku pravidelného nechráneného
pohlavného styku. Príčin je mnoho. U ženy môže
byť zapríčinená genetickou, hormonálnou alebo
imunologickou poruchou, ale aj infekciou. Taktiež
môže byť psychicky podmienená alebo zapríčinená „vyčerpaním vaječníkov“, prípadne zmenou
štruktúry – anatómie ženských pohlavných orgánov v dôsledku zápalov, operačných výkonov
a pod. Mužská neplodnosť môže mať niektoré
rovnaké príčiny ako ženská alebo ju zapríčiní
nepriechodnosť semenovodov, nezostúpenie
semenníkov do mieška a rôzne vývojové chyby.
Spôsob
V takejto situácii existuje riešenie. Centrá asistovanej reprodukcie poskytujú párom pomoc pri
neplodnosti. Na Slovensku ich je sedem, tri v Bratislave, tri v Košiciach a jedno v Martine.
Pomoc zdravotnej poisťovne
Liečba neplodnosti môže byť zdĺhavá i finančne
náročná. Záujem o ňu medziročne stúpa, páry
navštevujú centrá asistovanej reprodukcie čoraz
častejšie.

Aký je postup?
Predtým, ako sa pár dostane do niektorého
z centier asistovanej reprodukcie, ošetrujúci
lekár musí napísať odporučenie. Partneri spolu
navštívia lekára, ten urobí potrebné vyšetrenia.
Napíše a doručí zdravotnej poisťovni Žiadosť
o úhradu výkonov asistovanej reprodukcie zo
zdravotných dôvodov. O úhradu každého cyklu
je potrebné požiadať osobitne. Spolu so žiadosťou je nutné predložiť aj Návrh na úhradu
asistovanej reprodukcie metódou IVF. Návrh
vypisuje centrum asistovanej reprodukcie, v ktorom sa bude navrhnutá liečba realizovať.
Revízni lekári zdravotnej poisťovne žiadosť
posúdia a po splnení všetkých podmienok
schvália. DÔVERA nestanovuje limity, žiadosti
posudzuje plynulo a individuálne a umelé
oplodnenie poistenke preplatí.
Zdravotná poisťovňa DÔVERA prepláca
z verejného zdravotného poistenia kompletný
cyklus umelého oplodnenia s prenosom embryí
spolu s čiastočnou úhradou za lieky potrebné
k umelému oplodneniu ženám do 39. roku veku.
Pacientka má zákonný nárok pri zdravotnej indikácii a splnených podmienkach na maximálne
tri cykly. Zákon neukladá povinnosť prepla-

tiť všetky tri, DÔVERA však pacientkam liečbu
uhrádza. S centrami asistovanej reprodukcie má
DÔVERA zmluvy na tri výkony:
 jeden cyklus pred odberom oocytov,
 jeden cyklus s odberom oocytov na
in vitrofertilizáciu bez prenosu embryí,
 jeden komplexný cyklus s prenosom embryí.
Vyšetrenia, ktoré sú potrebné pred samotným
zákrokom, sú v niektorých centrách asistovanej
reprodukcie zdarma, čiže sú pokryté platbou
od zdravotnej poisťovne,. Inde si za ne musia
pacientky zaplatiť z vlastného vrecka.
Za čo budete doplácať?
Napríklad za niektoré chirurgické metódy získavania spermií u sterilizovaných mužov alebo za
umelé oplodnenie u žien, u ktorých je neplodnosť zapríčinená predchádzajúcim umelým prerušením tehotenstva z iných ako zdravotných príčin. Niektoré centrá si nechávajú zaplatiť za
vyšetrenia, ktoré sú potrebné k výkonu umelého
oplodnenia. Suma sa môže pre pacientku vyšplhať až na stovky eur. Za lieky pacientka tiež
dopláca, avšak väčšinu, rádovo okolo 70 %
ceny lieku prepláca zdravotná poisťovňa.  
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Soľ nad zlato?
Kuchynská soľ patrí k najstarším ochucovadlám potravy.
V našich končinách aj k najrozšírenejším. Nemať doma
zásobu soli bolo ešte nedávno znakom chudoby.
Skúsené gazdiné vravievali: „Radšej budeme jesť
nemastné zemiaky, ale posolené!“ Aký má názor lekár
odborník? Soliť či nesoliť? Rozpráva diabetologička
MUDr. Adriana Ilavská z diabetologickej a metabolickej
ambulancie Medispektra v Bratislave.
Soľ treba, ale...
Platí aj dnes známy výrok z rozprávky – soľ nad
zlato? Nie úplne.
Kuchynská soľ je chemicky chlorid sodný.
Jednotlivé jej zložky, sodík a chlór, sú pre život
človeka nevyhnutné, lebo patria k hlavným
minerálnym látkam. V ľudskom organizme sa
spolupodieľajú na udržiavaní stálosti vnútorného prostredia, vnútrobunkových aj medzibunkových tekutín, osmotického tlaku, regulácii
dráždivosti nervov a svalov.
Aby boli tieto funkcie zabezpečené, musí byť
denný príjem soli asi 0,2 – 0,5 g.
Toto množstvo je však prirodzene obsiahnuté
v potravinách v ich základnej podobe. Ochucovanie soľou nemá teda medicínsky význam.
Ľahký zvyk
Túžba po slaných jedlách nemá príčinu v jej
nedostatku v organizme. Na základe skúseností si človek vypestuje zvyk na určitú chuť,
ktorá sa mu neskôr stane normou. Množstvo
konzumovanej soli je určené individuálne
a závisí od pôžitku zo slanej chuti. Vnímaniu
slanej chuti sa dá ľahko naučiť, ale aj odnaučiť.
Množstvo prijímanej soli, presnejšie množstvo
sodíka v nej obsiahnutej, priamo ovplyvňuje

úroveň nášho zdravia. Vplýva na výšku krvného tlaku, nepriaznivo ovplyvňuje riziko
infarktu myokardu (srdcového infarktu),
náhlych cievnych mozgových príhod (ľudovo
mozgovej porážky), poškodenie obličiek či
sietnice oka.
Nad maximom
Odborníci v oblasti výživy odporúčajú maximálne 2 – 4 g kuchynskej soli denne. Na Slovensku je však situácia hrozivá. Dlhodobo vysoko
prekračujeme odporúčané množstvá – denný
príjem chloridu sodného je u žien vyše 10 gramov a u mužov dokonca v priemere takmer 14
gramov! Niet sa čo čudovať desivému faktu, že
každý druhý človek na Slovensku zomiera na
srdcovo-cievne ochorenia. Dĺžka života Slovákov patrí medzi najkratšie v Európe.
Vo svete
Vyspelé krajiny prikročili k razantnému kroku,
cielene znižujú obsah soli v potravinách. Aj firmy
sa prispôsobili novým požiadavkám, vyrábajú
rôzne diétne soli, v ktorých je znížený alebo
dokonca nulový obsah sodíka. Typická chuť
takejto soli je dosiahnutá pridaním chloridu draselného alebo zlúčenín s obsahom horčíka. Aj
tieto opatrenia spôsobili, že v iných krajinách je
priemerná dĺžka života až o 12 rokov dlhšia.
Soliť či nesoliť?
Všetkého veľa škodí. Príjem kuchynskej soli je
nutné obmedziť znížením jej spotreby a používaním prípravkov so zníženým obsahom sodíka.
Tým môžeme predchádzať rôznym zdravotným
komplikáciám. Človek dlhodobo zvyknutý na
výraznú slanú chuť sa obyčajne ľahko neodnaučí. Menej solená alebo dokonca neslaná
potrava mu pripadá úplne iná, bez chuti. Preto je
dobré včas a postupne zredukovať príjem soli
pri príprave jedál.


Opatrenia pri vysokom krvnom
tlaku a ochorení obličiek
 obmedziť príjem sodíka vo forme kuchynskej soli
na 2 – 4 g denne
 obmedziť príjem sodíka vo forme konzervačných
látok (údené výrobky, potraviny konzervované
glutamánom sodným – práškové polievky
a omáčky, niektoré koreniny)
 obmedziť príjem slaných výrobkov (zemiakové
lupienky, slané pečivo, niektoré druhy syrov)
 kombinovaním chuťovo menej výrazných potravín
s chuťovo výraznejšími znížiť potrebu solenia
 v prípade vysokého krvného tlaku zvýšiť príjem
draslíka hlavne v podobe ovocia a zeleniny
 namiesto kuchynskej soli je zdravšie (a pre
gurmánov aj lahodnejšie) objaviť korenistú chuť
byliniek (oregáno, majorán, koriander, tymián,
kardamón, bazalka, rozmarín, rasca, muškátový
orech), ktoré dávajú pokrmu novú arómu a chuť
 používať soľ so zníženým
obsahom sodíka

Hmotnosť soli odmeraná
na lyžičky a lyžice
 rovná kávová lyžička = 5 g soli
 vrchovatá kávová lyžička = 9 g soli
 rovná polievková lyžica = 20 g soli
 vrchovatá polievková lyžica = 30 g soli
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Päť elementov
Základom čínskej medicíny je teória piatich elementov – drevo, oheň, zem, kov a voda. Každý
prvok reprezentuje vybrané orgány v ľudskom
tele. Drevo (pečeň, žlčník) plodí oheň (srdce,
tenké črevo), oheň plodí zem (slezina, žalúdok), zem plodí kov (pľúca, hrubé črevo), kov
plodí vodu (obličky, močový mechúr) a voda
plodí drevo. Jednotlivé prvky sa vzájomne premáhajú. S týmito prvkami sú späté nielen naše
orgány, ale aj chute, city a farby.

Ako liečia Číňania
Keď sa v Číne rodili začiatky lekárstva, písalo sa tretie tisícročie pred
naším letopočtom. V súčasnosti, v ére drahých liekov, moderných prístrojov
a exkluzívnych operačných sál, sa paradoxne čoraz viac ľudí vracia
k prvopočiatkom liečby. Liečby bez liekov a skalpelov. Tomuto trendu sa
nevyhýba ani Slovensko.
Najväčšie riziko? Netrpezlivosť
Tradičná čínska medicína patrí medzi hlavné
prúdy alternatívnej medicíny. Nenahrádza klasickú liečbu, skôr ju dopĺňa. Využíva akupunktúru, akupresúru, dietetiku, moksovanie a fytoterapiu, teda liečbu bylinami. Tak ako všetky
druhy alternatívnej medicíny, aj tá čínska sa na
človeka pozerá ako na celok a nesnaží sa liečiť
iba jeden jeho problém. Preto sa vždy posudzuje súvislosť s celým telom, pričom choroba
je príznakom nerovnováhy v tele. Tradiční čínski lekári zároveň vnímajú človeka ako súčasť

prírody, ktorá na neho vplýva. Prejavuje sa to
napríklad vplyvom ročných období na rôzne
orgány.
Cieľom pritom nie je liečiť následky, ale hľadať
prameň choroby a sústrediť sa naň.
Hovorí sa, že najväčším rizikom pre pacientov, ktorí si vyberú alternatívu pred klasickou
liečbou, nie je ich nedôvera v túto liečbu, ale
netrpezlivosť. Neuvedomia si, že nie je možné
rýchlo vyliečiť problémy a chronické choroby,
ktoré sa v ich tele vyvíjali dlhodobo a postupne
sa zhoršovali.

Dva princípy
Teóriu piatich elementov dopĺňa teória
dvoch protikladných princípov jin a jang.
Ich rovnováha znamená harmóniu. Vzájomným pôsobením jin a jang sa vysvetľuje aj
akýkoľvek pohyb a vývoj. Ženský princíp jin
predstavuje chlad, tmu, pasivitu, sťahovanie,
hmotu, polohu dole. Mužský princíp jang
predstavuje energiu, vzostup, polohu hore,
teplo, svetlo, aktivitu, rozširovanie, vonkajšok. Ak jeden princíp prevláda, rovnováha
je narušená a objavia sa chorobné príznaky.
Jednota protikladov vytvára princíp čchi. Čchi
je energia, hybná sila, podstata života. Čchi
prúdi v tele v dráhach, ktoré predstavujú sieť
kanálov. Čínska medicína pozná 12 hlavných
dráh a na všetkých sú rozmiestnené akési dráždivé body. Prostredníctvom nich sa liečiteľ kontaktuje s čchi.
Prevencia
Základom čínskej medicíny nie je len liečba, ale
prevencia. A to prevencia správnou životosprávou. Tá je vnímaná ako liek, pretože udržiava
rovnováhu a harmóniu v ľudskom tele. Riadi sa
princípom všetko s mierou.
Hoci si v našich zemepisných šírkach možno
pod čínskou medicínou ako prvé predstavíme
akupunktúru či akupresúru, v Číne patrí medzi

prvoradé liečenie pomocou bylín a rastlín.
Čínske lekárstvo pozná nespočetné množstvo
receptúr.
Diagnostika
Pri terapii či už klasickou alebo alternatívnou
medicínou je kľúčovým bodom vedúcim
k úspechu liečby správna diagnostika. Diagnostika tradičnej čínskej medicíny sa pozerá na
pacienta ako na unikátny celok. Pozorovaním
prejavov ochorenia hľadá ich príčinu. Až po jej
stanovení je možné pristúpiť k liečbe.
Masáže
Aj keď masáže nie sú priamo liečebnou metódou, sú vhodnou doplnkovou terapiou. Či už je
to reflexná masáž chodidiel, thajská alebo aromaterapeutická masáž, lymfodrenáž, lotos
masáž alebo shiatsu, každá prinesie pocit ľahkosti, uvoľnenia a novej chuti do života. 


Čínska medicína na Slovensku
Prvá klinika alternatívnej medicíny na Slovensku,
ktorá využíva aj postupy tradičnej čínskej medicíny, sa volá Terra medica. V bratislavskom Digital
Parku je pacientom k dispozícii od minulého roka.
Špecialisti z kliniky sa venujú čínskej diagnostike,
tradičnej čínskej medicíne, fytoterapii, psychoterapii
a množstvu rozmanitých masáží.
O pacientov sa starajú psychoterapeuti s tradičným
vysokoškolským vzdelaním. Medzi terapeutmi sú
aj takí, ktorí vyštudovali západnú medicínu a po
nadstavbe sa venujú tiež tradičnej čínskej medicíne.
„Rozdiel je najmä v tom, že upustili od liečby liekmi.
Lieči sa najmä teplom, tlakom, bylinkami a vždy sú
to neinvazívne metódy,“ vysvetľuje riaditeľka kliniky
Jana Červenáková. Upozorňuje však, že tento
spôsob nie je vhodný na úplne všetky
zdravotné problémy.

27

28

JAR 10

Infoservis
Zdravý
život

www.dovera.sk

www.dovera.sk

Infoservis

Jarná očista alebo
ako zobudiť telo po zime

do kúpeľov
po spojení poisťovní

Tak ako príroda okolo nás, aj my sa na jar prebúdzame k novému životu.
Pomôcť nám môže aj správne vybraná a upravená strava.

Poistenci DÔVERY majú k dispozícii 28 zmluvných kúpeľných zariadení.
Poradíme vám, ak sa do niektorého chystáte.

Dôležitá strava
Ľudský organizmus sa v zime sústredí na to, aby
sa zahrial. Nečudo, že inštinktívne siahame
po energeticky výdatnejšej strave. Ťažké jedlá
a sladkosti nám pomáhajú vyrovnávať pocit
chladu a deficit svetla a tepla. Aj preto nás prvé
slnečné lúče inšpirujú k jarným kúram, k prečisteniu tela aj duše. Strava je jedna z najdôležitejších
vecí, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav. Presedlať
na zdravšie stravovanie pritom nie je vôbec zložité. Ponúkame vám niekoľko jarných tipov.

Na aké náklady sa má pacient
v kúpeľoch pripraviť?
Poplatky určuje zákon. Keďže
pacientom s diagnózami zo skupiny
A prepláca zdravotná poisťovňa
v plnej výške procedúry, ubytovanie
aj stravu, sami si hradia len cestovné
a zákonom stanovený kúpeľný
poplatok 1,66 € za deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta
ako jeden deň. Pacienti s diagnostikovaným ochorením zo skupiny B si
financujú ubytovanie a stravu. Výšku
týchto poplatkov reguluje Ministerstvo zdravotníctva SR. Pacienti v skupine B si sami hradia aj cestovné
a kúpeľný poplatok.

Jarná zelenina
S jarnými dňami pribúda okolo nás zelene a rozširuje sa ponuka čerstvej zeleniny a ovocia. Skúste
sladkosti nahradiť ovocím, ktoré obsahuje zdravý
cukor. K nedeľnému obedu vynechajte klasickú
prílohu a nahraďte ju zeleninou. Jarná cibuľka
s reďkovkou doplnená bylinkami a ochutená
ovocným či balzamikovým octom ideálne doplní
mäsové jedlá upravené prírodným spôsobom.
Vhodnou kombináciou je aj ryža s koreňovou
zeleninou, vo forme zeleninového rizota. Pri
všetkých uvedených pokrmoch je dôležité upravovať zeleninu čo najkratšie, aby sa zachovala
hodnota jej živín. Správnym krokom je vylúčiť
z jedálnička bielu múku a nahradiť ju celozrnnou.
Dobrý pocit na seba nenechá dlho čakať.
Bez soli a bez tuku
Dospelý človek by mal denne skonzumovať pri-

bližne 4 gramy soli, deti ešte menej. Keďže už
niektoré potraviny obsahujú pomerne vysoký
podiel soli, mali by ste sa vyvarovať neprimeranému soleniu. Preferujte morskú soľ, dochucujte
bylinkami a korením. Pri tepelnej úprave zohrávajú dôležitý fakt aj samotné nádoby. Využívajte
predovšetkým tie s nepriľnavým povrchom, ktoré
vyžadujú minimálne množstvo, príp. žiadny tuk.
Najzdravšou formou je úprava jedla na pare.
Zdravie z prírody
Na jarnej prechádzke si natrhajte bylinky, prípadne si ich zasaďte priamo na balkóne. Vďaka
tomu si môžete obed ochutiť čerstvou bazalkou,
tymianom z kvetináča, petržlenom či pažítkou.
Vychutnajte si čaj z čerstvej mäty. V prípade, že
o týždni špargľových jedál v našich reštauráciách ste dosiaľ iba počuli, neváhajte a skúste
jednoduché a na čas veľmi nenáročné jedlá
z tejto pochúťky. Tá totiž okrem nízkej kalorickej
hodnoty a množstva zdraviu prospešných živín
aj fantasticky chutí.
Inšpirujte sa
Zdravé jedlá nemusia byť nudné a bez chuti.
Presvedčte sa na našom portáli Škola prevencie na stránke www.dovera.sk. Inšpirujte sa
receptmi, ktoré budú mať pozitívny účinok pre
vaše telo aj myseľ. A hlavne, nezabúdajte na
dobrú náladu a čerpanie pozitívnej energie
z prichádzajúcej jari!


Aké môžu byť ceny ubytovania
a stravy?
V prípade štandardného ubytova-

nia sa mení výška poplatku za deň
strávený v kúpeľoch počas hlavnej
sezóny (II. a III. štvrťrok) a mimo
sezóny (I. a IV. štvrťrok). Legislatíva
definuje štandardné ubytovanie
ako minimálne dvojlôžkovú izbu so
sociálnym zariadením mimo izby.
Za nadštandard môžu kúpele žiadať poplatky, ktoré nehradí poisťovňa.
Aký je postup, keď ide pacient
do kúpeľov?
Zdravotný stav pacienta posúdi
ošetrujúci lekár. Ak spĺňa zákonné
podmienky, lekár vypíše návrh na
kúpeľnú starostlivosť a doručí ho
do poisťovne. Návrh pre pacientov
s diagnózami zo skupiny A posúdia
revízni lekári zdravotnej poisťovne.
Ak je v poriadku, schvália ho a pois-

Informácia pre poistencov
aj pre lekárov:
Naďalej platia tieto preukazy
zdravotných poisťovní
DÔVERA aj APOLLO

JAR 10

ťovňa následne doručí poistencovi
záväzné rozhodnutie o schválení
pobytu s určeným miestom liečby.
Poistenca na liečenie písomne
pozvú kúpele. V prípade, že revízni
lekári potvrdia kúpeľnú liečbu v skupine B, poisťovňa doručí poistencovi oznámenie spolu so zoznamom kúpeľných zariadení na daný
typ ochorenia. Z nich si poistenec
vyberie a zašle im návrh na kúpeľnú
starostlivosť. Typ ubytovania, výber
stravy a doprava sú na poistencovi,
s kúpeľmi si dohodne aj termín.
Ako dlho trvá kúpeľný pobyt?
Po úrazoch a pohybových operáciách trvá pobyt 28 dní, pri kožných
ochoreniach a neurologických diagnózach od 21 do 28 dní a všetky
deti chodia do kúpeľov na 28 dní. 
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Vaše otázky, naše odpovede

Keď odchádzate do zahraničia

Kedy mám ako poistenec
DÔVERY nárok na preventívne
vyšetrenie na Helicobacter
pylori?
Poistenec vo veku od 19 do 20
rokov má nárok na bezplatné absolvovanie vyšetrenia formou dychového testu. Vykonáva ho lekár so
špecializáciou gastroenterológia,
detská gastroenterológia alebo všeobecný lekár. Diagnostický prípravok Helicobacter test je na lekársky
predpis. Dychový test je pritom len
jedna z metód vyšetrenia, o iných
možnostiach sa informujte u vášho
gastroenterológa.

Pracovať
Ak odchádzate pracovať do
niektorého z členských štátov EÚ
a váš tamojší zamestnávateľ bude
za vás platiť odvody do zdravotnej poisťovne, ste povinný túto skutočnosť nahlásiť svojej slovenskej
zdravotnej poisťovni, a to najneskôr
do ôsmich dní od vzniku poistenia v zahraničí. Stačí urobiť fotokópiu dokladu o poistení v zahraničí,
resp. predložiť pracovnú zmluvu
a na základe tohto dokumentu vás
odhlásime zo slovenskej zdravotnej poisťovne. Ste povinný vrátiť
nám národný preukaz poistenca
a tiež európsky preukaz zdravotného poistenia, ak ho máte vydaný.
O európsky preukaz môžete požiadať zahraničnú zdravotnú poisťovňu, budete sa ním preukazovať
pri poskytnutí potvrdenej zdravotnej
starostlivosti na území Slovenska.

Od novembra 2009 musí ísť rodič
s dieťaťom k zubárovi v prvom
roku veku. Inak budú ošetrenie
zubného kazu hradiť rodičia
z vlastného vrecka?
Aký je postup?
Odborné usmernenie Ministerstva
zdravotníctva SR prináša takúto
zmenu. Slúži na usmernenie lekárov, pre ktorých je to záväzné. Nie
však pre poistencov a ich zákonných zástupcov. Prvá návšteva detí
u stomatológa je síce aj naďalej
dobrovoľná, no usmernenie umožňuje uskutočnenie prvej stomatologickej preventívnej prehliadky už
v prvom roku veku dieťaťa hradenej zdravotnou poisťovňou. Táto
zmena zaručuje, že ak bude dieťa
pod dohľadom stomatológa pravidelne a rodičia budú rešpektovať

jeho rady, zubný kaz nemusí ani
vzniknúť alebo bude ošetrený vo
včasnom štádiu.
Mám ako poistenec so 41%
mierou funkčnej poruchy nárok
na úľavu poistného?
Pri uznaní za invalidného je postačujúci pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní
so zdravou osobou viac ako 40%.
Invalidita je fyzickej osobe prizná-

vaná podľa zákona o sociálnom
poistení. Ak ste živnostník alebo
samoplatiteľ, máte nárok na zníženú sadzbu poistného zo 14%
na 7% v prípade, že vaša miera
funkčnej poruchy je viac ako 50%.
V prípade, že ste zamestnancom,
percentuálna sadzba zníženia
je zo 4% na 2% za zamestnanca
a z 10% na 5% za zamestnávateľa.
Je môj zamestnávateľ povinný
za mňa platiť odvody do
zdravotnej poisťovne, ak som
pracoval na dohodu?
Pracoval som tak 4 mesiace.

Z dohôd o prácach vykonaných
mimo pracovného pomeru sa neodvádzajú preddavky na zdravotné
poistenie.
Pokiaľ ste počas spomínaného
obdobia neboli zamestnaný na
trvalý pracovný pomer alebo
ste neboli poistencom štátu, je
potrebné uhrádzať preddavky
ako samoplatca. Je vašou povinnosťou nahlásiť túto zmenu platiteľa zdravotnej poisťovni do 8 dní
odo dňa jej vzniku. Minimálna
mesačná sadzba preddavkov pre
samoplatcu je v tomto roku 28,92 €.
Vzniknú platiteľovi v prípade
omeškania úhrady poistného
nejaké penále?
Aj keď ide len o pár dní?
Dostane aj pokutu?
Zákonná lehota na zaplatenie preddavkov do zdravotnej poisťovne je
osem dní po uplynutí predchádzajúceho mesiaca.
Zákonná lehota na zaplatenie preddavkov do zdravotnej poisťovne je 8
dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
Ak platiteľ neuhradí preddavky
riadne a včas, zdravotná poisťovňa
si ich môže uplatniť na Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten môže uložiť platiteľovi
pokutu do výšky 3 319 €. Za každý
deň omeškania si zdravotná poisťovňa môže uplatniť aj nárok na úrok
z omeškania. 


Natrvalo žiť
Keď odchádzate natrvalo žiť
do zahraničia, čiže ukončujete
trvalý pobyt na území Slovenska,
je potrebné odhlásiť sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne a vrátiť
preukaz poistenca spolu s európskym preukazom, ak vám bol
vystavený. V krajine, kam odchádzate žiť, budete zdravotne poistený či už z titulu bydliska alebo
práce. V niektorých krajinách nie je
povinné zdravotné poistenie. Preto
odporúčame zistiť si legislatívu

konkrétnej krajiny. Ak meníte trvalý
pobyt, ale naďalej pracujete alebo
podnikáte na Slovensku, zdravotne
poistený zostávate na Slovensku.
Študovať
Pokiaľ študent odchádza na študijný pobyt do zahraničia mimo
členských štátov EÚ, teda napríklad do USA, Austrálie alebo
Kanady, môže mu zaniknúť verejné
zdravotné poistenie z dôvodu
dlhodobého pobytu v zahraničí.
Svoj dlhodobý pobyt zdokladuje
komerčným poistením spolu s čestným vyhlásením, že krajinu navštívi na dobu dlhšiu viac ako 6 po
sebe nasledujúcich mesiacov. Na
základe predložených dokumentov ho odhlásime z verejného zdravotného poistenia.
Ak plánuje študijný pobyt v niektorej
z krajín EÚ, budeme od neho potrebovať potvrdenie o návšteve školy.
V takomto prípade netreba poistný
vzťah na Slovensku ukončiť za pred-

pokladu, že nebude v zahraničí
z titulu štúdia poistený.
Na dovolenku
V prípade dovolenky nemáte voči
zdravotnej poisťovni žiadne povinnosti. Je však výhodné, ak máte vystavený aj európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten je platný v členských štátoch Európskej únie, vo Švajčiarsku, v Nórsku, Lichtenštajnsku a na
Islande. Garantuje vám potrebnú
zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného systému zdravotníctva v danej krajine. Slovákovi zabezpečí a pokryje takú zdravotnú starostlivosť ako domácemu občanovi krajiny. Nepokrýva priame platby
a spoluúčasť. Pre tieto prípady odporúčame komerčné poistenie.
O európsky preukaz môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke, e-mailom na info@dovera.sk alebo telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke
0800 150 150. Vydáva sa bezplatne na 5 rokov.
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