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Doplácate za lieky? Zistite,
kedy vám vrátime peniaze

Editoriál
sú všetky potrebné tlačivá a iné dokumenty, ktoré poistenec potrebuje, čím
si ušetrí cestu na pobočku.

Milí čitatelia,
možno mi dáte za pravdu, keď poviem, že každá
doba má svoje čarovné slovíčko. Len pár rokov
dozadu sme sa všetci nadchýnali potravinami a produktmi, ktoré boli bio a eco. Ešte predtým nám
učaroval internet, najnovšie je trendom byť online.
Pomaly niet človeka strednej ani mladej generácie,
o tínedžeroch ani nehovoriac, ktorý nie je online.
Chceme byť permanentne pripojení na svet informácií pulzujúci na sociálnych sieťach a na internete.
Dôvera chce s týmto trendom držať krok, preto ako
jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku ponúka
mobilnú aplikáciu. Slúži ako záloha pre výpadok
pamäte u lekára. Každý poistenec si v nej nájde svoju elektronickú zdravotnú knižku s údajmi
o liekoch, ktoré užíva alebo užíval, o vyšetreniach,
ktoré absolvoval. Aplikácia mu navyše poslúži aj
na vyhľadanie najbližšej lekárne či pohotovosti
kdekoľvek na Slovensku.
Podobne je to aj s Elektronickou pobočkou, kde
má každý poistenec uložené všetky dôležité údaje súvisiace s jeho zdravím. Okrem údajov, ktoré
sú aj v aplikácii, si tu nájde podrobné informácie
o liekových interakciách, o čerpaní benefitu 200
eur, informáciu, ako rozumne ušetriť používaním
generických liekov, atď. Ak ide o rodičov, ktorí majú
v Dôvere poistené aj svoje deti, rovnaké množstvo
informácií majú aj o nich. V Elektronickej pobočke

Najnovšie sme magické slovíčko online spojili s kúpeľmi. Doteraz sme
každému nášmu poistencovi, ktorý sa
chystal do kúpeľov, posielali schválený
kúpeľný návrh aj s prílohami poštou.
Vďaka online prepojeniu sme celý proces, keď kúpeľný návrh najprv lekár
poslal do poisťovne a tá ho po schválení poslala poistencovi, skrátili na pár
dní. Všetku spomínanú dokumentáciu každému poistencovi doručíme
do jeho Elektronickej pobočky.
Tým sa to však nekončí. Pôvodne si poistenci museli sami posielať schválený
kúpeľný návrh tým kúpeľom, ktoré si
vybrali. Následne im kúpele poslali
predvolanie so záväzným termínom
nástupu. Všetko pekne poštou, čo
trvalo často celé týždne. Po novom
poistenec telefonicky nadiktuje kúpeľom, ktoré si zvolil na liečbu, svoj
jedinečný kód (dostane ho od nás
v e-maile, resp. mu ho pošleme poštou, ak nemáme e-mail) a požiada
ich o rezerváciu. Kúpele potom už
len pošlú predvolanie so záväzným
termínom nástupu.
A to nie je posledná novinka, ktorú
chystáme. Veď nie sme lídrom v inováciách len tak náhodou. Nechajte
sa príjemne prekvapiť.
Marian Faktor
riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti
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Rozhovor

Rozhovor

Keď „železnú
lejdy“ baví
pomáhať druhým
Má bronz z majstrovstiev Európy v kros triatlone, je prvou
ženou zo strednej Európy, ktorá
dokázala týždeň po najnáročnejšom Ironmane na svete
na Havajských ostrovoch dokončiť aj terénny triatlon. Ironmana (3,8 km plávanie, 180 km
bicykel, 42 km beh) dokončila
spolu 27-krát, dnes pomáha
na nohy seniorom v skalickej
nemocnici. „Železná lejdy“
Andrea Dermeková.

Andrea Dermeková (35)
Bývalá profesionálna triatlonistka, bronzová medailistka
z MS Double (MS IRONMAN + MS XTERRA 2005) aj
z ME v kros triatlone 2011. Pochádza z Gbelov, vyštudovala Technickú univerzitu v Liberci, momentálne študuje
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a pracuje ako
fyzioterapeutka vo fakultnej nemocnici v Skalici.
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Ironman sú triatlonové preteky,
pred ktorými majú obrovský
rešpekt aj silní chlapi. Ako si sa
k nim dostala ty?
Paradoxne „vďaka“ zraneniu. V šestnástich rokoch som musela podstúpiť
operáciu kolena. Po nej bola potrebná
rehabilitácia, a tak som začala plávať
a bicyklovať. Z rehabilitácie sa stal koníček, a keď som mala koleno v poriadku,
začala som sa zúčastňovať hobby pretekov na cestných i horských bicykloch. Potom som začala študovať na vysokej škole v Liberci. Tam som sa dostala do partie
triatlonistov. Nahovorili ma, aby som vyskúšala duatlon – teda beh-bicykel-beh.
Dopadlo to katastrofálne, skončila som
posledná. Ale to ma nakoplo a do roka
a do dňa som na majstrovstvách Českej

republiky získala v duatlone
bronz. No a tam som aj prvý
raz počula o dlhom triatlone,
teda o Ironmanovi. Najbližšie
sa konal v Benešove, tak som sa
prihlásila. Boli to tiež majstrovstvá Českej republiky.
Bez prípravy?
Áno, stála som na štarte a netušila som, do čoho idem. Nikdy
predtým som neskúšala zabehnúť maratón a odrazu som
pred ním mala najskôr zaplávať
3,8 km a prejsť 180 km na bicykli. Mala som trochu pochybnosti,
ale keď som vedľa seba na štarte
videla šesťdesiatnikov, povedala
som si, že keď to dajú oni, tak
musím aj ja.

a spojila si to aj s majstrovstvami sveta v terénnom triatlone...
Na Ironmana som sa kvalifikovala v mojej vekovej kategórii,
do 25 rokov. Podarilo sa mi to
hneď na prvom kvalifikačnom
podujatí, ktoré bolo vo švajčiarskom Zürichu. V roku 2005
som si Havaj naozaj užila –
najskôr som úspešne dokončila
Ironmana na jedenástom mieste vo svojej vekovej kategórii.
O viac ako hodinu som zlepšila čas prvej Slovenky na tom-

Prečo sa ti to nepodarilo
do tretice?
Moje telo povedalo dosť. Bolo
unavené, vrátilo sa mi zranenie kolena a musela som ísť
na druhú operáciu. Po nej som
pribrala 15 – 16 kíl, doteraz
sa ich zbavujem. Ale športu
sa venujem stále, bez neho
nedokážem byť. Ale už len
tak štyri- až päťkrát do týždňa
a preteky na hobby úrovni. To
mi stačí. Našla som si inú záľubu, ktorej sa venujem naplno,
a to je fyzioterapia a masírovanie. Pracujem
ako fyzioterapeut na lôžkovom
oddelení pre seniorov v skalickej
nemocnici a popri
tom aj študujem fyzioterapiu
na vysokej škole. Veľmi ma to
baví. Ten pocit, že pomáhate
druhým, je na nezaplatenie.

Po pretekoch som spala
24 hodín vkuse

Ako si to zvládla?
Za 12 hodín a 24 minút. Keď
som dobehla do cieľa, povedala som si, že nikdy viac. Ale keď
som sa vydýchala, o päť minút
som sa už pýtala: „Tak čo, o rok
zase?“ Po pretekoch som spala
24 hodín vkuse. Bola som strašne unavená, ale bol to pre mňa
taký silný zážitok, že do roka
som sa dlhému triatlonu už venovala na profesionálnej úrovni.
Ako druhej Slovenke
sa ti podarilo kvalifikovať na najnáročnejšiu
súťaž Ironman na Havaji

to podujatí a o týždeň neskôr
som súťažila na majstrovstvách
sveta v terénnom triatlone Xterra. Tam som skončila medzi rovesníčkami tretia. Bol to naozaj
úspešný rok.
O dva roky neskôr si sa
na havajského Ironmana
kvalifikovala opäť.
Skončila som štrnásta. Nepodarilo sa mi zlepšiť svoj čas
a umiestnenie z roku 2005.
Ale keď si človek uvedomí,
že na týchto pretekoch štartuje zhruba 1600 pretekárov
a z toho je asi 800 žien, nie
je to zlý výsledok. Tam už ani
nejde o umiestnenie, úspech je
tieto preteky vôbec dokončiť.

O súkromnej praxi neuvažuješ? Máš skúsenosti z profesionálneho
športu...
Niekedy v budúcnosti by som
sa k nej rada dopracovala. Bolo
by to spojenie práce, ktorú mám
veľmi rada, a športu, bez ktorého nemôžem byť. Zatiaľ mám
ale málo odborných skúseností.
Získavam ich teraz v nemocnici, kde sa starám o pacientov
s oveľa ťažšími diagnózami, ako
sú zranenia športovcov, a študujem. Všetko má svoj čas.
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Podporujeme

Bojujte
za zdravie

V apríli sme prvýkrát spustili grantový
program Bojovníci za zdravie. Každý
náš poistenec s akýmkoľvek zdravotným
problémom mal možnosť požiadať nás
o finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.

bojovnicizazdravie.sk

Na čo môžete
využiť grant?
• na úhradu lieku alebo
zdravotníckej pomôcky;
• na rehabilitáciu alebo
rekonvalescenciu;
• na zdravotnú starostlivosť
absolvovanú v zahraničí;
• na absolvovanie operácie,
zákroku alebo pooperačnej
liečby a iné;
• na absolvovanie kúpeľnej
liečby nad rámec zákona.
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Viac ako stovka podporených
Svoju žiadosť nám nakoniec poslalo takmer 500 bojovníkov zo všetkých kútov Slovenska a vo všetkých
vekových kategóriách. Nakoniec sme vybrali
118 našich poistencov, ktorým sme venovali viac ako 150-tisíc eur na absolvovanie potrebnej liečby alebo na kúpu zdravotnej pomôcky,
ktorú nekryje zdravotné poistenie.
Najväčší záujem je o rehabilitácie
a o zdravotnícke pomôcky
Viac ako tretina vybraných žiadateľov vďaka grantu
absolvovala alebo absolvuje rehabilitáciu doma či
v zahraničí. Mnoho žiadateľov využilo príspevok
na kúpu zdravotných pomôcok, ktoré im pomôžu
zlepšiť zdravotný stav (načúvacie prístroje, protézy,
pomôcky pre diabetikov), alebo na pokrytie nákladov za nákup liekov.
Bojovníci majú pokračovanie
Na jeseň sme grantový program spustili opäť.
Ďalší naši poistenci tak majú šancu získať od nás
príspevok a využiť ho na zlepšenie zdravotného
stavu. Už pred Vianocami vybraným žiadateľom
oznámime dobrú správu.

„Ľudí, ktorí potrebujú našu
pomoc, je stále veľa. Projekt
Bojovníci za zdravie sa u našich poistencov stretol s veľmi
pozitívnymi ohlasmi, preto sme
sa rozhodli v ňom pokračovať

a otvorili sme ďalšie kolo,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.
Poistenci nás môžu žiadať
o udelenie grantu na zdravotnú

starostlivosť, ktorá nespadá
do verejného zdravotného poistenia. Pacienti si ju teda bežne hradia sami alebo si na ňu
doplácajú, nech sú poistencami
akejkoľvek zdravotnej poisťovne.

Príbehy
bojovníkov,
ktorých sme
podporili
Medzi 118 podporenými poistencami
z prvého kola programu boli aj
Michaela, Tamarka a Imrich. Stali
sa tvárami našej jesennej kampane
a vyzvali ďalších poistencov, aby využili
šancu a požiadali nás o grant.
Bojovníčka Tamarka.

Statočná bojovníčka Tamarka
Ani nie dvojročnú Tamarku nevystihne žiadne iné slovo lepšie
ako bojovníčka. Narodila sa
3,5 mesiaca pred termínom
pôrodu s už rozbehnutou infekciou. Neskôr jej diagnostikovali diagnózu štvorkomorový

hydrocefalus. Doteraz absolvovala deväť operácií a prvý
štvrťrok svojho života strávila
v nemocnici.
Je to usmievavé a vnímavé dievčatko, ktoré skúma svet a teší sa

zo života. Neposlúcha ju ľavá
strana tela, ona sa však nevzdáva a robí pokroky najmä
vďaka rehabilitáciám. Tamarke
sme prispeli na ďalšie rehabilitácie, vďaka ktorým možno
urobí svoje prvé kroky.
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Nové funkcie
mobilnej
aplikácie
Dôvera ocenia
najmä podnikatelia

Podporujeme

Športovec
Imrich
Sympatický východniar Imrich je
pre rázštep chrbtice na vozíčku
od narodenia. Vozík preňho
nie je prekážkou a výhovorkou,
aby sedel doma, ale pomôckou,
vďaka ktorej už získal mnoho
športových ocenení a uznanie
doma aj v zahraničí.
Je paralympijským víťazom
v lukostreľbe, trojnásobným
majstrom sveta aj majstrom
Európy. Jeho novou výzvou
je curling na vozíku. Invalidný vozík je pre neho dopravným prostriedkom aj spojením
s okolitým svetom.
Imrich od nás získal príspevok
na nový špeciálne upravený
vozík, s ktorým ľahšie zvládne
časté presuny aj tréningy a bude
reprezentovať Slovensko na najvyšších súťažiach.

Imrich.
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Synovia Michaely.

Nepočujúca Michaela
Michaela má ťažkú poruchu
sluchu, ktorú zdedili aj jej
dvaja malí synovia. So starším načúvacím prístrojom
nepočula džavot ani plač
svojho syna, ani to, keď mu
pískali koncovky načúvacieho prístroja a bolo nutné ich
napraviť.
S deťmi chce trénovať reč, aby
v budúcnosti nemali problém
komunikovať a aby sa vedeli

uplatniť v bežnom živote. „Bojím sa, že moje deti nebudú
mať vo mne dobrý rečových
vzor, pretože mnohé zvuky
ani ja sama nepočujem.“
Michaela vďaka Bojovníkom
za zdravie získala finančný
príspevok na nákup digitálnych načúvacích prístrojov,
s ktorými bude pre ňu komunikácia s jej deťmi oveľa
jednoduchšia.

Vynovenú mobilnú aplikáciu zdravotnej poisťovne Dôvera
ocenia najmä podnikatelia a živnostníci, pretože už nemusia myslieť na sumy a termíny platieb poistného. Všetko
budú mať poruke vo svojich smartfónoch.
Kartička poistenca a prehľad užívaných liekov, vyšetrení a diagnóz
vždy poruke sú pre používateľov mobilnej aplikácie od Dôvery
samozrejmosťou. Najnovšie do nej Dôvera zapracovala stav
účtu platiteľov poistného pre tých poistencov, ktorí si sami platia
zdravotné odvody.

Čo je nové v mobilnej aplikácii:
• profil platiteľa,
• presné a aktuálne informácie o záväzkoch voči zdravotnej poisťovni,
• zobrazenie stavu účtu platiteľa poistného, teda koľko,
za čo a dokedy je potrebné zaplatiť,
• kto a za aké obdobie poistné platí, prípadne kto platil
v minulosti,
• kompletný prehľad platieb poistného od roku 2009,
• evidencia prípadných dlhov voči zdravotnej poisťovni.
• výsledok ročného zúčtovania poistného.

Mobilná aplikácia poisťovne
Dôvera funguje od roku 2013
a je bezplatná. Spolupracuje
s operačnými systémami Android, iOS a Windows Phone.

Využívať ju môžu všetci, no len
poistenci Dôvery majú prístup
k plnej verzii, s ktorou získajú zdravotnú kartu v mobile,
digitálny preukaz poistenca,

Podporujeme

Podnikatelia
a živnostníci
Práve tí budú mať z novinky
najväčší osoh, pretože budú
mať prehľad o tom, koľko,
za čo a dokedy je potrebné
zaplatiť. A to bez toho, aby
museli niekam chodiť alebo
telefonovať.
Aktuálne a presné informácie o stave svojho účtu
v zdravotnej poisťovni budú
mať vždy k dispozícii a skontrolovať si ich môžu napríklad pri rannej káve, skôr
než sa začnú venovať práci.

prehľad o lekárskych úkonoch
a možnosť ich reklamácie. Je
v nej tiež interaktívna mapa
s lekárňami a pohotovosťami
s GPS lokalizáciou.
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AKO SLUŽBA
FUNGUJE

Moja Dôvera

1.

2.

3.

Poistenci Dôvery majú
pomoc odborníka poruke
Prvá komplexná služba telefonickej konzultácie s lekárom, navyše bezplatná a už
čoskoro dostupná pre takmer tretinu slovenskej populácie. Reč je o novinke DôveraLinka24, ktorá po letnom testovaní v septembri vstúpila do pilotnej prevádzky.
„DôveraLinka24 prinesie všetkým našim poistencom lekára na telefóne 24 hodín denne, sedem
dní v týždni. Môžu sa s ním poradiť o tom, čo
robiť v prípade zhoršenia svojho zdravotného
stavu, pri problémoch s pochopením odporúčaní
po vyšetrení či po absolvovaní zákroku u špecialistu. Telefonovať môžu pri pochybnostiach
o ordinovanej liečbe a o vedľajších účinkoch liekov.
Operátori služby poradia aj v otázkach týkajúcich sa dostupnosti zdravotnej starostlivosti v okolí
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volajúceho,“ vysvetlil MUDr. Miroslav Halecký,
projektový špecialista v Dôvere.
Samotná služba bude po plošnom spustení pre
všetkých poistencov Dôvery na jar budúceho roka
bezplatná a dostupná na celom Slovensku aj v zahraničí. Volajúci zaplatí len cenu hovoru podľa
štandardnej tarify. Kvalitu a bezpečnosť poradenstva zaručujú zdravotníci s dlhoročnou praxou,
ktorí majú po súhlase volajúceho zabezpečený

Zavoláte nám, ak sa chcete sa poradiť so zdravotným problémom. Pripravte
si preukaz poistenca kvôli
identifikácii.
Odborne zhodnotíme vaše
zdravotné ťažkosti. Využijeme údaje z Elektronickej
zdravotnej karty.

Poradíme vám, ako
správne postupovať.

0850 500 024 | 0905 500 024

prístup k jeho elektronickému zdravotnému záznamu v poisťovni. Pri poradenstve tak vedia zohľadniť lieky, ktoré má predpísané, doterajšiu liečbu
vrátane vyšetrení u lekárov, hospitalizácie a prípadné zásahy záchranky.
Lekári a ďalší zdravotníci na DôveraLinke24 sú
pripravení poradiť napríklad s informáciami o pracovnom čase najbližšej lekárne, odporučiť liek
na bolesť hlavy alebo popísať režimové opatrenia
pred CT vyšetrením.
Doterajšie skúsenosti nám potvrdzujú, že služba
si medzi poistencami Dôvery nájde širokú skupinu

používateľov. Od pracujúcich, ktorí nemajú čas
chodiť k lekárom, cez rodičov, ktorí sa pri nočných
horúčkach svojich detí nevedia rozhodnúť, ako
postupovať. Služba je užitočná aj v situáciách, keď
pacienti potrebujú poradiť, čo robiť do návštevy lekárskej ambulancie, keď je k nej zhoršený prístup,
napríklad pre vzdialenosť, komplikovaný terén,
dennú či nočnú hodinu alebo slabé dopravné
spojenie. Rada, ako postupovať, môže pomôcť
aj starším ľuďom.

Ďalšie informácie
na www.doveralinka24.sk
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Čo ponúkajú
nové recepcie:

Podporujeme

Nová recepcia

• informácie o nemocnici, oddeleniach
a o ambulanciách;
• informácie o nadštandardných
službách, cenách, o liečebnom
režime, strave a o diétach;
• možnosť platby za výkony
a za nadštandardné služby;
• evidenciu sťažností a podnetov;
• manažovanie prednostného riešenia
akútnych stavov;
• riešenie núdzových a krízových
situácií v nemocnici (úraz, požiar,
krádež, havária);
• informácie o dopravnej zdravotnej
službe Svet zdravia;
• straty a nálezy;
• v budúcnosti aj objednanie/
preobjednanie pacienta
na vyšetrenie/ošetrenie.

v galantskej nemocnici
Orientácia v nemocnici nie je vždy jednoduchá. Prekvapí nás množstvo chodieb
a dverí, aj rozľahlosť niektorých budov. Sieť nemocníc Svet zdravia sa zamerala
na renováciu vstupných recepcií, ktoré majú za cieľ uľahčiť pacientom orientáciu.
Vďaka finančnej pomoci našej poisťovne vznikli
v minulom roku dve nové recepcie v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove. Najnovšou je zrenovovaná
recepcia v nemocnici v Galante. Do konca roka
pribudnú ďalšie tri recepcie v nemocniciach na východnom Slovensku.
Prvý dojem si robíme pri vstupe
Recepcia bude slúžiť pacientom a návštevníkom
nemocnice ako miesto prvého kontaktu, kde nájdu
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všetky potrebné informácie na jednom mieste. Svojím moderným dizajnom a rozsahom služieb pripomínajú skôr hotelovú recepciu. Jej zamestnanci
vám ochotne pomôžu pri orientácii v priestoroch
nemocnice, poskytnú informácie o jednotlivých
oddeleniach a ambulanciách aj o nadštandardných službách.
„Prvý dojem je dôležitý a často ho v nemocniciach
kazí neútulné prostredie a zastarané vybavenie.

Chceme to zmeniť, a tak dlhodobo investujeme
do renovácie nemocničných priestorov. Verím,
že nové recepcie pacientom uľahčia návštevu
a orientáciu v nemocnici,“ vysvetlil Martin Kultan,
generálny riaditeľ Dôvery.
Na nových recepciách bude súčasne možné realizovať všetky platby za nadštandardné výkony a iné služby. V krátkom čase sa pacienti budú
môcť na recepcii objednávať aj na konkrétne
vyšetrenia a na vybrané zdravotné výkony.

Všetko na jednom mieste
Naši poistenci to budú mať z recepcie na pobočku Dôvery len na skok. Od septembra sme
presťahovali našu pobočka do nových priestorov
priamo vo vestibule nemocnice, aby bola bližšie
k našim poistencom.
Fungovanie novej recepcie aj pobočky našej poisťovne si ako prví vyskúšali riaditeľ galantskej
nemocnice Marian Haviernik a generálny riaditeľ
Dôvery Martin Kultan.
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Sme partnerom

345 km
behom

za 30 hodín. S vami
sme to opäť zvládli
Tridsať hodín bez spánku, bez sprchy, zavretí v aute
alebo práve bežiaci už „ix-tý“ kilometer. A tesne
pred cieľom, už na konci so silami, ešte bojovať so
silným vetrom. Taký bol tretí ročník behu nášho tímu
Dôvera deťom Od Tatier k Dunaju 2016.
Ale zvládli sme to. Na rozdiel od vlaňajška, keď
nás stíhala jedna katastrofa za druhou, tentoraz
všetko fungovalo, ako malo. Autá i nohy poslúchali,
búrky nás obchádzali a ani pekelná horúčava sa
nedostavila. Iba studený dážď a silný vietor. Ale
ani tie nás nezlomili, veď kto by sa chcel zaseknúť
nejakých 50 kilometrov pred vytúženým cieľom?
Bežať z Jasnej v Nízkych Tatrách až do Bratislavy
za jeden a pol dňa nie je nemožné. S vašou pomocou sa nám to darí už tretí rok po sebe. Tím Dôvera
deťom ste totiž opäť vytvorili vy - naši poistenci spolu
so zamestnancami Dôvery. A výborne sa nám darilo
ťahať za jeden koniec.
Veľmi chcel s nami bežať aj Hugo – maskot zbierky
Hodina deťom. Pre jeho metrové chodidlá to však
bol preňho trochu problém. Tak si vždy stopol auto
a trošku si cestu uľahčil. Boli sme mu však za to
vďační, lebo jeho povzbudzovanie do nás vlievalo
sily a chuť bojovať.
Spali sme kade-tade. Na betóne na parkovisku,
na futbalovom ihrisku i uprostred dediny na kúštiku miestnej zelene. Ktohovie, čo si o nás mysleli
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obyvatelia malej dedinky pánubohu za chrbtom,
keď sa k nim začali schádzať stovky spotených,
unavených ľudí, ktorí si políhali na zem, aby si
za bieleho dňa pospali pod kríkmi či stromami. Ale
asi nič zlé, nikto nám neprišiel vynadať, naopak,
ešte sa na nás aj usmievali.

A nechýbal ani Hugo. Z 27 tímov v našej kategórii
sme skončili s časom 30 hodín 36 minút na 11.
mieste. V celkovom poradí to stačilo na 103.
miesto zo 190. Sme spokojní. Lebo sme do toho
dali všetci všetko.

Posledné kilometre boli mimoriadne ťažké, hoci
kopce ostali ďaleko za nami a bežalo sa už len
po rovine. Nič totiž nebránilo silnému vetrisku,
aby sa ich snažilo bežcom znepríjemniť najviac,
ako sa len dalo.

Deti si zaslúžia, aby sme im pomáhali
plniť ich sny. Sme generálnym partne
rom zbierky Hodina deťom a sme hrdí
na to, že ju podporujeme nielen finan
čne, ale aj stovkami nabehaných kilo
metrov. Nech zbierku Hodina deťom
pozná každý. Od Tatier až k Dunaju.

Napokon sme po 345 kilometroch šťastlivo dobehli do cieľa na nábreží Dunaja v Bratislave.
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Pozor
na chrípku
Najvhodnejší čas na očkovanie je
najmenej dva týždne pred očakávaným
začiatkom chrípkovej epidémie.
Tisícky komplikácií
Chrípka je jedným z najzávažnejších infekčných ochorení dýchacieho systému. Každoročne
spôsobí na Slovensku niekoľko
tisíc ťažkých komplikácií, ako
zápal pľúc, bronchitídu, zápal prínosových dutín, zápal
stredného ucha, neurologické
ochorenia. Najviac ohrozuje
deti do dvoch rokov, tehotné
ženy, starších ľudí a ľudí s chronickými a dlhotrvajúcimi zdravotnými ťažkosťami.
Stačia jej tri dni
Chrípka sa šíri vzduchom prostredníctvom malých kvapiek,
ktoré sa dostanú z dýchacích
ciest do ovzdušia pri rozprávaní, kašli alebo kýchaní. Inkubačná doba (t. j. čas, ktorý
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uplynie od preniknutia choroboplodných zárodkov, kým
sa objavia prvé príznaky) je
jeden až tri dni.
Očkovanie dva týždne
pred epidémiou
Imunitný systém si tvorí dostatočnú ochranu pred chrípkou
približne dva týždne. Preto je
najvhodnejší čas na očkovanie
najmenej dva týždne pred očakávaným začiatkom chrípkovej
epidémie, teda zhruba v októbri a v novembri. Ochrana
pretrváva zhruba rok, je teda
nutné rizikové skupiny preočkovávať každý rok.
Účinnosť nie je 100
percent
Žiadna vakcína nemá účinnosť

Chrípka
Chrípkové ochorenie vedie
k prudkému zhoršeniu stavu
z plného zdravia, a to počas
niekoľkých hodín. Typická je horúčka 39 stupňov Celzia aj viac,
zimnica, silné bolesti hlavy sprevádzané bolesťami očí, svalov
a kĺbov celého tela. Na rozdiel
od lokálneho postihnutia horných
dýchacích ciest pri prechladnutí
je pri chrípke v popredí postihnutie celého organizmu v podobe
schvátenia a extrémnej únavy.

100 percent. Očkovanie však
dokáže zabrániť vzniku chrípky u 70 až 90 percent očkovaných. Vzhľadom na to, že vírus
chrípky sa neustále mení, vakcíny sú každý rok prispôsobené
aktuálnej situácii, čiže obsahujú
aktuálne kmene vírusov.
Bezplatné očkovanie
Od októbra do konca februára
vám kompletne preplatíme očkovanie proti chrípke. Zaočkuje
vás všeobecný lekár, deti pediater. Prvým krokom je návšteva všeobecného lekára alebo
pediatra. Predpíše vám recept
na vakcínu, ktorú si bezplatne
vyzdvihnete v lekárni. Potom sa
vrátite späť do ambulancie, kde
vás zaočkuje všeobecný lekár,
deti pediater.
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Psychologická poradňa

Kult zdravého jedla
Bioobchody, ekoobchody, zdravý životný štýl. Pozitívne fenomény, ktoré však môžu mať aj svoju odvrátenú
stránku. Aj tu sa ponúka priestor na manipulovanie zákazníkov, ktoré môže na tých zraniteľnejších pôsobiť
ako tlak, a to často neuvedomovaný. A tak v snahe vybrať si pre seba len to najzdravšie venujú jedálničku
a životospráve toľko energie, že pre nich tento inak žičlivý trend nadobudne rozmer kultu a privádza ich
a ich blízkych nie k zdraviu, ale naopak - k duševným a fyzickým ťažkostiam.

Dvojsečnosť zbrane zdravého
jedla si všimli výživoví poradcovia, lekári aj psychológovia. Závislosť na správnom stravovaní
bola pomenovaná ako orthorexia
nervosa. Názov vznikol modifikáciou pojmu anorexia nervosa, pričom„orthos“ znamená v gréčtine
správny a „orexis“ označuje chuť
k jedlu. S poruchami príjmu potravy má veľa spoločného. Prelína
sa aj s ťažkosťami typickými pre
závislosti a obsedantno-kompulzívne poruchy.
Zdá sa mi, že moja
priateľka to začína so
zdravým stravovaním
preháňať. Stále hovorí
len o jedle. Mám si o ňu
robiť starosti? Petra
Z toho, o čom človek najviac
rozpráva, je možné usudzovať, čo je momentálne najviac
v jeho mysli a čím takpovediac
žije. Dôležité je však to, ako si
s tým žije(te) a čím je to pre ňu
také dôležité, že tomu venuje
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taký priestor. Je možné tie dôležité hodnoty vysvetliť aj iným
spôsobom? Tak, ako sa v reči
vyskytlo jedlo, môže tam prísť aj
niečo ďalšie. Cez zážitky a rozhovory rozširujte oblasti, ktoré
stoja za to, aby popri téme jedla
rozhodne nezanikli. Všímajte si
aj to, čo sa vo vašich životoch
práve deje, že sa táto oblasť
stala takou prioritnou.
Keď starostlivosť o životosprávu vychádza z nutkavej obavy
o vlastné zdravie, ide o vážnejší problém, ktorý neraz vedie
k “posadnutosti zdravým jedlom”a neschopnosti rozumného
prístupu k stravovaniu. Vtedy je
človek odhodlaný radšej hladovať, len aby sa vnútorne „nezašpinil”. Pripravuje si jedálniček
aj viac dní vopred, úzkostlivo
plánuje, venuje tomu nadmieru
času a energie. Zdravé jedlo
sa v živote stáva natoľko prioritným, že oberá človeka o radosti,
záujmy a vzťahy, ktoré mával.

Navyše, neraz považuje svoju
koncepciu za jedinú správnu
a tých, ktorí ju nedodržiavajú,
odsudzuje. V takých prípadoch
sa človek zaoberá skúmaním
a prípravou jedla natoľko, že ho
to môže priviesť ku konfliktom,
dokonca sociálne izolovať. Ak sa
viaceré z týchto znakov vyskytujú
dlhodobo, býva užitočné poradiť
sa s psychoterapeutom a spolu
s ním preskúmať, čo iné ako jedlo
prináša človeku radosť, pocit
vlastnej hodnoty a bezpečia.
Bývali sme spokojná
rodina. To sa ale zmenilo
v období, keď mala manželka veľa starostí v práci a popri výchove dcérky
prišli konflikty. Začala sa
výrazne zaujímať o zdravie, experimentovať
s jedlom. Vyvrcholilo to,
keď dcéru odhlásila zo
škôlky, vraj aby ju tam
kadečím neintoxikovali.
Venuje sa viac jedlu ako

mne. Bojím sa, že sa nám
rozpadne manželstvo. Čo
s tým? Marek
To, čo ste popísali, hovorí o tom,
akú moc má aktuálne zaoberanie sa zdravím nad vašimi
životmi a čo všetko si trúfa brať
za to, že manželke (a možno aj
vám) niečo dôležité poskytuje.
Popisujete náročné životné obdobie a je dobré na to hľadieť
z takto rozšírenej perspektívy.
Práve vo veľkej záťaži býva
človek viac zraniteľný a na scénu môžu vstúpiť rôzne ťažkosti.
Komplexné koncepty životosprávy sú jednoznačné a často pomáhajú vyplniť prázdno alebo
odstrániť chaos tým, že štruktúrujú svet. Oblasti, na ktoré sa
človek fixuje, poskytujú zdanlivú oporu a možnosti pre overenie vlastnej hodnoty. Kedy sa
cíti vaša manželka bezpečne
a dostatočne hodnotne aj bez
uisťovania sa v jedle? Môžete
ju v tom nejako podporiť vy?
A čo iní ľudia? Zdá sa, že vy sa
so spokojnou rodinou nemienite
len tak rozlúčiť. Čo z toho, čo
si medzi vami ceníte, pretrvalo
a v čom je možné to stále vidieť?
Mávate spolu aj pekný čas nezaťažený problémami? Ako to
robíte? Ako je možné to oživiť,
podporiť, rozšíriť. Psychológ
vám môže pomôcť zorientovať
sa v ďalších krokoch, ako prejsť
krízou, poraďte sa preto o individuálnej a rodinnej terapii.

PhDr. Jarmila Tomková
ako psychologička pôsobí vo Výskumnom
ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V terapeutickej praxi ViaSua
pracuje s jednotlivcami, pármi, rodinami,
angažuje sa v práci s tímami, v detskej
a žiackej participácii a v preventívnych
programoch.
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Dieťa zrelé
na školu.
Čo to znamená?
Škola je jednou z najdôležitejších životných
skúseností dieťaťa. Aby malo dobrý začiatok
školskej kariéry, je nesmierne dôležité včasné
a kvalitné posúdenie jeho školskej spôsobilosti.
Zjednodušene môžeme povedať, že školská spôsobilosť je
dosiahnutie takého stupňa telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho vývinu,
ktorý umožňuje dieťaťu úspešne
si osvojovať školské vedomosti
a zručnosti. Dieťa by sa malo
stať zo škôlkara školákom v takom období svojho vývinu, keď
je na novú rolu primerane zrelé
a pripravené.
Je kritériom pre vstup
do školy iba vek?
Pri nástupe do školy zohráva
dôležitú úlohu vek dieťaťa.
Do školy sa musia zapísať všetky deti, ktoré do 31. augusta
dovŕšia šesť rokov. Uvedená
veková hranica vyplýva z významných vývinových zmien,
ku ktorým v tomto období života dochádza. Koniec predškolského obdobia však nie je
určený len fyzickým vekom, ale
tiež – a to predovšetkým - istou
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úrovňou zrelosti, pripravenosti
na školskú prácu a následný
nástup do školy.
Pojem školská spôsobilosť sa
v súčasnosti uprednostňuje pred
pojmami školská zrelosť alebo
pripravenosť.

Z hľadiska
školskej zrelosti
sa berie na zreteľ:
• vek dieťaťa,
• telesná zrelosť,
• zrelosť centrálnej
nervovej sústavy
(CNS).
Zrelosť centrálnej nervovej sústavy predstavuje odolnosť voči
záťaži, schopnosť sústrediť sa
a emocionálnu stabilitu. Je predpokladom úspešnej adaptácie
na školský režim. Zrenie centrálnej nervovej sústavy ovplyvňuje

Téma
lateralitu (prednostné používanie ľavej alebo pravej ruky),
rozvoj motorickej a senzorickej
koordinácie, je predpokladom
k rozvoju zrakovej a sluchovej
percepcie (vnímania).

Školská spôsobilosť znamená
komplexné poňatie schopností a zručností potrebných
na zvládnutie požiadaviek
a nárokov, ktoré budú na dieťa kladené v základnej škole.

Školská zrelosť zahŕňa schopnosti, ktoré sú závislé na zrení
organizmu, a školská pripravenosť zasa také schopnosti,
ktoré sú do určitej miery závislé
na prostredí a učení.

Aké sú rozdiely
medzi chlapcami
a dievčatami
z hľadiska školskej
spôsobilosti?
Podľa viacerých autorov sa
v predškolskom veku chlapci
javia ako biologicky krehkejší a zraniteľnejší rôznymi nepriaznivými vplyvmi a celkovo
menej školsky zrelí. Nie ani
tak pre nižšie výsledky vo výkonových skúškach, ale najmä
pre nižšiu sociálnu a pracovnú zrelosť.

Je dôležitá
rola materskej
školy pri
rozvíjaní školskej
spôsobilosti?
Materská škola má dopĺňať
rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický
a intelektuálny rozvoj v súlade

s individuálnymi a vekovými
osobitosťami. Výchovu v materskej škole môžeme chápať
ako výchovu pre život, nielen
ako prípravu na školu.
Škola predstavuje pre dieťa
situáciu, v ktorej sa uplatňuje
predovšetkým svojím výkonom
a podľa neho sa mu dostáva
ocenenia. Predčasne zaškolené
dieťa nie je dostatočne motivované pre prácu, môže byť aj citovo
frustrované svojimi povinnosťami
a odlúčením od rodičov, následkom čoho stráca radosť a ochotu
chodiť do školy. Je preto potrebné, aby dieťa bolo pripravené
zvládať požiadavky, ktoré so
sebou škola prináša.
Mgr. Zita Haklová,
detská psychologička
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Šport

Darujeme krv

Prečo sa bežcom
oplatí byť v Dôvere?

Táto téma vznikla v spolupráci s:

Pravidelný pohyb je kľúčom k lepšiemu zdra
viu. Preto Dôvera už tretí rok podporuje bežec
ké podujatia po celom Slovensku. Svojim pois
tencom na nich poskytujeme nižšie štartovné.
Na veľkých podujatiach, ako ČSOB Bratislava
Marathon alebo Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach, majú lacnejšie štartovné o štyri eurá,
pri menších behoch ušetria dve eurá. Časť našich
poistencov môže štartovať dokonca úplne zadarmo.
Bezplatný štart môžu mať aj na štafetovom behu
Od Tatier k Dunaju, ak sa „prebojujú“ do zostavy
nášho tímu Dôvera deťom. V budúcom roku uvažujeme dokonca o plošnej zľave na tomto podujatí
pre všetkých bežcov, ktorí sú našimi poistencami.

Výhody bežcov
poistených v Dôvere
• lacnejšie štartovné na veľkých
i menších pretekoch;
• možnosť získať bezplatný štart
na vybraných podujatiach;
• možnosť bezplatne bežať štafetu
Od Tatier k Dunaju;
• možnosť získať kúpeľný pobyt
pre dvoch na víkend zadarmo;
• možnosť získať špičkový športtester Garmin a ďalšie ceny;
• lacnejšie očkovanie proti
kliešťovej encefalitíde;
• možnosť konzultovať svoj
bežecký problém s odborníkmi.
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Bežci poistení v Dôvere však môžu získať oveľa
viac. Napríklad špičkový športtester Garmin a ďalšie ceny, ktoré potešia bežeckú dušu. Rozdali sme
napríklad bezdrôtové bežecké slúchadlá Creative Outlier, knihu o Emilovi Zátopkovi Emil Běžec,
bezplatné štarty na Slovakia Ring RUN či Crazy
Colours. Do budúcnosti plánujeme zoznam výhod,
odmien a zliav ešte viac rozšíriť.

V roku 2016 Dôvera
podporila tieto behy
DôveRUN Ty a Ja, ČSOB Bratislava
Marathon, Moon run Bratislava, Moon
run Košice, O2 Runfest Bratislava, Kysucký
maratón Čadca, Beh k radošovským
vinohradom Radošovce, Medlenov
chodník Gbely, Medzinárodný maratón
mieru Košice

Darca krvi na liekoch
Ak chcete darovať krv, ale potrebujete užívať lieky, nemusí to ešte znamenať, že sa musíte
s darcovstvom rozlúčiť. O tom, či krv darovať môžete alebo nie, rozhoduje aj to, z akého
dôvodu daný lieky potrebujete. Mnoho darkýň pred darovaním krvi povie: „Dala som si
ružovú tabletku od bolesti.“ Ak si potrebujete dať liek raz, aby sa vám uľavilo, napríklad
od bolesti hlavy, darovať krv môžete.

Ako sa rozhodnúť?
• Darovanie krvi pri užívaní antibiotík nie je vhod- • Z darovania krvi sú vylúčení darcovia, ktorí
né. Vo väčšine prípadov sa krv môže darovať
najskôr po 14 dňoch po doužívaní antibiotík.

musia užívať lieky na liečbu cukrovky, depresie alebo lieky proti epilepsii.

• Lieky na vysoký tlak nie sú dnes ničím nezvyčaj- • Vitamíny, vitamínové a výživové doplnky nie
ným. Ak sú hodnoty krvného tlaku dobre kontrolované a darca užíva len jeden liek na zníženie
tlaku, krv darovať môže. Ak však hodnoty krvného tlaku nie sú dobré a do liečby je potrebné
pridať druhý liek, krv sa darovať nemôže.

sú pre darovanie krvi problémom.

• Ak si chcete overiť, či váš liek predstavuje

prekážku v darovaní, môžete tak urobiť
na www.mojakrvnaskupina.sk.
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Infoservis

Pre deti

Doplácate za lieky?

Koľko vidíš
krokodílov?

Zistite, kedy vám vrátime peniaze
Viacerým poistencom vraciame doplatky za lieky už
od roku 2011. Ak držitelia preukazov ZŤP, invalidní
a starobní dôchodcovi a deti do dovŕšenia šiestich
rokov (respektíve ich zákonní zástupcovia) zaplatia
za lieky na predpis viac, ako je predpísaný ochranný
limit, zdravotné poisťovne im tieto peniaze podľa zákona automaticky vrátia. Mali by dostať naspäť sumu,
ktorá zodpovedá doplatku za najlacnejší náhradný
liek, určený na dané ochorenie. Zdravotné poisťovne
vracajú tieto peniaze každý štvrťrok. Za druhý štvrťrok
2016 sme vrátili takmer 32-tisícom poistencov doplatky
za lieky nad ochranný limit v sume 521-tisíc eur.

Nárok na vrátenie doplatkov nad ochranný limit majú títo poistenci:
Skupina poistencov
Držiteľ preukazu ZŤP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invalidný dôchodca/ Invalidný výsluhový dôchodca .. . . . . . . . .
Invalidná osoba bez nároku na dôchodok . . . . . . . . . . . . . . . .
Starobný dôchodca .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výsluhový dôchodca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok .. . . . . . .
Dieťa do 6 rokov
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku) . .
Dieťa do 6 rokov - držiteľ preukazu ZŤP
(ktoré k 1. dňu kalendárneho štvrťroka nedovŕšilo 6 rokov veku) . .

Výška ochranného limitu
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25 eur
25 eur
25 eur
25 eur
25 eur
25 eur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 eur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 eur

Dôvera dáva viac
Nad rámec našich zákonných povinností sme v druhom štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom
do 18 rokov veku, ich matkám a otcom - ďalšie doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis
v rámci výhody 200+200. Využilo ju takmer 14-tisíc našich poistencov. Vrátili sme im doplatky v sume
takmer 230-tisíc eur. V prvom kvartáli 2016 využilo túto výhodu až 61-tisíc našich poistencov a suma
vrátených preplatkov dosiahla milión eur. Ak chcete vedieť viac, kliknite na www.vyhodnelieky.sk.
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Vyfarb
ma i
25

Recept

Tajnička
Pomôcky:
Dyk, Alor,
Asta, IR,
sel, AL, el

Očividne
(prísl.)

Skratka
hektára

Osobné
zámeno

Plemeno

1. časť
tajničky

Mužské meno

Opalok
Otoman
(zastar.)
Hlas hada
Autor:
Jozef Blaho

Sotil dovnútra

3. časť
tajničky

2. časť
tajničky
Indonézsky
ostrov

Asýrčan
Dánsky ostrov
Kaligrafické
pero

Ženské meno

Krídlo (odb.)

Krémová

Horský suťový
prúd

tekvicová polievka
Nič nezahreje v chladných
jesenných dňoch lepšie ako teplá
polievka. Túto tekvicovú pripravíte
rýchlo a jednoducho. Navyše
je plná vitamínu C, ktorý vám
pomôže v chrípkovom období
budovať imunitu.

Potrebujeme

• 1 kg tekvice hokkaido (alebo inej tekvice)
• 1 menšiu cibuľu
• 2 strúčiky cesnaku
• zázvor
• kurací vývar
(môžete nahradiť vodou)
• soľ, čierne korenie a muškátový oriešok
• tekvicové semienka
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Meno Eleny

Meno herca
Pacina

Cestovný doklad

Ostrič
na kosu
Vrstva uhlia

Terénna
vyhĺbenina

Starorímska
minca

Morský
hĺbkomer
Planétka

Trepal (expr.)

Postup:

1. Ošúpeme tekvicu a nakrájame ju na menšie

rovnomerné kúsky. Zázvor nastrúhame alebo
pokrájame na malé časti.
2. Na olivovom oleji opražíme najemno
nakrájanú cibuľku a cesnak, pridáme k nim
tekvicu a zázvor. Chvíľku miešame všetko
dohromady, aby sa chute prepojili.
3. Zalejeme pripraveným vývarom alebo vodou
a varíme asi 25 minút na miernom ohni, kým
tekvica úplne nezmäkne.
4. Celú polievku rozmixujeme ručným mixérom,
aby ostala pekne hladká, a dochutíme soľou,
čiernym korením a mletým alebo postrúhaným
muškátovým orieškom.
5. Do polievky môžeme pridať opečené krutóny
alebo zľahka opražené tekvicové jadierka.

Tropická
rastlina
Úder v boxe

MPZ áut Iránu

Hora

Vyrobený,
po anglic.

Pole
Hmotnosť
obalu

Kubánsky
maliar

More,
po anglicky

Český
spisovateľ
Iniciály Delona
Model Forda

Španiel.
člen

Apriór. umelý
jazyk

Zvratné
zámeno

Skratka
knokautu

Vlastnou
rukou

Úkon, čin

4. časť
tajničky

Rachmaninova
opera

Mongolský
pastier

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Vrátime vám doplatky za lieky
Výherkyňou je pani Štefánia Gregorová z Handlovej.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca novembra 2016 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 alebo e-mailom
na tlacove@dovera.sk. Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.
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bojovnicizazdravie.sk

VERTE SI,
DÔVERA
POMÁHA.
NAJVIAC.
nepočujúca
mamička

