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lieky
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Vedeli ste, že?
... podľa platného zákona sme
poistencom vrátili doplatky za lieky,
ktoré si pacienti vybrali v lekárni počas
prvého kalendárneho štvrťroka 2013?
V prípade Dôvery išlo o 4 999
poistencov a o sumu 94 200,34 eur.
Z celkového počtu poistencov, ktorí mali
na vrátenie doplatku nárok, bolo 2 321
zdravotne ťažko postihnutých,
2 678 bolo dôchodcov. Najvyšší
vrátený doplatok dosiahol výšku 581,47
eur.
... od septembra sprístupníme jedinečnú
mobilnú aplikáciu Dôvera? Poskytne
vám praktické a prehľadné informácie,
ušetrí čas a v niektorých prípadoch
môže zachrániť aj život. Na to
všetko vám bude stačiť váš iPhone.
Aplikácia Dôvera bude na stiahnutie,
samozrejme, zadarmo.
... ak v lete používate bergamotový
olej, môže vám nepravidelne zhnednúť
pokožka? Lekári radia: počas horúčav
nanášajte parfémy len opatrne.
Nemusíte sa však báť použivať svoje
deodoranty. Tým, že sú skryté v
podpazuší, pokožke na slnku neublížia.
Letnú poradňu o ochrane pokožky vám
prinášame spolu s Kúpeľmi Piešťany na
www.dovera.sk

www.dovera.sk
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Pre vás

Milí čitatelia,
letné mesiace sú zvyčajne pokojnejším obdobím
roka. Dokážeme si nájsť viac času na rodinu, na
priateľov a na seba. Zvoľníme, lebo si potrebujeme oddýchnuť, cestujeme na dovolenky a vo
všeobecnosti sme vnímavejší k veciam, ktoré nám
v priebehu roka akosi unikajú. Napríklad sme
pozornejší k starostiam a trápeniam iných. V tom
lepšom prípade aj poradíme či pomôžeme.
Dôvera pomáha počas celého roka, hrdo sa
k tejto činnosti hlásim a chcem sa touto cestou
podeliť o radosť z niektorých našich a vlastne už
Vašich projektov.
Keď som sa v apríli zúčastnil otvárania prvej návštevnej miestnosti na pediatrii v martinskej nemocnici, chvíľu som mal pocit, že ani nie som v nemocnici. Podobný pocit som nadobudol o mesiac
neskôr pri otváraní vymaľovanej pediatrie v trnavskej nemocnici a už teraz sa teším na ďalšie dve
návštevné miestnosti pre malých pacientov v Trebišove a Michalovciach a maľovku ďalších dvoch
pediatrických oddelení. Dali sme si záväzok stihnúť ich v priebehu nadchádzajúcich mesiacov.
Zlepšovanie podmienok na liečbu v zdravotníckych zariadeniach je pre nás rovnako dôležité
ako oblasť prevencie. Konkrétnym príkladom je
naša spolupráca so Slovenským futbalovým zväzom. V júni sa skončila futbalová súťaž Dôvera
školský pohár s rekordnou účasťou 1 045 chlapčenských a 483 dievčenských družstiev. Na celoslovenskom finále sa zúčastnili aj hráči Divokej
karty, teda núdzne deti z rodín bez finančného
zázemia.
K športu vedieme malých aj veľkých, začali sme
s podporou behu, konkrétne bežeckého podu-

jatia na Partizánskej lúke v Bratislave. Pre bežcov
sme vytvorili sekciu na našom webe a venujeme
sa im aj v tomto vydaní časopisu.
Vieme, že pri pomáhaní je potrebné počúvať,
preto sme vytvorili grantový program a v jeho jarnom kole podporili 16 projektov – Vašich žiadostí
z celého Slovenska. Na jeseň si dáme ďalšie kolo.
Ešte by sa dalo veľa popísať o našej spolupráci
s INEKO a Transparency International, veď
transparentnosť a zdravotníctvo majú k sebe stále
ďaleko. Určite by si pár riadkov zaslúžila podpora
Hodiny deťom a ďalších hodnotných projektov.
Nabudúce.
Užite si ešte zvyšok leta, odpočiňte si, na jeseň tu
bude ďalšie číslo nášho časopisu.

Ing. Martin Kultan
generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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leto bez nepríjemností
Namiesto hrania sa na pláži posedenie na toalete a bolesti bruška. Ušetrite svoje
deti nepríjemných hnačiek. Nechajte ich zaočkovať proti rotavírusovým infekciám.
Očkovaciu látku deťom do dvoch rokov poisteným v Dôvere preplatíme. Využite
svoju Elektronickú pobočku a požiadajte nás o preplatenie sumy za očkovaciu látku.
Strávte leto v pohode a ušetrite svoje zdravie aj peňaženku.
Podľa údajov hygienikov vlani hnačky skrížili letné
plány piatim tisíckam Slovákov, ale aj mnohým ďalším,
ktorí sa s črevnými problémami vyrovnávali doma bez
návštevy lekára.
Nepríjemné hnačkové ochorenie
„S príchodom letného obdobia zaznamenávame
nárast výskytu ochorení, ktorých pôvodcovia sa prenášajú prostredníctvom potravín,“ varuje Úrad verejného
zdravotníctva.
V priebehu minulého leta dokonca počet prípadov
salmonelózy a kampylobakteriózy výrazne vzrástol
– oproti roku 2011 až zhruba o štvrtinu. „Medzi najčastejšie hnačkové ochorenia, ktoré sa vyskytujú v lete,
patria salmonelózy, kampylobakteriózy, bacilárna
dyzentéria a iné hnačkové ochorenia spôsobené baktériami, vírusmi a toxínmi,“ uviedla hovorkyňa Úradu
verejného zdravotníctva SR Lenka Skalická.
Riziko stúpa v lete
Najviac ochorení sa podľa hygienikov vyskytuje
práve v mesiacoch júl až september. „Ochorenia
postihujú všetky vekové kategórie, hlavne deti do štyroch rokov,“ dodala Skalická. Za hnačku v lete však
nemusia byť zodpovedné vždy len pokazené a nakazené potraviny. Dovolenku si neberú ani vírusy spôsobujúce hnačky v chladnejších mesiacoch, napríklad
rotavírusy.
Priebeh rotavírusovej infekcie býva ťažký, pričom naj-

viac zasiahnutá skupina s najťažšími priebehmi sú deti
od 12 do 36 mesiacov. „Zo skúseností na našej klinike
môžem povedať, že až 90 percent zo všetkých hnačkovitých ochorení u týchto najmenších detí spôsobujú
rotavírusy a norovírusy. Sú pre malé deti nebezpečné,
lebo liečiť príčinu nevieme, môžeme liečiť len príznaky.
A najmä predchádzať dehydratácii,“ hovorí viceprezidentka Slovenskej spoločnosti infektológov doc.
MUDr. Katarína Holečková, PhD.

www.dovera.sk

Interval medzi dvoma dávkami by mal byť 4 týždne
a celé očkovanie musí byť ukončené do 24. týždňa
života dieťaťa.
Rodičov však od tohto očkovania odrádza vyšší

doplatok za vakcínu v lekárni. To však dnes už nemusí
byť problém. Zdravotná poisťovňa Dôvera prepláca
doplatky za receptové lieky pre deti do veku dvoch
rokov, a to až do výšky 100 eur. Možno ho využiť aj
na pokrytie cien očkovacích látok proti rotavírusom. 

Hnačkové ochorenia detí do 4 rokov
v roku 2012

Počet
prípadov

rotavírusy

2 557

kampylobakterióza

2 389

salmonelóza

1 687
253

bacilárna dyzentéria
Zdroj: ÚVZ SR

Desatoro proti črevným nákazám podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie

Hnačkám sa dá vyhnúť
Žiadnu hnačku neradno podceňovať, a ak sa jej dá
predísť, treba staviť na prevenciu. Svetová zdravotnícka organizácia vydala preventívne desatoro proti
črevným nákazám, ktorého sa treba držať najmä
v lete. Základom je umývanie rúk a potravín, zároveň
ich dôkladná tepelná úprava a správne skladovanie.
Pretože proti hnačkovým ochoreniam sa bežne nedá
zaočkovať.

1. Výber zdravotne
bezchybných potravín. Pri
nákupe uprednostňovať
tepelne spracované
potraviny, napr.
pasterizované mlieko
pred surovým. Potraviny
konzumované v surovom
stave dokonale umyť.

Výnimkou však sú rotavírusové infekcie, ktoré majú
najťažší priebeh a sú aj najčastejšie u najmenších detí.
Očkovacia látka je na Slovensku bežne dostupná,
navyše je ústretová k malým deťom, keďže sa nepichá, ale podáva do úst malou striekačkou.

2. Dokonalé preváranie
potravín. Dôkladné varenie
usmrcuje mikroorganizmy,
podmienkou však je
dosiahnutie teploty
minimálne 70 °C počas 20
minút vo všetkých častiach
spracovávanej potraviny
(napr. hydina pri kosti).

„Očkovanie má určite význam, ale musí prebehnúť
hneď v prvom polroku života,“ spresňuje MUDr.
Holečková. Môže sa začať už v 6. týždni veku dieťaťa, ideálne je však podať očkovanie proti rotavírusom spolu s 1. a 2. dávkou povinného očkovania.
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3. Konzumácia
bezprostredne po uvarení.
Pokiaľ sú uvarené pokrmy
ponechané pri teplote
miestnosti, mikroorganizmy,

ktoré proces varenia
prežili, sa začnú množiť,
prípadne produkovať toxín.
Čím dlhší je interval medzi
tepelným spracovaním a
konzumáciou, tým je riziko
väčšie.
4. Správne skladovanie
potravín. Ak má byť strava
pripravená v časovom
predstihu, je nutné ju
uchovávať buď v teplom
stave (okolo 60 °C),
alebo v chlade (pod 10
°C). Chybou je uloženie
väčšieho množstva potravín,
ktoré sú ešte teplé, do
chladničky. Stred potravín
môže zostať dlho nad 10
°C a mikroorganizmy sa
pomnožia.
5. Dôkladné zohrievanie
potravín. Uvarené potraviny

je potrebné zohrievať opäť
pri teplote minimálne 70 °C.
6. Zabrániť skríženej
kontaminácii surových a
už uvarených potravín.
Bezpečne uvarené
potraviny sa môžu
sekundárne kontaminovať
surovými, a to priamo
dotykom alebo nepriamo,
použitím toho istého noža,
dosky na krájanie a pod.
7. Umývanie rúk je nutné
pred začiatkom prípravy
potravín, pri prerušení
práce, po opracovaní
surových potravín a,
samozrejme, po použití
toalety alebo prebaľovaní
dieťaťa. Hnisavé ložiská
na rukách musia byť vždy
zakryté. Ruky môžu byť
kontaminované i po dotyku

domácich zvierat.
8. Čistota kuchynského
zariadenia. Potraviny
môžu byť kontaminované
mikroorganizmami
z pracovných plôch a
kuchynských pomôcok.
Prevenciou je udržiavať
celé zariadenie v dokonalej
čistote.
9. Ochrana potravín pred
hmyzom, hlodavcami a
inými zvieratami, ktoré môžu
tiež prenášať patogénne
mikroorganizmy.
10. Používanie na prípravu
potravy výhradne pitnej
vody. Pokiaľ sú o kvalite
vody určenej na prípravu
stravy pochybnosti, je nutné
ju prevariť.
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100 + 100

Nielen deti, ale aj ich mamičky môžu dostať od Dôvery sto eur na lieky. Akcia sto
plus sto platí pre matky s deťmi do dvoch rokov veku, pričom obaja musia byť našimi
poistencami. Ak ste napríklad poistená v Dôvere a máte u nás poistené aj svoje dve
malé deti do dvoch rokov, môžete požiadať o preplatenie až 300 eur.

Najčastejšie
hnačkové ochorenia
Salmonelóza
je hnačkové ochorenie vyvolané baktériou Salmonella enteritidis. Môže sa nachádzať v mäse postihnutých zvierat, na povrchu a vnútri vajec. K ochoreniu
najčastejšie dochádza po konzumácii hydinového
mäsa, vajec a výrobkov z nich. V priebehu 8 – 10
hodín po požití nakazenej potraviny sa začína vracanie, kŕčovité bolesti v bruchu s hlučným škŕkaním,
vysoké horúčky, hnačky a u detí môžu nastať kŕče
z horúčky. Horúčka po 48 hodinách zväčša ustúpi,
bolesti brucha a hnačky môžu pretrvávať aj niekoľko
dní.
 Kampylobakterióza
je hnačkové ochorenie vyvolané baktériou Campylobacter jejuni. Pôvodca ochorenia sa vyskytuje
u mnohých zvierat. K infekcii môže dôjsť aj po konzumácii nepasterizovaného mlieka, nedostatočne
tepelne upravených nakazených mäsitých pokrmov.
Po dvoch až piatich dňoch od infikovania sa začnú príznaky akútneho hnačkového ochorenia. Hnačka trvá
niekoľko dní, stolica je vodnatá, hlienovitá, niekedy
s prímesou krvi, obvykle s výraznou bolesťou brucha.

Ochorenie býva často spojené s nutkaním na vracanie, vracaním, malátnosťou, bolesťami hlavy a svalov,
teplotou až do 40 °C.
Rotavírus
vyvoláva hnačkové ochorenie najčastejšie u detí
do päť rokov. Prenáša sa rukami, konzumáciou
kontaminovanej potravy alebo vody, náhodným
dotykom. Napríklad na hračkách alebo prebaľovacích doskách na verejných miestach. Dokáže prežiť
niekoľko dní. Infekcia sa môže prejaviť od vracania
a krátkotrvajúcej miernej vodnatej hnačky až po
závažný zápal tenkého čreva. Vracanie a horúčka
ustupujú v priebehu 2 – 3 dní, hnačka pretrváva 5 – 8
dní.
Bacilárna dyzentéria
je vysoko nákazlivé hnačkové ochorenie charakterizované teplotami, bolesťami brucha, bolestivým
nutkaním na stolicu, vodnatými stolicami s prímesou
hlienu a krvi, vracaním. Najčastejším pôvodcom
nákazy u nás je Shigella sonnei. Prameňom pôvodcu
nákazy je chorý človek alebo nosič. Faktory prenosu
sú kontaminované potraviny, voda, mlieko, prípadne

muchy. Dyzentéria je choroba špinavých rúk.

 Lieky, za ktoré preplatíme doplatky
Doteraz mali nárok na túto výhodu len deti poistené v Dôvere do dvoch rokov veku. Od 24. augusta rozširujeme tento benefit aj na ich matky – ak
sú poistené u nás. Akcia sa teda týka všetkých
liekov, ktoré vám alebo vášmu dieťaťu predpísal
lekár a my ich čiastočne preplácame a ktoré ste
vybrali v lekárni od 1. júna 2013 do 31. decembra 2014. Nie je teda dôležitý dátum predpisu
lieku, ale jeho výdaja v lekárni.
Výhoda sa týka napríklad často predpisovaných liekov pre deti ako očkovacie vakcíny, viaceré antibiotiká
alebo lieky proti alergiám. Naopak, nezohľadňujú
sa dietetické potraviny (teda ani umelé mlieka), zdravotnícke pomôcky ani lieky voľnopredajné a tie, ktoré
sú síce na recept, ale pacient si ich v plnej výške hradí
sám. V prípade mamičiek to znamená, že nepreplácame napríklad doplatky za hormonálnu antikoncepciu alebo dietetické potraviny pre celiatikov.
Informáciu o doplatku a úhrade zdravotnej poisťovne
vám poskytnú lekári alebo lekárnici alebo ju nájdete
na www.health.gov.sk alebo na www.vyhodnelieky.
sk/doplatky.
Ako získa výhodu mamička?
V Elektronickej pobočke vyplní jednoduchú elektronickú žiadosť dostupnú hneď po prihlásení na
úvodnej obrazovke. Podať žiadosť je možné za podmienky, že matka má dieťa do 2 rokov veku a obaja sú
poistení v Dôvere.
Doplatky preplatíme bankovým prevodom na účet

uvedený v elektronickej žiadosti. A to do jedného týždňa od doručenia žiadosti.
Všetky podmienky výhody 100+100 nájdete na

webovej stránke www.dovera.sk.
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Je nás čoraz viac,
jubilejná poistenka
je z Oravy
Ninka Jašicová z Oravskej Lesnej sa stala 55-tisícou poistenkou Dôvery v tomto roku.
V čase, keď jej mamička vyberala zdravotnú poisťovňu, mala iba pol mesiaca.
Rodičia sa rozhodli poistiť Ninku do Dôvery napriek
tomu, že dve staršie deti i oni sami majú inú zdravotnú
poisťovňu. „Rozhodnutie o výbere poisťovne padlo
potom, ako sme v televízii videli reklamu, že poisťovňa Dôvera okrem iných výhod začína preplácať
doplatky za lieky do výšky 100 eur pre deti do dvoch
rokov,“ povedala pani Jašicová.
Zástupcovia Dôvery sa s Ninkou a jej mamičkou
stretli v Námestove, kde jej odovzdali krásnu detskú
postieľku. „Sme veľmi radi, že práve polmesačná
Ninka Jašicová sa stala naším 55-tisícim poistencom.
V tomto roku sme sa sústredili na vytvorenie takej

ponuky, ktorá bude zaujímavá pre rodiny s deťmi.
Konkurencia poisťovní tak prináša výhody najmä pre
poistencov, ktorí si môžu vybrať tú, čo im prináša najviac výhod,“ uviedol riaditeľ úseku služieb poistencom
Dušan Lukáčik. Malej slávnosti, ktorá vyšla práve na
Ninkine meniny, sa zúčastnil aj primátor Námestova
Ján Kadera, ktorý jej zablahoželal a zaželal pevné
zdravie.
Mamička pani Jašicová si pochvaľovala komunikáciu s poisťovňou Dôvera. Nevylučuje, že keď si preštuduje aj ďalšie výhody Dôvery, zváži prepoistenie

seba aj svojej rodiny.

Chceli by ste sa aj vy stať poistencom Dôvery? Podajte si prihlášku k nám ešte dnes.
Nájdete ju na www.dovera.sk. Prihlášku môžete podať viacerými spôsobmi:
zatelefonujte a prihlášku máte podanú hneď: operátor Zákazníckej linky 0850 850 850 vyplní prihlášku
za vás a pošle vám ju kuriérom. Vy ju podpíšete a kuriér ju doručí k nám. Za kuriéra nič neplatíte,
poistenie v pohodlí domova: vyberte si odborníka na poistenie z vášho kraja, dohodnite si stretnutie
a náš zamestnanec príde priamo za vami a vypíše s vami prihlášku. Zoznam odborníkov nájdete na www.
dovera.sk, príďte osobne do ktorejkoľvek pobočky: prihlášku vyplníte a podáte v ktorejkoľvek z našich
pobočiek. Naši odborníci vám radi pomôžu. Pozrite si mapu a kontakty našich pobočiek na webe,
poštou: stiahnete a vytlačíte si prihlášku vo formáte PDF, vyplníte, podpíšete a zašlete na adresu DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra,
cez internet: vyplníte a odošlete elektronickú prihlášku cez Elektronickú pobočku. My vám ju kuriérom
zašleme na podpis. Za kuriéra nič neplatíte.
Ak sa k nám chcete pridať od budúceho roka, prihlášku do Dôvery zašlite do 30. septembra 2013.

www.dovera.sk
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Päť dôvodov pre Dôveru
Premýšľali ste niekedy nad tým, čo vám dáva vaša zdravotná poisťovňa? Na
stránkach tohto štvrťročníka vám pravidelne predstavujeme naše služby, novinky v
zdravotnej starostlivosti a aktivity meniace chátrajúce slovenské nemocnice. Naši
poistenci sú pre nás najdôležitejší. Preto sa im snažíme ponúknuť vždy viac.
Viac pre našich poistencov
Potrebujete ísť na operáciu či užívať drahé
lieky? Všetku zdravotnú starostlivosť zo zákona
vám preplácame. Okrem toho získate od nás
navyše aj:
sto eur na doplatky za lieky na recept pre
dieťa do dvoch rokov
sto eur na doplatky za lieky na recept pre
mamičku s dieťaťom do dvoch rokov
očkovanie proti chrípke zadarmo
očkovanie proti hepatitíde A a B za polovičnú
cenu
očkovanie proti kliešťovej encefalitíde za dve
tretiny ceny
očkovanie proti HPV vírusu
očkovanie proti pneumokokom zadarmo
preventívne vyšetrenie na mamografe do
desiatich dní
vyšetrenie u lekára aj v cudzom meste
príspevok na liek proti fajčeniu.

 Lepší prístup
Dôvera je všade, kde ju potrebujete mať. Dnes platí,
že väčšinu vecí si u nás vybavíte cez telefón alebo
prostredníctvom internetu. Naše kontaktné centrum
funguje nonstop (info linka: 0850 850 850 a e-mail:
info@dovera.sk) a trúfneme si tvrdiť, že najviac pobočiek zo všetkých poisťovní má práve Dôvera. Každý
náš poistenec má totiž tú svoju, elektronickú. Dokonca
aj batoľatá, za ktoré s nami komunikujú ich rodičia.
Naši poistenci sa presvedčili, že komunikácia s nami
je bez čakania a bez papierov. Práve taká je naša
Elektronická pobočka. Môžete si ju aktivovať online
priamo cez www.dovera.sk.

Viac informácií
Dostupnosť poisťovne stojí na dostupnosti informácií. Napríklad tých o čakacích termínoch v jednotlivých nemocniciach na rôzne zákroky, nájdete ich
na našom webe. Ak hľadáte nemocnicu s najkratšou čakacou lehotou na operáciu bedrového kĺbu,
navštívte stránku www.dovera.sk/cakacie-listiny.
Takýto prehľad vám neposkytne žiadna iná zdravotná poisťovňa na Slovensku.
Dokonalý prehľad
Dôvera vám ponúka bezplatný prístup k vašej elektronickej zdravotnej karte so zdravotnou starostlivosťou,
ktorú vám poskytli lekári. A to aj vrátane prehľadu užívaných antibiotík.
Chceme vám poradiť, preto vám prinášame informácie o kombináciách liekov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, a ako máte v takých prípadoch postupovať.
Dokonca vám vieme poradiť, ako ušetriť na liekoch.
Myslíme na vašich blízkych, rovnaké informácie vám
sprostredkujeme o vašich deťoch poistených v Dôvere.
Široká sieť lekárov
Spolupracujeme s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku. Máme zmluvy s 12-tisíc
špecialistami, nemocnicami, kúpeľmi a inými zdravotníckymi zariadeniami. Lekári v Košiciach sú zapojení
do Plánu Medipartner. Preto môžu našim poistencom
ponúknuť bezplatný objednávkový systém k špecialistom a zaujímavý motivačný program s odmenami pre

poistencov.
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Pre vás

www.dovera.sk

Mobil vám skontroluje lieky
Náš poistenec Marián je štyridsiatnik, ktorý má už niekoľko rokov problémy s tlakom
a užíva niekoľko liekov. Často ho trápila únava a slabosť, pripisoval to vysokému
pracovnému zaťaženiu. Až do momentu, keď sa prihlásil do svojej Elektronickej
pobočky na webovej stránke Dôvery a prezrel si službu Bezpečné lieky. Urobili ste to
už aj vy?
Marián zistil, že lieky, ktoré mu predpisovali rôzni
lekári, sa navzájom neznášajú. Informoval o tom doktorov, ktorí o sebe nevedeli, lebo Marián im o iných
svojich liekoch nepovedal. Okamžite mu predpísali
inú kombináciu liekov. Únava a slabosť sú minulosťou.
Aj vy si môžete vo svojej Elektronickej pobočke skontrolovať, či sa vaše lieky navzájom neovplyvňujú a
nespôsobujú vám nežiaduce interakcie.

Chcete vedieť, či sa vaše lieky navzájom neovplyvňujú a či by ste nemali ich užívanie konzultovať s lekárom? Ak áno, máte dve možnosti. Buď sa pravidelne
každý mesiac prihláste do Elektronickej pobočky, kde
vás na takéto kombinácie liekov upozorníme. Alebo si
v Elektronickej pobočke objednajte notifikáciu a my
budeme vaše lieky sledovať za vás. Ak budú v interakcii a bude vhodné ich konzultovať s lekárom, pošleme
vám upozornenie na mobil alebo e-mail.

Služba Bezpečné lieky pre vás funguje už pol roka.
Okrem svojich liekov vám umožní overiť aj bezpečnosť liekov vašich blízkych.

Notifikáciu si nastavíte vo svojej Elektronickej
pobočke. Zadajte mobil alebo e-mailovú adresu a
„zakliknite“ zasielanie notifikácií.


Zašleme vám ju tak, ako si budete želať – na mobil alebo e-mail, ktorý si nastavíte v Elektronickej pobočke.
V notifikácii vám dáme vedieť, koľko interakcií máte a čo máte robiť. Bližšie informácie nájdete vo svojej
Elektronickej pobočke.
Takéto notifikácie si môžete objednať aj pre svoje deti, ak majú do 18 rokov a sú poistené u nás.
Notifikáciu si môžete kedykoľvek vypnúť alebo zmeniť kontakt, na aký vám ju zasielame.

Vystrihnite si otázky z časopisu, zakrúžkujte svoje odpovede a zašlite ich spolu s príbehom na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Odbor PR, Einsteinova 25, 815 05 Bratislava.
1

	Do ktorej skupiny pacientov patríte?
	nebývam často chorý, lekára navštevujem občas pre
bežné ochorenia (chrípka)
	som chronický pacient, mám viacero ochorení a
užívam pravidelne viac ako dva a viac druhov liekov

5

	Hovorili ste svojmu lekárovi o kombinácii
liekov, ktorú vám zobrazila služba Bezpečné
lieky ?
	áno
	nie

2

	Koľko druhov liekov užívate?
	užívam iba občas 1 – 2 druhy
	užívam 3 – 5 druhov pravidelne
	užívam 5 až 10 druhov pravidelne
	užívam 10 a viac druhov liekov pravidelne
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3

	Viete o službe Bezpečné lieky a využívate ju?
	áno, viem o službe Bezpečné lieky a využívam ju v
Elektronickej pobočke
	viem o službe Bezpečné lieky, ale ešte som ju v
Elektronickej pobočke nevyužil
	neviem o takejto službe a nevyužívam Elektronickú
pobočku

	Ak ste sa zdôverili svojmu lekárovi, aký bol
jeho ďalší postup?
	po upozornení mi zmenil lieky za úplne iný druh
	po upozornení mi zmenil dávkovanie tých istých
liekov, ktoré som užíval aj doposiaľ
	vysvetlil mi, že niektoré interakcie sú nevyhnutné, a
preto mi nezmenil ani lieky, ani dávkovanie a uistil
ma, že liečbu má pod kontrolou
	všetky interakcie nájdem vo svojej Elektronickej
pobočke od zdravotnej poisťovne Dôvera

7

	Pozná váš lekár službu Bezpečné lieky, využíva
ju v ordinácii?
	áno, vedel o nej a používa ju
	áno, vedel o nej, ale nepoužíva ju
	nie, upozornil som ho na ňu ja sám
	nie a ani ja som mu ju nespomínal
neviem odpovedať

8

	Je podľa vás táto služba užitočná?
	áno
	nie
	neviem posúdiť

4

	Ak službu poznáte a využívate, upozornila vás
na kombinácie liekov, ktoré by sa spolu nemali
užívať?
	áno
	nie

lieky na srdce a cievy (čiže máte napr. vysoký krvný tlak, arytmiu, vysokú hladinu cholesterolu),
päť a viac liekov súčasne.

UPOZORNENIE: Svoje lieky aj interakcie konzultujte so všeobecným lekárom alebo so špecialistom, ktorý vám
ich predpísal. Lekár najlepšie pozná váš zdravotný stav a vie objektívne poradiť, čo je pre vás najvhodnejšie. Bez
jeho vedomia a súhlasu nemeňte množstvo a dávkovanie užívaných liekov ani neprerušujte liečbu!
Nie všetky interakcie liekov sú nebezpečné. Niektoré sú pod dohľadom lekára žiaduce.
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Zažili ste na vlastnej koži, čo je to lieková interakcia? Stalo sa vám, že ste užívali súčasne lieky, ktoré vám škodili
a zhoršil sa váš zdravotný stav? Zašlite nám vyplnenú anketu a napíšte svoju skúsenosť aj to, ako sa nakoniec
váš problém vyriešil. Takéto príbehy môžu pomôcť aj iným pacientom. Jeden z vašich príbehov zverejníme a
odmeníme víkendovým pobytom pre dve osoby v Kúpeľoch Piešťany. Autora príbehu budeme žrebovať 30.
septembra 2013.

Venujte pozornosť liekom a ich interakciám, najmä ak užívate:
lieky proti bolestiam kĺbov a chrbtice,
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Za príbeh do kúpeľov

Liekové interakcie v mobile alebo e-maile
Notifikáciu vám zašleme vždy, keď zistíme, že vám lekári predpísali alebo podali lieky v interakcii. Od
vyzdvihnutia lieku v lekárni až po informáciu v Elektronickej pobočke tak môže uplynúť 4 – 6 týždňov.

Pre vás

www.dovera.sk

Zapojením sa do súťaže a zaslaním Vášho príbehu udeľujete spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s,. so sídlom
Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436 súhlas so zverejnením príbehu vo verejne dostupných médiách a na stránke
www.dovera.sk bez nároku na honorár. Príbeh bude zverejnený iba s uvedením krstného mena autora príbehu.
	Súhlasím s podmienkami súťaže
Prosím, sem uveďte Vaše údaje. Výhercu budeme kontaktovať telefonicky:
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................................................................................
Telefónne číslo: ......................................................................................................................................................................................................
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Zdravý život
Poradňa

www.dovera.sk

www.dovera.sk

Aktuality
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Poradňa psychológa
Moja 13-ročná dcéra mi nechce
povedať nič o tom, čo sa dialo celý deň v
škole, aj napriek tomu, že sa na to každý
deň pýtam. Z rozhovorov s rodičmi jej
spolužiakov vyplýva, že ostatné deti
hovoria svojim rodičom o tom, aký mali
v škole deň, čo sa učili. Ako mám moju
dcéru motivovať k tomu, aby mi sama
od seba hovorila o tom, čo cez deň
zažila?
Komunikácia medzi rodičmi a deťmi je ovplyvňovaná viacerými faktormi a môže mať rôznu
frekvenciu. Od každodennej intenzívnej až po
zriedkavú, obsahujúcu pár základných informácií. Introverti prirodzene nemajú takú potrebu
zdieľania ako extroverti.
Otázne je, či u vašej dcéry nedošlo k zmene od
spontánneho „informovania“ k odmietaniu odpovedať na vaše otázky. V takom prípade môže
ísť aj o prirodzený posun z detstva do obdobia
dospievania.
Dôležitá je kvalita vzťahu rodiča a dieťaťa, ktorý
je založený predovšetkým na vzájomnej dôvere.
Pri bezprostrednej každodennej komunikácii
nemusíme klásť cielené otázky týkajúce sa školy,
pretože v priebehu rozhovoru k tomu spontánne
dôjde. Ak je naša komunikácia chudobná, otázky
zamerané na to, čo sa dialo v škole, pôsobia ako
výsluch a tínedžer bude mať snahu všemožne
sa im vyhnúť. Ak sa k tomu pridá naša nevhodná
reakcia v podobe zhadzovania či výčitiek, dieťa
sa ešte viac uzatvorí do seba. Môže sa stať, že
rodič je extrémne zameraný na výkon dieťaťa
v škole a nič iné z toho, čo dieťa prežíva, ho nezaujíma. Ono to, samozrejme, veľmi rýchlo vycíti a
reaguje na takéto snahy odmietavo.

Pokúste sa prežívať s dcérou viac spoločných
chvíľ naplnených niečím, čo ju baví (alebo si len
tak spolu zájdite na zmrzlinu), a v priebehu rozhovoru o „všeličom“ sa určite naskytne príležitosť
hovoriť aj o škole. Reagujte potom na to so záujmom a porozumením, bez dramatizovania menej
pozitívnej informácie, naopak, ocenením úprimnosti.
Častejšie prežité spoločné chvíle naplnené aj
rozhovorom povzbudia vaše dieťa k otvorenosti

a spontánnosti.

Rút Podhradská, psychologička

Potrebujete radu?
Máte otázku na našich revíznych lekárov alebo potrebujete
poradiť od detskej psychologičky? Vaše otázky môžete
adresovať na info@dovera.sk. Do predmetu správy uveďte:
časopis Dôvera. Jednu z vašich otázok vyberieme a odpoveď
zverejníme v nasledujúcom časopise Dôvera.

To pekné tričko
Je obyčajné, bavlnené biele s veľkým logom jedného veľmi dôležitého znaku.
Číslicou nula, písmenom A, B alebo AB. A všetci ho chcú.
Tričká s logom krvnej skupiny
sme darovali nášmu partnerovi,
Slovenskému Červenému krížu
v rámci sponzorskej podpory.
Využiť ich mohli na svoje aktivity, pri kampaniach k bezpríspevkovému darcovstvu krvi
a podpore zdravia. Mohli ste
tak vidieť „červených križiakov“
v pekných bielych tričkách s logom ich krvnej skupiny.
 Kto si ich zaslúžil?
Slúžili nielen ako odmena pre
mimoriadne aktívnych členov
miestnych spolkov SČK. Pekné tričko si na seba obliekli aj
mnohonásobní darcovia krvi,

držitelia Jánskeho plakiet a Medaily MUDr. Kňazovického, ale
aj prvodarcovia za odvahu a
povzbudenie do ďalšieho darovania. Ušlo sa aj víťazom súťaží
v poskytovaní prvej pomoci či
vyžrebovaným darcom krvi na
kampaniach v niektorých územných spolkoch.
Mohli ste aj prispieť
Počas roka tričká s logom predával aj e-shop www.kompot.
sk. Výťažok z predaja putoval
SČK. Počas trvania spolupráce s e-shopom ste kúpou trička
prispeli na činnosť Slovenského
Červeného kríža 860 eurami.

Všetkým vám za to ďakujeme!
Tričká už v predaji na e-shope
nie sú. Stále si ich môžete zakúpiť (dobrovoľný príspevok),
ak chcete podporiť Slovenský
Červený Kríž, na ktoromkoľvek
územnom spolku.
Kde ešte uvidíte tričká
Okrem územných spolkov sa
s tričkami môžete stretnúť počas
aktivít SČK na kurzoch prvej pomoci, prednáškach a ukážkach
poskytovania prvej pomoci pre
verejnosť, na dňoch zdravia, jarmokoch a ostatných dňoch na
podporu zdravia.
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Rozhovor

www.dovera.sk

Dali ste lekárovi úplatok?
Kávička, bonboniéra, ale aj obálka skrývajúca všimné pre lekára. Choroba a strach
o život prinútia k úplatku nejedného pacienta. Je za tým nádej na lepšiu zdravotnú
starostlivosť či zaručený výsledok operácie?
Kým pri kávičke a bonboniére
môžeme hovoriť o forme poďakovania za starostlivosť lekára či
sestry, čo vieme o tom, ako ovplyvňujú pacientove peniaze výsledok
liečby? Čo očakávajú pacienti od
úplatku pre doktora a prečo
k tejto forme vďaky vôbec
siahajú? Na túto tému sme sa
rozprávali s Romanom Mužíkom zo Stredoeurópskeho
inštitútu zdravotnej politiky
Health Policy Institute (HPI).
Inštitút rozbehol portál www.
bezuplatku.sk s cieľom monitorovať, aké skupiny ľudí, v akej
forme a komu dávajú najčastejšie úplatky či dary v zdravotníctve.
Čo je cieľom vášho
monitoringu? Prečo otvárate tému úplatky v zdravotníctve?
Zdravotníctvo je spolu so súdnictvom v prieskumoch verejnej
mienky dlhodobo považované
za sektor s najrozšírenejšou korupciou. V súčasnosti však neexistujú
presné dáta o reálnej korupcii v
zdravotníctve, a preto ak sa majú
prijať určité opatrenia, musíme túto
sivú zónu lepšie spoznať. Politika
sa nemôže robiť na základe pocitov a dojmov. Inak bude aj to málo

prijatých protikorupčných opatrení
neúčinných. Cieľom tohto projektu
je na základe výskumu identifikovať špecifické ukazovatele
výskytu, prejavov a príčin neformálnych platieb v zdravotníctve,

na základe ktorých bude možné
navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú
k transparentnejšiemu zdravotníctvu. Chceme tak zistiť, aké sú
konkrétne dôvody poskytovania
neformálnych platieb, čo je predmetom a aká je hodnota neformálnych transakcií, a na základe
demografických a špecifických
ukazovateľov charakterizovať
skupiny, medzi ktorými prebiehajú
neformálne transakcie vo vzťahu

lekár – pacient v slovenskom zdravotníctve.
Ako chcete pracovať so
získanými dátami? Zverejníte ich? Ako chcete dosiahnuť zlepšenie?
Výsledky plánujeme zverejniť
v septembri tohto roku. Dostať
by sa mali k tvorcom politiky,
expertom, odborom, lekárom, médiám, ale aj bežným
občanom. Výsledky by mohli
odbúrať predsudky v zmysle
„všetci lekári berú“ a priniesť
objektívne dáta „v čom a kde
je problém“, čím sa vytvorí a
zlepší politická priechodnosť
konkrétnych opatrení, ktoré
budú súčasťou výstupu tohto
projektu. Výsledky by mohli
pomôcť aj pri ťažkopádnom
delení neformálnych platieb
na úplatky v pravom slova zmysle
a „dary z vďačnosti“, ktoré často
s korupciou vôbec nesúvisia.
V súčasnosti sa to často zlieva
dokopy.
Tento projekt plánujeme udržiavať
dlhodobo, čo by s odstupom času
mohlo aj slúžiť na meranie účinnosti prijatých protikorupčných
opatrení, pretože boj s korupciou
je dlhodobý proces, ktorý sa
zrejme nikdy neskončí.

www.dovera.sk

 Kto konkrétne z tvorcov
politiky sa bude výsledkami
zaoberať? Akú máte istotu,
že výsledky použije v boji
proti korupcii v zdravotníctve?
Už v minulosti výsledky našich
analýz prispeli k tvorbe rôznych
politík. Napríklad analýza čakacích listín z minulého roka prispela
k návrhu zákona z dielne poslanca
Viliama Novotného, ale aj zmene
financovania operácií vo VšZP či
vzniku nového portálu týkajúceho
sa čakacích listín vo vašej poisťovni. K týmto výsledkom prispelo
hlavne zverejnenie citlivých dát o
čakacích listinách, konkurenčné
prostredie, benchmarking a mediálny tlak. A istoty? My istoty sľúbiť
nevieme, môžeme iba vytvoriť ideálne prostredie, aby sa veci uviedli
na správnu mieru.
 Koľko máte v súčasnosti
vypracovaných a doruče-

ných dotazníkov?
V súčasnosti máme už viac ako
1 000 vyplnených dotazníkov.
Dotazník je stále dostupný, a preto
dané číslo stále rastie.
Čo by ste poradili pacientom, ako majú reagovať,
ak sa stretnú so žiadosťou o
úplatok zo strany lekára?
Pokiaľ je vážne podozrenie, že má
byť spáchaný trestný čin korupcie,
je našou zákonnou povinnosťou oznámiť to na ktoromkoľvek
útvare polície alebo prokuratúry.
Rovnako to môže pacient nahlásiť
na Ministerstve zdravotníctva SR
(korupcia@health.gov.sk) alebo
Úrade verejného zdravotníctva
(korupcia@uvzsr.sk), kde je však
potrebné uviesť meno a priezvisko
oznamovateľa, inak sa ním úrad
nebude zaoberať. A tu je často
problém. Ľudia majú strach, že ak
na korupciu poukážu, táto aktivita
sa obráti proti nim, keďže nezaplatenie úplatku (hlavne ak nemajú
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možnosť poskytnutia zdravotnej
starostlivosti v inom stredisku) môže
znamenať, že im nebude poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo
bude poskytnutá nekvalitne. Ľudia
zároveň vzhľadom na množstvo
nepotrestaných prípadov týmto
inštitúciám neveria. Legislatíva
v tomto smere nie je ideálna, pretože whistleblower (ten, čo nahlasuje korupciu) nie je dostatočne
chránený a ani motivovaný.
Sú aj iné možnosti?
Ak zlyhajú vyššie uvedené možnosti, pacienti môžu kontaktovať
médiá (a neprísť o anonymitu),
ktoré dokážu vyvolať verejnú
diskusiu a tlak, čo môže (no stále
nemusí) dopomôcť k odhaleniu
a potrestaniu korupcie. Na záver
len dodám, že korupcia tu bola, je
a bude. No v akej miere, to záleží
na nás. K jej zamedzovaniu by mal
v prvom rade každý začať od
seba a neviniť iba ťažko uchopiteľný systém.
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Beháme s Richardom Vargom I.

tempa, prechodom do chôdze, ale je to možné
odstrániť aj počas behu. „Ja to prekonávam tak,
že sa snažím ešte viac dýchať bruchom do strán.
Napnem brucho, vydýchnem, brucho je stále
napnuté, uvoľním sa, nadýchnem, potom ho zase
stiahnem, vydýchnem. To mi pomáha,“ radí skúsený
triatlonista.

Aj vy máte pocit, že s bežeckými pretekmi sa v poslednej dobe akosi pretrhlo vrece?
A to je dobre! Niet totiž účinnejšej, jednoduchšej a lacnejšej prevencie civilizačných
chorôb, ako pravidelná športová aktivita. Ak chcete začať s behaním aj vy, spolu
so slovenským triatlonovým šampiónom Richardom Vargom vám časopis Dôvera
poradí, ako na to.
Je úplne jedno, koľko máte rokov, začať
s behom sa dá v ktoromkoľvek veku. Staršie
ročníky by však mali najskôr navštíviť svojho
lekára, aby zistil, nakoľko im to zdravotný
stav dovolí. „Zo skúseností, ktoré som zbieral
najmä v zahraničí, môžem povedať, že beh je
šport, ktorý sa dá robiť v hociktorom veku. Mám
niekoľko vzorov, ktoré začali robiť triatlon v 55
rokoch. Dovtedy vôbec nevedeli, čo to znamená
a pohltilo ich to natoľko, že je to teraz ich životný
štýl, doslova meditácia. V každom veku sa dá
začať,“ hovorí Richard Varga.

15 minút chôdzou a behom. Skúste to aspoň tri razy
do týždňa. Ďalší týždeň skúste trikrát po 20 minút,
potom trikrát po 30 minút. Neskôr môžete skúsiť pridať
jeden deň v týždni behu navyše. Nepotrvá to dlho a
dokážete zabehnúť aj hodinu v kuse,“ hovorí Richard
a dodáva, že aj jeho začiatky boli ťažké. „Ale čím viac
behám, tým viac ma to baví,“ tvrdí. Aj taký začiatočník, ktorý predtým vôbec nešportoval, môže podľa
Richarda Vargu po mesačnom tréningu zvládnuť

Panvu tiež treba rozhýbať krúživými pohybmi.

Aj majstra sveta občas pichá v boku
Chvíľu možno potrvá, kým sa naučíte pri behu
správne dýchať. Nech je pre vás útechou, že sa to
museli učiť všetci bežci. Pri rýchlom behu je dýchanie „rezkejšie“ na menej nádychov a výdychov,
pri pomalšom behu môžete dýchať na tri výdychy.
Nadychujte sa nosom a vydychujte ústami. Najdôležitejšie však je dýchať do brucha a nie do pľúc.
Inak veľa nevydržíte a môže sa pridať aj nepríjemné pichanie v boku.

Pretože zo začiatku sa vám možno nebude dariť
zabehnúť viac, ako zopár metrov. Je to úplne
v poriadku, na pohyb si treba zvykať postupne.
„Hovorí sa tomu aj indiánsky beh. Je to striedanie behu
a chôdze - napríklad 50 metrov chôdza, 50 metrov
beh. Je to fajn na začiatku, kým človek naberie aspoň
nejakú kondičku,“ radí nádejný slovenský talent.
Keď sa ozve pichanie v boku alebo dýchavičnosť,
vtedy prejdite do chôdze a po oddýchnutí sa zas
rozbehnite. „Stopujte si čas. Najskôr možno prejdete

Pri rozcvičke sa nespí
Aj keď mnohí hobby bežci vedia, že rozcvička pred
behom im pomôže k lepšiemu výkonu a zníži riziko
zranenia, nevedia celkom dobre, ako by mala vyzerať. Správne sa zahrejú miernym klusom, ale potom
nesprávne začnú robiť statické naťahovacie cvičenia, namiesto dynamických.

odbehnúť polhodinu v prijateľnom tempe bez prerušenia.

Začnite ako indiáni
Aby vás chuť neprešla skôr ako začnete, určite si konkrétny cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Napríklad zabehnúť tri kilometre. Alebo vydržať bežať polhodinu bez
prerušenia. Aby ste videli, ako sa pomaly posúvate
k svojmu cieľu, aby ste mali motiváciu pokračovať.

K základnej rozcvičke patrí aj krúženie trupom.
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„Pichanie v boku súvisí s dýchaním a kondíciou
bežca, ale aj s tým, kedy naposledy jedol pred
behom, kedy a koľko pil. Je to individuálne, čím
viac trénujete, tým zriedkavejšie ho cítite. Ale aj mňa
veru ešte niekedy pichá v boku. Stačí, keď vypijem
veľa vody a potom mi to tam skáče,“ priznáva. Prekonať sa to dá podľa neho napríklad zmiernením

„Rozcvička by u začiatočníka mala byť kratšia, aby
sa veľmi neunavil. U lepšieho bežca by mal byť na
začiatku 5 až 15 minútový rozklus, potom dynamický strečing. Teda žiadne veľké naťahovania,
všetko by to mali byť cviky v pohybe. Keď už sme
dali telo do nejakej pracovnej teploty, treba ho v nej
udržať. Statickým strečingom by akurát vychladlo a
mohlo by to byť nebezpečné pre svaly,“ vysvetľuje
Richard Varga. „Keď chce niekto behať 15 minút
denne, nemusí sa toľko rozcvičovať. Stačí ísť von, užiť
si ten beh a nie lámať si hlavu poučkami z člán- 

Dynamický strečing je vhodnejší, ako statický. Jedným z cvikov
je napríklad približovanie vystretých nôh cez špičky k rukám a
súčasné mierne posúvanie rúk vpred.
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je začať miernejšie s malými objemami (vzdialenosťami) a nízkou intenzitou a len postupne pridávať
cviky, aby si bežec neprivodil zranenie.

Panvu tiež treba rozhýbať krúživými pohybmi.

kov, čo všetko musí pri behaní dodržiavať. Iba by ho
to odradilo,“ uzatvára.

Pravidlo, že každý sme iný, platí aj pri behaní.
„Poznám veľa ľudí, ktorí sa pred behom poriadne
nerozcvičujú a sú to úžasní bežci. Ale aj opačne - sú
bežci, ktorí urobia tisíc cvikov a nepomôže im to,“ pre
kvapuje triatlonista.
V ďalšej časti sa dozviete viac o technike
behu a o cvičeniach po tréningu.

„Intenzita abecedy sa líši od toho, či ju robia šprintéri
alebo vytrvalci. U šprintérov je vysoká, až na maximum. Naopak, vytrvalci, obzvlášť africkí bežci, ju
robia relaxovane,“ vysvetľuje Richard Varga. Lepšie

Radi by sme vás pozvali na preventívnu
prehliadku. Každý štvrtok u vášho lekára.
Nebojte sa, ak vám pošleme emailovú správu alebo
SMS. Vidíme, ktorí z vás už roky neboli u svojho
lekára. Podľa našich štatistík chodí k svojmu gynekológovi na pravidelnú prevenciu len tretina žien. Dospelí
sa u svojho všeobecného lekára ukážu len dvaja
z desiatich.

Dohodu o preventívnych programoch sme uzavreli
s lekármi združenými v Slovenskej lekárskej komore
a Zdravite. Presný termín vyšetrenia si vždy dohodnite so svojím lekárom. Určí vám ho podľa svojho
kalendára. Môže ísť aj o iný deň, ako je dopredu
vyhradený štvrtok. Zoznam lekárov zapojených do
programu nájdete na našom webe www.dovera.sk.

V druhej polovici dynamického strečingu môžete zaradiť aj švihy
nohami v stoji. Dopredu i do boku.

Kto je Richard Varga
Slovenský reprezentant v triatlone je zároveň majstrom sveta
v akvatlone (beh a plávanie). Vo svetovom rebríčku triatlonistov
sa momentálne drží na 35. mieste. V roku 2012 v Londýne
debutoval na OH a skončil na výbornom 22. mieste. Pochádza
z Bratislavy, narodil sa 28.1.1989.

Pre vás
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Preventívne štvrtky

Spoznali ste sa v tejto skupine poistencov? Potom
je možné, že vás budeme kontaktovať. SMS-kou či
e-mailom vás vyzveme na návštevu preventívnej prehliadky. Nemôžete pre svoje zdravie urobiť nič jednoduchšie a účinnejšie, ako ísť sa dať vyšetriť. Vyhradili
sme u vášho lekára jeden deň v týždni exkluzívne na
preventívnu prehliadku.

Každý motor ťahá lepšie, keď sa zahreje, „na studeno“ od neho nemožno čakať žiadne zázraky. Tak
je to aj s bežcom. Ak ste zvládli úplne začiatočnícke
a posunuli ste sa svojou výkonnosťou o niečo ďalej,
pridajte k rozcvičke aj bežeckú abecedu. Vďaka nej
si rýchlejšie osvojíte správnu techniku behu.
Abeceda
Trvať by mala približne 10 minút. Chôdza na pätách
aktivuje predné lýtkové svaly, chodenie po špičkách
zase zadné. Vyberte si rovný, zhruba 50-metrový
úsek a sústreďte sa na jednotlivé cvičenia. Za každým úsekom nasleduje výklus, kde sa snažíte aplikovať správnu techniku. Začnite nízkym skippingom,
potom stredným, pridajte kladivo – teda zakopávanie do „zadku“, predkopávanie, vysoký skipping
s medziskokom, ktorý je zároveň veľmi dobrým cvičením na celkovú koordináciu. Dobrým cvičením
je tiež klus do boku s vysokým dvíhaním jedného
kolena a následne do druhej strany s dvíhaním
druhého kolena. Ak pridáte aj vysoký klus dozadu,
prípadne zapojíte krútenie rukami, precvičíte si i ďalšie svaly.

www.dovera.sk

Prečo vás budeme kontaktovať
Chceme vám pripomenúť, že zo zákona máte nárok
na bezplatné preventívne prehliadky, ktoré môžu včas
odhaliť vážne ochorenia, niekedy aj také, čo sa bez
liečby končia tragicky.
Každoročne na Slovensku pribudne okolo 2 500
nových prípadov rakoviny prsníka. Na jednej strane je
potešiteľné, že neustále stúpa počet ochorení zachytených v prvom štádiu, ktoré je plne liečiteľné. Na strane
druhej každoročne asi 800 ženám už niet pomoci.
Podobne pri rakovine krčka maternice sa z roka na rok
u Sloveniek zaznamená zhruba 600 nových prípa-

dov a asi tretina z tohto čísla z roka na rok ochoreniu
podľahne. Úplne zbytočne.
Plnému rozvoju zhubného nádoru totiž predchádza
predrakovinový stupeň, ktorý možno pri pravidelnom
navštevovaní gynekologickej ambulancie odhaliť a
ženu možno úplne vyliečiť.
Stačí hodina pre zdravie
To, že nás ohrozujú civilizačné ochorenia ako vysoký
krvný tlak, ochorenia srdcového svalu, nadváha a
cukrovka, počúvame denne zo všetkých strán. Ale čo
robíme pre to, aby sme neskončili ako súčasť štatistiky?
Podľa nej každý rok, v závislosti od pohlavia, 45 - 60
% ľudí na Slovensku umiera na ochorenie srdca.
Preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ktorej
venujete raz za dva roky najviac hodinku vášho času,
vám môže v budúcnosti ušetriť dni, možno týždne
zdĺhavej a nepríjemnej liečby. Jednoducho tým, že
odhalí skryté signály, ktoré už vaše telo vysiela ako
volanie o pomoc, hoci vy si ich nemôžete všimnúť. 
Chcete zdravé deti? Pomôžeme vám
Ak vaše deti nepoznajú pohyb a už teraz
im ručička na váhe ukazuje viac ako vám,
je najvyšší čas prestaviť ich na správnu
životosprávu . Dôvera vám pomôže
vychovať z detí zdravých dospelých.
Ako? S pomocou pediatrov, ktorí sa
zapojili do projektu Dôvery, chceme vám
a vašim deťom v priebehu dvoch rokov
radiť a ukazovať, ako zmeniť stravovacie
návyky aj celkový životný štýl.
Uvedomujeme si, že niekedy aj najväčšia
snaha mamičky o bezbolestné prestavenie
potomka na zdravú stravu stroskotá na
nedostatku správnych informácií. Práve
preto by vám v tejto dôležitej úlohe mal
pomôcť lekár. Zoznam zapojených lekárov
do projektu nájdete na www.dovera.sk.
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Vymyslenú liečbu
najrýchlejšie odhalíte sami
Keď nakúpite z výplaty nepotrebné zbytočnosti, o to menej peňazí vám ostane na
dôležité veci. Presne to isté platí aj v zdravotnom poistení – ak poisťovňa prepláca
liečbu, ktorá nielen že bola zbytočná, ale dokonca vôbec nebola, o to menej peňazí
môže dať na životne dôležitú zdravotnú starostlivosť.
Preto by sa poistenci mali zaujímať, aké výkony vyúčtoval ich lekár zdravotnej poisťovni. Umožní im to Elektronická pobočka Dôvery. V minulom roku sme dostali
okolo 12-tisíc podnetov od poistencov, ktorí upozornili
na fiktívne výkony cez Elektronickú pobočku. Tu je len
zopár príkladov: jedna poistenka reklamovala, že
lekár si vykázal výkon „stukovatenie pečene“, pričom
u neho nikdy nebola. Podobne sa ozvalo viacero poistencov, ktorým lekár vraj zistil alergickú astmu, pričom
oni daného lekára nepoznali a chorobu, našťastie,
nemajú. Zaregistrovali sme aj hospitalizácie a kúpeľné
pobyty, ktoré sa, podľa slov pacientov, nikdy neuskutočnili.
„Toto všetko sú peniaze, ktoré patria poistencom naozaj odkázaným na zdravotnú starostlivosť. Sme veľmi
radi, že Elektronická pobočka pomáha šetriť peniaze
pre tých, čo to potrebujú,“ hovorí generálny riaditeľ
Dôvery Martin Kultan. Elektronickú pobočku Dôvery
využíva už viac než 300-tisíc klientov. Umožňuje im
nielen kontrolovať lekárov, ale predovšetkým im uľahčuje život mnohými praktickými funkciami.
Využívať ju môže každý poistenec Dôvery – aj ten, čo
nemá počítač alebo pripojenie na internet. Stačí zájsť
do kamennej pobočky, kde mu zamestnanci umožnia
zriadiť si ju a pravidelne využívať. Ostatní tak môžu
urobiť sami cez našu webovú stránku www.dovera.sk.
Cez Elektronickú pobočku sa dá zistiť napríklad aj
to, kedy a aké antibiotiká ste naposledy užívali, ktoré
kombinácie liekov sa navzájom ovplyvňujú alebo

koľko ste mohli na liekoch ušetriť. Môžete si nastaviť
funkciu pripomienky preventívnej prehliadky alebo
plánovanej hospitalizácie, umožní vám vidieť, kto a
kedy za vás platil poistné, máte k dispozícii elektronickú zdravotnú kartu svojho dieťaťa poisteného u nás.
Využiť tiež môžete predvyplnené tlačivá a žiadosti a
mnoho ďalších výhod.
„Od polovice mája tohto roku sme v Elektronickej
pobočke zaviedli viaceré zlepšenia a nové funkcie,
ktoré z nej robia ešte užitočnejšiu pomôcku pre všetkých našich klientov,“ dodáva Martin Kultan.
Prostredníctvom Elektronickej pobočky nás môžete
požiadať o preplatenie doplatkov za lieky pre poistencov do dvoch rokov veku a aj pre ich mamičky, a
to až do výšky 100 eur za každého. Vďaka nášmu
informačnému systému, ak chcete využiť túto službu,
nepotrebuje predkladať žiadne pokladničné bločky
ani vypisovať žiadne papiere. Všetko potrebné nájde

práve v Elektronickej pobočke.
Počet používateľov Elektronickej pobočky
poistenci ...................................................................226 000
platitelia ......................................................................94 000
lekári, nemocnice, lekárne ........................................15 000

www.dovera.sk

leto 13

Boľavý kĺb doma nevyliečite
Najčastejšie z nás robí invalidov reuma. Ak jej nechceme dať šancu, nemali by sme
ticho tolerovať bolesť kĺbov a odkladať návštevu odborníka. Už po šiestich týždňoch
ťažkostí s opuchnutým kĺbom vyhľadajte lekára.
Bolesti svalov, šliach a mäkkých tkanív, kĺbov, najmä
na prstoch rúk a nôh, na zápästiach, ťažkosti s bedrovými či kolennými kĺbmi. Hneď po ochoreniach
srdca a ciev nás na invalidný vozík či na pomoc bariel
odkážu opotrebované chrupavky kĺbov.
S návštevou lekára neotáľajte
Predpokladom úspešného liečenia je predovšetkým
včasné zachytenie ochorenia. Platí pravidlo, že ak má
niekto viac ako šesť týždňov ťažkosti s opuchnutým
kĺbom, mal by navštíviť svojho lekára.
Už takmer dvesto rokov nachádzajú pacienti s ochoreniami pohybového aparátu z takmer celého sveta
úľavu v Kúpeľoch Piešťany. Nie náhodou je ich symbolom postava, ktorá láme barlu!
Proti reume aj baktériám
Kúpeľná liečba môže stav pacienta výrazne zlepšiť. Balneoterapia, ako kúpeľnú liečbu nazývame,
ponúka pacientom úplnú liečbu ich chorých a opotrebovaných kĺbov s dlhodobejšou úľavou od bolesti a
opuchu. Jej účinkom sa hlavne zlepší kvalita a rozsah
pohybu.
Základom je liečba jedinečnými prírodnými zdrojmi,
ako je voda „čo oživuje“, a sírne liečivé bahno. Termálna horúca voda v Piešťanoch obsahuje síru, vápnik, horčík a sírovodík, bahno zase aktívne zložky a
biologické mikroorganizmy, ktoré regenerujú kože a
podkožia. Okrem toho má piešťanská voda aj antimikrobiálny, protiplesňový a protiparazitický účinok.

Ďalšie výhody Elektronickej pobočky:
možnosť požiadať o splátkový kalendár na dlžné poistné
možnosť požiadať o vrátenie preplatku na poistnom
možnosť elektronicky požiadať o prednostné
mamografické vyšetrenie do 10 dní

Zdravý život

Bazény aj bazéniky
Už po dvoch týždňoch liečby v Piešťanoch pacient

pocíti blahodarný efekt na zdraví. Najpoužívanejšími procedúrami sú unikátne bahnisko a zrkadlisko
s teplou termálnou vodou, lokálne či celkové bahenné
zábaly, parafango. Vybrať si môžete z viac ako 60
rôznorodých procedúr, ktoré lekár ušije každému
pacientovi na mieru podľa jeho zdravotného stavu.
Bolia vás malé kĺbiky rúk? Jedinečnou je aj metóda
peloidokinezioterapie na malé ručné zhyby, kde
pacient precvičuje kĺby rúk ponorené v bazéniku horúceho bahna. Neoddeliteľnou súčasťou liečenia je
i hydroterapia vo forme uhličitého termálneho kúpeľa,
individuálneho perličkového kúpeľa alebo hydromasážneho vaňového kúpeľa.
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Balneoterapiu dopĺňame aj elektroliečbou a skupinovou alebo individuálnou rehabilitáciou.
Pri bolestiach chrbtice využívame trakcie v termálnej
vode v bazéne a špeciálne liečebné metódy, ako sú
plynové injekcie, akupunktúra, laseroterapia, ale
i suchý uhličitý kúpeľ.
Asistentky aj na výživu
Na zlepšenie celkovej telesnej a duševnej pohody
odporúčame pacientom aktívne prechádzky
v prekrásnom kúpeľnom parku. Takzvaná nordická
chôdza prispieva k súzvuku pohybu kĺbov a svalov
celého tela. Na odľahčenie bedier, kolien a celej chrbtice odporúčame plávanie, ako aj zníženie hmotnosti
pri nadváhe a obezite. S týmto problémom pacientom
pomáhajú naše asistentky výživy.
V prípade záujmu vypracujú pacientovi v Kúpeľoch
Piešťany individuálny jedálny lístok, na základe kto-
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rého jedlá pripraví tím kuchárov tak, aby boli chutné,

výživné a energeticky menej náročné.

Chcete vidieť Piešťany?
Zažili ste na vlastnej koži, čo je to lieková
interakcia? Stalo sa vám, že ste užívali
súčasne lieky, ktoré vám škodili a zhoršil sa váš
zdravotný stav? Zašlite nám vyplnenú anketu
zo strany 11 a napíšte svoju skúsenosť aj to,
ako sa nakoniec váš problém vyriešil. Jeden
z vašich príbehov zverejníme a odmeníme
víkendovým pobytom pre dve osoby
v Kúpeľoch Piešťany. Autora príbehu budeme
žrebovať 30. septembra 2013.
Vystrihnite si otázky z časopisu na strane 11,
zakrúžkujte svoje odpovede a zašlite ich na
adresu: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.,
Odbor PR, Einsteinova 25, 815 05 Bratislava.

www.dovera.sk
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Ako prežiť hudobné festivaly
Vidieť ich na takmer každom letnom festivale – bezduché telá. Mladí ľudia ležiaci na
zemi priotrávení alkoholom však vôbec nemusia byť notorici alebo sociálne prípady.
Neraz takto skončia práve tí, ktorí bežne takmer vôbec nepijú. Osudnou sa im stane
letná horúčava a neskúsenosť.
Mladí ľudia majú s alkoholom, vzhľadom na ich vek,
oveľa menej skúseností, a teda aj slabšiu toleranciu
ako dospelí. „Už jedno pivo alebo dve deci vína či
jeden pohárik tvrdého u nich môže spôsobiť opitosť.
Ak je vonku viac ako 28 °C, účinok alkoholu je ešte
silnejší. Najväčší problém vzniká u ľudí, ktorí alkohol
vôbec nepijú alebo len veľmi zriedka,“ upozorňuje
Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí. „Úplne najhoršie je nárazové pitie.
Napríklad veľké pivo od smädu na ex. S okamžitým
prísunom alkoholu vo veľkom množstve si telo len
ťažko poradí,“ dodáva Okruhlica.
 Keď chýba voda, podlamujú sa nohy
„Účinok horúčav a alkoholu je podobný – zvyšujú tlak
krvi, zaťažujú nervový aj kardiovaskulárny systém a
zvyšujú teplotu tela. Keď pôsobia naraz, ich účinky sa
znásobujú, čím sa výrazne zvyšuje riziko otravy alkoholom a kolapsu organizmu,“ hovorí Okruhlica.
Letná spara urýchľuje otravu alkoholom aj tým, že
telo oveľa rýchlejšie stráca vodu. Potením, dýchaním,
aby sa ochladilo. Keď sa k tomu pridá aj fyzická aktivita – napríklad tanec, dehydratácia je ešte rýchlejšia.
Potom stačí naozaj malá dávka alkoholu, aby mladý
človek skolaboval.
Nemoralizujte, pomôžte
„Volať záchranku ku každému potácajúcemu sa by
bolo určite prehnané, ale upozorniť na neho zdravotníkov podujatia je namieste,“ dodáva odborník. Pre
laika je totiž veľmi ťažké posúdiť, či je človek len opitý,
nakoľko vážne je opitý a či náhodou za jeho potá-

canie sa nemôže napríklad iný zdravotný problém,
napríklad cukrovka.
Ak ležiaci človek komunikuje a reaguje na podnety
okolia, treba ho odviezť do tieňa, schladiť ho uvoľnením oblečenia alebo priložením mokrého studeného
uteráka na čelo. Dôležité je mať ho pod kontrolou a
zabezpečiť, aby sa nezadusil zvratkami.
V prípade, že ležiaci človek nereaguje na žiadne podnety, bezodkladne treba volať rýchlu zdravotnícku
pomoc. „Moralizovanie nie je namieste. Pri otrave
alkoholom ide o život, treba okamžite konať,“ uza
tvára Okruhlica.

Ako teda? Piť či nepiť?
Určite piť. Ale najmä čistú vodu a minerálky.
A keď pivo, tak nealkoholické. Ak si napriek
všetkému nedokážete odpustiť alkoholické
pivo, najskôr vypite aspoň pohár vody.
S pivom si sadnite do tieňa, pite ho veľmi
pomaly a určite nie nalačno. Miešané drinky s
bublinkovými sladkými nápojmi si odložte až
na chladnejší večer.
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Tajnička

Pomôcky:
Asopos,
Aken,Ohm,
Adam,Nál, til,
Asa,

Autor:
Jozef Blaho

Olympijský
výbor(skr.)

Válov
(hovor.)

Kvíz

www.dovera.sk

Pohľad
(bás.)

Otec nymfy
Aigín

Flámsky
prozaik

4. časť
tajničky

Meno
Adama

Dobre
(z angl.)

Solmizačná
slabika

Prvý pápež

Kde

5. časť
tajničky

Oliva
(bot.)

Inovujeme pre vás elektronické služby, dávame vám nadštandardné výhody a zdravotnú
starostlivosť. Viete, čo všetko naviac ešte od Dôvery dostávate a čo sme pre vás už tento rok
pripravili?

Rieka
v Pakistane
Natiahla do
vyrovnania
Inde
Novozéland.
pštrosovitý
vták
Ázi
párnokopytník

1. časť
tajničky

Červený,
po
nemecky

Ženské
meno

Skratka
strany

Symetrála

Hodne
(hud.)

Osobné
zámeno

	Od kedy platí táto výhoda pre deti do dvoch
rokov?
A 	od začiatku roka 2013
B 	od 1. júna 2013
C 	od polovice minulého roka
D 	budete platiť až v októbri 2013
2

Poranenie

Skratka
knokautu

Nemecký
fyzik

Námorný
dôstojník
Dvojkrídly
tropický hmyz

2. časť
tajničky
Značka pre
hektoliter

Judejský
kráľ

3. časť
tajničky

Ťaví
kríženec

Druh
palmy
Francúzsky
skladateľ

Turecký druh
huslí

	Môžu si túto výhodu uplatniť aj rodičia detí do
dvoch rokov veku?
A 	áno, nemusia byť pritom poistenci Dôvery
B 	nie, výhoda platí len pre deti
C 	áno, platí aj pre rodičov, obaja však musia byť poistení
v Dôvere
D 	áno, platí však len pre mamičku s dieťaťom do dvoch
rokov poistenú v Dôvere
3

Povrazy
Dym
(bás.)

	Tento rok sme spustili výhodu pre deti do
dovŕšenia dvoch rokov veku. Čoho presne sa
týka?
A 	môžu navštevovať aj všeobecného lekára pre
dospelých
B 	preplatíme im špeciálny diétny režim v jasliach
C 	preplatíme im doplatky za lieky na recept do výšky 100
eur
D 	majú nárok na plné preplatenie očkovacej látky proti
kliešťovej encefalitíde
1

Kopaním
utvorí

Plamene

Viete, čo môžete využiť v Dôvere?

Umýval
(kniž.)

Francúzsky
člen

	Ak užívate lieky, ktoré sa navzájom neznášajú,
dáme vám o tom vedieť. Ako?
A 	pošlete mi domov list s upozornením
B 	informáciu nájdem v Elektronickej pobočke a keď
si nastavím zasielanie notifikácií, zašlete mi aj
upozorňujúcu SMS správu alebo email
C 	nikto ma o tom neinformuje, všetko si musím prečítať v
príbalovom letáku
D 	povedia mi to v lekárni, tam vidia, aké lieky užívam
4

Citoslovce
bolesti

6. časť
tajničky

Skratka
doktora

Bývalé
plošné
miery

Ľadovcový
kotol
(geol.)

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie: Bezpečné lieky.
Výherca z minulého čísla krížovky je pán František Stoličný zo Spišskej Novej Vsi, ktorý od nás dostane opäť zaujímavú
cenu. Znenie novej krížovky nám zasielajte najneskôr do konca októbra na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa,
Odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5. Na výhercu novej tajničky čaká opäť pekný
darček. V tajničke sa pýtame, čo vám vráti Dôvera?

Správne odpovede: 1C, 2b, 3d, 4B, 5A, 6C, 7C, 8A

	Môžem priamo cez Elektronickú pobočku zaplatiť
svoje poistné?
A 	áno, cez Elektronickú pobočku môžem zaplatiť, ak mám
účet vo VUB alebo Tatrabanke
B 	áno, aj keď mám účet v ľubovolnej banke na Slovensku
C 	nie, zaplatiť cez Elektronickú pobočku nie je možné
D 	nie, platiť sa dá iba v hotovosti na pobočke Dôvery
5

	Viete, kde nájdete zoznam vašich platiteľov
poistného?
A 	takýto zoznam mi nesprístupníte, podlieha utajovaným
informáciám
B 	takýto zoznam mi poskytnete výlučne na generálnom
riaditeľstve v Bratislave
C 	zoznam svojich platiteľov poistného nájdem aj vo svojej
Elektronickej pobočke
D 	neevidujete mojich platiteľov poistného
6

	Viete, aké vyšetrenia vám môže Dôvera
pripomenúť mailom alebo SMS správou?
A 	pripomenie mi každú zmeškanú návštevu u
všeobecného lekára
B 	pripomenie mi blížiaci sa termín preventívnej prehliadky
u všeobecného lekára, gynekológa a zubára
C 	pripomenie mi blížiace sa preventívne prehliadky
u všeobecného lekára, gynekológa, stomatológa,
schválenie hospitalizácie v nemocnici, výskyt liekovej
interakcie
D 	pripomenie mi, kedy mám zaplatiť poistné
7

	Dôvera bude pozývať poistenky na preventívnu
gynekologickú prehliadku, ktoré:
A 	na nej naposledy boli pred viac ako rokom a dlhšie
B 	ju absolvovali minulý rok
C majú v rodine výskyt onkologického ochorenia
D 	sú teraz tehotné
8
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Veľký šampionát
malých futbalistov
V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame aj na podporu projektov
venovaných rozvoju aktívneho športovania u detí a mládeže. Jedným z nich je
Dôvera Školský pohár SFZ, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenským futbalovým
zväzom.
Finále Dôvera Školského pohára SFZ
Na ihrisku futbalového klubu našej najvyššej ligovej
súťaže – FC Nitra sa 3. – 4. júna uskutočnilo finále
Dôvera Školského pohára SFZ. Z krajských kôl sa
doň prebojovalo 8 chlapčenských a 8 dievčenských tímov. Tri najúspešnejšie z oboch kategórií
si z finálového zápolenia odniesli okrem pekných
spomienok, nových priateľstiev aj finančné ceny pre
svoje školy v celkovej hodnote 12 000 eur.
Dušan Lukáčik, riaditeľ úseku služieb poistencom
z Dôvery, počas slávnostného príhovoru pri oceňovaní najlepších malých športovcov povedal: „Teším
sa a som hrdý na to, že poisťovňa Dôvera je partnerom školského pohára. Spolu so Slovenským futbalovým zväzom sa snažíme rozvíjať nádejné športové
talenty, viesť mladých k aktívnemu športovaniu.
Chcel by som poďakovať všetkým malým futbalistom
a futbalistkám za ich snahu, vytrvalosť a športové
výkony, ktoré podávali počas celého turnajového
zápolenia od okresných, cez krajské súťaže až po
národné finále. Osobitná vďaka patrí aj ich učiteľom,
ktorí pri nich stoja a odborne usmerňujú ich futbalové
kroky. Verím, že posledným výkopom školského
pohára sa pre nich nič neskončilo – práve naopak,
všetko sa len začína. Želám malým futbalistom a futbalistkám, nech ich na ceste za futbalovým úspechom
sprevádza veľa športového nadšenia, zmysel pre
férovú hru, zdravá súťaživosť a povestné futbalové
šťastie.“

www.dovera.sk

Veľký záujem
Tohtoročný Dôvera Školský pohár možno hodnotiť
pozitívne z viacerých hľadísk. Jedným z nich je bezpochyby aj zvyšujúci sa záujem oň. V tomto roku sa
do školského pohára prihlásilo spolu 1 528 tímov
(1 045 chlapčenských a 483 dievčenských), čo znamená 18 % nárast oproti vlaňajšku. „Teší nás narastajúci záujem o tento turnaj, čo je pre nás dôkaz, že
cesta, na ktorú sme vlani vykročili, je správna. Osobitne chcem poďakovať zdravotnej poisťovni Dôvera
za to, že podporila podujatie určené pre našu mládež a navyše doň vniesla nový a veľmi dôležitý prvok
sociálnej zodpovednosti,“ uviedol pre oficiálnu
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internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu
(SFZ) jeho prezident Ján Kováčik.
Šanca pre deti
Novinkou tohtoročného školského pohára boli dva
tímy Divokých kariet, ktoré pozostávali z nádejných
malých futbalistov a futbalistiek zo sociálne slabších
rodín. Dôvera sa v každom svojom filantropickom
projekte pozerá na to, komu je určený a či sa pomoc
dostane všetkým, aj núdznym ľudom, v prípade školského pohára deťom. Vďaka projektu Divoké karty
mohli aj malí športovci z neľahkých pomerov zažiť

svet malého veľkého futbalu.

Komu sme udelili granty
Naša poisťovňa realizuje v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska Grantový
program Dôvera. Každoročne má dve kolá – jarné a jesenné. Výsledky toho
jarného sme na základe hodnotenia výberovej komisie a následného hlasovania
zamestnancov Dôvery vyhlásili na konci mája. Sumou 14 000 eur sme podporili 16
víťazných projektov.
Do jarného kola Grantového programu Dôvera,
prostredníctvom ktorého chce naša poisťovňa prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia
a zdravého života, sa prihlásilo 33 individuálnych
žiadateľov a 63 organizácií. Všetky zaslané žiadosti
v prvom kole hodnotenia starostlivo posudzovali
členovia výberovej komisie, ktorá pozostávala zo
zástupcov Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery.
Na základe ich odporúčania postúpilo do ďalšieho
kola 10 individuálnych žiadostí a 20 žiadostí od
organizácií. V ňom spolurozhodovali o tom, koho
podporiť, naši zamestnanci aktívni v oblasti dobročinnosti.
Na základe hodnotenia výberovej komisie a hlasovania našich zamestnancov sa v rámci jarného
kola Grantového programu Dôvera podporilo 5
individuálnych žiadostí a 11 žiadostí od organizácií

v celkovej sume 14 000 eur. Medzi víťaznými organizáciami sú napríklad Občianske združenie Bábky
v nemocnici, OZ Protect Work, Občianske združenie
Naša nemocnica v Čadci, ale aj Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými. Individuálnym žiadateľom
pomôžeme darovanou sumou absolvovať rehabilitačné pobyty, zúčastniť sa na letnom kardio tábore
či vycestovať do zahraničia na operáciu špeciálnou
metódou Ulzibat.
V tomto roku je naplánované ešte jedno, jesenné
kolo Grantového programu Dôvera. Všetky bližšie
informácie k nemu, rovnako aj prihlasovacie formuláre pre individuálnych žiadateľov a pre organizácie
budú zverejnené na internetových stránkach Nadácie pre deti Slovenska a Dôvery v priebehu septem
bra.
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