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Editoriál

Milí čitatelia,
v rukách držíte prvé tohtoročné vydanie nášho časopisu. Skôr než vám prezradím, čo pre vás chystáme
v tomto roku, dovoľte mi začať krátkym pohľadom
za tým uplynulým.
Za všetky novinky, ktoré sme vlani uviedli do života,
spomeniem dve, ktoré považujem za najdôležitejšie
pri zvyšovaní bezpečnosti a kvality vašej liečby.
Od apríla minulého roku má Slovensko novú službu
pre záchranárov s názvom Bezpečné lieky 112.
Vyvinuli sme ju v spolupráci so záchranármi a dnes
ju používa osem záchranných služieb. Pomáha
v kritických chvíľach, keď ide o sekundy a keď rozhodujú overené informácie o vašom zdraví. Doteraz
to bolo vo viac než tisíc výjazdoch záchranárov
k pacientom.
Rovnako som veľmi hrdý na to, že Dôvera pripravila
a spustila prvý program pre chronicky chorých
pacientov. Diabetikom pomáhame ako nikto iný
prostredníctvom Programu pre lepší život s cukrovkou. Program vás zaujal, tisíc cukrovkárov už čerpá
výhody plynúce z tohto programu, kde opäť spolupracujeme s odborníkmi a s vyškolenými poradcami.
Vlajku najinovatívnejšej zdravotnej poisťovne ponesieme aj naďalej. Už spomenuté programy budeme
ďalej rozvíjať a postupne rozširovať počet poistencov, ktorí k nim budú mať prístup. A pribudnú ďalšie
užitočné služby.

V priebehu tohto roka budete mať
možnosť telefonickej konzultácie
s lekármi v prípadoch, keď sa budete potrebovať poradiť. Vďaka našim
zrýchleným procesom dostanete
včas informácie o schválení žiadostí
na vašu liečbu, ktoré nám posielajú
vaši lekári. Jednoducho, pípne vám
sms správa alebo email o tom, že sme
vašu žiadosť vybavili, čo vám uľahčí
plánovanie ostatných aktivít.
Zmeny uvidíte aj v nemocniciach.
V nemocniciach pomôžeme vybudovať ďalšie VIP izby s hotelovým
štandardom a zaplatíme vznik nových návštevných miestností v duchu
veselých detských izieb. Vymaľujeme
ďalšie detské oddelenia, pomôžeme
s rekonštrukciou nemocničných priestorov dostupných pre pacientov, atď.
Na záver mi dovoľte poznámku na inú
nôtu. Marcové voľby do Národnej
rady SR sú dôležitým medzníkom pre
celý rok 2016. Nech už na ministerskú
stoličku v zdravotníctve zasadne v novej vláde ktokoľvek, vždy to bude mať
vplyv aj na našu prácu. Zdravotnícky
rezort je prísne regulovaný, s množstvom zákonov a najmä príkazov.
Hoci, ako ukazuje prax a známe kauzy, nikdy ich nie je dosť. Určite stojí
za povšimnutie, že žiadna z týchto
káuz sa netýka Dôvery, naopak, našou každodennou prácou dokazujeme, že neplytváme ani nerozkrádame,
ale inovujeme a zlepšujeme.
MARTIN KULTAN
generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera
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Dôvera

Chceli sme,
aby mal súrodenca
„Mali sme 6-ročného Tomáška
a chceli sme, aby mal aspoň
jedného súrodenca,“ hovorí mamička Martina Cupanová (33).
Emka, Nelka a Adelka sa narodili ešte v novembri minulého
roku ako jednovaječné trojičky.
Na svet prišli v 28. týždni, každá vážila približne 1 kilogram
a merali 35 cm. Všetky boli zdravé, no prvé týždne života museli
stráviť v inkubátore.
„Dozvedali sme sa to postupne. Najskôr, že budeme mať
dieťa. Potom nám postupne
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oznamovali, že to budú dvojičky
a nakoniec, že trojičky,“ hovorí
otec Jozef Boďa (33). „Bol to
najväčší šok v živote. Ale, samozrejme, sme veľmi šťastní a tešíme
sa,“ dodal. Trojičky sa narodili
v deň jeho narodenín, takže bolo
čo oslavovať. To, že sa rodičom
z Martina narodili trojičky, nebolo až také nečakané. V maminej
rodine už majú dvojičky.
Keď prišli deti domov, začal sa
kolotoč, ktorý si ťažko predstavujú aj rodičia, čo už majú niečo
za sebou. Ak viete, čo je to mať

doma malé dieťa, tak si to vynásobte tromi. Už len zohnať kočík
pre trojičky nebolo jednoduché.
Na ulici púta pozornosť, veď
na prvý pohľad pripomína skôr
olympijské boby.
Všetci členovia veľkej rodiny sú
poistení v Dôvere. Aj preto ste si
o nich mohli prečítať v našom časopise. Benefity napríklad v podobe výhody 100+100+100 im
určite prídu vhod. Na otázku, či
Emke, Nelke, Adelke a Tomáškovi pribudne ďalší súrodenec, ich
mamina iba krúti hlavou.

Koľko je
na Slovensku

dvojičiek?

ROK

2011

213

pôrodov dvojičiek

5

pôrodov trojičiek

1

pôrod štvoričiek

ROK
261

2012
pôrodov dvojičiek

1

pôrod trojičiek

ROK

2013

201 pôrodov dvojičiek

ROK

2014

191 pôrodov dvojičiek

Ak sa pýtate, koľko je na Slovensku rodín, v ktorých sa narodili dvoj-, troj- či
štvorčatá, odpoveď je „dosť“. Presné číslo
nemáme, no sú ich tisíce. Od roku 2011
evidujeme viac ako tisíc pôrodov, pri ktorých sa našim poistenkám narodili dve
alebo viacero detí naraz.

1

pôrod trojičiek

ROK

2015

184 pôrodov dvojičiek
2

pôrody trojičiek
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Rozhovor
Váš kalendár je v marci nabitý,
keďže máte pred sebou turné.
Znamená to, že ste vo svojom
živle?
Áno, som v štádiu príprav, intenzívneho skúšania, psychickej a fyzickej
koncentrácie. Nielen ja, ale celý môj
tím. Toto turné je totiž celkom iné ako
doterajšie. Piesne sú prearanžované
pre sláčikové kvarteto, ktoré bude
hrať s kapelou, a ďalšie zaujímavé
nástroje, ktoré sa v piesňach objavia.
Sú to napríklad harfa, bendžo, havajská gitara. S klaviristom a aranžérom Adamom Kurucom budeme hrať
na klavíroch štvorručne. Je to pre mňa
veľký zážitok, už len samotné skúšanie. A na koncerty sa veľmi teším.
Prejavuje sa turné aj na vašom
zdraví?
Priznám sa, že najväčším nepriateľom
je stres. Čím viac to celé prežívam,
prípadne keď riešime veľa problémov, vtedy sa to na mojom zdraví intenzívnejšie prejavuje. Väčšinou mám
problémy so žalúdkom a angínu. To
sa „náhodou“ stalo už niekoľkokrát
počas predošlých šnúr.

O názve svojho albumu „Prežijú len
milenci“ to hovorí speváčka Katarína
Knechtová. Rozprávali sme sa s ňou
pred jej marcovým turné po Slovensku.
Čo robí preto, aby tieto náročné týždne
zvládla, si môžete prečítať v rozhovore
pre náš časopis.
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Autor fotografií Jakub Gulyas.

Pretože to
znie krásne

Športovci majú pred sezónou
špeciálny tréning. Máte pred
turné nejakú špeciálnu prípravu?
Áno, samozrejme. Tú už niekoľko rokov nepodceňujem. Jednak spevácky
tréning, aby som mala rezervu a hlas
v dobrej kondícii, jednak sa snažím
pravidelne a zdravo jesť. Práve teraz
som v období síce nie až 40-dňového
pôstu, ale dala som si záväzok aspoň

Rozhovor
dva týždne nejesť nič živočíšne- Ale jedna vec je u každého dajte, možno vám chyba vápnik.
ho pôvodu. Namiesto mäsa jem úplne rovnaká. Naše telo nám Majte úctu k svojmu telu, majte
veľa zeleniny, hnedú ryžu, pše- vždy povie, ak mu niečo chýba, sa radi a hýbte sa.
no, strukoviny, pijem veľa čistej a jediné, čo by sme mali robiť,
vody, ovocných štiav a zelené- je počúvať ho. Tak to robím aj Čo robíte, keď si potrebuho čaju. Taktiež športujem. Beh, ja. Ak cítite únavu, nenúťte sa jete oddýchnuť - prečistiť
posilňovanie s vlastným telom. do ničoho, doprajte si oddych. hlavu?
Je neuveriteľné, ako sa
Spánok, príroda, cestovanie a dobrá káva na movďaka kardio tréningu
okrem zlepšovania konjom balkóne sú pre mňa
dície postupne zväčšuje
najlepším relaxom.
aj kapacita pľúc, čo je pre
mňa veľmi veľká výhoda.
Vo svojom životopise
uvádzate, že kariéru
Narodila 14. marca 1981
v Prešove. Navštevovala
Prežijú len milenci.
ste začali ako 15-roča ukončila základnú ľudovú
ná v kapele IMT SmiPrečo tento názov
umeleckú školu v hre na klavír.
albumu?
le. Ste spojená s hudAko pätnásťročná začala svoju
Pretože to znie krásne.
bou od detstva alebo
hudobnú dráhu s kapelou IMT
vám „hrozila“ aj iná
A umocňuje silu piesní,
Smile, kde zakrátko obsadila pozíciu
ktoré sú na albume. Môkariéra?
vokalistky. V roku 1997 založila
žete to vnímať aj ako
Kariéra sociálnej pras bubeníkom Martinom Migašom
a gitaristom Kajom Sivákom novú
malú reklamu na fyzickú
covníčky. Nikdy som
hudobnú skupinu PEHA, ktorá bola
lásku:). Alebo ma môženeoľutovala, že som využ o dva roky neskôr vyhlásená
te vnímať ako veľkého
sokú školu nedoštudovala
za objav roka. Rok 2008 bol pre
fanúšika Jima Jarmuscha.
a rozhodla sa odísť.
Katku zlomový, rozhodla sa vydať
Akokoľvek. Každá verzia
na sólovú dráhu. Prvého decembra
je istým spôsobom správDarovali ste niekedy
vyšiel jej prvý sólový album Zodiak.
krv? Ak áno, čo vás
na:).
Druhý album Tamojstvá vyšiel
v roku 2012 a tretí sólový album
k tomu vedie?
s názvom Prežijú len milenci prišiel
Čo by ste poradili
Priznám sa, že v minuna svet v decembri 2015.
našim čitateľom - aké
losti áno, ale posledné
tipy by ste im dali,
roky nie.
keby sa vás spýtali,
ako sa udržať fit?
Ak máte v práci málo energie Od januára patríte medzi
Hlavne je dôležité si uvedomiť, a pritom sa snažíte jesť zdravo, našich nových poistencov,
že žiadny všeobecný recept ne- pridajte sacharidy. To zname- vitajte medzi nami. Čo vás
existuje. Každý človek ma iný ná, nielen jednu kôpku ryže, oslovilo?
organizmus, inak veci prežíva, ale dve. Ak máte zrazu z ničo- Najmä určité výhody, ktoré vymá iný životný štýl, iné zames ho nič chuť na niečo špecifické, plývajú pre ženy na materských
tnanie. A všetky tieto veci sa pri čo bežne nejedávate, napríklad dovolenkách. Keďže myslím aj
tejto otázke musia zohľadňovať. šúľance s makom, tak si ten mak na budúcnosť...

Katarína
Knechtová
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Podporujeme

Viac pre zdravie
našich poistencov
Ako jediná zdravotná poisťovňa máme pre svojich poistencov Grantový program Dôvera.
Môžete nás v ňom požiadať o pridelenie finančného príspevku a použiť ho na zlepšenie
svojho zdravotného stavu alebo kvality života. Ak ste nezisková organizácia, tak aj
na realizáciu projektu v oblasti zdravia alebo prevencie pred ochoreniami.
Žiadosti o pomoc k nám prichádzajú dennodenne.
Najčastejšie sú od pacientov nútených podstúpiť náročnú operáciu alebo od ľudí odkázaných
na rehabilitácie, ktoré nie sú hradené z verejných
zdrojov. Oslovujú nás aj združenia, ktoré nemajú
dostatok financií na svoje fungovanie.
Grantový program Dôvera štartuje už svoj
4. ročník. Za ten čas sme pomohli už 150
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žiadateľom. Medzi jednotlivcov aj organizácie
sme rozdelili viac ako 133-tisíc eur. Vďaka nim
mnoho našich poistencov absolvovalo potrebnú
rehabilitáciu či operáciu, zakúpilo si zdravotnú
pomôcku alebo lieky nehradené z verejného
zdravotného systému. Mnoho škôl, klubov a domovov sme vybavili zdravotnými pomôckami,
financovali terapie pre hendikepovaných či
zrenovovali ich priestory.

Podporujeme
a
Prevenci ko
Grantový
lepšia a
liečba program sa rozšíri
Na jednej strane pomáhame
chorým a hendikepovaným ľuďom, no rovnako je v našom
záujme podporiť aj tých, ktorí
sa o svoje zdravie starajú. Príspevky z grantového programu
preto mnoho organizácií využilo aj na nákup športových pomôcok, pravidelné pohybové
aktivity pre deti aj dospelých
či na organizáciu športových
podujatí.
Grantový program pre nás
spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Máme spoločný cieľ
- pomáhať, podporovať a skvalitňovať život detí a mladých
ľudí na Slovensku. Vďaka našej
vzájomnej spolupráci je rozdeľovanie financií transparentné
a pomoc sa vždy dostane k tým,
ktorí ju potrebujú.

Novinku chystáme pre všetkých individuálnych žiadateľov už
od apríla. Po novom sa zvýši výška príspevku pre žiadateľa,
ale aj počet celkovo podporených žiadateľov, ktorým príspevok poskytneme. Získané financie budú môcť tak, ako doteraz,
použiť na riešenie svojich zdravotných problémov, úhradu rekonvalescencie, zákrokov či operácií, na nákup zdravotných
pomôcok a liekov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Viac informácii nájdete už začiatkom apríla
na www.bojovnicizazdravie.sk.
Pre žiadateľov z radov organizácií bude aj naďalej fungovať
Grantový program Dôvera po starom. Viac informácií sa dozviete už v najbližšom čísle nášho časopisu a na našej stránke
www.dovera.sk.

Na jeseň sme podporili
Do zatiaľ posledného jesenného kola Grantového programu
Dôvera sa prihlásilo 35 individuálnych žiadateľov a 83
organizácií. Všetky zaslané
žiadosti v prvom kole posudzovali členovia výberovej komisie,
ktorá pozostávala zo zástupcov

Nadácie pre deti Slovenska
a zdravotnej poisťovne Dôvera.
Na základe ich odporúčania časť žiadostí postúpila
do druhého kola. V ňom spolurozhodovali aj zamestnanci
Dôvery, ktorí sa aktívne venujú

dobročinnosti. Nakoniec spoločne vybrali a finančne podporili 7 individuálnych žiadostí
a 9 žiadostí od organizácií
v celkovej sume 14-tisíc eur.
Ďalšie informácie nájdete
na www.dovera.sk/o-nas/
pomahame.
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Podporujeme

Nové VIP izby
pre pacientov
v Trnavskom kraji
Mnohé z nemocníc na Slovensku sú v zlom technickom stave a nezodpovedajú súčasným nárokom
pacientov. Slúžia roky bez akejkoľvek investície. Pre
nás je renovácia nemocničných priestorov jedným
z dlhodobých projektov. K finančným zdrojom sa
staviame zodpovedne, nemíňame ich zbytočne
a neefektívne, ale vynakladáme na to, aby sa
priestory v našich nemocniciach menili k lepšiemu.
Pohodlie pre pacientov v Trnavskom kraji

Pekné izby
Jednou z našich aktivít je budovanie
nadštandardných izieb pre hospitalizovaných pacientov na tých najvyťaženejších nemocničných oddeleniach.
Príjemné prostredie sa tak pomaly
stáva realitou aj pre slovenských pacientov. Za tri roky sme vybudovali
už 37 nadštandardných izieb v 12
nemocniciach patriacich do siete Svet
zdravia. Samozrejmosťou pre pacientov je okrem zdravotnej starostlivosti
aj samostatné sociálne zariadenie,
kúpeľňa, atraktívny interiér, LCD televízor a maximálne súkromie.
„Hoci zdravotná starostlivosť v našich nemocniciach je na vysokej
úrovni, dobrý dojem často kazí
neútulné prostredie a zastarané
vybavenie. Verím, že nové izby prinesú do nemocnice nový štandard
a že ich pacienti ocenia,“ vysvetlil
Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera.
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Najnovšie štyri nadštandardné izby vznikli v nemocniciach v Galante a v Dunajskej Strede. Nemocnica
Svet zdravia Galanta vybudovala s našou podporou
dve izby pre pacientov detského a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. V nemocnici v Dunajskej
Strede môžu VIP izby využiť pacienti na chirurgickom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Záujem o hospitalizáciu v nadštandardných izbách
je zo strany pacientov vysoký a neustále rastie.
Potvrdil to aj riaditeľ galantskej nemocnice Marián
Haviernik.
„Dopyt po nadštandardných izbách v našej nemocnici je čoraz väčší. Som rád, že sa nám s pomocou zdravotnej poisťovne Dôvera podarilo
vyjsť pacientom v ústrety a že sme otvorili izby
najvyššej kategórie,“ povedal na slávnostnom
odovzdaní izieb M. Haviernik.
V nadštandardných izbách sa môžu ubytovať všetci pacienti, ale len poistenci Dôvery majú zľavu
na ubytovanie vo výške 50 %, stačí ak predložia
svoj preukaz poistenca.
Všetky novinky z rekonštrukcií v nemocniciach sa
dozviete na www.dovera.sk/krajsienemocnice.

Nezabúdajte
na svoje body

Pomáhame
Celý zoznam zliav
a partnerov Plánu
MEDIPARTNER je
k dispozícii na stránke
www.medipartner.sk

Bezplatné objednanie na vyšetrenie k špecialistovi či cesta k vytúženej zmene postavy.
Aj tieto výhody Plánu MEDIPARTNER môžu využívať tisíce našich poistencov v košickom, levickom a komárňanskom regióne. Nazbierané body môžu vymeniť za zľavy
u mnohých partnerov projektu.
Plán MEDIPARTNER je systém
nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je pre pacientov
bezplatný. Vďaka nemu sa môžu
objednať k lekárom na presný
čas, nemusia hľadať kvalitných špecialistov, lebo im toho

najlepšieho odporučí priamo
ich všeobecný lekár, a navyše,
za dodržiavanie odporúčaní
lekára sú odmeňovaní bodmi.
Body sa im pripisujú napríklad
za preventívne prehliadky,

očkovania, zmenu stravovacích
návykov či zníženie hmotnosti.
Práve výhody Plánu MEDIPARTNER boli motiváciou pre mnohých poistencov, aby upravili
svoju hmotnosť smerom nadol
o 5 až 10 kg.

Lacnejšie nadštandardné služby i lieky
Vďaka nazbieraným bodom
môžu naši poistenci získať až
40-percentné zľavy na služby
partnerov systému. Lacnejšie
môžu mať napríklad lekárske
potvrdenia na vodičský preukaz,
potvrdenia do školy či zames
tnania, prípadne niektoré z vyšetrení a liečebných procedúr,
za ktoré pacient dopláca.

vstupy do fitnescentier, ušetria
na masážach, či rehabilitáciách, ale aj v očnej optike. Bodmi je možné uhradiť aj časť nákladov za nadštandardnú izbu
alebo kozmetické zákroky
(liposukcia, napnutie pokožky,
odstránenie nadmerného potenia) alebo rôzne preventívne
programy a služby.

Takisto môžu svoje body vy
užiť v lekárňach, dá sa s nimi
zaplatiť až 50 % z ceny liekov
a ďalšieho sortimentu. Vďaka
bodom ich lacnejšie vyjdú aj

„Do nášho plánu sa zapojilo
už 20-tisíc poistencov, čo nás
veľmi teší. Chceme, aby čo
najviac využívali svoje výhody,
preto chystáme zjednodušenie

systému čerpania zliav. Takisto
sa chystáme rozšíriť sieť lekárov
špecialistov zapojených do Plánu MEDIPARTNER,“ naznačila
niektoré z pripravovaných noviniek projektová manažérka
Henrieta Tulejová.
Aby pacienti na svoje nazbierané body nezabúdali, Dôvera
im pošle SMS, prípadne e-mail s pripomienkou na využitie
zliav. „Niektorí možno už aj
zabudli, že môžu využiť takéto
zľavy, preto im to radi pripomenieme,“ uzavrela.
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Téma

Prvá peľová
sezóna je tu
Peľová sezóna sa rozdeľuje na tri
hlavné obdobia - kvitnutie drevín,
tráv a bylín. Prvé z nich máme tu.
Je tu jar a s ňou aj „obľúbené“
obdobie všetkých alergikov. Vo
vzduchu poletuje peľ z drevín.
Tých sezónnych aj celoročných.
V našich zemepisných šírkach
predovšetkým brezovitých
a lieskovitých. Ich peľ je veľmi
agresívny a počet precitlivelých
pacientov na tieto dreviny z roka
na rok narastá. Najhoršie reagujú alergici na brezu, pretože je
spomedzi týchto druhov najväčším producentom peľu.
„U mňa sa to začína vždy v apríli. Milujem pohyb na čerstvom

vzduchu, najmä v lese. No
v apríli ma tam nik nenájde.
Kýcham, smrkám, je to veľmi
nepríjemné,“ hovorí tridsiatnik
Michal z Bratislavy.
Apríl je typickým obdobím kvitnutia brezy. Veľké množstvá peľových zŕn brezy sa prenášajú
na veľké vzdialenosti. Situáciu
neuľahčuje ani fakt, že brezy
u nás rastú vo veľkom. Približne
v rovnakom období ako breza
kvitne aj hrab. Buky, vŕby, ihličnany sú v pohode, alergici s nimi
spravidla nemajú problémy.
Po období kvitnutia drevín nastupuje pre peľových alergikov zrejme najťažšie obdobie

v podobe kvitnutia tráv. U nás
svoj vrchol dosahuje v máji
a v júni, v horských oblastiach
o mesiac neskôr, v južných zase
skôr. Najhoršie je, že trávy sú
všade: pasienky, mestské záhrady, parky, pásy popri cestách, športoviská. Navyše, peľ
z tráv vo veľkých množstvách
rozfúkava vietor aj na miesta
a priestranstvá bez zelene.
Treťou a zároveň poslednou
zaťažkávacou skúškou je pre
alergikov kvitnutie bylín. Táto
sezóna je v druhej polovici leta
a začiatkom jesene. Väčšinou
ide o buriny. Najväčšiu šarapatu robia astrovité rastliny, z nich
najviac ambrózia a palina.

Osvedčené rady pre alergikov na peľ:
• Necestujte v aute, vo vlaku, v autobuse s otvorenými oknami. V aute používajte peľové filtre.
• V peľovej sezóne používajte slnečné okuliare
a pokrývku hlavy. Po návrate domov odložte
vrchný odev, osprchujte sa.
• Nesušte bielizeň vonku.
• Naučte sa, kedy počas dňa má váš alergén
najvyššiu koncentráciu a podľa toho vetrajte
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– krátko a intenzívne. Množstvo peľu je nižšie počas vlhkých daždivých dní. Horúce
suché letné dni naopak stimulujú produkciu
peľu. Peľ rastlín sa uvoľňuje do vzduchu väčšinou v skorých ranných hodinách, od 4.
do 9. hodiny. Preto sú v prírode zaznamenané najvyššie koncentrácie peľu zrána. Vo
veľkých mestách sú naopak vyššie koncentrácie peľu v poobedňajších hodinách (rozdiel
spôsobuje čas, ktorý je potrebný na prenos
peľu z vidieckych oblastí).

Téma
• Počas noci nemajte otvorené
okná. Do okien používajte protipeľové sieťky. Vhodné sú aj
kvalitné práčky vzduchu.
• Počas slnečného a veterného počasia sa snažte obmedziť pobyt
vonku.

Nádcha sa definuje ako zápal sliznice nosa s minimálne jedným z týchto príznakov: kýchanie, svrbenie,
upchávanie alebo sekrécia. K nim sa pridávajú ďalšie
prejavy – bolesti hlavy, strata čuchu a očné prejavy
(slzenie, svrbenie, opuch).

• Naučte sa preplachovať si nos
slanou vodou.
• Najvhodnejšie sú prechádzky
po daždi. Môžete chodiť do hlbokého lesa, tam je alergénov
veľmi málo.
• Nekoste trávnik, nezbierajte
lístie, kvety a liečivé rastliny, nedržte doma živé kvety.
• Pre alergikov je vhodný každoročný pobyt pri mori, prípadne
na horách. Preventívny účinok
má až pobyt v nadmorskej výške
viac ako 1600 metrov. O vhodnej destinácii sa poraďte s alergológom.
• Pozor na skríženú alergiu a možný orálny alergický syndróm pri
konzumovaní určitej zeleniny
a ovocia či korenín. Typická je
napríklad reakcia (pálenie, svrbenie pier a slizníc úst) „brezového alergika“ na jablká alebo
„palinového“ na zeler či kari
korenie.
• Snažte sa redukovať stres, primerane sa otužujte a pravidelne
športujte.
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Sme partnerom

Máte slinu
zachrániť život?
Počet pacientov s hematologickými a onkologickými diagnózami stúpa každým rokom. Nádej
na zdravý a plnohodnotný život
im niekedy prináša iba úspešná
transplantácia krvotvorných buniek.
Jednou z podmienok úspechu
transplantácie krvotvorných buniek je nájdenie vhodného darcu.
Najväčšia zhoda v tkanivových
antigénoch sa nachádza medzi
rodinnými príslušníkmi, preto je

napríklad šanca nájsť vhodného darcu medzi súrodencami až
25-percentná.
Pre ostatných pacientov je jediná nádej nájsť vhodného darcu
krvotvorných buniek medzi nepríbuznými darcami. Tu platí, že čím
viac potenciálnych darcov kostnej
drene, tým je vyššia šanca, že sa
nájde ten vhodný. Nádej pre
pacienta sa zvyšuje pri možnosti
vyhľadania darcu v tzv. registroch
darcov krvotvorných buniek.

V mnohých štátoch sveta už existujú národné registre, ktoré vedú
databázu darcov krvotvorných
buniek v danej krajine. Na Slovensku pôsobí Národný register
darcov kostnej drene, ktorý je
súčasťou Kliniky hematológie
a transfuziológie Univerzitnej
nemocnice v Bratislave.
Zapísať sa do tohto registra nik
dy nebolo jednoduchšie. Stačí
mať na to „slinu“.

KTO SA MÔŽE REGISTROVAŤ AKO DARCA KOSTNEJ DRENE
• Vek 18-45 rokov
• Dobrý zdravotný stav

• Vyplní a odošle prihlášku a odošle vzorku svojich slín
na vyšetrenie cez internetovú stránku www.mateslinu.sk

AKO SA REGISTROVAŤ ZA DARCU KOSTNEJ DRENE

1. Vyplniť online prihlášku
na www.mateslinu.sk.
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2. Slovenská pošta a. s.
vám doručí testovací
balíček na odber
vzorky slín.

3. Odber vzorky vašich
slín na rozbor.

4. Vzorku slín zašlete
prostredníctvom
Slovenskej pošty
bezplatne Národnému
registru darcov kostnej
drene.

5. Národný register
vyšetrí vzorku a zaradí
vás do databázy
potenciálnych darcov
kostnej drene.

Lukáš Latinák, herec

MÁTE
SLINU?
AJ TÁ VAŠA MÔŽE
ZACHRÁNIŤ ŽIVOT.
STAŇTE SA DARCOM
KOSTNEJ DRENE.

www.mateslinu.sk
Generálny partner

Partneri

Nikdy to nebolo ľahšie. Stačí ak sa zaregistrujete na www.mateslinu.sk pošlete
nám vzorku svojich slín a my zistíme, či ste vhodným darcom. Ďakujeme.
Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri
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Infoservis

Posledná
šanca

Blíži sa posledná šanca požiadať o vrátenie doplatkov za lieky, ktoré ste
od roku 2013 do konca minulého roka zaplatili v lekárni a ešte ste si ich
neuplatnili. Vďaka výhode 100+100+100 môžete získať naspäť až 100 eur.
Výhoda platí pre deti do 18 rokov veku, ich
matky a otcov. Len minulý rok ju využilo 120-tisíc ľudí, teda skoro každý desiaty poistenec
Dôvery.

Výhoda sa týka napríklad:

Posledným dňom na požiadanie o vrátenie
doplatkov za minulé roky je 31. marec 2016,
takže niet na čo čakať.

• viacerých antibiotík,

Čo treba urobiť?
Prihláste sa do Elektronickej pobočky a pár
kliknutiami požiadajte o zaslanie preplatkov
na bankový účet.
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• často predpisovaných liekov
ako aj očkovacích vakcín,
• liekov proti alergiám,
• očkovacích látok proti
vírusu HPV.
Všetky dôležité informácie o výhode
100+100+100 nájdete na našom webe
www.dovera.sk

Infoservis

ho poštou a čakať,
kým mu poštárka donesie našu odpoveď. Všetko
vybaví elektronicky a vďaka
tomu aj my rozhodneme rýchlejšie.

Rýchlejšie schvaľovanie
a lepší prehľad

Opäť prichádzame s praktickou novinkou, ktorá
súvisí s vaším zdravím. Vďaka našim elektronickým službám budete mať lepší prehľad o zdravotnej starostlivosti, ktorú vám naplánoval váš
lekár a ktorú podľa zákonov najprv schvaľujeme.
To znamená, že návrhy lekárov
na potrebné lieky, pomôcky či
liečbu pre našich pacientov budeme vybavovať rýchlejšie. Jedinou podmienkou je, aby nám
lekár zaslal návrh elektronicky,
čím ušetrí čas aj peniaze, ktoré
inak minul pri vypisovaní papierového návrhu.
Ako to funguje?
Niektoré lieky, liečbu a zdravotnícke pomôcky podľa zákona
vopred schvaľuje zdravotná

poisťovňa. Ročne ide v Dôvere
o takmer 50-tisíc takýchto žiadostí.
Postup je nasledovný: lekár vás
vyšetrí a naplánuje liečbu. Potom nám pošle návrh na danú
liečbu, liek či pomôcku. My ho
skontrolujeme a keď je všetko
v poriadku, schválime ho.
Čo je nové?
Po novom už lekár nemusí vypisovať návrh na papieri, posielať

Nielen lekára ale aj vás upovedomíme hneď, ako návrh
na liečbu zaevidujeme, a tiež
okamžite po rozhodnutí. Lekára
informujeme e-mailom, vám pošleme SMS správu a e-mail, ak
váš kontakt máme k dispozícii.
V opačnom prípade vás budeme informovať listom, no len
v prípade kúpeľných návrhov.
Kontakty
Preto je dôležité, aby sme
mali na vás správne kontakty.
Tieto údaje si môžete aktualizovať vo svojom profile v Elektronickej pobočke, na adrese
info@dovera.sk, na Zákazníckej linke 0850 850 850 alebo
v ktorejkoľvek pobočke. Dôležité
veci sa tak dozviete ihneď.
Ak máte Elektronickú pobočku,
kedykoľvek sa do nej prihlásite, budete si môcť skontrolovať
zoznam všetkých návrhov pre
vás aj s informáciou, či sme ich
zaevidovali, schválili, neschválili, prípadne poslali lekárovi
na doplnenie.
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Poradňa psychológa

Porucha pozornosti
Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou, známa aj ako
ADHD, je už v súčasnosti pojmom, ktorý poznajú aj laici. Ide
o takú dispozíciu nervovej činnosti mozgu, ktorá spôsobuje rôzne
komplikácie deťom samotným,
ich rodičom a aj širšiemu okoliu.
Pozornosť detí veľmi rýchlo klesá,
deti sú nesústredené, zabúdajú,
majú slabšiu výdrž v mentálnych
úlohách, často ich nedokončia.
Akoby „vypli“ alebo „prepli“
na niečo iné. Strácajú alebo nemôžu nájsť svoje veci, majú v nich
neporiadok. Aj keď sú šikovné
a inteligentné, majú vďaka svo
jim ADHD predpokladom o niečo
menej výhodnú pozíciu v tom, aby
sa prejavili ako úspešní žiaci.

Spätnými väzbami z okolia sa
k nim dostávajú vo väčšej miere
nežičlivé posolstvá o ich identite
– o „lajdáckosti“ či „nedbalosti“
a podobne. Avšak aj tieto deti sa
potrebujú cítiť ako dobré dcéry
a synovia, ako úspešní žiaci
a žiačky, a to azda ešte o niečo
viac, aby mali vôľu a chuť zdolávať výzvy, pred ktoré ich ADHD
stavia. Keď sa deti necítia dosť
dobré, snažia sa zažiť výnimočnosť a prijatie inými spôsobmi.
Zvýšené povedomie o spektre
prejavov ADHD a jeho dôsledná
diagnostika pomáhajú odlíšiť, čo
je spôsobené poruchou ADHD,
a teda nielen vlastnosťami osobnosti dieťaťa alebo jeho zámerným konaním.

Skáču do reči
Deti s ADHD majú celkovo vzrušivejšiu centrálnu nervovú sústavu,
čo sa v správaní prejaví tak, že bývajú menej trpezlivé, neposednejšie, častejšie vykrikujú alebo skáču
do reči, konajú bez rozmyslenia,
neodhadnú mieru. Preto sa častejšie môžu vyskytnúť v „šarvátke“
a prekračujú správaním obvyklé
normy, ako napríklad školské či
rodinné pravidlá. Výsledkom je
častejšie pokarhanie, napomínanie či trestanie.

Rodičovská výzva
Rodičia môžu milovať svoje deti,
aj keď im robia starosti, ale pri deťoch, ktoré neobsedia a „vždy niečo vyparatia“, nie je jednoduché
vždy si zachovať chladnú hlavu
a horúce srdce. Je to rodičovská
výzva a mnohí rodičia sa obracajú na psychológov vyčerpaní
a bezradní. Najmä keď sa vie,
že ADHD má neurologický základ, čo vzbudzuje bezmocnosť
a môže viesť tak k akceptovaniu,
ako aj k rodičovskému vyhoreniu.

18

Ponúknuť môžeme dve dobré
správy. Prvá je, že u niektorých
detí s ADHD sa ich symptómy
postupným zrením nervovej sústavy upravia, zmiernia a ďalej nerobia výrazné problémy v adolescencii. Ale prečo u iných detí
symptómy ADHD pretrvávajú dlhodobo, sú rezistentné k zmene?
Odpoveďou je druhá priaznivá
správa: to, že rodičia a učitelia
v tomto smere vonkoncom nie
sú bezmocní. Práve naopak.
Skúsenosti z terapeutickej praxe
teraz už dokladajú aj najnovšie
zistenia vedcov. Opakované vyšetrenia detí vo veku od 7 do 13
rokov potvrdili, že práve rodinné prostredie a výchovný štýl
rodičov významne prispievajú
k tomu, aby sa počas detského
vývinu symptómy ADHD zredukovali1. Naopak, u tých detí
s ADHD, ktorých rodičia sú k deťom dlhodobo výrazne kritickí
a hovoria o nich jazykom plným
negatívnych výpovedí, príznaky
a ťažkosti s vyššou pravdepodobnosťou pretrvávajú do adolescencie a neustúpia.
1 Musser, E., Karalunas, S., Dieckmann, N., Nigg,
J., Peris, T. Attention-Deficit//Hyperactivity disorder Developmental Trajectories Related to Parental Expressed Emotion. Journal of Abnormal
Psychology, feb.2016.

Poradňa psychológa

Môj syn Miško (8) má ADHD.
Som často s nervami v koncoch. Neviem s ním dobre vychádzať. Snažím sa, ale všetky moje pokusy o to, aby sa
správal trochu normálnejšie,
zlyhávajú. Jeho sestra je naopak pokojné dieťa. Hnevám sa
naňho. Ako môže byť taký?!
Často aj kričím a následne mi
je to ľúto. Mária (39)
Milá Majka, z toho, čo píšete,
je badateľná vaša veľká snaha
poradiť si s úskaliami Miškovho
ADHD čo najlepšie. Robíte ako
matka pre svoje deti veľa, želali by ste si pre ne to najlepšie.
Pokojná dcérka nechtiac stavia
Miška do kontrastu. Ako sa v tom
jeden a druhý cítia? Je toto pre
obidvoch fér? Ako by si mohli
navzájom pomôcť?
Zrejmé je aj to, že je to asi poriadna drina. Že to skúšate a ste
z toho už vyčerpaná. Nedá mi
nespýtať sa: Kto a čo pomáha
vám, že ste to ešte stále nevzdali?
A o čo sa vlastne snažíte?

S niekým je možné vychádzať
jednoducho a hladko. No tam,
kde to ľahké nie je, máme možnosť viac sa navzájom naučiť.
S Miškom možno po úplne hladkej ceste nikdy nepôjdete. Dá sa
spoločne naučiť pružne tlmiť naskakovanie na tej hrboľatej?
Pri vašom nasadení je tiež ťažké
veriť, že skutočne žiadne pokusy
nepomáhajú. Je dosť možné, že
niektoré vyjdú lepšie a niektoré
sa skrátka neujmú. Alebo naozaj
vôbec nič z vašej snahy nepomáha? Z praxe s klientmi mám totiž
skúsenosť, že problémy niekedy
dokážu byť také veľké alebo ich
je taká kopa, že zaclonia takmer
celý výhľad na to, čo ešte existuje okrem nich. Našťastie sa im to
nepodarí úplne, ale len takmer.
Takže spoločne cez zvyšný
priestor dokážeme pohľadať tie
veci, ktoré fungujú, a vidieť snahy, ktoré boli úspešné, drobné či
väčšie zlepšenia. Ako je to u vás?
Dá sa nájsť nejaké obdobie, keď
ste si aj napriek ADHD nažívali
spoločne dobre?

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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Šport

S nami bežíte lacnejšie
Rozprávať o tom, aký je beh zdravý, vie dnes kde-kto. Aj my. Ale okrem
toho sme sa rozhodli aj konať, aby úžitok z neho malo čo najviac z vás.
Stali sme sa partnermi viacerých bežeckých podujatí a vďaka tomu máte
na nich lacnejšie štartovné.
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Šport
Horúcou novinkou je partnerstvo
pri najväčšom bežeckom podujatí na Slovensku v úvode sezóny – ČSOB Bratislava Marathone. Uskutoční sa v prvý aprílový
víkend a poistenci Dôvery môžu
využiť štartovné lacnejšie o 2 až
4 eurá. Vyššia zľava platí pre
maratón a polmaratón, nižšia
na desiatku a minimaratón.
„Ako hobby bežec viem, že mať
možnosť zúčastniť sa na najprestížnejších bežeckých podujatiach

Sme aj na východe
Kým bratislavský maratón bežeckú sezónu otvára, bonbónikom na jej konci je Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.
Najstarší maratón v Európe,
ktorý má takisto vyše desaťtisícovú účasť. Dôvera si partnerstvo
s takýmto podujatím nemohla
nechať ujsť, čo znamená, že
i v metropole východu môžu
naši poistenci bežať lacnejšie.
Opäť bez ohľadu na svoju
výkonnosť, keďže v Košiciach

pretekoch Od Tatier k Dunaju.
Keďže záujem bol nad naše
očakávania, ponuku sme vlani
zopakovali. Opäť sa však pre
veľký záujem neušlo miesto každému, chystáme preto pre vás
bezplatný štart aj v roku 2016.
Zážitok z tohto 345 km dlhého
štafetového behu tímov je neopísateľný, beží sa dňom i nocou,
cez mestá i lesy, roviny i kopce.
A tím Dôvera deťom má miesto
aj pre vás.

Ako hobby bežec viem, že mať možnosť zúčastniť
sa na najprestížnejších bežeckých podujatiach v krajine a zaplatiť
štartovné so zľavou, je skvelým benefitom. Verím, že bežecká komunita
to zhodnotí rovnako a nezaváha získať cenné informácie o ďalších
výhodách, ktoré Dôvera ponúka na webe www.doverun.sk
v krajine a zaplatiť štartovné so
zľavou, je skvelým benefitom.
Verím, že bežecká komunita to
zhodnotí rovnako a nezaváha
získať cenné informácie o ďalších
výhodách, ktoré Dôvera ponúka na webe www.doverun.sk,“
vysvetľuje Branislav Cehlárik, PR
manažér Dôvery.
V rámci bratislavského maratónskeho víkendu si môže vybrať
naozaj každý. Od najmenších
detí, cez začiatočníkov (4,2 km
a štafeta), mierne pokročilých
(10 km), až po skúsených bežcov
(21 a 42 km). Vlani sa na štarte
stretlo vyše 10-tisíc bežcov.

je takisto viacero disciplín –
od 4,2 km, cez štafetu, polmaratón a maratón.
Online registrácia sa začala 2.
februára. Čím skôr sa prihlásite,
tým lacnejšie štartovné budete
mať. Najvýhodnejšia suma platí
pri registrácii do konca apríla,
zľava pre našich poistencov
platí počas celej registrácie.
Maratón a polmaratón máte
lacnejšie o 4 eurá a minimaratón o 2 eurá.
Už predvlani sme našim poistencom ponúkli možnosť bezplatného štartu na štafetových

Študenti aj netopiere
Bežecké podujatia sa snažíme
podporovať tak, aby si ich mohol užiť naozaj každý. Preto sme
boli aj partnermi Študentského
behu, behu párov Valentínsky
DôveRUN Ty a Ja, pripravuje
sa nočný Moon Run či Saguaro Run Fest. O všetkých zľavách a výhodách, ktoré sa nám
pre vás podarilo dohodnúť, sa
dozviete na našom bežeckom
webe www.doverun.sk.

u
Behať s Dôverotí
.
sa naozaj opla
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Šport

Láska, beh a teplý čaj
Netradičné preteky s hlavnou myšlienkou nebojovať len sám za seba, ale
aj za svoju polovičku. Taký bol nový beh Valentínsky DôveRUN Ty a Ja.
Už dávnejšie sme rozmýšľali
nad tým, že by sme chceli mať
vlastné bežecké preteky, ktoré
by sa odlišovali od všetkých
ostatných. Najlepšie také, kde
okrem súťaživosti cítiť aj spolupatričnosť, kde vládne príjemná,
rodinná atmosféra.

trať vydali ženy. Po dobehnutí
do cieľa vyštartovali na tú istú
trať ich mužské polovičky. Ešte
predtým však poniektorí stihli galantne obdarovať svoje partnerky kvetmi, veď bolo Valentína.
Pre konečné poradie sa spočítali
čisté časy oboch členov z tímu.

A keď sme našli skvelého partnera, ktorý sa ponúkol, že nám
našu myšlienku pomôže zrealizovať, bolo rozhodnuté. Druhú februárovú nedeľu, presne na Valentína, odštartoval v Bratislave prvý
ročník behu párov Valentínsky
DôveRUN Ty a Ja.

A ako to dopadlo? „Nad naše
očakávania. Nálada bola výborná, viaceré páry prišli aj so
svojimi fanklubmi. A keď k tomu
pripočítam aj kvalitné časy víťazných dvojíc, môžeme byť iba
spokojní. Bratislavská Dúbravka zažila netradičnú nedeľu,“
hovorí Branislav Cehlárik, PR
manažér Dôvery.

Najskôr sa na päťkilometrovú

22

Zo 120 prihlásených bežcov sa
na pretekoch napokon zúčastnilo 111. Teda 55 párov a jedna bežkyňa, ktorej partner sa
na štart nedostavil. Preteky však
nevzdala a aspoň sama si zasúťažila s ostatnými 55 ženami.
Bolo to vydarené dopoludnie.
Nielenže vyše sto ľudí s úsmevom na tvári urobilo niečo pre
svoje zdravie a netradične
oslávilo sviatok zaľúbených,
ale prispeli aj na dobrú vec pre
všetkých obyvateľov miestneho
sídliska. Celá suma z dobrovoľného štartovného, teda 428 eur
poputuje na obnovu 5-kilometrovej bežeckej trasy v Dúbravke.

Rubrika číslo

322kg
To je množstvo odpadu, ktoré každý Slovák vyprodukuje
za rok. Len šesť percent z neho
sa zhodnotí. V rebríčku krajín
podľa vytriedeného odpadu sa
Slovensko nachádza na predposlednom mieste medzi krajinami Európskej únie. Hlavnou
z prekážok správneho triedenia
odpadu na Slovensku je nejednotný systém triedenia odpadov
v jednotlivých mestách. Každá
obec má špecifickú zmluvu
s odberateľom odpadu. Napríklad v Bratislave patria plechovky do kontajnerov s plastmi,
v okolí Piešťan pre ne majú
červené nádoby, v Prešove
plechovky zahadzujú do hnedých kontajnerov a v Trenčíne
ich netriedia vôbec.
Cieľom novej mobilnej aplikácie Green bin je uľahčiť ľuďom
orientáciu, kam s odpadom v ich
meste a okolí. Keďže systém
triedenia odpadu na Slovensku
nie je jednotný, aplikácia v prehľadnom prostredí mobilného
telefónu alebo tabletu cez GPS
informuje, ako sa odpad v danom mieste triedi. Okrem toho
identifikuje, kde je najbližšie
miesto na odovzdanie daného
typu odpadu a jeho recykláciu.

greenbin
ako na odpad. mobilná aplikácia.

Touto cestou používateľ napríklad veľmi rýchlo zistí, kde je
najbližšie miesto na odovzdanie starých alebo nepoužitých
liekov, na ktorom sa postarajú o ich bezpečnú likvidáciu.

Lieky po dobe spotreby sú totiž považované za nebezpečný odpad. Nepatria ani do splachovacieho záchodu, ani
do smetí. Ak sa dostanú na skládku, rozpúšťajú sa a kontaminujú životné prostredie. Okrem liekov aplikácia ponúka
navigáciu aj pre iné druhy odpadov a signalizuje, do akej
farby koša patrí v danej lokalite napríklad plechovka. Aplikácia Green bin bude k dispozícii na bezplatné stiahnutie
online v iStore a obchode Google Play. Vznikla v spolupráci s občianskym združením EKOrast, ktoré pripravuje
projekty v oblasti životného prostredia. Lekárne Dr.Max sú
partnerom aplikácie pre odovzdávanie a likvidáciu liekov.
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Darujeme krv

Dôležitý objav
má 100 rokov

Ďalej to išlo pomaly
Ďalší rozvoj skladovania krvi
bol veľmi pomalý, prispel
hlavne technický pokrok:
• 40. roky - vynález tepelnej sterilizácie
• 50. roky - objavenie fosfátov
• 60. roky - vývoj plastových vakov
• 70. roky - použitie adenínu
• 80. roky - použitie prídavných
roztokov
• 90. roky - leukoredukcia, teda
znižovanie počtu leukocytov pri
výrobe erytrocytových transfúzií.
Pomocou nových objavov sa podarilo predĺžiť skladovanie krvi
na dnešných 42 dní.

Tip!

Zľava do kúpeľov
v Piešťanoch pre darcov
krvi aj v roku 2016

Poistenci Dôvery, ktorí sú zároveň
držiteľmi Janského plakiet za mnohonásobné darovanie krvi, môžu aj
v tomto roku využiť zľavy až do výšky 25 % v najznámejších kúpeľoch
Slovenska zameraných na reumatické
ochorenia. Bronzová, strieborná, zlatá
a diamantová zľava čaká na darcov
krvi s rovnakou plaketou v Kúpeľoch
Piešťany a Smrdáky. Viac informácii
na www.dovera.sk.

24

Rok 1916, v Európe zúri 1. svetová
vojna. Po prvý raz sú nasadené tanky
a zatiaľ čo na starom kontinente horí
peklo, na druhom konci Atlantiku
sa schyľuje k zásadnému objavu.
V Rockefellerovom inštitúte v New
Yorku sa Francis Peyton Rous a J.R.
Turner zaoberajú myšlienkou, ako
nakladať s krvou tak, aby sa nezrazila.
Presne pred 100 rokmi, objavili zmes citrátu
a glukózy, ktorá umožnila dlhšie uchovať králičie
červené krvinky, aby ich mohli ďalej testovať. To
bol koniec prvým transfúziám, ktoré sa robili priamo
„zo žily do žily“.
Treba pripomenúť, že už koncom 19. storočia sa
v Londýne John Hicks pokúsil zabrániť zrazeniu
krvi tak, že k nej pridal soli sodíka a fosfátu. Jeho
pokusy neboli úspešné.
Štyri týždne v chladničke
Roztok, ktorý namiešali v New Yorku, dokázal zakonzervovať červené krvinky pri nízkej teplote, aká
je napríklad v chladničke, až na 4 týždne. Citrát sa
postaral o to, aby sa krv nezrazila, glukóza zase
o to, aby ju bolo možné skladovať dlhšie obdobie.
Navyše zistili, že takto uskladnenú krv je možné
opäť použiť.
Rous-Turnerov roztok zachránil mnohým život. Už
len fakt, že krv bolo možné skladovať, znamenal,
že sa mohla odobrať viacerým darcom na jednom
mieste a previesť tam, kde bola potrebná. Ako prvý
to využil Rousov spolupracovník Oswald Robertson
ešte počas vojny v prvej krvnej banke vo Francúzsku. V tom čase mohli krv skladovať 26 dní.

Recept

Potrebujeme

• listový šalát (ľadový, kučeravý)
• paradajky
• uhorku
• 2 vajíčka
• tuniaka v oleji z konzervy

• soľ, čierne korenie, olivový olej

Jarný
tuniakový
šalát
Možno aj vy dostanete s príchodom prvých jarných dní chuť na niečo zdravšie.
Niečo, čo vás nasýti, dodá vám potrebné vitamíny, čo si môžete vziať so sebou do práce alebo bez výčitiek zjesť
na večeru. Po zime budú šaláty z čerstvej zeleniny pohladením pre vaše
trávenie. Pripravte si s nami jarný tuniakový šalát.

• kukuricu, olivy, cibuľa – podľa chuti

Postup:
1. Umyjeme šalát, natrháme ho na menšie kúsky.
2. K šalátu pridáme nakrájané paradajky, uhorku,
podľa chuti kukuricu, cibuľu alebo olivy.
3. Uvaríme vajcia na tvrdo, nakrájame
na menšie časti a pridáme do šalátu spolu
s tuniakom.
4. Dochutíme štipkou soli, čiernym korením
a olivovým olejom a všetko spolu
premiešame.
Ak máte tip na chutné a zdravé jedlo, pošlite
nám na tlacove@dovera.sk recept, najlepšie aj
s fotografiou. Možno ho najbližšie nájdete v našom časopise.
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Tajnička
Pomôcky:
Lalo, Mo, Ink,
Itaka, Imola,
uniat, ro, LN

Pravoslávny
kňaz

Značka ústnej
vody

Dopadnutie

Oplodnia
peľom

1. časť
tajničky

Krídlo
(odb.)

Tvar

Uvoľnil sponu
Zn. kozmetiky
Autor:
Jozef Blaho

Príslušník
uniatskej cirkvi

2. časť
tajničky

Epos
Otĺč
Francúzsky
skladateľ

Ženský účes

Draním
odstranil

Anglický
šľachtic
Divoko

Naplnil
nábojom

Futbalový klub
v Madride
A, po anglicky

Mužské meno

Lyžiarska
vetrovka

Iniciály
Delona

Plocha,
po anglicky

Európan

Odyseova
krajina

Talianske
mesto
Ženské meno

Číslovka

V, vnútri
(lek.)
Planétka

Lámal

Praobyvateľ
Peru

Približne
Apriórny umelý
jazyk

Ženské meno

Ozn. lietadiel
Nórska

Nikto

Lyžiarska
disciplina

Druh papagája

Inkasovanie

Symetrála

Rieka
v Kamerune

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Kvalitnejšia starostlivosť o diabetikov.
Výhercom je pán Peter Ščibran z Rajca, ktorý získava knihu Volali ste záchranku?
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca mája 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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