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Editoriál

Milí čitatelia,
vždy, keď sa vám tu prihováram, premýšľam,
v akej situácii ste zobrali náš časopis do rúk.
Možno sa presúvate vlakom či autobusom,
možno sedíte na terase kúpeľného domu
alebo čakáte, kým vás prijmú moje kolegyne
v pobočke Dôvery.
Tak či onak, prajem vám, aby ste mali čas
si tento časopis prečítať v pokoji a - ak sa
dá - v dobrej nálade. Práve leto nám na to
ponúka nespočetne veľa príležitostí. Je to
obdobie, keď si všetci dokážeme nájsť chvíľku pre seba, pre svojich blízkych. Spoločný
či individuálny odpočinok nás dokáže povzbudiť pred ďalším náporom starostí, ktoré
prináša všedný život.
Verím, že k tomu prispejú aj články v našom
časopise, napríklad pútavý rozhovor s našou
najúspešnejšou olympijskou reprezentantkou.
Som hrdý na to , že aj viacerí olympijskí víťazi
využívajú služby Dôvery.
Myslíme na vás aj počas letných mesiacov.
Uvedomujeme si, že európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC), ktorý nájdete na
opačnej strane svojho preukazu poistenca,
má svoje limity. Preto vám ponúkame až

30-percentnú zľavu na cestovné poistenie do celého sveta v spolupráci s poisťovňou Generali.
Práve teraz pre vás spúšťame spoluprácu s obľúbeným portálom Zľava dňa, na
ktorom môžete nájsť za výborné ceny
veľa rôznych ponúk týkajúcich sa cestovania, voľného času, športu, zdravia,
krásy a iných oblastí. Poistenci Dôvery
sú zvýhodnení a majú ešte lepšie ceny.
Noviniek je viacero, ak máte čas a chuť,
kliknite na náš web www.dovera.sk, dozviete sa všetky podrobnosti a možno
nájdete dobrý tip, ako sa lepšie starať
o svoje zdravie. O to nám ide, ponúknuť vám pomoc a podporu pri vašich
zdravotných ťažkostiach, ale aj v snahe
o udržanie dobrého zdravia.
Jednu radu vám poviem už teraz, oddychujte a tešte sa z pekných letných dní
- prospeje to vášmu zdraviu.
Pekné leto!

Branislav Jendroľ
riaditeľ úseku služieb poistencom
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Rozhovor

Nasťa Kuzminová:
Diétu nepotrebujem,
stačí vyvážená strava
V polovici mája sa vrátila z dvojtýždňového sústredenia v Nórsku. O tom, čo ju
čaká v ďalšej sezóne, ako sa stravuje, trénuje, ale aj o tom, čo pestuje v záhrade,
hovorí najúspešnejšia slovenská športovkyňa, biatlonistka Anastasia Kuzminová.
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Rozhovor
Na čo bolo zamerané tvoje nedávne sú
stredenie? Je predsa po sezóne, pred nami
je leto...
Po sezóne svoj organizmus opatrne uvediem
z tej najvyššej záťaže do komfortnej zóny.
Sústredenie bolo zamerané na najazdenie
kilometrov v nižších intenzitách. Je to také
poďakovanie sa organizmu za to, čo dokázal
zo seba vyžmýkať počas celej sezóny. Sú to

Čo budeš robiť dovtedy?
Budeme mať krátku pauzu doma a do konca
mája sa povenujem streľbe. Čakajú ma sústredenia v blízkosti Banskej Bystrice na Králikoch
a atletické tréningy VŠC Dukla. Taký príjemný
mix, potrebujem telo trochu rozbehať, nachystať na letnú prípravu. A k tomu dôležité cvičenia
s našimi fyzioterapeutmi, aby sa telo spamätalo
a aktivovala sa svalová pamäť, aby všetky svaly

Základ zdravia tvorí veľa vecí,
ale v prvom rade je to
stravovanie a pre bežného
človeka čo najviac pohybu.
náročné tréningy na čas, trvajú aj tri, štyri,
päť hodín, ale tým, že je to v nízkej intenzite,
iba sa príjemne unavím. Je to taký prechod
zo zimy do leta. Podľa môjho názoru je potrebný pre organizmus, aby komfortne zavŕšil
uplynulú sezónu a príjemne sa naštartoval do
tej nadchádzajúcej.
Čo ťa teraz čaká? Budeš mať aj nejaké
obdobie ´ničnerobenia´?
Keďže organizmus vrcholového športovca je
stále v nadštandardnej záťaži, úplný oddych
v podobe ležania na pláži alebo na gauči pri
telke nie je prospešný. Aj môjmu zdraviu môže
skôr ublížiť ako pomôcť. Preto to nie sú žiadne
dovolenky, ale regeneračné sústredenia. To znamená jednofázové tréningy doobeda a voľnejšie
popoludnia s deťmi pri mori alebo podobne.
Takéto sústredenia plánujeme až na koniec júna,
keď Jelisej dokončí školu, lebo už je piatak, musíme sa prispôsobovať aj jeho školskému režimu.

boli príjemne nabudené a vedeli podať čo najlepší výkon v tréningoch.
Daniel je tvoj kondičný tréner, ako to vy
zerá, keď manžel trénuje manželku?
Tým, že sme veľa rokov spolu, fungujeme
ako partneri aj sparing partneri. Hneď, ako
urobím nejakú chybu alebo si moje telo nevie poradiť s nejakou záťažou, Daniel vie
rýchlo reagovať. Či už v priebehu jednotlivých tréningov, alebo celkovo počas sústredenia. Ako tréner má svoj názor, ale vždy
hľadáme spolu nejaký kompromis, uvedomujúc si plusy aj mínusy, aby sme spoločne
dospeli ku kvalitnému výsledku.
Je nejaká fáza alebo časť prípravy, ktorú
naozaj nemáš rada?
Keď som bola mladšia, ľahko by som ich vymenovala. Ale čím je športovec starší, mal by si
uvedomiť, že všetky fázy sú potrebné. Naučila
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som sa mať rada všetko, lebo viem, že bez toho
by výsledky také dobré neboli.
Aby si podávala špičkové výkony, musíš
byť nielen výborne pripravená, ale najmä
zdravie musíš mať v poriadku. Čo robíš
pre to, aby si bola zdravá?
Základ zdravia tvorí veľa vecí, ale v prvom rade je
to stravovanie a pre bežného človeka čo najviac
pohybu. Ja ako športovec mám pohybu veľa, až
si musím dávať pozor na to, aby som aj oddychovala. Ale pravda je taká, že dbám na to, aby
bola moja strava správna, aby môj organizmus
vedel podávať výkony. Snažím sa ho počúvať, čo
ozaj potrebuje. Zbytočne nejsť do rizík.
Držíš nejakú špeciálnu diétu?
Prišla som na to, že nejaké diéty nemusím
mať, podstatné je, aby bola strava vyvážená.
Môžem všetko, ale v maličkých porciách. Nastavím si stravu vždy tak, aby mal organizmus
dostatok energie v sezóne, a keď sme doma
medzi sústredeniami a nemám dvojfázové
tréningy, tak si doprajem aj také potraviny,
ktoré inak počas pretekov zvyknem obmedziť.
Keď ide o nákup potravín, snažíme sa, aby
to bolo buď z "mamičkinej záhrady", ako sa
hovorí, najmä pokiaľ ide o ovocie, zeleninu,
mäso a mliečne výrobky.

Koláčik si teda neodopieraš?
Doprajem si ho. Nie je to tak, že by som mala
niečo striktne zakázané. Skúšala som vydržať
bez sladkého, bez kávy, bez chleba. Ale akurát
z toho začínam byť potom viac nervózna a pre
organizmus je to stres navyše. Myslím si, že
športovec má stresov dosť pre každodennú
nadštandardnú záťaž na telo. A keď nenastane
chvíľka úľavy, tak bude pracovať a pracovať, až
nadíde zlom. A k tomu sa nechcem dopracovať.
Organizmu sa treba aj odvďačiť, občas povoliť,
snažím sa riadiť svojimi pocitmi, aby som si
neuškodila.
Máš vraj rada záhradku. Čo pestuje na tej
svojej olympijská šampiónka?
Záhradku máme malú, je to hlavne pre deti,
aby sa vybehali po tráve. Máme tam okrasné
stromy, kvety, aby to pekne vyzeralo. Keď som
doma, potrebujem aj relax a pre mňa je podstatné, aby oko videlo okolo seba to krásne. Aby
sa radovalo, že niečo kvitne, že je niečo zelené
okolo. Zatiaľ som nemala čas na pestovanie
niečoho navyše. Máme tam ale jahôdky, bylinky do šalátu.
Jelisej je piatak, chodievaš na rodičovské
združenia?
Keď som doma, tak áno.

Anastasia Kuzminová
Najlepšia slovenská biatlonistka v histórii a zároveň aj najúspešnejšia slovenská olympionička sa narodila 28. augusta 1984 v ruskom Ťumeni. Je členkou klubu VŠC Dukla Banská
Bystrica, trénuje ju manžel Daniel Kuzmin a Natália Prekopová. Reprezentovala Slovenskú
republiku na troch olympiádach a na svojom konte má tri zlaté, tri strieborné olympijské
medaily, dva malé krištáľové glóbusy zo Svetového pohára a ďalšie medaily z MS a ME. Je
matkou syna Jeliseja (11) a dcéry Olívie (3).
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Ako ťa vnímajú rodičia jeho spolužiakov?
Si pre nich obyčajná matka žiaka alebo
celebrita?
Chvalabohu ma tam nikto nevníma ako celebritu. Toto pomenovanie asi nie je pre mňa.
Som len úspešný športovec, nie celebrita. Keď
išiel Jelisej do prvej triedy, vtedy to bolo tak, že
áno, bola som športovkyňa, rodičia vnímali, že
s Jelisejom Kuzminom chodia do jednej triedy
či školy aj ich deti a môžu sa s Nasťou osobne
stretnúť. Potom, keď som bola na materskej
tie dva roky, už ma vnímali ako bežnú matku, mala som bežné povinnosti. Tým, že moje
druhé tehotenstvo bolo úplne iné ako prvé a pre
komplikácie som ho nemohla skombinovať so
športom, mohla som sa plnohodnotne venovať
Jelisejkovi, jeho vyučovaniu a pravidelne chodiť na rodičovské združenia.
Aké máš plány do budúcej sezóny?
Uvidíme, ako sa rozbehne táto letná príprava.

Máme v pláne nastúpiť od prvých pretekov
Svetového pohára, čo bude prvý decembrový
týždeň, a za cieľ sme si dali vystrieľať konečne
tie štyri nuly. Sú tam aj majstrovstvá sveta
v marci, smerujeme k nim. Ale nie je to tak, že
idem do toho zase úplne naplno ako v olympijskej sezóne. Teraz chcem vyskúšať, či to ide
aj inak. Skúsime viac domácich sústredení
v Banskej Bystrici, na Králikoch, v Liptovskom
Mikuláši, v Čechách. Chcem si potvrdiť, či
sa dá aj touto cestou podávať dobré výkony, lebo aj moje deti ma už veľmi potrebujú.
Rada by som si to nastavila tak, že doobeda
budem trénovať a poobede sa budem snažiť
byť obyčajným človekom, matkou dvoch detí
a venovať sa takto aj iným povinnostiam,
ktoré na mňa museli dlho čakať. Chcem sa
tiež viac venovať streľbe a psychike, aby som
šla do novej sezóny s čistou hlavou, bez nadmerných očakávaní, ktoré ma často brzdia pri
podávaní výkonu.
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Prevencia
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FESTIVAL
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ia.sk

V 24 mestách Slovenska ste mali počas celého mája a júna možnosť
preveriť si rýchlo a zadarmo svoj zdravotný stav, vyšetriť cievy a zistiť
svoju krvnú skupinu. Odborníci vám poradili, ako zvládať stres alebo
správne držať telo. Dermatoporadca vám vyšetril pleť a odporučil
najvhodnejšiu starostlivosť. O stuhnutú šiju sa postaral skúsený fy
zioterapeut. Kondíciu ste si mohli preveriť na profesionálnom cyklo
trenažéri. Navyše ste mali možnosť súťažiť o skvelé športové hodinky.
8
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Štúrovo

Hlavne zdravo
Návodov, ako byť zdravý, je mnoho. A aj keď
sa rôznia, jedno majú spoločné – snažia sa
nájsť recept, ako prežiť plnohodnotný a zdravý život a cítiť sa fit.
Festival zdravia je unikátny projekt zdravotnej poisťovne Dôvera plný atraktívneho programu zameraného na tému

starostlivosti o zdravie a významu prevencie pred ochoreniami.
Stovky vyšetrení
Festival zdravia navštívi každý rok viac ako
25.000 ľudí. Desaťtisíc ľudí si ročne nechá
zistiť svoju krvnú skupinu, 5000 absolvuje
preventívnu zdravotnú prehliadku a 1.500 si
preverí, ako je na tom so stresom.
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Podporujeme

Ďalšie
farebné
detské
oddelenia
So Združením Osmijanko spo
lupracujeme už dvanásty rok
a meníme priestory v nemoc
niciach na útulnejšie a pria
teľskejšie k deťom. Za ten čas
sme stihli vymaľovať alebo vy
budovať návštevnú miestnosť
na 45 detských oddeleniach na
Slovensku.
„Pre každé dieťa je pobyt v nemocnici stresujúci. Ak sú priestory nemocnice prispôsobené deťom, veselé a farebné, čas im tu
plynie rýchlejšie, majú množstvo podnetov
a lepšie spolupracujú s personálom,“ povedala Jana Pecsérke Kubranská, riaditeľka
Združenia Osmijanko.
Poslednými renovovanými priestormi sú
Klinika detí a dorastu v Detskej fakultnej
nemocnici v Košiciach, ktorá už od marca
hýri veselými farbami. Naši maliari mali
kopec práce aj v Liptovskej nemocnici.
V apríli sme tu vedeniu nemocnice odovzdali novovymaľované detské oddelenie.
Zo zrenovovaných priestorov sa tešia deti,
rodičia, ale aj personál kliniky.
„Sme presvedčení, že investícia do renovácie nemocníc má obrovský zmysel.
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Slávnostné strihanie stuhy. V strede zľava: Jana Pecsérke Kubranská (riaditeľka Združenia Osmijanko),
Martin Kultan (generálny riaditeľ Dôvery), Ingrid Urbančíková (generálna riaditeľka DFN Košice).

Na prvom mieste je bezpochyby vždy kvalitná
zdravotná starostlivosť a dobre nastavená liečba. Pre hospitalizovaných a najmä pre deti je
však rovnako dôležité aj prostredie, v ktorom sa
liečia,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera.
Renovácie na detských oddeleniach vždy prebiehajú počas plnej prevádzky a zväčša trvajú
do dvoch týždňov. Výsledok však vždy stojí za
to. Predtým strohé nemocničné steny zdobia

veselé motívy, bubliny, kvietky či zvieratká.
„Pôvodne boli chodba aj izby biele. Tí, čo to
vedia porovnať, zhodnotili, že sa nám to tu rozžiarilo a je tu aj viac svetla,“ tešila sa z renovácie
primárka Kliniky deti a dorastu v DFN v Košiciach MUDr. Eva Sádová.
V tomto roku plánujeme ešte renováciu detských oddelení v nemocniciach v Považskej
Bystrici, vo Veľkom Krtíši a v Piešťanoch.
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Súťaž

Výhra od
Dôvery?
Najlepší
zážitok
v živote
„Je to super, je to najlepší zážitok
môjho života. Toto som od tohto
výletu vôbec nečakal,“ hovoril Márius, výherca našej facebookovej
súťaže o zážitkový víkend s profesionálnou slovenskou snowboardistkou Klaudiou Medlovou. Netreba sa čudovať, len pár minút
predtým s ňou na pódiu oslavoval
druhé miesto na podujatí Audi Nines v rakúskom Söldene.
Na zážitkový víkend v polovici apríla zobral 19-ročný Márius svojho 18-ročného
bratranca Matúša. Obaja snowboardingom doslova žijú. Výhrou bolo stretnutie s
Klaudiou priamo na kopci a účasť na finále
podujatia Audi Nines. Súčasťou ceny bolo
zabezpečenie dopravy z Bratislavy do 650
km vzdialeného Söldenu a späť, ubytovanie na dve noci, dva jednodňové skipasy
a cestovné poistenie.
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Márius, Klaudia a Matúš.

„Keď sme s ňou jazdili, to bol zážitok na celý život,“ povedal Matúš po výlete. Držať tempo s Klaudiou nebolo vôbec jednoduché. Po jazde si dali spoločný obed. „Som šťastná, že Dôvera urobila
túto akciu a zobrala dvoch vyžrebovaných, aby mohli vidieť túto šou. Dali sme síce iba pár jázd,
lebo mám dosť nabitý program, ale veľmi sa teším, že to takto vyšlo. Bola by som veľmi rada, keby
takýchto súťaží bolo viac,“ povedala Klaudia Medlová.
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Radíme

K moru bez
poistenia?
To vás môže
vyjsť draho

Úrazy pri plážových športoch, šliapnutie na morského ježka, žalúdočné
problémy či bolesti zubov. Toto všetko môže váš dovolenkový rozpočet
zaťažiť oveľa viac, ako si myslíte. Pamätajte na to, že len európsky preukaz
zdravotného poistenia vás nezachráni.
Európsky preukaz totiž nekryje náklady v súkromných
zdravotníckych zariadeniach,
nekryje ani spoluúčasť pacienta v štátnych zariadeniach. Takisto nie vždy pokrýva náklady
na transport a vôbec nerieši
právne služby. Pritom práve
tieto položky sú pri poistnej
udalosti najvyššie.
Preto sme sa dohodli na
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spolupráci s komerčnou poisťovňou Generali, aby naši
poistenci mohli využívať zľavu
na cestovné poistenie.
Poisťovňa Generali vám poskytne zľavu na všetky balíky
cestovného poistenia na neobmedzený počet výjazdov
do celého sveta vo výške 15
percent a na všetky balíky
jednorazového cestovného

L E T O 2 018

poistenia vo výške 30 percent.
Na krátkodobé cestovné poistenie na študijný či au-pair
pobyt poskytne zľavu 15 percent a zľavu v rovnakej výške
na poistenie do hôr.
Na získanie zvýhodneného
poistenia stačí navštíviť stránku www.dovera.sk/cp, kde si
vyberiete poistenie, o ktoré
máte záujem.

Výhody

5%
Ako to funguje?
aa Navštívte náš web
www.dovera.sk.
aa V sekcii „Nadštandard“
kliknete na „Tisíce ponúk za
ešte lepšie ceny“.
aa Potom budete presmerovaný
na overovaciu stránku, kde
zadáte svoje IČP (identifikačné
číslo poistenca), ktoré
nájdete na svojom preukaze
poistenca.
aa Následne sa dostanete na
zoznam ponúk, z ktorých si
môžete vybrať tú vašu. Potom,
ako ju vložíte
do košíka, sa vám z pôvodnej
ceny so zľavou odpočíta
dodatočná päťpercentná zľava.
aa Po úhrade dostanete do
e-mailu zľavový kupón.

Zľava päť
percent
navyše
len pre
poistencov
Dôvery
Tisíce ponúka za ešte lepšie ceny.
To je heslo nového benefitu pre
všetkých poistencov Dôvery, ktorých je takmer 1,5 milióna.

O čo ide?
Od konca mája môže každý poistenec získať dodatočnú päťpercentnú zľavu na všetky
ponuky na zľavových portáloch zlavadna.sk,
slevadne.cz a boomer.sk. Vybrať si tak môžete
z približne 2500 zľavnených ponúk na tovar,
služby, dovolenky, darčeky a mnoho iného.

„Tisíce ponúk
za ešte
lepšie ceny.“
15

Bolesti chrbtice?
Kúpele sú prevenciou
Príčiny vzniku ochorenia chrbtice
Nesprávne držanie tela
Dochádza pri ňom k tzv. svalovej dysbalancii s následnými bolesťami. Ak to trvá dlho,
dochádza najmä u detí k deformáciám chrbtice a k vzniku skoliózy.
Sedavé zamestnanie
Pre ľudí, ktorí majú sedavú
prácu, je mimoriadne dôležité
mať stoličku so správnou výškou a hĺbkou sedu a tiež mať
správne umiestnený monitor
počítača a klávesnicu.
Nadváha
Tiež vedie k poruchám
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chrbtice, a to najčastejšie
druhotne z poškodenia váhonosných kĺbov (kolená,

Všetci poistenci
Dôvery majú
v Kúpeľoch Dudince
zľavu 6 percent
z pultových cien
balíkových pobytov
Medical gold.
bedrá). Dôsledkom sústavného preťaženia sa deformujú, dochádza ku vzniku
artrózy, ku zmenám postavenia kĺbov.
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Nedostatočná pohybová
aktivita
Je potrebné udržiavať si dobrú
telesnú kondíciu a vyvarovať sa
nečinnosti, pretože pri nej dochádza k ochabnutiu svalstva.
Na normálnu funkciu chrbtice
je potrebné vytvorenie pevného svalového korzetu.
Nadmerná pohybová
aktivita
Pozor napríklad na neúnosné
preťažovanie chrbtice v posilňovni.
Ťažká práca,
prehladnutie, stres a iné.

Zdravie

Podľa charakteru rozdeľujeme ochorenia chrbtice na:
Degeneratívne ochorenia
(spondylartróza)
Ide o chronické ochorenie,
pri ktorom dochádza k vzniku tzv. osteofytov (výrastkov
na chrbtici). Tie spôsobujú
obmedzenie hybnosti, prípadne i následné bolesti
v rôznych častiach chrbtice,
najčastejšie v oblasti dolnej
časti krčnej chrbtice, hrudnej
a driekovej chrbtice.

Zápalové ochorenia
Sem patria ochorenia, ktoré
majú rôzne príčiny. Najčastejšie ide o autoimúnne ochorenia, pri ktorých si telo vytvára
protilátky proti vlastným tkanivám a poškodzuje ich (napríklad Bechterevova choroba).
Traumatické ochorenia
chrbtice
Vznikajú v dôsledku rôznych

úrazov, napríklad pri autonehodách, časté sú úrazy v domácnosti či úrazy pri športových aktivitách.
Nádorové ochorenia
chrbtice
Či už benígne, alebo malígne nádory a metastázy
do chrbtice v rámci iného
primárneho onkologického
ochorenia.

Čo má teda robiť pacient, ktorý
má príznaky ochorenia chrbtice?
„Samozrejme, liečba závisí od typu ochorenia na základe komplexného lekárskeho
vyšetrenia. V akútnom štádiu a pri bolestiach
je nutná často aj medikamentózna liečba vo
forme podávania liekov od bolesti, na uvoľnenie svalového spasmu a protizápalové lieky, ktoré sa môžu podávať jednak vo forme
tabletiek, alebo injekcií, infúzii či obstrekov.
Dôležitou súčasťou liečby, ale hlavne prevencie ochorení chrbtice, je kúpeľná liečba,“ hovorí vedúca lekárka Kúpeľov Dudince
Dagmar Demeterová.
„V kúpeľoch sa okrem poskytnutia liečebných procedúr snažíme aj o edukáciu
klienta,“ pokračuje Demeterová. Podľa nej je
nutné, aby každý vedel o svojom ochorení
čo najviac, aby rozumel liečbe, ktorá sa mu
poskytuje, aby poznal aj vedľajšie účinky
napríklad medikamentóznej liečby. „Človek
s ochorením chrbtice či iným ochorením

pohybového aparátu by si mal uvedomiť
dôležitosť pohybovej aktivity. Každý by
si mal dávať pozor na úrazy a voliť takú
pohybovú aktivitu, respektíve šport, ktorý je primeraný jeho veku, schopnostiam
a zdravotnému stavu. Je veľmi dôležité, aby
sme robili taký šport, ktorý nás baví, z ktorého máme radosť. Len vtedy sa pohybová
aktivita stane prirodzenou súčasťou nášho
života a prispeje k zlepšeniu jeho kvality,“
uzatvára Demeterová.
Kúpeľná liečba je dôležitou súčasťou liečby a prevencie ochorení chrbtice. Kedysi
v minulosti bola vnímaná tak, že keď už nič
pacientovi nepomohlo, išiel na liečenie do
kúpeľov. Dnes situácia začína byť iná. Moderný človek si začína v plnej miere uvedomovať, že pre zachovanie plnej výkonnosti,
zdravia, a tým aj dobrej kvality života je dôležitá prevencia.
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Inovácie

V Bratislave otvorili
centrum pre mozgové
príhody a infarkty srdca
Odborníci a najmodernejšie technológie. Na pôde bratislavskej nemocnice ProCare
Medissimo v máji otvorili nové Centrum intervenčnej neurorádiológie a endo
vaskulárnej liečby (CINRE). Liečiť bude pacientov s cievnou mozgovou príhodou
a infarktom myokardu. Na tieto ochorenia na Slovensku každých 45 minút zby
točne zomrie jeden človek. Mnohí najmä preto, že sa na liečbu nedostanú včas.
Tzv. stroke a kardiovaskulárne centrá totiž u nás chýbajú.

Nové pracovisko CINRE
sa stalo najkomplexnejším
medicínskym zariadením
pre miniinvazívnu liečbu
cerebrovaskulárnych ochorení na Slovensku.
„Pre nemocnicu ProCare
Medissimo je to obrovská
zmena. Pracovisko CINRE jej
prinieslo akútne medicínske
výkony na úrovni koncového pracoviska. Sme radi, že
sme boli schopní vytvoriť
tímu Ivana Vuleva také podmienky, vďaka ktorým bude
neuro- a kardiovaskulárna
liečba dostupná pre oveľa
viac pacientov z celého Slovenska,“ uviedol generálny
riaditeľ siete nemocníc Svet
zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.
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Jedenásťtisíc
odvrátiteľných
úmrtí

akútnych stavov,“ zhodnotil
medicínsky riaditeľ CINRE
a špičkový intervenčný rádiológ Ivan Vulev.

Už prvé týždne prevádzky
moderného medicínskeho
zariadenia potvrdili, že dostupnosť endovaskulárnych
výkonov je na Slovensku
nedostatočná. „Náš tím od
decembra v priestoroch Medissima uskutočnil až 240
miniinvazívnych operácií
na mozgových cievach –
tzv. neurointervencií, čo je
najviac spomedzi všetkých
stroke centier na Slovensku.
Zo všetkých slovenských
pracovísk poskytujúcich výkony intervenčnej rádiológie
sme tiež práve u nás hospitalizovali a operovali najviac

Mozgová príhoda a infarkt
myokardu sú na Slovensku
hlavnou príčinou úmrtí.
Podľa Európskej komisie
(EK) u nás pritom každých
45 minút zomrie na tieto
ochorenia jeden človek vo
veku do 70 rokov zbytočne.
EK našej krajine napočítala
celkovo 11-tisíc odvrátiteľných úmrtí ročne. Mnohí
pacienti sa totiž na liečbu
nedostanú včas, keďže u nás
tzv. stroke a kardiovaskulárne centrá chýbajú.
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„V Českej republike dnes na
jedno centrum pripadá asi

Inovácie
450-tisíc a v Bulharsku
dokonca 250-tisíc obyvateľov. Na Slovensku je to
až 980-tisíc obyvateľov.
Samotná Praha mala dosiaľ viac centier ako celé
Slovensko spolu,“ podotýka primár intervenčnej
kardiológie CINRE Ladislav Groch, špecialista,
ktorý prišiel na Slovensko
z Brna. Viac ako desať rokov
pôsobil aj v Bulharsku, kde
otvoril so svojím tímom tri
centrá zamerané na intervenčnú kardiológiu. Groch
pripomína, že na výkony,
na ktoré sa v Českej repu
blike čaká dva týždne, je
na Slovensku čakacia doba
šesť až deväť mesiacov.
CINRE je dnes siedmym
pracoviskom pre mozgové
príhody a infarkty srdca na
Slovensku. „Aby sme dosiahli odporúčanú dostupnosť 420-tisíc obyvateľov
na jedno centrum, malo by
ich byť na Slovensku aspoň desať až 12. Niektoré
súčasné pracoviská totiž
majú limitované vybavenie, a tým aj kvalitu liečby,“
vysvetlil Vulev. Postupom
rokov sa pritom ich potreba bude ďalej zvyšovať,
keďže mozgové príhody a infarkty myokardu
dnes patria k najrýchlejšie
rastúcim ochoreniam.
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DôveraPomáha

Odhaľte
cukrovku včas
Mnoho Slovákov nevie, že má cukrovku. Pritom na
jej odhalenie stačí kvapka krvi i mimo preventívnej
prehliadky u všeobecného lekára.

Vysoký cukor v krvi by mali odhaliť preventívne prehliadky u všeobecného lekára, na
ktoré však dve tretiny dospelých Slovákov
nechodia. Cukrovku lekár preto často odhalí
až vtedy, keď za ním pacienti prídu s inými
zdravotnými problémami.
Nezatvárať oči pred príznakmi
Mnoho ľudí i jasné príznaky cukrovky (častá
únava, nadmerný smäd, časté močenie či
chudnutie) zvykne zľahčovať alebo pripisovať
niečomu inému. Skúsenosti s tým má aj všeobecná lekárka pre dospelých Kveta Aszalayová
z Michaloviec. „Mojím pacientom je aj jeden
55-ročný podnikateľ, ktorý je stále rozlietaný
a v strese. Chodí do posilňovne, je štíhly. Vôbec
by som ho neodhadovala na cukrovkára. V poslednom čase vraj pije veľa vody a často chodí
na záchod. Zmerala som mu cukor a glykémia
dosiahla hodnotu 21 mmol/l! Ešte v ten večer
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ho v nemocnici začali nastavovať na liečbu
diabetu,“ upozornila na dôležitosť sledovania
varovných príznakov a prevencie.
Keď príznaky vymiznú úplne
Klinické príznaky diabetu sú signálom, že choroba je už v pokročilom štádiu. Objavujú sa
však aj prípady novozistených cukrovkárov,
ktorí nemali žiadne príznaky ani v štádiu, keď
namerané hodnoty cukru v krvi boli veľmi vysoké. O podobnom prípade hovorí aj všeobecný
lekár pre dospelých Jozef Šimko z Vranova nad
Topľou. „Pacientka u mňa nebola hádam aj dvatri roky. Keď ma nedávno pre čosi navštívila,
odmeral som jej hladinu cukru v krvi – bola
vyše 11 mmol/l. Musím povedať, že som bol
prekvapený. Nebyť tohto skríningu, na jej diagnózu by sa zrejme prišlo oveľa neskôr. Skríning
glykémie má zmysel. Výhodou pre doktora
je i fakt, že sa pritom vyšetruje kapilárna krv

S meraniami za ľuďmi
Merania prichádzajú aj priamo za
ľuďmi na námestia či obchodné
domy. V rámci akcií Dni zdravia
a prevencie sme realizovali rôzne zdravotné merania, aby ľudia
o svojom zdravotnom stave vedeli viac. Navštívené mestá sme nevybrali náhodne. Aktívne v nich
totiž prebieha program DôveraPomáha diabetikom. Aj prostredníctvom týchto akcií chceme rozvíjať naše naštartované
aktivity, ktorých cieľom je zachytiť
ľudí s diabetom a prediabetom,
aby sme im pomohli čo najskôr
začať s liečbou a edukáciou.

(odber kvapky krvi z prsta) – takže vyšetrím aj
pacientov, ktorí majú strach z odberov,“ zdôraznil. Mnoho ľudí má prediabetes, t. j. poslednú
fázu pred vypuknutím cukrovky. Ak sa však
odhalí včas, zmenou životného štýlu je možné
prepuknutiu cukrovky zabrániť.
Odhaľte, či vám nehrozí (pre)diabetes
Keďže preventívne prehliadky nie sú dostatočným záchytom, rozhodli sme sa v Dôvere
odhaľovanie cukrovky posilniť. Dohodli sme
sa so 120 všeobecnými lekármi v programe
DôveraPomáha, že budú u svojich pacientov
aktívne zisťovať, či u nich nevzniká cukrovka.
Ak takých objavia, nasmerujú ich do programu DôveraPomáha diabetikom, aby predišli
vzniku tejto choroby alebo aspoň oddialili
jej nástup vrátane komplikácií. Takto už všeobecní lekári otestovali 4,5-tisíc pacientov
a zachytili 130 diabetikov a 300 prediabetikov.

Ako skríning (pre)diabetu prebieha?
Stačí, ak si v ambulancii u všeobecného
lekára v programe DôveraPomáha alebo
na webe dovera.sk/cukrovka vyplníte jednoduchý dotazník. Ak z jeho výsledkov
vyplynie, že je u vás riziko vzniku cukrovky vysoké, všeobecný lekár vám následne
zmeria hladinu cukru v krvi. Pri veľmi vysokej hladine je pacient hneď objednaný
k diabetológovi cez bezplatný objednávkový
systém. V prípade, že sa potvrdí diagnóza
diabetes, pacient sa môže rovno zapojiť do
programu DôveraPomáha diabetikom. Má
tak prístup ku kvalitnej liečbe a k edukáciám. Pri mierne zvýšenej hladine cukru
zostáva pacient po dohode s diabetológom
v sledovaní u svojho všeobecného lekára.
Pre naštartovanie zmeny životného štýlu
môžu diabetici i prediabetici navštevovať
bezplatné edukácie.

21

Poradňa

Ako zvládať
stres, emócie
či chronickú
bolesť?

Psychika človeka je len zriedka pokojná ako hladina jazera v bezvetrí. Pri
rodzene sa rozčerí, tak ako hladina vo vetre či po daždi. Záleží na tom, do
akej miery človek vie i tak v člne bezpečne veslovať. Rovnako záleží aj na
tom, či nejde o neprestajný hurikán, v ktorom sa človek nekontrolovateľne
zmieta a márne hľadá záchrannú vestu.
Negatívne myšlienky, bolesť a iné telesné vnemy či nepríjemné duševné stavy, ako sú úzkosť
či depresia, môžu človeku výrazne podlomiť
kolená, zaskočiť ho nepripraveného a celkom
ho prevalcovať. Ak sa to deje opakovane, môže
sa voči nim cítiť bezmocný.

ich, zmierniť, porozumieť im alebo ich aj úplne
rozpustiť. Okrem iných terapeutických prístupov sa tomu venuje aj Mindfulness.

Strata kontroly neraz spôsobí, že človek sa
začne podobných situácií báť, dokonca sa im
snaží vyhýbať a stráca motiváciu im opakovane čeliť. Prepadne ho apatia. Psychoterapiou je
však možné zmeniť vzťah k ťažkostiam, prijať

Názov napovedá, že ide o prístup, ktorý vedie
ľudí, aby boli nehodnotiacimi a láskyplnými
pozorovateľmi toho, na čo zameriavajú svoju
pozornosť. Pozornosť sa učia koncentrovať na
svoje telo, jeho časti, na podnety, ktoré vnímajú

22

L E T O 2 018

Oblaky prichádzajú, potom zase odídú. Niekedy z nich zaprší a obloha sa vyjasní.

Poradňa
svojimi zmyslami. Cieľom je osvojiť si zručnosť
narábania s tým, čo u človeka púta pozornosť
bez toho, aby prepadal panike. To umožní konfrontovať sa s nepríjemnými prežitkami, lepšie
ich spoznať a nechať ich odznieť.

sa starajú o svoju psychohygienu, sebarozvoj
alebo im cvičenie všímavosti pomáha lepšie
zvládať nepríjemné telesné pocity, emócie
či myšlienky i bežné náročné situácie, ktoré
život prináša.

Takto môže mať človek pocit dosahu na vlastný život namiesto bezmocnosti.

Mindfulness vyzerá ako jednoduché
cvičenie. Mám cvičiť sám alebo je lepšie ísť
na Middfulness terapiu k odborníkovi? Čo
viac mi to prinesie? Nech zo mňa zbytoč
ne nevytiahnu veľa peňazí. (Peter, 31)

Všeobecný lekár mi odporúčal Mind
fulness pre vysoký tlak a preto, že som
pričasto v strese. Áno, mám náročnú
prácu. Je to asi nejaký nový trend, čo
zase prišiel zo Západu. Inde som naopak
čítal, že je budhistický. Na náboženské
ani iné výstrelky nemám čas. Dá sa tomu
veriť? (Marián, 42)
Rezervovanosť k akýmkoľvek trendom zrejme
u vás svedčí o prezieravosti a kritickom uvažovaní. Lekár vám to však odporučil vzhľadom
na váš celkový zdravotný stav a pri vašich spomínaných ťažkostiach býva tréning všímavosti skutočne účinný. Či sa tomu dá veriť?
Tu nejde o vieru, ale o klinicky a výskumne
overenú účinnosť, potvrdenú pri liečbe úzkostných porúch a depresie, pri redukovaní
stresu a psychosomatických ťažkostí, ako nespavosť, psoriáza; tiež pri zvládaní a redukovaní chronických bolestí, ako aj pri podpornej
liečbe u onkologických pacientov. Vedecké
overenie toho, ako Mindfulness funguje, nájdete napríklad v knihe The Clinical Handbook
of Mindfulness. Odkaz na ňu a aj ďalšie zdroje
a praktický príklad nájdete na www.viasua.sk.
Koncept všímavosti bol položený približne
pred 2500 rokmi v Severnej Indii ako základný
kameň budhizmu. V súčasnosti je však známy
aj ľuďom zo západných krajín, a to bez ohľadu
na vierovyznanie. Využívajú ho ľudia, ktorí

Mindfulness si môže ako relaxačnú či meditatívnu techniku osvojiť každý človek,
schopný pozorovať vlastné duševné procesy. Praktický postup nájdete aj v príručke od
Eckharta Tolleho, ktorá vyšla v slovenskom
preklade pod názvom Sila prítomného okamihu. Nenechajte sa odradiť jej ezoterickým
obalom a niektorými pojmami. Napriek tomu
je zrozumiteľným uplatnením odborných
Mindfulness prístupov, a preto ju nájdete aj
na policiach klinických ambulancií psychoterapeutov i lekárov. Ak nemáte závažnejšie
ťažkosti, s jej pomocou praktizujte všímavosť
pravidelne sám. Existujú na to už aj viaceré
aplikácie pre smartfóny.
Plnohodnotnou terapeutickou metódou je
však najmä pri aplikácii spolu s odborníkom.
Po nej totiž nasleduje rozhovor o tom, čo sa
dialo pri meditácii, ale aj o tom, ako sa to vzťahuje k životnej situácii klienta.

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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Beh

Bežecké preteky
máte s nami
lacnejšie
Presne 24 eur ušetrí bežec poistený v Dôvere, ak sa zúčastní v tomto roku na
všetkých pretekoch, ktorých je naša poisťovňa partnerom. Na týchto podujatiach
zaňho totiž platíme časť štartovného my.
Pravidelný pohyb je výborná prevencia pred
civilizačnými ochoreniami a my vás za ňu
radi odmeníme aj v podobe zliav na štartovnom. V tomto roku ste s nami mohli bežať
lacnejšie na Valentínskom DôveRUNe Ty a Ja,
na 13. ročníku ČSOB Bratislava Marathonu či
na Cross Country Baba - Kamzík s Mitickou.
Viaceré z pretekov, na ktorých si môžete uplatniť zľavu, sa konajú práve teraz v lete. Napríklad Moon Run v Košiciach i v Bratislave, ktoré
sa bežia pri splne mesiaca, alebo Rajecký maratón. Tento vraj najkrajší a najťažší maratón
na Slovensku sa pobeží 11. augusta, prvých
300 zaregistrovaných poistencov Dôvery má
štartovné o štyri eurá lacnejšie než ostatní.
A v tomto roku sa vraciame aj do Košíc na Medzinárodný maratón mieru. Hoci odštartuje až
7. októbra, registrácia naň je už v plnom prúde.
Aj tu máme pre prvých tisíc zaregistrovaných
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našich poistencov zľavu na štartovnom vo
výške štyri eurá pre polmaratón a maratón
a dve eurá na minimaratón.
Piaty raz aj Od Tatier k Dunaju
Nezabudnuteľný bežecký zážitok čaká aj
na tých z vás, ktorí sa prebojovali do nášho
bežeckého tímu Dôvera deťom. Spolu totiž
v polovici augusta prebehneme 345 kilometrov z Jasnej v Nízkych Tatrách do Bratislavy.
Miesto v našej štafete vám na pretekoch Od
Tatier k Dunaju držíme už piaty rok.
Pre všetkých našich poistencov, ktorí sa zúčastnia na týchto pretekoch, sme aj v tomto
roku na trati zabezpečili profesionálny tejping.
Skúsený fyzioterapeut sa pred posledným bežeckým úsekom postará o natiahnuté šľachy
i unavené svaly pretekárov.
Bežcom sa naozaj oplatí byť v Dôvere...

Pre deti

Nájdi cestu
a vyfarbi ma!
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Recept

Lievance s jahodami
Letné dni sú ako stvorené na piknik v prírode, ľahký obed či dezert s ovocím. Pripravte si
tieto jednoduché lievance z kysnutého cesta, ozdobte ich šľahačkou a čerstvým ovocím.
Zamaškrtia si nielen deti, ale aj dospelí.

Potrebujeme

Postup:

(na 12 väčších lievancov):
• 250 ml polotučného mlieka
• 7 g droždia (môže byť aj v prášku)
• 1 PL trstinového cukru
• 1 vajce
• štipku soli
• kokosový (alebo iný) olej na opekanie
• 200 g hladkej múky
• jahody (alebo iné ovocie)
• javorový sirup (alebo cukor)
• jogurt alebo šľahačku

1. Do vlažného mlieka rozdrobíme droždie, pridáme cukor, štipku soli a vajce.
2. Zmes rozšľaháme a za stáleho miešania do
nej postupne pridávame múku, aby nám
vzniklo hladké, redšie cesto. Misu zakryjeme
čistou kuchynskou utierkou a necháme asi
hodinu kysnúť.
3. Panvicu potrieme kokosovým olejom a opekáme na nej lievance z oboch strán.
4. Hotové lievance ozdobíme ovocím, šľahačkou a osladíme javorovým sirupom.

Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.
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Tajnička
Pomôcky:
amidol, Li, daf,
Kafka, Adamo,
Do, lot, Uri, ani

Okrasná
drevina

Starorímsky
boh lásky

Sisalské
konope

Minerálne
látky

Ľaliovitý
sukulent

Čpavok

Naliala
na niečo

Zvratné zámeno

Cestovný
doklad

Čudovala sa

Druh vývojky

Prinášalo
Závodný klub
Autor:
Jozef Blaho

Kilogram
(hovor.)

Druh antilopy

2. časť
tajničky
1. časť
tajničky
Planétka

Nemecký
spisovateľ

Tu máš

Kráča

Parafa
anonyma

Chyť

Tadiaľto

Jazero v Mali
Belgický spevák

Bremeno,
po nemecky

Morský
hĺbkomer
Somár

Zostal

Oblizuje
Arménsky
ľudový bicí
nástroj

Modla

Juhoamerická
kukučka

Švajčiarsky
kantón

Ruský zápor
Dvojhláska

Tkanina
s hustým
vlasom

Čínske mužské
meno

Mongolský
pastier

Prial

Bod v šerme

Náuka
o morálke

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Sme hrdý partner olympionikov
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca augusta 2018 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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