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o svojich liekoch?
Zdravie detí
v mobile
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Pre vás

MILÍ ČITATELIA,
september je v živote zdravotnej poisťovne
malým decembrom. Finišujeme všetky práce, aby
sme mali takpovediac čistý stôl pre poistencov.
Chceme ich, vlastne Vás, u nás privítať, ako sa
patrí. Byť pripravení, keď sa nás spýtate, prečo by
ste sa mali u nás poistiť.
Dôvodov stať sa poistencom Dôvery je nemálo.
Hádam najviditeľnejším je naše Zdravie online,
čo sú vlastne služby elektronického zdravotníctva.
V tomto roku sme napríklad zlepšili službu Bezpečné lieky. Meníme ju na prvú online službu (prenos dát naživo), ktorá bude postupne dostupná
pre väčšinu zmluvných lekárov a najnovšie aj
lekárnikov. Pritom už dnes ponukou našich elektronických služieb pokrývame celé Slovensko, využilo ich takmer 8 000 lekárov a viac než 350-tisíc
poistencov.
A stále pribúdajú noví, pričom mnohí z nich dávajú
prednosť službám v smartfónoch. Motivovalo
nás to na to, aby sme zlepšili našu aplikáciu, ktorú
používa približne 30-tisíc ľudí. Dnes v nej naši
poistenci rodičia vidia zdravotnú kartu svojich detí
poistených v Dôvere. Všetky potrebné údaje majú
doslova poruke. Pre fajnšmekrov sme aplikáciu
prepojili s okuliarmi Google Glass a hodinkami
Sony SmartWatch2.
Vieme, že byť priekopníkom a inovatívnou poisťovňou nestačí. Priebežne riešime základné
potreby poistencov pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Aby ste na operáciu do nemocnice
mohli nastúpiť čo najskôr, všetky plánované hospitalizácie schvaľujeme do troch dní. Ak je potrebná
špecializovaná liečba v zahraničí, podpíšeme
patričné zmluvy ako napríklad s Protónovým centrom v Prahe.

A chceme pritom poznať Váš názor, veď ako ináč
by sme vedeli zostavovať rebríčky slovenských
nemocníc a iných zdravotníckych zariadení.
A často Vás počúvneme, keď je potrebné pomôcť
s výmenou lavičiek v nemocniciach, vymaľovaním detských oddelení či podporou športu.
V čase distribúcie tohto vydania nášho časopisu
je „dobojované“, tzv. prepoisťovanie na rok 2015
je uzavreté. Neplánujeme oddychovať, pustíme
sa do prípravy nových a zlepšovania súčasných
služieb. Veď Vám predsa chceme ponúknuť nové
dôvody, aby ste zostali alebo sa stali našimi poistencami.
Mimochodom, vedeli ste, že už dvadsiatykrát sa
to celé zopakuje?

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

JESEŇ 14

3

4

JESEŇ 14

Aktuality

WWW.DOVERA.SK

ZDRAVIE DETÍ V MOBILE
Informácie o zdraví svojich detí už môžete mať naozaj poruke. Vo vašom mobilnom
telefóne v aplikácii Dôvera. Okrem svojej zdravotnej karty si budete môcť v mobile
prezerať aj zdravotnú dokumentáciu svojich detí.
Ak ešte nemáte mobilnú aplikáciu Dôvera, získate
ju zadarmo na AppStore alebo Google Play. Pre
majiteľov telefónov s platformou Windows aplikáciu
pripravujeme tiež.
Dnes už mobilnú aplikáciu využíva
30-tisíc poistencov Dôvery. Za rok od jej spustenia majú k dispozícii:
• Pohodlný prístup do svojej zdravotnej karty
• Elektronický preukaz poistenca
• Navigáciu k najbližšej otvorenej pohotovosti,
lekárni či pobočke
• Pripomienky na preventívne prehliadky
Čo je nové
K jednotlivým preukazom poistenca si môžete pridať
fotku a prepínať medzi detskými a rodičovskými
preukazmi. Po otočení telefónu naležato sú preukazy
vizuálne totožné s plastovými kartičkami. Tie
u lekára stále potrebujete. Svet technológií sa dnes
vyvíja veľmi rýchlo a my veríme, že raz odzvoní aj
plastovým kartičkám vo vašich peňaženkách a ako
prví sa budete môcť u lekára preukázať takýmto
elektronickým preukazom poistenca.
Čo vidím v zdravotnej karte
Zdravotná karta je ako časová os, po ktorej sa môžete
hýbať a sledovať si zdravotnú starostlivosť podľa
jej typov. Nájdete tu podrobnosti o návštevách
u všetkých zmluvných lekárov, hospitalizáciách,
diagnózach, predpísaných liekoch a tiež, ako sa
znesú s inými liekmi. Dočítate sa aj, koľko ste za lieky
zaplatili v lekárni a koľko ste za ne mohli ušetriť, ak by
ste si vybrali liek s najnižším doplatkom.

Vaša Elektronická zdravotná karta vám
ukáže:
• Podrobnosti o vyšetreniach: meno ošetrujúceho
a odporúčajúceho lekára, odbornosť, diagnózu,
jej opis a zdravotnícke zariadenie
• Koľko sme za vašu starostlivosť zaplatili
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• Navigáciu k najbližšej otvorenej pohotovosti,
lekárni či pobočke
• Kto vám liek predpísal, vydal aj s linkom na jeho príbalový leták
• Upozornenie, ak sa vaše lieky vzájomne ovplyvňujú
Zabudli ste heslo?
Prístup do mobilnej aplikácie je chránený 4-miestnym
PIN číslom. Ak ste zabudli svoje prihlasovacie meno
alebo heslo, vo verzii aplikácie 2.0 pribudla aj
funkcionalita na získanie zabudnutého mena a/alebo
hesla.
Ste darca krvi?
Ak si v SOS kartičke nastavíte svoju krvnú skupinu,
budeme vám zasielať notifikácie vždy, keď ju bude
niekto iný potrebovať. Môžete tak okamžite pomôcť
pacientovi alebo niekomu známemu v rodine, ktorého
čaká chirurgický zákrok.
Okrem toho sa v aplikácii nachádza
Mapa so štyrmi typmi bodov záujmu a vyhľadávaním:
• Otváracie hodiny pohotovostných lekární na jednom mieste
• Lekárne a ich otváracie hodiny
• Pobočky Dôvery a ich otváracie hodiny, telefonický kontakt
• Pohotovosti a ich otváracie hodiny
SOS kartička prvej pomoci:
• SOS informácie prístupné hneď z úvodnej obrazovky
• Údaj o poslednej známej polohe s GPS súradnicami
• K poslednej známej polohe ukáže najbližšiu lekáreň a pohotovosť
• Miesto, kde sa zobrazia zaznačené informácie
o vašej krvnej skupine, dôležitých liekoch a diagnózach, túto možnosť majú iba poistenci Dôvery
• Priame spojenie na bezplatnú tiesňovú linku
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záchrannej zdravotnej služby 155
• Nastavenie čísla „v prípade núdze“ (In Case of
Emergency – ICE)


Čo napísali o novej verzii v médiách
Ešte predtým, ako uzrela zlepšená Dôvera svetlo sveta,
testovali ju skúsení novinári zo špecializovaných médií. Tu
sú ich postrehy:
„Vývojári aplikácie mysleli aj na drobnosti, ako sú
rôzne životné príbehy rodín, keď sa môže stať, že jeden
z rodičov nemá automaticky evidované dieťa v systéme
ako svoje. V takýchto prípadoch si dieťa môžete pridať
priamo v aplikácii. Samozrejme, je nutná návšteva
pobočky pre overenie.“
Techbox.sk
„Výborná aplikácia, ktorú pre svojich poistencov
pripravila zdravotná poisťovňa Dôvera, môže byť aj
dôvodom na prechod od konkurenčnej poisťovne. Veď
plastovú kartičku môžeme hocikedy zabudnúť doma,
no mobil zvyčajne máme stále pri sebe. A nosiť pri sebe
údaje zo zdravotnej karty nielen svojej, ale aj svojich detí
môže byť praktické a užitočné.“
Fony.sk
„Ako záchranár viem, aké dôležité je mať rýchly prístup
k zdravotným údajom pacienta, hlavne vtedy, keď
sa doktor v nemocnici potrebuje rýchlo zorientovať
v celkovom zdravotnom stave pacienta. O situáciách, keď
vystrašený rodič s chorým dieťaťom urguje zdravotnícky
personál o čo najrýchlejšiu diagnózu, ani nehovorím.
Aplikácia poisťovne Dôvera už nejaký ten čas ponúkala
prehľad vašich návštev doktorov, vyšetrenia a dokonca aj
informácie o liekoch, ktoré vám doktori predpísali. Všetko
sú to cenné informácie, ku ktorým je skvelé mať rýchly
prístup. A to nie je všetko, v novej verzii je užitočných vecí
oveľa viac.“
Androidportal.sk
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TROCHA OPERNEJ SMOTÁNKY
Slávnostné recepcie nie sú v Dôvere pravidlom, skôr
výnimkou. Tento rok sme jednu spravili. Uctili sme si
lekárov pri príležitosti blížiacich sa narodenín Dôvery.
Už budúci rok oslavujeme dvadsať rokov na trhu zdravotného poistenia.
Mali sme tú česť pozvať dôležitých partnerov Dôvery
na narodeninovú oslavu, konanú 7. septembra v Kúpeľoch Piešťany. Nechýbali riaditelia štátnych aj súkromných nemocníc, dôležití lekári a zástupcovia lekárskej
komory či majitelia známych laboratórií. Naše pozvanie prijal aj prezident Slovenského Červeného kríža
Viliam Dobiáš s manželkou.

Ťahákom večera bola kultúra. Lekári a farmaceuti si
mohli vypočuť árie v podaní talentovaného slovenského operného speváka Pavla Bršlíka s klavírnym
sprievodom Róberta Pechanca. Pavol Bršlík je možno
na Slovensku neznámy pojem, no úspešne vystupuje
po Európe aj svete a účinkuje na nemeckej, švajčiarskej, francúzskej, londýnskej či newyorskej opernej
scéne.
Talentovaný, len 35-ročný tenorista v septembrový podvečer uviedol piesne z cyklu Mikuláša
Schneidera -Trnavského a vybrané svetové operné

árie od Giuseppe Verdiho či Franza Lehára.

Krájanie torty: Generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan (vľavo) a operný spevák Pavol Bršlík.
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Pavol Bršlík počas vystúpenia.

Na koncerte nechýbali ani naši partneri: zľava klavirista Róbert Pechanec, manažérka odboru nákupu zdravotnej
starostlivosti Ľudmila Zozuľáková, výkonný riaditeľ siete lekární Dr. Max Tomáš Slechan, riaditeľ mediworx software solutions
Ján Tomášik s manželkou a Pavol Bršlík.
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S NAMI STE SI LETO UŽILI
Opäť sme zavítali na letné festivaly. Viac než štyrom
tisícom z vás sme zisťovali z kvapky krvi krvnú skupinu.
Akciu pod holým nebom opakujeme už tretí rok.
Kto je fanúšikom projektu Moja krvná skupina, vie, že
laboranti spoločnosti Alpha Medical odborne zistia
každému záujemcovi jeho vlastnú krvnú skupinu. Ako
odmenu za malé, no nepríjemné bodnutie si návštevníci stanu odnášali pekné náramky s označením svojej
skupiny krvi.
V stánku sme mali pre návštevníkov pripravenú aj komplexnú analýzu zdravotného stavu. Záujemcom sme
zmerali krvný tlak, BMI index aj hladinu cholesterolu.

Nechýbali ani ukážky prvej pomoci Slovenského Červeného kríža.
Prekvapenie čakalo na zvedavcov počas Medzinárodných leteckých dní SIAF na letisku Sliač. Do nášho
stánku zavítala tvár darcov krvi Aneta Parišková s prezidentom Slovenského Červeného kríža. Obaja rozprávali o darovaní krvi a vysvetľovali, čo s naším telom
robí odber.
Chcete dostávať čerstvé novinky pre darcov krvi? Prihláste sa na odber newslettra na www.mojakrvnaskupina.sk a pridajte sa do svojej krvnej skupiny na Face
booku cez rovnakú webstránku.

Otestujte sa
Aký by z vás bol darca krvi? Viete odpovedať na tieto otázky? Vyznačte správne odpovede, vystrihnite ich
a zašlite do konca novembra na adresu:
Zdravotná poisťovňa Dôvera, odbor PR, Einsteinova 25, 811 05 Bratislava.
Jedného z vás, kto pošle správne odpovede vyžrebujeme a pošleme mu darček. Podpísanú knihu od prezidenta
Slovenského Červeného kríža a záchranára Viliama Dobiáša s názvom Volali ste záchranku?
	Aké množstvo krvi mi odoberú počas
darovania krvi?
a 	1 liter u žien až 1,5 litra u mužov
b 	450 ml bez rozdielu pohlavia
c 	2 dcl
1

4

	Môže darovať krv aj tehotná žena?

a 	podľa toho, ako sa cíti
b 	určite nie
c

	určite áno

	Akú krvnú skupinu zdedí dieťa po rodičoch,
ktorí majú A a AB?
a 	A a AB
b 	A, AB, B
c 	A, B, AB, 0
5

	Koľkokrát ročne môžem darovať krvné
doštičky?
a 	35-krát
b 	12-krát
c 	6 -krát
2

	Čo vám pomôže, ak vám lekári nevedia
odobrať krv, pretože máte slabé žily v lakťovej
jamke?
a 	chodiť do posilňovne a cvičiť ruky s činkami
b 	máte smolu, nič vám nepomôže
c 	treba to len vydržať a lepšie si miesto vpichu prekryť
5

	Kedy môžem darovať krv, ak som mala
herpes?
a 	mesiac po prvom výskyte herpesu
b 	keď sa herpes úplne zahojí a na pere nezostane ani
chrastička
c 	krv môžete darovať aj s herpesom na perách
3
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AKO ČASTO
DAROVAŤ
KRVNÉ
DOŠTIČKY?
Kým krv môžete darovať raz za tri či štyri
mesiace, na separátor môžete ísť častejšie.
Vedeli ste, že krvné doštičky môžete darovať aj
každých 14 dní, najviac však 12-krát do roka? Vo
vzácnych prípadoch, ak máte spoločné znaky
s pacientom, aj po uplynutí dvoch dní.
Takýto odber na prístroji sa vám ráta za dva odbery, preto vďaka separátoru nazbierate potrebné „metále“ za darovanie krvi oveľa rýchlejšie.
„Je to tak preto, že darca býva niekedy i viac ako
hodinu napojený často oboma rukami na prístroj
a dostane počas odberu do svojej krvi aj protizrážanlivý roztok. Dvoma odbermi ho chceme
odškodniť za trpezlivosť a ochotu,“ vysvetľuje lekárka NTS SR v bratislavskej nemocnici Ružinov
MUDr. Klára Sviteková.
Ak uvážime, že mladý darca od 20 rokov môže
ročne získať okolo 20 odberov (t. j. 10 x 2), potom za 6 rokov môže mať i 120 odberov. Je darovanie krvi toľkokrát do roka rizikom pre darcu?
Odborníčka tvrdí, že nie. „Nie sú známe u nás ani
v zahraničnej literatúre žiadne negatívne vplyvy
tohto darovania, všetko sa sleduje. Práve preto je
na transfúziologickom oddelení lekár, aby posúdil
zdravie darcu pred odberom i po ňom,“ dopĺňa.
Krvné doštičky nájdu svoje použitie najmä u onkologických pacientov. Čakajú na ne pacienti po
transplantácii krvotvorných buniek, chemoterapii

a podobne. Okrem pacientov s leukémiou sú to
aj stavy po úrazoch, u rodičiek, po operáciách.
Kto je ten správny kandidát na doštičky?
Odber doštičiek môže absolvovať každý darca
vo veku od 20 do 45 rokov (prihlásenie do registra), ktorý aspoň päťkrát dobre zniesol odber
krvi, má dobré žily, je v blízkom okolí daného pracoviska, aby mohol prísť na zavolanie.
Pozor, ženy, darkyne doštičiek, môžu byť len po
jednom tehotenstve.
Odbery vykonávajú v pracovných dňoch a darcov volajú telefonicky. Musí ísť o fyzicky i psychicky vyzretého človeka, ktorý sa nezľakne prístroja.
Niečo pre svoje zdravie
Darovanie krvi a jej zložiek je zdraviu prospešné
a nespôsobuje žiadne následky na zdravotnom
stave, ak nerátame občasnú modrinu. V zahraničí
sú rekordéri, ktorí už darovali viac ako 700-krát
a ešte stále v tom pokračujú.
„U nás boli tiež rekordéri, spomínam si na Miroslava Guryču, ktorý robil nábor darcov v Senci,
podstúpil odber krvi a neskôr plazmy viac ako

300- krát,“ spomína lekárka K. Sviteková.
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UŽÍVAJTE SI VÝHODY,

JE TO ZDRAVÉ

OČKOVANIA

50 %

príspevky na vakcíny

PROTI HEPATITÍDE A,B

úhrada z ceny všetkých troch dávok vakcíny

100 %

PROTI CHRÍPKE

100 %

PROTI PNEUMOKOKOM

100 %

PROTI KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDE

úhrada vakcíny

úhrada vakcíny

úhrada tretej dávky vakcíny

od 16 rokov

pre všetkých

od 2 rokov

od 1roka

SLUŽBY

100

zvyšujúce úroveň komfortu poistenca
100 +100

preplatenie doplatkov za lieky na predpis pre deti
a ich mamy až do výšky 100 €

50 %

NADŠTANDARDNÉ IZBY

u vás
doma

POISTENIE V POHODLÍ DOMOVA

ONLINE

zľava na izby vo vybraných nemocniciach

služby, ktoré používate
cez internet

ĎALŠIE VÝHODY

informácie o nežiaducich
kombináciách liekov
ELEKTRONICKÁ POBOČKA

online komunikácia
so zdravotnou poisťovňou
MOBILNÁ APLIKÁCIA
DÔVERA

užitočné funkcie a informácie
v mobile

PREVENCIA

10

do

dní

pre všetkých

náš zamestnanec príde k vám domov a poistí novorodenca

BEZPEČNÉ LIEKY
pre všetkých

do 18. roku
veku

novorodenci

pre našich
poistencov

VITAMÍNY
PRE DARCOV KRVI

vitamíny na obnovu
krvi zadarmo
BABY KUFRÍK

užitočné veci
pri narodení dieťaťa

produkty a služby na podporu prevencie

MAMOGRAFIA

vyšetrenie prsníkov
už do 10 dní
od 40 do 69
od objednania
rokov
pre poistenky

Ponuka platí len pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
Všetky informácie o ponuke pre nadštandard nájdete na www.dovera.sk.

ZDRAVÉ SRDCE

program na rozšírené preventívne prehliadky zamerané na
ochorenia srdca a kardiovaskulárne choroby

od 30 do 60
rokov
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AKO NA MARATÓN: POVÝŠTE
BEH NA SVOJU PRIORITU
Maratón je čarovná méta pre všetkých začínajúcich bežcov. Každý sa aspoň raz
zamyslí nad tým, či by ho zvládol. Podľa známeho odborníka na závislosti MUDr.
Ľubomíra Okruhlicu, ktorý je zároveň aj úspešným ultramaratóncom, stačí povýšiť
beh na svoju prioritu a ono to pôjde. Ak sa pripravujete na dlhé behy aj vy, určite
vám padnú vhod jeho rady, ako na to. Naučte sa prerušiť činnosť, ktorú práve robíte,
choďte behať a potom sa vráťte k tomu prvému. To je kľúč.
Začínali ste pred rokmi obyčajnou chôdzou,
dokonca s telesnou nadváhou, dnes máte na
poličke pohár pre víťazov stokilometrovej
Nízkotatranskej stíhačky, ktorý ste získali
vlani ako 60-ročný. Ako často beháte?
Päťkrát do týždňa. Ak človek s behom len začína, tak na počte kilometrov nezáleží. Dôležitá
je pravidelnosť, minimálne štyrikrát do týždňa,
lepšie je päť- až šesťkrát, kto môže. A mala by to
byť aspoň hodina. Ak človek podľahne lenivosti a
povie si, že dnes je zlé počasie, nikam nejdem, je
to začiatok konca. Keď príde čas behania, treba

jednoducho prerušiť činnosť, ktorú práve robím.
Mám na mysli najmä sedavú, pri ktorej nie je človek fyzicky aktívny. Treba to odložiť a potom dokončiť. Prerušiť a pokračovať. To je kľúč.
Nestratí potom človek pri práci niť?
Naopak. Na začiatku tréningového behu nachádzam nové riešenia problémov a potom sa
uvoľním a príjemne preladím. Jeden z efektov,
ktorý cítim na sebe nielen ja, ale aj moji priatelia,
športovci, ktorí predtým nešportovali, je, že bez
pohybu mentálna výkonnosť či sústredenosť kle-
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sá. Je potrebné vyváženie medzi intelektuálnou
a fyzickou aktivitou. Keď človek príde z práce
večer domov, tak by mohol aj behať, ale sa mu
nechce. Keď sa premôže a ide si zabehať, zo
začiatku je to síce ťažké, ale po takých piatich,
desiatich, pätnástich minútach, keď sa rozbehne,
zrazu pocíti úplnú zmenu. Aj tá únava, hlavne
psychická, zmizne. Ale netreba to preháňať a po
hodinke treba prísť domov.
Ale sú chvíle, keď sa človeku naozaj nechce.
Je to ako s tými troma dňami , ako to pomenoval
jeden klavirista. Keď jeden deň necvičí na klavíri, tak to ešte nikto nespozná, keď dva dni, už to
spozná on, a keď necvičí tri dni, už to spozná jeho
okolie a ďalší. Tak je to aj s behaním. Pauza by
nemala byť dlhá, inak organizmus začne upadať.
Japonský spisovateľ Haruki Murakami sa pýtal
jedného maratónca, či on má niekedy problém
s tým, že sa mu nechce. A on povedal, že jemu
sa vždy nechce. Začiatok je ťažký, to rozbehnutie
sa, ale potom už je fajn. Aj pri tom behu neskôr, aj
po ňom už je výborne.
Akú radu by ste dali človeku, ktorý začína
behať a ktorý zvažuje prvý maratón?
Začiatočník by nemal ísť až na doraz. To určite
nie. Preťaženie svalov vedie k bolesti a potom človek týždeň nemôže vstať z postele. Takáto tvrdohlavosť je nezmyselná.
Maratónec by mal ísť v príprave behať, aj keď
sa mu veľmi nechce. V jednom bežeckom časopise odporúčali, že aj keď je vonku škaredo alebo
sa človeku nechce, nech si zabehne aspoň okolo
domu alebo na štadióne pár kôl. Keď sa už rozbehne, väčšinou sa mu chce bežať aj ďalej.
Čím sa majú ľudia riadiť pri behaní alebo pri
príprave?
Platí zásada, že ak sa človek zle cíti, mal by skon-
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čiť. Aj uprostred maratónu. Drobné boliestky pri
rozbehávaní väčšinou neskôr vymiznú, ale ak sa
naopak stupňujú, netreba riskovať zdravie. Na to
doplatilo veľa ľudí, že sa stavili s kamarátmi alebo si sami sebe chceli niečo dokázať a zničili sa.
A potom to interpretovali tak, že behy sú škodlivé.
Ak si však človek nastaví optimálnu záťaž, tak vytrvalostné behanie zdraviu naozaj prospieva. Len
treba počúvať svoje telo, to je zásada. Ale pozor,
to neznamená, že sa človek nemá zadýchať!
Koľko kilometrov ste v živote približne odbehli? Beháte už len ultrabehy?
Od roku 1995 behávam pravidelne. Ultrabeh je
nad 42 km. Maratón sa do toho ešte nepočíta.
Ale ja behám aj kratšie behy, napr. horské behy.
Baví ma tam tá atmosféra, sú tam ľudia, ktorí sú
pozitívne naladení. Ročne odbehnem viac ako
dva ultramaratóny. Na špičkovú kondíciu potrebujem odbehnúť 130 km týždenne. Udržiavacia
je pre mňa aj 70 - 90 km týždenne. Je to veľmi
individuálne, ale kilometre nabehané v tréningu
sa nedajú oklamať.
Môže dlhý beh zdraviu škodiť?
Na začiatku sedemdesiatych, osemdesiatych
rokov bolo rozšírené presvedčenie, že 35 km za
deň dokonca už pri turistike je priveľa, že to je
zdraviu škodlivé, namáhavé, že sa opotrebujú
kĺby. Dnes nemecká športová medicína, ktorá je
veľmi dôkladná a konzervatívna, ako i americké
štúdie preukázali, že behy na dlhé vzdialenosti
nemajú nepriaznivé zdravotné následky. Naopak tvrdia, že problémy s kĺbmi nemajú tí, čo
pravidelne športujú. Vyskytujú sa u bežcov len
pri zlej obuvi a ak nedodržiavali postupnosť pri
zvyšovaní záťaže. Ja som za dlhé behy, veď ich
sám robím, ale iba pokiaľ to človek robí s dobrou
výstrojou a korektným spôsobom.
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NEMOCNICA NOVEJ
GENERÁCIE V MICHALOVCIACH
Stav väčšiny nemocníc na Slovensku je alarmujúci. Chátrajúce stavby, zastarané
vybavenie, nevľúdne prostredie, ktoré už nezodpovedá súčasným požiadavkám.
V Michalovciach však svitá na lepšie časy.
Spoločnosť Svet zdravia tam plánuje postaviť
novú nemocnicu, ktorá bude odzrkadľovať moderné trendy z vyspelých krajín. Dizajn nemocníc
vybudovaných pred dvadsiatimi rokmi sa od tých
súčasných značne odlišuje.
„V minulosti boli nemocnice vnímané ako stroj,“
hovorí Maurits Algra, hlavný architekt spoločnosti
Dutch Health Architects, ktorá stojí za návrhom
novej nemocnice, ale aj za mnohými ďalšími
v Holandsku, Belgicku, Číne, Rusku či Indonézii.
„Výsledkom je, že nie sú k pacientovi dostatočne

prívetivé. Nemocnice by mali byť navrhnuté tak,
aby sa v nich pacient cítil príjemne, komfortne
a bezpečne,“ dodáva.
Jednou z predností novej nemocnice bude
rooming in, ktorý umožní rodinnému príslušníkovi prenocovať s pacientom v izbe. V každej jednoposteľovej izbe, ktorých počet bude vysoký,
bude rozťahovací gauč. „Sme presvedčení, že aj
táto maličkosť zlepší liečebný proces,“ hovorí manažér rozvoja siete nemocníc Svet zdravia Juraj
Mičko.
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Rýchlejšia a lepšia starostlivosť
Veľkou prednosťou michalovskej nemocnice
bude jej efektívne fungovanie. Napríklad bude
využívať spoločné operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, anestéziologicko-resuscitačné oddelenia, centrálny urgentný príjem.
V súčasnosti ich má roztrúsené po rôznych častiach budovy a areálu.

Liečivé prostredie
Jedným z dominantných znakov modernej nemocnice je liečivé prostredie. „Príjemná atmosféra je dôležitá aj pre zamestnancov nemocnice –
ak sú spokojní lekár a sestrička, je veľká šanca,
že bude spokojný aj pacient. Budova nemocnice
tak vlastne pomáha zvyšovať úroveň zdravotnej
starostlivosti,“ dodáva hlavný architekt.

„Chceme, aby lekár nemusel behať kade-tade po
nemocnici a aby mal všetky výkonné zložky pri
sebe. Týmto spôsobom aj pacient dostane rýchlejšiu a lepšiu starostlivosť,“ vysvetľuje projektový
manažér Vladimír Kumičák.

Príjemné prostredie bude navodzovať vhodná
kombinácia interiérových prvkov, tvarov, farieb
a prírodných materiálov. Ako deliace priečky
budú slúžiť presklené steny, takže každá miestnosť v budove bude mať dostatok denného svetla. Michalovskú nemocnicu spríjemnia aj vnútorné záhrady a átriá.

Príkladom takejto organizácie bude tiež spoločný
úsek zameraný na matku a dieťa, ktorý bude pozostávať z pôrodníctva, neonatológie a pediatrie. Pôjde o novinku v slovenskom zdravotníctve.
Súčasťou koncepcie novej generácie nemocníc je
aj väčší dôraz na jednodňovú zdravotnú starostlivosť, zásluhou čoho pacient po zákroku nebude
musieť zostávať niekoľko dní na lôžku.

Nemocnica, ktorá nezostarne
Nová budova je navrhnutá tak, aby ju bolo možné v budúcnosti využívať na rôzne medicínske
účely. „Je veľmi pravdepodobné, že o dvadsať
rokov budú štandardy zdravotnej starostlivosti
úplne iné ako dnes. Preto chceme postaviť takú
budovu, ktorú budeme v budúcnosti schopní


V každej jednoposteľovej izbe bude rozťahovací gauč pre príbuzného.
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Pohľad na roky rozostavaný pavilón trápi pacientov aj lekárov.

prispôsobiť novým potrebám, či už z hľadiska
počtu lôžok alebo ambulantných zložiek,“ konštatuje Vladimír Kumičák.
Oddelenia nebudú stavebne oddelené pevnou
stenou, ale pohyblivou. „Pri mimoriadnych situáciách, akou môže byť napríklad priemyselná havária, budeme schopní promptne dočasne zvýšiť počet lôžok na traumatologickom oddelení na úkor
chirurgie a naopak. Ak by bolo potrebné celkovo
rozšíriť kapacitu, dostatočne veľké jednolôžkové
izby by sme vedeli pretvoriť na dvojlôžkové,“ vy-

svetľuje Juraj Mičko.
Približne 40 % kapacít budú tvoriť jednolôžkové
a 60 % dvojlôžkové miestnosti. Len vo vybraných
prípadoch budú aj trojlôžkové. Zatiaľ čo vo väčšine slovenských nemocníc sa jednolôžkové izby
považujú za nadštandard, za ktorý si pacient
musí priplatiť, v Michalovciach budú štandardnou
službou pre každého. Neznamená to však, že nemocnica úplne prestane ponúkať nadštandard.
Niektoré miestnosti budú väčšie a budú mať lepšie vybavenie.


Nová nemocnica: fakty a čísla
Nová budova: prízemie a tri nadzemné poschodia
V prípade získania územného rozhodnutia začiatok výystavby v 2. polovici 2015
Predpokladaná výška investície je 34 miliónov eur
Centrálny urgentný príjem
7 moderných operačných sál
230 izieb s lôžkami v celej nemocnici – nárast o 45 % oproti súčasnosti
186 izieb s lôžkami v novej budove (80 jednolôžkových izieb)
Priemerný počet lôžok na izbu sa zníži z 3,2 na 1,6 v novej budove a na 1,8 v celej nemocnici
Flexibilná kapacita lôžok - 406 až 486 (301 až 381 v novej budove)
Potenciál nárastu výkonov jednodňovej chirurgie až o 100 %
Moderný parkovací systém pre návštevníkov, zamestnancov a pre dodávateľov
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VIETE VŠETKO
O SVOJICH LIEKOCH?
Mnohí z nás užívame viacero liekov a ani nám nezišlo na um, že sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Nazýva sa to lieková interakcia a ak je nežiaduca, môže nám spôsobiť
zdravotné ťažkosti.
Čo s tým
Situáciu sme v Dôvere neponechali náhode, už
vo februári 2013 sme v Elektronickej pobočke
spustili pre vás aj vašich lekárov službu Bezpečné
lieky zobrazujúcu všetko podstatné o liekových
interakciách. Každý náš poistenec už má možnosť si overiť, či sa jeho lieky takpovediac bijú
a ak áno, ako má ďalej postupovať.
Alarmujúci počet interakcií
Lieky, ktoré naši poistenci užijú za rok, majú riziko výskytu vzájomných interakcií až v milión
prípadoch. Stupne interakcií, teda vzájomného
pôsobenia liekov, sú rôzne. Tých najzávažnejších
mohlo byť u našich pacientov asi 7500. Čím viac
liekov pacienti užívajú, tým väčšie je riziko, že medzi ich liekmi dôjde k interakciám. Dnes vidíme,
že informovanie poistencov a využívanie tejto
praktickej pomôcky v ambulanciách priniesli úžitok. S odstupom jedného roka od spustenia našej
služby počet predpísaných liekov, ktoré mohli vytvoriť najzávažnejšie interakcie, klesol približne
o 10%.
Online služba prínosom
V spolupráci s lekármi, lekárnikmi a softvérovými
firmami sme službu Bezpečné lieky upravili tak,
aby ju mali lekári dostupnú priamo vo svojom
softvéri a nemuseli sa prihlasovať do našej Elektronickej pobočky. Informácie o všetkých vašich
užívaných liekoch sa im na obrazovke počítača

zobrazia ihneď po predpísaní a vydaní lieku
v lekárni. Čo to bude v praxi znamenať? Keď
pacient odíde od lekára s dvoma receptami
a cestou k druhému lekárovi si jeden recept vyberie
v lekárni, dozvedia sa o tom všetci jeho ošetrujúci
lekári. A keď tento pacient vkročí do ambulancie
druhého lekára, ten mu bude vedieť nastaviť bezpečnejšiu a kvalitnejšiu liečbu. Nestane sa tak,
aby pacientovi predpísal tie isté lieky, alebo také,
ktoré by sa s nimi bili.
SMSka
Po spustení služby do plnej prevádzky budeme
našich poistencov informovať SMS správou alebo emailom o tom, dokedy je potrebné si liek
vybrať v lekárni a či preň existuje lacnejšia alternatíva (generický liek). Následne ich upozorníme
na prípadné interakcie, hneď ako si liek vyberú
v lekárni.
Kedy a kde
Službu Bezpečné lieky online sme spustili v prvý
októbrový týždeň, najprv ako pilot vo vybraných
nemocniciach, postupne by mala byť dostupná
pre väčšinu poskytovateľov zdravotnej starostli
vosti po celom Slovensku.
Všetky informácie o liekoch, ako na nich
môžete ušetriť a či sú pre vás bezpečné
zistíte na stránke www.dovera.sk/lieky

17

18

JESEŇ 14

Zodpovedná Dôvera

WWW.DOVERA.SK

MENÍME NEMOCNICE
NA KRAJŠIE A PRÍJEMNEJŠIE
Aj keď nemocnica len ťažko môže byť pre pacientov prostredím, kde sa cítia
dobre, robíme všetko preto, aby sme im pobyt čo najviac spríjemnili. Ako deťom,
tak aj dospelým. Postupne investujeme do ich zveľadenia, naposledy sme pomohli
skrášliť nemocničné prostredie v Rožňave, Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote a vo
Svidníku.
jektu renovácie, z každého oddelenia, ktoré sa zmení
k lepšiemu vďaka nám. Vieme, že pacientom pohľad
na útulné prostredie pomáha vyrovnať sa so svojou
hospitalizáciou rýchlejšie. V spolupráci so združením
Osmijanko pre detských pacientov plánujeme zrealizovať ešte mnoho pekných projektov,“ zhodnotil Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne
Dôvera.
Skrášlenia sa dočkala aj stará spojovacia chodba
v nemocnici v Žiari nad Hronom. Predtým slúžila na
VIP izba v Rimavskej Sobote na gynekologicko pôrodníckom oddelení.

V septembri sme v spolupráci so združením Osmijanko potešili detských pacientov v nemocniciach
Svetu zdravia v Rožňave a Žiari nad Hronom.
Fádne nemocničné steny majstri maliari rozosmiali
peknými farebnými kresbami. „Som presvedčená, že
deťom pestrofarebné obrázky vyčaria úsmev na tvári.
Pre nás je najväčšou odmenou, keď vidíme, ako deti
zabudnú na to, že sú v nemocnici,“ povedala Jana Pecsérke-Kubranská, riaditeľka združenia Osmijanko.
Kompletnou farebnou premenou prešli ošetrovne,
miestnosti intenzívnej starostlivosti, izby pre väčšie
deti aj boxy pre tie najmenšie. Nový náter skrášlil aj
spoločné priestory vrátane chodby, herne, jedálne
a kúpeľne. „Máme radosť z každého nového pro-

Septembrové novinky
v nemocniciach Svet zdravia
Svidník
- 328 nových miest na sedenie
- Nové oddelenie multi-odborovej intenzívnej starostlivosti
Rimavská Sobota
- Dve nové nadštandardné izby na gynekologickopôrodníckom oddelení
- Nová maľovka
- 185 nových miest na sedenie
Rožňava
- Novo vymaľované detské oddelenie
Žiar nad Hronom
- Dve nové nadštandardné izby na chirurgickom oddelení
- 354 nových miest na sedenie
- Zrenovovaná a detskými motívmi vymaľovaná stará
chodba

Zodpovedná Dôvera
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Nová návštevná miestonosť v Žiari nad Hronom na detskom oddelení.

odkladanie bielizne a bola zahataná starými skriňami
a množstvom dverí. Šikovní architekti a majstri ju premenili na rozprávkový les. Stredom miestnosti prechádza chodníček lemovaný zeleným kobercom. Deti si
môžu posedieť na muchotrávkových stoličkách, zo
steny visí hojdacia sieť.
Pri slávnostnom odovzdaní vynovených priestorov
v žiarskej nemocnici i v Rožňave nechýbali klauni zo
združenia Červený nos. Ich predstavenia dokážu chorým deťom vyčariť úsmev na tvárach.
Projekt renovácie detských oddelení sa realizuje
vďaka viac ako sedemročnej spolupráci združenia
Osmijanko a zdravotnej poisťovne Dôvera. Spoločnými silami sa podarilo zrekonštruovať priestory už
v takmer v 30 nemocniciach. Tento rok to boli okrem

vyššie menovaných aj nemocnice v Bojniciach či Starej Ľubovni.
TOP oddelenie, VIP izby i nové lavičky
Vo Svidníku vďaka vyše tristotisícovej investícii
Svetu zdravia vzniklo nové jedinečné oddelenie
- multiodborová intenzívna starostlivosť. Je praktickým vylepšením klasických JIS-iek. Tie boli zo
štyroch oddelení (vnútorné lekárstvo, neurológia,
chirurgia s anestéziológiou a intenzívna medicína) zoskupené do jednej veľkej miestnosti, ktorej
kapacity vedia prispôsobovať podľa potreby.
V Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom pribudli nové
VIP izby a výmeny sa dočkali aj lavičky v čakárňach

dvanástich nemocníc Svetu zdravia.
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VITAMÍNY NA DLANI
Jablká, hrušky, hrozno, orechy, slivky, tekvica, kapusta, gaštany. Všetko, čo máme
na jeseň doma doslova poruke, nám pomôže pripraviť sa na dlhú zimu a zásobiť sa
potrebnými vitamínmi.
Obsahujú síce malé množstvo vitamínu C, E a B potešia však minerálmi – zinkom, železom, draslíkom
a vlákninou. V závislosti od odrody sa môže výskyt
vitamínov a minerálov meniť. Ak napríklad hruška po
rozkrojení rýchlo zhnedne, obsahuje veľa železa.
Majú antibakteriálny, močopudný a posilňujúci účinok.

Jablká
Naozaj potrebujeme chodiť po zdravie až kamsi
do pralesa či čakať, kedy nám dozrejú a neprezrejú
banány z Kolumbie? Pre svoje zdravie spravíme najlepšie, ak si dáme denne jedno jablko. A vyberať si je
z čoho – od Ametystu po Vandu, čo sú názvy rôznych
odrôd.
Prečo? Aj pre dávku rôznych vitamínov A, skupiny
B, vitamínu C, E, K, vápnika, horčíka, železa, fosforu
a draslíka. Najväčšia bomba, pre ktorú sa oplatí
zahryznúť sa do zeleného, červeného či žltého
jablka, je pektín – rozpustná vláknina, ktorá si vie poradiť s cholesterolom a hnačkou či zápchou. Očisťuje
naše telo od škodlivých látok v tráviacom systéme.
Šťavnatému jablku sa poteší aj naša pečeň. Kyseliny
jablčná a vínna jej pomáhajú v boji proti chorobám
a uľahčujú trávenie.
Hrušky
Dobrá správa pre alergikov. Hrušky sú hypoalergénne, znamená to, že existuje len veľmi malá šanca
vzniku alergie. Sladučké hrušky obsahujú množstvo
fruktózy, sú vhodné aj pre diabetikov.

Trápi vás obezita, močové kamene, vysoký krvný tlak?
Jedzte hrušky. Rovnako ich odporúčajú ľuďom s tráviacimi ťažkosťami, či už pri hnačke (sušené plody) alebo
pri zápche, keď prečisťujú črevá.

Hrozno
Sladké bobuľky si získali srdcia každého. Biele či
červené, hrozno nám spríjemňuje prvé jesenné dni
a nehovoríme len o vinobraní.
Ak by nám chýbalo čosi z vitamínov, minerálov, aminokyselín a organických kyselín, môžeme sa na hrozno
spoľahnúť. Známy je vplyv hrozna na srdce – práve
pre vysoký obsah draslíka ho oceňujú kardiaci s poruchami srdcového rytmu. Šupky bobúľ zase rozhýbu
naše črevá. Hrozno je močopudné a má mierne preháňavý účinok. Poslúži aj nášmu mozgu. Po príjme
energie z hrozna nám to vraj lepšie myslí.
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Orechy
Nie nadarmo vyzerá plod vlašského orecha ako
ľudský mozog. Svojím zložením tieto plody mozog
„futrujú“ samými kvalitnými látkami. Zabezpečujú bielkoviny, rastlinné tuky s nenasýtenými mastnými kyselinami, vitamíny (A, B6, C, E, K, kyselinu listovú a pantoténovú, betakarotén), vlákninu, minerály (železo, vápnik, horčík, fosfor, draslík, sodík, zinok, magnézium,
meď, mangán, selén). Jesť by ich mali nielen vegetariáni, ale aj diabetici, celiatici, tehotné ženy, pacienti
s onkologickým ochorením. Vyhýbať sa im musia
ľudia s chorým žlčníkom. Orechy sú citlivejšie na
uskladnenie. Pri nesprávnom uložení na svetle
a vzduchu môžu zhorknúť. Aby vám orechy čo najdlhšie doma vydržali, môžete ich uskladniť v mrazničke.
Pred konzumáciou ich stačí preložiť do vzduchotesnej nádoby v chladničke, ale jesť sa dajú aj krátko po
vybratí z mrazničky.

Slivky
V každej dobrej záhrade u starej mamy nesmú chýbať neodolateľne sladké slivky. Slováci ich vedia už
oddávna spracovať rôznym spôsobom – od sušenia,
zavárania, pečenia až po pálenie v sude. Najzdravšie sú však tie bez pridania alkoholu. A prezradíme
vám ešte jedno tajomstvo – veľmi rýchlo zasýtia, takže
sú vhodné pri diéte.
Hodia sa najmä pacientom s poruchami krvného
obehu, reumatikom, pri dne a problémoch s obličkami
a pečeňou. Účinne pomáhajú bojovať proti rakovine
a rednutiu kostí. Vítané sú preto na tanieri u žien v klimaktériu. Známa je ich sila pohnúť so zápchou.

Zdravie
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Tekvice
Nielen návykové lúpanie pečených semienok tekvice
z nej robí vitamínového predátora. Jej dužina vďaka
vláknine znižuje obsah tukov v krvi, pôsobí močopudne a popoženie vás aj na toaletu. Pomáha organizmu vylučovať nevhodné toxické látky. A obsahuje
železo, meď, horčík a zinok. Spomínané semienka
obsahujú dôležitý zinok, vitamín A, vitamíny skupiny B,
vitamín C, draslík, fosfor, vápnik, železo, horčík.
Odporúčajú sa ľuďom s problémami srdcovo-cievneho systému, ako sú vysoký cholesterol, vysoký krvný
tlak. Údajne vás tieto semienka aj omladia.
Od semienok to už nie je ďaleko k užívaniu tekvicového oleja, získavaného práve z nich. Lisovaný za studena má blahodarné účinky na tráviace ústrojenstvo.

Gaštany
Keď začnú v uliciach rozvoniavať pečené gaštany,
málokto im odolá. Odporúčame všetkým, ktorí si
chcú doplniť zásoby vitamínov skupiny B, E a minerálov: horčíka, draslíka, zinku, železa, sodíka, vápnika
a iných...
Robia dobre žalúdku, srdcu, mozgu, ľuďom s reumatickými ochoreniami, pôsobia na krvný obeh aj žily.
Vhodné sú aj pre diabetikov, pri málokrvnosti, bolestiach hlavy, chronickom kašli. Odporúčajú sa aj proti
hnačke a pri očistných kúrach pečene.
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AKO BOJOVAŤ S CHRÍPKOU
A PRECHLADNUTÍM?
Sezóna kýchania, kašľania a bolestí hrdla trvá od októbra do apríla. Preto neváhajte
a u lekára si pýtajte vakcínu proti chrípke.
Chrípka je vysoko infekčné ochorenie, ktoré
vyvolávajú tri typy chrípkového vírusu A, B a C.
Najčastejšie prebieha v epidémiách.
Ako spoznám, či mám chrípku? Odpovedá
lekárnik Peter Šimko z lekárne Dr.Max: „Chrípka je
charakteristická vysokou teplotou, často nad 39°C,
výraznou bolesťou hlavy, kĺbov a svalov. Nádcha
a kýchanie bývajú zriedkavé. Pacient je unavený
a vyčerpaný už v začiatkoch ochorenia. Pri zníženej
imunite, inej chronickej chorobe alebo nedostatočnej
liečbe môžu vzniknúť závažné komplikácie ako zápal
pľúc alebo srdcového svalu, v dôsledku ktorých sa
liečba predĺži a komplikuje.“
Hygiena je dobrá, ale...
Vírus chrípky sa šíri vzduchom tzv. kvapôčkovou
infekciou pomocou slín a rozprášených sekrétov
z nosa a úst. Preto sa mu darí v uzavretom prostredí.
Dôležité je vyhýbať sa kontaktu s nakazenými,
používať vreckovky, umývať si ruky a vetrať miestnosti.
No ani tak sa chrípke nemusíme vyhnúť.
Lekárnici radia, že najúčinnejšou prevenciou zostáva
očkovanie. Poistenci Dôvery majú očkovaciu látku
proti chrípke dostupnú v lekárňach zadarmo.
Preplácame ju v plnej výške. Stačí, ak vám všeobecný
lekár vakcínu predpíše na recept. Ten si vyzdvihnete
v lekárni a u lekára sa necháte zaočkovať.
Prechladnutí môžeme byť častejšie
Prechladnutie je tiež, podobne ako chrípka, vírusové

ochorenie, Spôsobujú ho rinovírusy, ktoré postihujú
horné dýchacie cesty. Šíri sa rovnako kvapôčkovou
infekciou cez sliznicu nosovej dutiny, resp. očnú
spojivku.
Je to často sa opakujúce ochorenie, ktoré postihuje
každého priemerne štyrikrát za rok. U detí je to päť až
sedemkrát ročne.
Miernejšie než chrípka
Prechladnutie sprevádza nádcha, kýchanie a bolesť
v hrdle. „Bolesť hlavy, kĺbov a svalov býva zriedkavá
alebo mierna. Teploty sú len do 38°C. Liečba je
úspešná a krátka, zriedka ju skomplikuje zápal
prínosových dutín, prípadne zápal stredného ucha,“
hovorí lekárnik.
Liečime len príznaky. V lekárni vám môžu odporučiť
lieky na zníženie teploty, od bolesti a na kašeľ.
„Moderné sú kombinované prípravky. Ak však
prípravky nezaberú, teplota je nad 39°C viac ako
2 dni, vyskytuje sa búšenie srdca, dýchavičnosť alebo
silné bolesti, treba vyhľadať lekára,“ upozorňuje Peter

Šimko.
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PODPORTE IMUNITU NA ZIMU
Laktobacily „6“ Dr.Max 60 cps
Komplex šiestich kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií.
Každá kapsula obsahuje 5 miliárd živých
mikroorganizmov, a to aj na konci dvojročnej doby
minimálnej trvanlivosti a pri skladovaní mimo chladničky
(v pôvodnom obale, pri teplote do 25°C).
Ľudský tráviaci trakt je osídlený stovkami biliónov
baktérií. Najviac ich je v tenkom a hrubom čreve,
zohrávajú dôležitú úlohu pri trávení, vstrebávaní
a metabolizme potravy. Priateľské baktérie pomáhajú
chrániť organizmus pred premnožením škodlivých
baktérií: súťažia s nimi o dostupné živiny, eliminujú
toxíny, podporujú rozvoj špecifickej imunity organizmu.
Pomáhajú udržať potrebnú rovnováhu, či prispievajú
k tvorbe niektorých vitamínov.
Hliva Forte s rakytníkom
a echinaceou Dr.Max 60 tbl
Tieto komplexné tablety obsahujú vysokokvalitný
extrakt hlivy ustricovej pripravený z 4 800 mg čerstvej
hlivy (Beta-glukány), extraktu rakytníka rešetliakového
(flavonoidy) a echinacey (polyfenoly). Selén a zinok
v tabletách prispievajú k normálnej funkcii imunitného
systému. Selén je dôležitý pri ochrane buniek pred
oxidačným poškodením, zohráva nezastupiteľnú úlohu
pri normálnej funkcii štítnej žľazy a je nenahraditeľný
pre spermatogenézu. Zinok je potrebný na udržanie
normálneho stavu kostí, pleti a spolu so selénom aj vlasov
a nechtov.
Vitamín C 250 mg Dr.Max 100 tbl
Prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy,
imunitného systému, k zníženiu únavy a vyčerpania
a k ochrane buniek pred oxidačným stresom, zvyšuje
vstrebávanie železa v tele.
Patrí medzi základné antioxidanty, zúčastňuje sa aj na
tvorbe kolagénu. Nevieme ho syntetizovať, a preto ho
musíme prijímať v potrave alebo tabletách. Jeho potreba
sa mení vekom, od 40–50 mg/denne v dojčenskom, po
80–100 mg/denne v dospelosti. Viac ho potrebujeme
pri zápalových ochoreniach, zotavovaní, hojení rán,
anémii, neprospievaní, aktívnom a pasívnom fajčení.
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Pomôcky:
Bjás,
Eros,Arua,
Laas,
ylem, en,

1. časť
tajničky

Násyp

Protivzdušná
obrana

Autor:
Jozef Blaho

Nemecké
mesto

Mužské
meno

4. časť
tajničky

Oblok

Dával zrno
do pôdy

Staroírmska
minca

Kôrovec

Popíjaj

2. časť
tajničky

Adamova
družka

Stávala sa
silnejšou
Značka
pascala
Omotal

Ester
mastných
kyselín

Cit.rezignovania

Meno
Aliny

5. časť
tajničky

Typ ruských
lietadiel

Akže

Ostrov
v Indonézii

Predložka

Postava,
vzrast

Rieka
v Indii

St.plošná
miera

Poľské
mesto

Kormidlo
áut

Židovská
sobota

Praplazma
Ded
Planétka
Ženské
meno

6. časť
tajničky

Značka
kozmetiky
Mesto
v Ugande

Meno
Ericha

V, vnútri
(lek.)

Dobre
(z angl.)

3. časť
tajničky

Symetrála

Usadenina

Seká

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Bavte sa, je to zdravé.
Výhercom z minulého čísla krížovky je pán Ondrej Pavlovič z obce Sedlice, ktorý získal darček od siete lekární Dr.Max.
Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca novembra na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, Odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu novej tajničky čaká opäť zaujímavý darček.

Jestvuje
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PORADŇA
PSYCHOLÓGA
Mám 7-ročného syna, ktorý práve nastúpil do druhého ročníka na základnej škole.
V poslednom čase došlo k výraznému zhoršeniu jeho reči. Začal sa zajakávať a má
problém vysloviť súvisle dlhšiu vetu. Doteraz
také problémy nemal. Okrem zhoršenia reči
na ňom nepozorujem žiadne výraznejšie
zmeny. Syna vychovávam sama, s otcom sa
nestýka. Popri práci mám občas problém
nájsť si dostatok času na spoločné čítanie
knižiek či dlhšie diskusie, najmä cez týždeň.
Pravidelne sa však so synom učíme.
Čo môže byť príčinou tohto problému a ako
mám postupovať, aby sa synova reč zlepšila?
Prechodné obdobia výraznejšieho zadrhávania
v reči sú veľmi časté aj v normálnom vývine – väčšinou v období, keď dochádza k prudkému rozvoju
reči a dieťa začína tvoriť už dlhšie vety (medzi 2. až
5. rokom veku, najčastejšie okolo 3 – 3,5 roka, u detí
s vývinovými poruchami reči neskôr). Tento prechodný problém je fyziologický a spontánne sa upravuje, niekedy však môže byť rizikovým faktorom pre
neskorší rozvoj vlastnej zajakavosti.
V prípade fyziologickej zajakavosti si dieťa väčšinou
poruchu samo neuvedomuje, pokiaľ na ňu neupozorňuje okolie. V týchto prípadoch nie je potrebná
špeciálna terapia ani logopedická starostlivosť, ale
len poradenské vedenie rodiny: dieťa by na problémy
nemalo byť upozorňované, rodičia by mali byť trpezliví, keď sa dieťa snaží hovoriť a má ťažkosti, nedokončovať vety zaňho atď.
Tieto ťažkosti obvykle ustúpia do 3 – 6 mesiacov.

Pokiaľ nedôjde k spontánnej úprave v tomto čase
alebo si dieťa začne uvedomovať rečové problémy
a začína sa rozvíjať strach z rozprávania, mala by sa
začať cielená komplexná terapia.
Príčina poruchy je zmiešaná: dedičné faktory, ak je
výskyt poruchy medzi príbuznými významne zvýšený, tiež temperament dieťaťa, keď reakciou na stres
je zvýšené svalové napätie, biologické faktory na neurologickom základe alebo tiež psychologické vplyvy,
pri ktorých hrajú úlohu stresy: akútne – pôsobiace
v súčasnosti alebo chronické – dlhodobého charakteru, napr. náročné rodinné prostredie, školské nároky.
Často sú tieto deti zvýšene úzkostné.
Je dobré, že syna neupozorňujete na ťažkosti
v reči. Skontaktujte sa so školou, triednou učiteľkou,
či si niečo na synovi nevšimla. Niekedy môže ísť aj
o šikanu medzi deťmi, výsmech zo strany spolužiakov
a podobne. Skúste pozvať k vám jeho kamaráta, spolužiakov. Venujte sa synovi aj mimo učenia. Možno sa
viacej dozviete o tom, čo prežíva alebo či ho niečo
trápi.


Potrebujete radu?
Máte otázku na našich revíznych lekárov alebo
potrebujete poradiť od detskej psychologičky?
Vaše otázky môžete adresovať na poradna@dovera.sk.
Do predmetu správy uveďte: časopis Dôvera. Jednu
z vašich otázok vyberieme a odpoveď zverejníme v
nasledujúcom časopise Dôvera.
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UŽ POZNÁTE NOVÉ
PREDDAVKY NA POISTNÉ?
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2013 je hotové. Vykonali sme ho 144-tisíc poistencom. Prvé oznámenia o výsledku sme zasielali už od mája. Poistenci sa spolu
s výsledkom dozvedeli aj výšku nových preddavkov na poistné od januára 2015.
Od mája sme s vami živo komunikovali nielen o výsledku ročného zúčtovania. Zaujímalo vás, ako sme ho vypočítali, prečo vám
vyšiel vyšší preddavok na budúci rok a prečo
máte uhradiť nedoplatok, hoci ste zamestnancom. Najčastejšie kladené otázky poistencov, platiteľov poistného prinášame
v tomto čísle časopisu:
Môj bývalý zamestnávateľ uhrádzal všetky
preddavky na poistné, prečo ste mi vypočítali nedoplatok?
Vykonaním ročného zúčtovania poistného sme
zistili, že suma celoročného poistného z Vašich
príjmov zo zamestnania za rok 2013 je vyššia
ako mesačné preddavky na poistné, ktoré zaplatil
Váš bývalý zamestnávateľ za rok 2013. Pretože
už nie ste zamestnancom tohto zamestnávateľa,
rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a skutočne vypočítaným poistným iba vo vašej časti
ako zamestnanca (4 %, resp. 2 % pre osobu so
zdravotným postihnutím) sme predpísali výkazom
nedoplatkov priamo Vám. Nedoplatok v časti za
zamestnávateľa (10 %, resp. 5 %) sme zasa uplatnili voči Vášmu bývalému zamestnávateľovi.
Som SZČO a platil som preddavky na
poistné pravidelne mesačne a v správnej
sume. Napriek tomu ste mi vypočítali nedoplatok. Prečo?
Skutočné poistné za rok 2013 sa vypočítava zo

základu dane z príjmov z podnikania dosiahnutého za rok 2013, t.j. za rok, za ktorý sa ročné
zúčtovanie vykonáva. Základ dane ste priznali
a uviedli vo svojom daňovom priznaní za rok
2013. Suma takto vypočítaného celoročného
poistného je vyššia ako mesačné preddavky,
ktoré ste za rok 2013 zaplatili. Preto Vám vznikol
nedoplatok a tento sme Vám oznámili a predpísali
výkazom nedoplatkov.
Poslali ste mi výkaz nedoplatkov, ale od
novembra 2013 som bol zo zamestnania prepustený. Odvtedy som evidovaný na úrade
práce a poberal som iba podporu. Prečo
mám platiť nedoplatok zo zamestnania, keď
odvody platil môj zamestnávateľ?
Predpokladáme, že počas roka ste mali tzv. kolísavé príjmy, to znamená, že ste mali príjmy do
3 930 eur mesačne a mali ste aj príjmy nad túto
sumu (napríklad ste mohli mať v niektorých mesiacoch vyplatené odmeny alebo ste mali vyplatené
odstupné). Váš bývalý zamestnávateľ počas roka
mesačný preddavok vypočítaval najviac zo sumy
3 930 eur. V ročnom zúčtovaní poistného sa ale
spočítajú Vaše príjmy dosiahnuté za celý rok
a výsledok je Váš nedoplatok v časti za zamestnanca. Pretože už nie ste zamestnaný, túto časť
nedoplatku musíme uplatniť voči vám ako fyzickej
osobe. V časti za zamestnávateľa sme uplatnili
nedoplatok voči bývalému zamestnávateľovi.

Infoservis

WWW.DOVERA.SK

Ak nesúhlasím s výkazom nedoplatkov, ako
mám postupovať?
Postupujte, prosíme, tak ako uvádzame v poučení
výkazu nedoplatkov. Máte možnosť v lehote do
15 kalendárnych dní od dňa doručenia výkazu
nedoplatkov podať voči výkazu nedoplatkov
námietky. Námietky môžete podať elektronicky
prostredníctvom stránky www.dovera.sk/rz. Tiež
ich môžete podať písomne a zaslať na adresu
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska
5, 949 01 Nitra alebo ich môžete podať osobne
na ktorejkoľvek pobočke našej zdravotnej poisťovne.
Ak mám pochybnosti o správnosti vypočítaného nedoplatku, stačí ak budem s výkazom
nesúhlasiť a vy mi opakovane ročné zúčtovanie poistného prepočítate?
Nie, iba nesúhlas nie je postačujúci. Námietky
musia byť riadne odôvodnené, zdokladované
a musia byť predložené dôkazy o tvrdeniach,
ktoré v námietkach uvediete (napr. doklad
o úhrade, doklad o evidovanom uchádzačovi
o zamestnanie a pod.). Na základe takýchto odôvodnených námietok Vám ročné zúčtovanie prepočítame a zistíme, či Vaše námietky majú vplyv
na zmenu sumy vypočítaného nedoplatku. Na
námietky bez odôvodnenia zdravotná poisťovňa
neprihliadne, výkaz nedoplatkov nadobudne právoplatnosť a ako taký sa stane exekučným titulom.
Ako budete námietky vybavovať?
Dôvody uvedené v námietkach a priložené
doklady budeme starostlivo posudzovať. Ak po
preskúmaní zistíme, že vypočítaný nedoplatok
naozaj nie je správny a je potrebné výkaz nedoplatkov zrušiť, dostanete o tom písomné vyrozumenie. Tieto informácie nie je možné poskytovať
telefonicky.
Nerozumiem prečo ste mi poslali oznámenie

JESEŇ 14

o výsledku ročného zúčtovania poistného.
Môžete mi to vysvetliť?
Kontrolou údajov o Vašich príjmoch, z ktorých
sa vypočítava poistné, sme zistili, že na preddavkoch na poistné ste v roku 2013 zaplatili viac ako
sme vypočítali v ročnom zúčtovaní poistného.
Preto sme Vám rozdiel – preplatok - oznámili uvedenou zásielkou Oznámením o výsledku ročného
zúčtovania.
Nesúhlasím so sumou preplatku, ktorú ste mi
oznámili. Ako ju môžem reklamovať?
Voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania
môžete podať nesúhlasné stanovisko do 15 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. V stanovisku je potrebné uviesť všetky dôvody a dôkazy,
prečo so sumou nesúhlasíte. Na základe takéhoto
odôvodneného nesúhlasného stanoviska zdravotná poisťovňa výsledok ročného zúčtovania
poistného znova skontroluje. Na nesúhlasné stanovisko bez odôvodnenia zdravotná poisťovňa
nebude prihliadať.
Ako ma budete informovať o novom
výsledku po prepočítaní reklamovanej sumy
preplatku?
Ak zistíme, že pôvodná suma preplatku nie je
správna a po prepočítaní je výsledkom iná suma
preplatku, zašleme Vám písomne nové oznámenie. Toto nové oznámenie zruší automaticky
pôvodné oznámenie a voči tomuto novému oznámeniu už nie je možné podať opätovne nesúhlasné stanovisko. Zásielka je doručená dňom,
kedy ste zásielku odmietli prevziať.

Výsledok ročného zúčtovania
poistného za rok 2013
Preplatky vo výške
Nedoplatky vo výške

4,8 mil.eur
19,1 mil.eur
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