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Editoriál

dlhov, mohli sa zamestnať takpovediac
s čistým štítom, bez dlhov a hlavne s ná
rokom na úhradu kompletnej zdravotnej
starostlivosti.

Milí čitatelia,
toto je môj prvý príhovor v časopise Dôvera,
preto sa v krátkosti predstavím. Do Dôvery som
nastúpila 1. januára 2018 a zastávam post riadi
teľky úseku pre správu a výber poistného. Prichá
dzam z finančného sektora, pracovala som na
viacerých pozíciách v spoločnosti Penta a mys
lím, že financiám vďaka bohatým skúsenostiam
celkom dobre rozumiem. Nadobudnuté skúse
nosti chcem teraz zúročiť v prospech zdravotnej
poisťovne a jej klientov.
Ako som za ten krátky čas zistila, Dôvera je veľ
mi dynamická zdravotná poisťovňa, inovácie
a vývoj nových služieb v poisťovni dostávajú
veľký priestor. Teším sa, že to platí aj pre oblasť
správy a výberu poistného, kde sme začiatkom
roka ukončili veľký projekt určený dlžníkom na
verejnom zdravotnom poistení.
Reč je o exekučnej amnestii, ktorú sme vyhlásili
vlani na jeseň na ťažko vymožiteľné pohľadáv
ky. Nadviazali sme na podobnú úspešnú ak
ciu z predminulého roka – úrokovú amnestiu.
V podstate obe poslúžili, aby sme dostali do zdra
votníckeho systému peniaze, ktoré v ňom citeľne
chýbajú, a zároveň sme dlžníkom ponúkli šancu
na doslova nový život. Ak sa totiž dokázali za
výhodných podmienok zbaviť všetkých starých

Našu exekučnú amnestiu využilo viac
ako 4000 dlžníkov, medzi nimi aj niekto
ré firmy či menšie zariadenia. Dokopy
zaplatili viac ako dva milióny eur, ktoré
by do poisťovne sotva prišli, ak by nebolo
amnestie. Preto to vnímame ako úspešný
krok a teší nás, že veľa z tých dlžníkov nám
poďakovalo za ústretovosť. Peniaze teraz
plánujeme použiť na úhradu zdravotnej
starostlivosti pre našich poistencov.
Nebudeme však zaháľať, pokúsime sa nájsť
iný, ďalší recept na výber poistného. Je to
súčasť našej práce, súčasť poslania každej
zdravotnej poisťovne. Zodpovedáme za
správne nakladanie so zverenými finan
čnými prostriedkami, a to bez efektívneho
výberu poistného jednoducho nejde.
Popri tom sa aj v tomto roku budeme sna
žiť zjednodušiť platbu zdravotných od
vodov pre všetkých platiteľov poistného.
Len pripomeniem, že vlani sme platiteľom
ponúkli možnosť platiť odvody priamo
z mobilnej aplikácie Dôvera, čo mnohí
z nich ocenili a využívajú v praxi. Verím,
že vás opäť príjemne prekvapíme.

Ingrid Hoferová
riaditeľka úseku správy a výberu poistného
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Rozhovor

Na fotke zlava: moderátor,
Ladislav Škantár, Pavol Hurajt, Richard Nagy

Aj vodáci a plavci musia behať
Potvrdzujú to naši olympionici
Dušan Šimočko (biatlon, 18. miesto
na olympijských hrách (OH) vo
Vancouveri 2010)
Boli ste na dvoch olympiádach, dnes už
nie ste aktívny športovec. Alebo ste?
Aktívne sa venujem športu stále. Životný
štýl núti bývalých športovcov hýbať sa ďa
lej. Lebo keď sa človek raz prestane hýbať,
začne mať zdravotné problémy. Najjedno
duchší spôsob je beh a my sme zaraďovali
beh do svojej letnej prípravy. V biatlone je
dôležitý komplexný tréning, spojiť nejakú
aktivitu so streľbou. Či už je to beh, ko
lieskové lyže, alebo bicykel. Beh je najjed
noduchšou formou v lete a je aj súčasťou
letného biatlonu.
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Keď ste prestali s aktívnou športovou
kariérou, dali ste si nejakú pauzu alebo ste
plynule prešli do hobby behania?
Musím priznať, že rok som nerobil vôbec nič.
Bol som unavený a vyhorený z aktívnej ka
riéry. Rok a pol nato, ako som skončil, som si
dal za cieľ zabehnúť ponitriansku stovku, čo
sú 107 kilometrov dlhé preteky z Handlovej
do Nitry. Bola to pre mňa výzva, ktorú som
chcel zvládnuť, a podarilo sa mi to.
Ako prišlo k rozhodnutiu zabehnúť po
roku a pol ničnerobenia sto kilometrov.
Stávka?
Nie, bolo to také vnútorné nastavenie. Nedá
sa povedať, že som nerobil vôbec nič, udržia
val som sa, napríklad som jazdil do práce na

bicykli, ale nerobil som nejaké vážne súťaže.
Nevenoval som sa príprave plánovane, iba keď
ma kamaráti zavolali, aby som sa šiel s nimi
prebehnúť. Aj toto bol jeden z tých prípadov.
Jeden kamarát povedal, že potrebuje nejakého
pacemakera, chcel aby som mu robil zajaca,
chcel to zbehnúť pod trinásť hodín. Nakoniec
on nechal mňa na 85. kilometri, lebo mi odišli
kolená a kríže, tak som sa musel chvíľku z toho
spamätávať. Ale ešte som ho dobehol a do cieľa
sme dorazili spolu.
Teraz toho koľ ko nabeháte za mesiac?
Mám aj hodinky, ktoré vedia merať všeličo, ale
som v tomto lajdák, aby som si všetko meral.
Ale je to tak raz týždenne asi 20 kilometrov.

Richard Nagy (plávanie, 9. miesto na
OH v Riu 2016)
Richard Nagy
Rekordy robíte vo vode. Napriek tomu, čo
pre vás znamená beh?
Mali sme to dlho v príprave ako doplnkový
šport. Aj som trénoval s triatlonistami, aj s Ri
šom Vargom a ďalšími asi pätnástimi triatlo
nistami, takže ja som veľa, veľa behával. Dnes
to trochu zanedbávam, ale stále si dám nejaké
preteky dvakrát do roka. Teraz v lete sme šli Od
Tatier k Dunaju.
Aké to bolo?
Dosť nepríjemné, keďže to bol môj prvý beh
v roku 2017. Bežal som za tím Pleciho dvanástka.
Pôjdete aj tento rok?
Áno, sme prihlásení. Ak nebudem mať Európu
v tom čase, tak by som mal ísť.
Trénujete už?
Ale kde?! Behávam na Silvestra cez mosty,
potom v lete nejakú hlúposť a potom zas na
Silvestra.

Dušan Šimočko
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Rozhovor
Akým tempom zvládate tie zhruba desaťkilometrové úseky?
Nepozerajte si to radšej. Dali mi úseky, ktoré
boli buď do kopca, alebo veľmi bludné a dlhé.
Šiel som so samými gazelami, čiže bolo to
také... Prvý úsek super fantázia, druhý sa mi
už išlo na konci trošku zle a tretí som sa len
tak plížil, lebo sa nedalo s nikým vymeniť.
Bol to boj. Ale okolo tých štyroch minút na
kilometer viem bežať, keby som trénoval.

Ladislav Škantár (vodný slalom
C2, s bratrancom Petrom zlatý
z OH v Riu 2016)
Vy zbierate medaily sediac v loď ke. Viete
aj behať?
Štandardne to býva tak, že v tréningovom
procese sú rôzne disciplíny a doplnkové
športy, ktoré musíme absolvovať. Beh je toho

Pavol Hurajt

6

J A R 2 018

súčasťou, no musím priznať, že ho nemám
rád, mňa to veľmi bolí. A nemám na to ani
predispozície, aby bol zo mňa niekedy bežec.
Keď nemusím, tak nebehám, ale je to súčasť
môjho tréningu. V tréningu je dôležité praco
vať na tom, čo je najslabšie. U mňa je to beh,
tak sa snažím namotivovať, aby ma to bavilo.
V rámci tréningu toho koľ ko nabeháte
a ako často?
Máme to rozdelené na suchý beh a beh na
lyžiach. Minimálne dva - trikrát do týždňa
musíme absolvovať behanie, či už formou
nejakého iného športu - napríklad florbalu,
alebo klasický beh.
A ten suchý beh, to je koľ ko - päť, desať
kilometrov alebo polmaratón?
Ja idem na tepy, na vzdialenosť sa neza
meriavam. Väčšinou je to tak do hodinky

Rozhovor
pozn. red.). Najskôr sto metrov, to bolo ešte
v pohode. Potom sme si dali tristo, a keď som
zostúpil z bicykla, skoro som odpadol.

Pavol Hurajt (biatlon, bronzový z OH
vo Vancouveri 2010)
Po skončení aktívnej športovej kariéry ste
si otvorili reštauráciu. Beháte dnes aj inak,
ako z kuchyne k hosťom?
Po tom, ako sa skončili moje posledné olympij
ské hry v Soči, chcel som si od športu oddých
nuť. Telo ešte ako-tak drží pokope, ale hlava
bola už unavená. Šestnásť rokov som bol v pro
fesionálnom športe, dva roky ešte v juniorskom,
predtým v dorasteneckom a žiackom veku. Tá
hlava už toho mala veľa. Potreboval som robiť
nejakú inú činnosť ako behať.

Ladislav Škantár

a v rozmedzí mojich tepov, aby som sa držal
a rozvíjal si aeróbnu vytrvalosť.
Konkrétne číslo z vás teda nedostanem.
Nie, radšej ho nepoviem, lebo by ľudia neve
rili, že môžem byť profesionálny športovec,
keď toľko odbehnem.
Rišo Nagy sa priznal, že bežal a opäť pobeží Od Tatier k Dunaju. Dušan Šimočko
zabehol zas stovku. Vás asi na takýchto
podujatiach neuvidíme...
Určite nie. Včera som si akurát vyskúšal tre
nažér na bicykli. Dal som si súťaž s Kubom
Grigarom (slovenským vodnoslalomárom,

Dokázali ste sa k nemu po čase vrátiť?
Obujete si dnes ešte tenisky alebo bežky?
Veľmi málo. Keď idem na bežky, tak so sy
nom, ktorého učím lyžovať. Ale chodím si
zahrať futbal. Keď som bol žiak, hrával som
futbal. Ide však o kontaktný šport, nemohol
som po vstupe do biatlonovej reprezentácie
riskovať zranenia, tak som od neho upustil.
Teraz je to celkom sranda, som v kolektíve
a mám aspoň trošku pohybu.
Za aký klub hrávate?
Hrávam za starých pánov za Štrbu a som
ako výpomocný hráč v nedeľu poobede aj
v Pribyline.
Koľ ko rokov má váš syn? Bude z neho
biatlonista?
Má šesť rokov. Lyžovať vie, bežky má. Keď
nám vyjde čas, chodievame spolu. Ale do
ničoho ho netlačím, rozhodne sa sám, keď
bude starší.
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Sme hrdí
na našich
olympijských
športovcov

A preto sme sa stali hlavným partnerom Slovenského olympijského
výboru (SOV) a Slovenského olympijského tímu pre rok 2018.
Podporujeme nielen špor
tovcov, ktorí sa zúčastnili na
zimných olympijských hrách
v kórejskom Pjongčangu, ale
všetkých slovenských olym
pionikov počas celého tohto
roka. Výhody partnerstva však
pocítia nielen profesionálni
športovci, ale aj športujúce
deti a čo-to sa už ušlo aj fa
núšikom slovenského športu.
„Sme hrdým partnerom slovenských olympionikov, obdivujeme ich húževnatosť,
bojovnosť a odhodlanie.
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Boli by sme veľmi radi, keby
si v nich našlo svoj vzor čo
najviac detí. Pomohlo by im
to nielen prekonávať prekážky v živote, ale najmä by ich
to priviedlo ku športu, k pohybu. Ten dnes deťom veľmi
chýba," vysvetlil spojenectvo
so SOV manažér PR odboru
Dôvery Branislav Cehlárik.

v tomto kontexte vnímam
ako dôležité spojenectvo.
SOV vďaka podpore Dôvery
môže realizovať viac projektov určených pre deti a mládež s cieľom motivovať ich ku
športu a k pohybu. Zároveň
je to výborný prostriedok na
to, aby naše deti boli zdravšie
a vitálnejšie," vyhlásil.

O tom, že z partnerstva budú
mať úžitok aj deti, hovorí aj
prezident SOV Anton Siekel.
„Partnerstvo Dôvery a Slovenského olympijského výboru

Začali sme už dávnejšie
So športovcami spolupra
cujeme dlhodobo. Ešte pred
dohodou so SOV sme za
čali podporovať najlepšiu
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Podporujeme
slovenskú snowboardistku
Klaudiu Medlovú i olympij
ského víťaza a majstra sve
ta v chôdzi Mateja Tótha.
No najdlhšie, už päť rokov,
systematicky podporujeme
bežcov z kategórie „hobby“,
ktorých je najviac.
„Behať totiž môže takmer každý, je to pre človeka najprirodzenejšia športová aktivita.
Snažíme sa tým motivovať
našich poistencov, aby sa hýbali a robili tak veľkú službu
svojmu zdraviu. Pravidelný
pohyb je najlepšou prevenciou pred civilizačnými ochoreniami. Je však prínosný aj
pre rodiny, ak sa takto rozhodnú tráviť svoj spoločný voľný
čas," dodal Cehlárik.

Roadshow
Aby sa olympijská filozo
fia spájajúca telesnú zdat
nosť, vôľu a ducha dostala
k ľuďom na Slovensku čo
najbližšie, stali sme sa sú
časťou roadshow Sloven
ského olympijského tímu.
Začiatkom februára sme
spolu putovali po devia
tich slovenských mestách
s cieľom propagovať duch
olympionizmu a zdravý ži
votný štýl.
Naživo ste sa počas nej mohli
stretnúť napríklad s rých
lostnými kanoistami Erikom
Vlčekom, Jurajom Tarrom,
vodnými slalomármi Mi
chalom Martikánom, Janou
Dukátovou, Ladislavom

Škantárom a Jakubom Gri
garom. Ale aj s plavcom
Richardom Nagyom, biatlo
nistom Pavlom Hurajtom či
so strelkyňou Zuzanou Štefe
čekovou, chodcom Matejom
Tóthom a ďalšími.
Roadshow bola aj o zdraví.
V našej Zóne zdravia sme
záujemcom zadarmo od
merali cukor v krvi, tlak,
BMI, pomer tuku, svalov,
vody a kostí v tele, ale tiež
sme si posvietili na obsah
oxidu uhoľnatého v pľú
cach fajčiarov. Odmerať sa
nechali aj olympionici, takže
záujemcovia si mohli porov
nať svoje výsledky meraní
s tými, ktoré sme namerali
športovcom.

Obliekli sme vás ako
olympionikov
Spolupráca so SOV nám umožnila priniesť
kus olympiády aj fanúšikom slovenských
športovcov. A to doslova. Pripravili sme pre
nich na našom facebooku množstvo súťaží,
v ktorých mohli vyhrať originálne oblečenie,
v akom vystupovali naši olympionici v Kórei.
Viacerí šťastlivci tak už dnes môžu nosiť vet
rovku a nohavice s olympijskými kruhmi,
slovenskou vlajkou a nápisom Pjongčang

2018 alebo športový rolák s logom Slovenské
ho olympijského tímu či olympijskú čiapku,
šál a rukavice.
Pre tých, ktorým sa zatiaľ nepodarilo nič vy
hrať a ani sa zatiaľ nemali možnosť stretnúť
s našimi olympijskými športovcami, ale aj
pre všetkých ostatných pripravujeme v tomto
roku ďalšie aktivity v spolupráci so SOV. Sle
dujte náš facebook a webovú stránku.
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Zdravie
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chyby pacientov,
ktoré oslabujú
účinok
antibiotík

Za posledných 12 rokov sa odolnosť baktérií voči antibiotikám práve na Slovensku
zvýšila najviac spomedzi vyspelých krajín
sveta. Často k tomu napomáhajú chybné
návyky pacientov. Ktoré to sú?
Prestaneme užívať antibiotiká (ATB) skôr, ako
nám predpísal lekár. Nástup účinku antibiotík
niekedy trvá aj 2 – 3 dni. Pacienti sa začínajú
cítiť lepšie a niekedy nedoberú predpísané
dávky liekov. Pri takejto predčasne skončenej
liečbe hrozí, že sa ochorenie vráti. Baktéria sa
antibiotiku prispôsobí a stanete sa zdrojom
rezistentných choroboplodných zárodkov, ne
bezpečných pre vaše okolie.
Vynechávame alebo znižujeme dávkovanie.
Antibiotiká nemajú dostatočnú silu. Baktérie
prežijú, ďalej sa množia a ešte si aj vypestu
jú odolnosť na podávané ATB. Podobne ako
človek na hadí jed, keď si ho dlhodobo podáva
v malých množstvách.
Užívame antibiotiká, keď na to nemáme dôvod.
Každý človek má vždy v sebe určité množstvo
baktérií, ktoré, ak sa nepremnožia, sú neškodné.
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Ak pacient užíva ATB bezdôvodne, umožňuje
„svojim“ baktériám zvyknúť si na ne, a tak si
baktérie vypestujú voči antibiotikám odolnosť.

Podľa štúdie Health
Protection Agency
až 97 percent pacientov,
ktorí požiadajú
o predpis liekov, ich
aj dostane.
Pacienti neraz klamú
V snahe dostať sa k antibiotickej liečbe sa niekto
rí pacienti uchyľujú dokonca ku klamstvám, ho
vorí Stanislav Semjan, všeobecný lekár pre do
spelých z Vranova nad Topľou. „Mal som osobne
opakovane negatívne skúsenosti, keď pacienti
prišli po pracovnej dobe na pohotovostnú ambulanciu a pýtali si antibiotiká. Na druhý deň
som ich prípad konzultoval s ich všeobecným
lekárom, ktorý povedal, že pacient bol v ten deň
aj u neho a mal prejavy chrípky trvajúce jeden
deň. Keď však pacient prišiel poobede ku mne

Zdravie

na pohotovosť, tvrdil, že kašle už týždeň
alebo si inak prifarbil okolnosti ochorenia,
aby ma ovplyvnil pri rozhodovaní o podaní
antibiotickej liečby,“ vysvetľuje.
Skutočnosť, že pacienti sa neraz dožadujú
antibiotík, má aj všeobecná lekárka pre
dospelých Viktória Verebesová z Levíc.
„Je pravdou, že niektoré skupiny pacientov uprednostňujú užívanie antibiotík. Ja
mám však, našťastie, disciplinovaných
pacientov, ktorí vyslovene nežiadajú
predpis antibiotík. Dôverujú mojim rozhodnutiam a ak im nepredpíšem antibiotiká v prípadoch, keď nie sú potrebné,
neriskujem stratu ich dôvery,“ hovorí.

Až 80 percent ochorení
nosa, hrdla a pľúc,
ktoré vznikajú v zime,
má pôvod vo vírusoch
a antibiotiká sú proti
nim bezmocné.

Poistenci Dôvery majú
k dispozícii nonstop
telefonickú linku
DôveraLinka24, na
ktorej sa môžu poradiť
s lekárom, či navštíviť
ambulanciu alebo či je
v ich prípade potrebné
užívať antibiotiká.
Stačí zavolať na čísla
0905 500 024 alebo
0850 500 024, pričom
sa platí len za samotný
telefonický hovor podľa
bežnej tarify operátora.

Radšej sa poradiť
Situáciu ohľadom využitia antibiotík pri liečbe
horných dýchacích ciest mapuje aj zdravotná
poisťovňa Dôvera. „Až 250-tisíc balení antibiotík
predpísali lekári našim poistencom v roku 2017
pri vírusových ochoreniach, a teda ich nasadenie v liečbe je otázne," uviedol PR manažér
Dôvery Branislav Cehlárik.
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Regióny

Vynovená pôrodnica
v Rožňave
Tradičné pôrodné sály nahradili komfortné pôrodné izby hotelového štandardu. Takto sa
zmenila pôrodnica v nemocnici Svet zdravia Rožňava, ktorá prešla minulý rok zásadnou
prestavbou a dostala prívlastok pôrodnica novej generácie. Pri zvýšení komfortu v rožňavskej
nemocnici pomohla v minulosti aj Dôvera. Vlani sme finančne prispeli na vybudovanie novej
recepcie a v roku 2014 zabezpečili vymaľovanie detského oddelenia.
„Vďaka novému konceptu, ktorý sme v nemocnici prestavbou zaviedli, získajú mamičky
maximálny komfort i súkromie. V novej pôrodnici ich bude čakať prostredie, ktoré je niekde
na polceste medzi domovom a nemocnicou, čo
prispeje k bezproblémovému priebehu pôrodu,“
hovorí riaditeľ nemocnice Svet zdravia Rožňava
MUDr. Dušan Suchý.
Pôrod v súkromných izbách
Pôrody po novom prebiehajú v nových mo
derných priestoroch – v troch priestranných
a nadštandardne vybavených pôrodných
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izbách. Tam budúce mamičky strávia približne
osem až desať hodín, čiže celý pôrod od prvej
pôrodnej až po záverečnú popôrodnú fázu.
Dosiaľ prvá pôrodná doba prebiehala v čaka
cích izbách a tie následné v pôrodných sálach
či pôrodných boxoch.
Novým štandardom je dizajnový hotelový in
teriér, moderné polohovateľné pôrodné lôžko,
detská postieľka, samostatné sociálne zariade
nie so sprchou, televízia či rozkladacie kreslo
pre sprevádzajúcu osobu. „Na pôrodnej izbe
môžu mať budúce mamičky po celý čas pri sebe

blízkeho človeka, ktorý im bude poskytovať nepretržitú podporu. To dosiaľ nebolo
vždy možné, napríklad keď prebiehalo veľa
pôrodov v jednom čase,“ vysvetľuje primár
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
MUDr. Igor Seres.
Všetci na jednom mieste
Nová pôrodnica je súčasťou rozsiahlejšej
rekonštrukcie, ktorou počas minulých
dvoch rokov prešiel aj gynekologický úsek.
Všetky časti oddelenia sa tak scentralizovali
na jedno miesto. „Z toho vyplýva mnoho
výhod. Lepšie tak napríklad dokážeme využiť naše personálne, priestorové či prístrojové kapacity. Všetky priestory oddelenia
sú ľahko dostupné a lekári i personál tiež
môžu vzájomne spolupracovať, čo prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti,“
podotýka primár. Súčasťou gynekologic
ko-pôrodníckeho oddelenia je aj odborná
ambulancia, neonatológia a šestonedelie.
Spolu s kompletnou stavebnou rekonštruk
ciou získalo oddelenie aj nové medicínske
vybavenie a mobiliár. Okrem pôrodných
lôžok, zákrokových lámp či nábytku pri
budli na neonatologickom úseku napríklad
nové výhrevné lôžka pre novorodencov,
fotoliečba, monitory dychu a monitory vi
tálnych funkcií či novorodenecké postieľky.
Na šestonedelí zase pacienti nájdu štyri
jednolôžkové nadštandardné izby s kom
pletným vybavením. Celkové náklady sa
vyšplhali na takmer 400-tisíc eur.
Rožňavská nemocnica je po Humennom
a Michalovciach v poradí treťou v sieti
nemocníc Svet zdravia, ktorá predstavi
la koncept pôrodnice novej generácie.
Ročne sa v nej uskutoční okolo 600 pôro
dov. Ambíciou nemocnice je po prestavbe
počty pôrodov zvýšiť.
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Zdravie

Nepodceňujte ústnu
hygienu, vyzývajú
lekárnici
Stav ústnej dutiny nie je len estetickou záležitosťou, ale môže vplývať aj na celkové
zdravie. Preventívne prehliadky u zubára na Slovensku však absolvuje iba polovica
dospelých pacientov a len 42 percent päťročných detí má zuby bez zubného kazu.
Štatistiky z roku 2016 tak jednoznačne poukazujú na potrebu prevencie v tejto
oblasti už od detského veku.

Prečo sa zuby kazia?
Zubný kaz je jedným z najčastejšie sa
vyskytujúcich chronických ochorení.
Je to ochorenie lokalizované na
tvrdých zubných tkanivách. Na jeho
vzniku sa zúčastňuje viac faktorov.

Hlavnú zásluhu zohráva prítomnosť
mikrobiálneho povlaku, zvýšená
konzumácia potravín s obsahom
sacharidov a nedostatočná
zubná hygiena.

„Stav ústnej dutiny môže mať vplyv na ochorenia kardiovaskulárneho systému, onkologické
ochorenia, cukrovku alebo chronické obštrukčné ochorenie pľúc či astmu. Chronické paradontitídy spôsobujú predčasné pôrody a nízku
váhu novorodencov. Je dôležité venovať zubom, ďasnám a hygiene ústnej dutiny vysokú
pozornosť a už malým deťom vštepovať správnu techniku čistenia zubov,“ vysvetľuje Zdenka
Slunská, manažérka pre vzdelávanie a odborný
rozvoj v lekárňach Dr.Max.

možnosť poradiť sa s odborníkom. V rámci
nej môžu v týždni od 19. do 23. marca 2018
záujemcovia vo viac ako 270 lekárňach využiť
bezplatné poradenstvo o správnej dentálnej
hygiene s odborne vyškoleným personálom
lekárne. Garantom kampane je Slovenská
komora zubných lekárov.

Lekárne Dr.Max preto prinášajú edukačnú
kampaň s názvom Staráme sa o váš zdravý
úsmev, ktorá má ľudí upozorniť na správ
nu starostlivosť o ústnu dutinu a ponúka
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V rámci kampane odborníci vysvetlia, ako sa
správne starať o zuby a ústnu dutinu, prečo je
dôležitá starostlivosť o medzizubné priestory
či ako si vybrať správnu zubnú kefku. Objas
nia tiež, prečo je potrebná pravidelná návšteva
u zubného lekára a na jeho odporúčanie u den
tálneho hygienika a čo presne od ošetrenia
u tohto špecialistu očakávať.

Zdravie

Ako sa starať o zuby?
Zuby a ďasná je nevyhnutné čistiť pravidelne a nesmieme zabúdať
ani na jazyk. Zuby si čistíme vždy pred spaním a ešte aspoň raz počas
dňa, najlepšie až 30 minút po konzumácii jedla. Vtedy už zuby nie sú
citlivé na mechanické pôsobenie kefky v dôsledku zníženia pH
v ústach po jedle.
Hygienu úst vykonávame pomocou vhodne zvolenej zub
nej kefky a zubnej pasty. Na dôsledné vyčistenie ťažko
dostupných miest pravidelne používame medzizubnú
kefku, zubnú niť a jednozväzkovú zubnú kefku.
Pre dôkladné vyčistenie chrupu je vhodné ošet
renie u dentálneho hygienika, ktorý odstráni aj
usádzajúci sa zubný kameň a náležite nás poučí
o vhodnej technike pre čistenie zubov a ďasien.
Rovnako dôležité sú pravidelné preventívne
prehliadky u zubného lekára.
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Bojovníci za zdravie

Eme aj Petrovi
sa bojovať
o zdravie oplatilo.

A čo vy?
Choroba ovplyvňuje každú oblasť spoločenského života. Bolesť a nepohoda
dokážu pripraviť o zamestnanie, radosť,
priateľov či záľuby. Svoje o tom vedia
aj osemročná Emka či otec šiestich detí
Peter. Vďaka grantovému programu
Bojovníci za zdravie však dostali šancu
na lepší zajtrajšok.
Ak štandardná liečba hradená z verejné
ho zdravotného poistenia nepostačuje,
prichádzajú na rad špeciálne a moderné
terapie. Háčik je v tom, že pacient si ich
musí zaplatiť, prípadne časť sumy do
financovať. Pre bežného smrteľníka sa
tak stávajú nedostupnými. No nie pre
poistencov Dôvery, ktorí majú možnosť
dvakrát do roka požiadať o príspevok cez
grantový program Bojovníci za zdravie.
Vlani sme v jesennom kole podporili 122
bojovníkov sumou takmer 160-tisíc eur.
Príležitosť využili aj školáčka Ema a Peter
so šiestimi deťmi.
Aj nádcha môže ohroziť život
Emka sa narodila s ochorením cystic
ká fibróza, ktoré spôsobuje, že v slizni
ciach dýchacích a tráviacich ciest sa jej
hromadia husté hlieny. Tie zadržiavajú
nečistoty a spôsobujú zápaly. „Nesmie
cestovať hromadnou dopravou ani plávať vo verejnom bazéne. Všade totiž
striehnu baktérie a vírusy,“ vymenúva
obmedzenia mama Beáta. Aby zabránili
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infekcii, Emka musí šesťkrát denne niekoľko
hodín inhalovať. Do školy vstávala každé
ráno už o piatej, aby celú kúru stihla absolvo
vať ešte pred odchodom. „Dôveru sme preto
požiadali o inhalátor, ktorý je na rozdiel od
nášho malý a prenosný. Dcéra môže inhalovať cestou na krúžok a celý proces trvá len
15 minút,“ raduje sa Beáta, ktorá pre dcéru
získala 1 000 eur na novú pomôcku.
Rodina a grant ho postavili na nohy
Mala to byť nedeľa ako každá iná. Pre otca
šiestich detí sa však skončila na neurológii
s mozgovou príhodou. „Celú pravú stranu mal ochrnutú, nedokázal sa pohnúť,
ani rozprávať,“ spomína na udalosti z mája
minulého roku manželka Janka. Z nemoc
nice previezli 57-ročného Petra do rehabi
litačného centra, kde urobil veľké pokro
ky, a tak ho prepustili domov. Starostlivosť
o šesť detí, chod domácnosti a opatera ťaž
ko chorého manžela vyžadovali zapojiť do

každodenných prác všetkých členov rodiny.
„Dcéry sa naučili ocinovi merať tlak, syn
ho masíruje a spolu s ním cvičí. Všetci sa
striedame v kuchyni a každý pomáha s upratovaním,“ vymenúva pravidelnú „zaberačku“
manželka. Petrov stav však stále neumož
ňuje návrat do práce, nedokáže šoférovať
a na každé vyšetrenie potrebuje sprievod.
„Ďalšia rehabilitácia mu urýchli uzdravenie
a pomôže dostať sa do kondície ako pred
nehodou,“ vysvetľuje Janka, ktorá sa obrátila
so žiadosťou o pomoc na grantový program
Bojovníci za zdravie a získala pre manžela
príspevok 2 000 eur.
Ďalšie príbehy bojovníkov nájdete na
www.bojovnicizazdravie.sk. Ak rovnako
zápasíte s chorobou a potrebujete liečbu,
ktorú zdravotné poisťovne nehradia, prihláste sa. Jarné kolo grantového programu
Bojovníci za zdravie otvárame už 5. apríla.
Sledujte našu stránku.

17

Pomáhame

Viac aktivít pre diabetikov
vďaka grantovému programu
Prvý ročník Grantového programu DôveraPomáha diabetikom sa stretol s veľ kým
záujmom. Zo 48 žiadostí o príspevok bolo vybratých desať komunít, medzi ktoré sa
rozdelí 25-tisíc eur.
Prostredníctvom programu
DôveraPomáha diabetikom sa
snažíme zatiaľ vo vybraných
regiónoch pomáhať pacien
tom a lekárom v boji s týmto
celoživotným ochorením.
Chceme však pomáhať aj
diabetikom, ktorí žijú v iných
častiach Slovenska, a preto
sme sa rozhodli spustiť nový
grantový program. Jeho cie
ľom je podporiť projekty za
merané na prevenciu vzniku
cukrovky a jej komplikácií,
na zmiernenie následkov
ochorenia, ale aj na vzdelá
vanie a motiváciu pacientov
dodržiavať liečbu. A pritom
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je jedno, či sú aktivity zame
rané na diabetikov 1. alebo 2.
typu, prípadne na ženy s te
hotenskou cukrovkou.
Grantový program DôveraPomáha diabetikom:
aa predložených 48 projek
tov v celkovej hodnote
vyše 180-tisíc eur
aa vybraných 10 projektov
v celkovej hodnote
25-tisíc eur
aa najvyššia podpora:
5-tisíc eur
aa najnižšia podpora: tisíc eur
Aké sú prvé plánované aktivity pre diabetikov z grantu?

J A R 2 018

Položiť na tanier pred diabe
tika viackrát za deň chutnú
a vyváženú stravu je nieke
dy náročnejšie ako brať lieky
presne podľa pokynov lekára.
Inšpiráciou majú byť kurzy
varenia pre diabetikov. V Bra
tislave ich organizuje ob
čianske združenie Jem iné.
To pripravilo cyklus kurzov
varenia s názvom Aby DIA
nebola tragéDIA. Predvedú,
ako si pripravovať také zdravé
jedlá, ktoré budú lahôdkou
pre celú rodinu. Ich cieľom je
dať zbohom vareniu v troch
hrncoch naraz a príprave
jedál pre každého člena ro
diny zvlášť. Viac informácií

Pomáhame

o termínoch a o objednaní
na kurzy varenia nájdete na
www.jemine.eu/podujatia.
Občianske združenie Pojem.sk
pripraví sériu workshopov
zameraných na tvorbu vy
váženého jedálnička spolu
so školou dia varenia. „Naším
zámerom je vytvorenie série
workshopov, na ktorých mladší budú môcť ochutnať a starší diabetici vyskúšať uvariť dia
jedlo. Dostanú receptár vhodných potravín a ich kombinácií
a tiež odporúčania na adekvátny pohyb,“ hovorí o plánoch
Jana Jancová.
Okrem diéty je pohyb ďalšou
dôležitou súčasťou liečby dia
betu. DIAMART Martin – ZO
Zväzu diabetikov Slovenska

pripravuje v marci 22. ročník
medzinárodného stolnoteni
sového turnaja spolu s pravi
delnými mesačnými trénin
gami dia stolnotenistov.

Úspešní
uchádzači
o grant:

Sprostredkovať autentické
výpovede ľudí s cukrovkou
má zase projekt OZ Od emó
cií k poznaniu. E-book v rám
ci série Príbehmi k poznaniu
na tému Život s cukrovkou
bude zdarma dostupný ako
ekniha na www.martinus.sk
a na vzdelávacom portáli
www.onlinezivakniznica.sk.

aa OZ diabetikinfo.sk,
aa mesto Trenčianske
Teplice,
aa Od emócií k poznaniu,
n.o.,
aa Jem iné, OZ,
aa Zväz diabetikov Sloven
ska – Základná organi
zácia DIATV Trebišov,
aa FORLIFE n.o. Komárno,
Lekáreň pri nemocnici,
aa DIAMART Martin – ZO
Zväzu diabetikov
Slovenska,
aa Slovenský pacient, OZ,
aa NEDÚ, n.o. Ľubochňa,
aa Pojem.sk, OZ.

Toto je len malá ochutnáv
ka pripravovaných aktivít.
Všetkým podporeným drží
me palce pri realizácii svojich
projektov a o ich obsahu vás
budeme informovať.
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Exekučná
amnestia priniesla
2 milióny eur
Na exekučnú amnestiu od Dôvery reagovalo vyše 4000 dlžníkov. Dokopy zaplatili
2 milióny eur, vďaka amnestii sa ukončilo 11 000 exekučných konaní. V súlade so
svojím sľubom Dôvera plánuje tieto peniaze použiť na úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a na ďalší rozvoj služieb pre klientov.
Princíp exekučnej amnestie bol jednoduchý.
Ak do 31. decembra 2017 zaplatili dlžníci na
zdravotnom poistení polovicu istiny vymá
hanej v exekúcii, poisťovňa ju zastavila, exe
kútorovi zaplatila trovy exekúcie a zvyšok
dlhu ďalej nevymáhala. Amnestia sa týkala
starších exekúcií, teda tých, ktoré Dôvera
podala na vymáhanie do 31. decembra 2015
a pri ktorých bol zostatok dlhu 100 eur a viac.
Dlžníkov poisťovňa vyzvala na úhradu
dlhu listom s vyčíslením dlhu a s podrob
ným vysvetlením, ako treba postupovať.

Rovnaké informácie mali dlžníci k dispozí
cii prostredníctvom Elektronickej pobočky
a odzneli aj v médiách. Počas trvania exe
kučnej amnestie poisťovňu kontaktovalo
6500 dlžníkov, využili na to Zákaznícku linku
0850 850 850, návštevu pobočky, prípadne
nás kontaktovali emailom.
Po zaplatení dlhu, respektíve po zbavení
sa všetkých exekúcií majú dlžníci nárok
na úhradu všetkej zdravotnej starostlivosti,
vrátane plánovaných zákrokov v nemocnici
či kúpeľnej liečby.

„Cieľ získať aspoň časť peňazí z ťažko vymožiteľných pohľadávok sme naplnili. Sumu 2 milióny eur chceme použiť na
úhradu zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov. Za
rovnako dôležité považujem to, že sme tisíckam poistencov
umožnili zbaviť sa dlhov. Opäť sa stali riadnymi prispievateľmi do
verejného zdravotného poistenia, čím získali aj nárok na úhradu plnej
zdravotnej starostlivosti,“ hodnotí výsledok exekučnej amnestie generálny
riaditeľ poisťovne Martin Kultan.
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Poradňa

CHVÁLA VERZUS
UŽITOČNÉ OCEŇOVANIE
Rodičia sa neraz rozplývajú nad tým, aké sú ich deti šikovné, úžasné, inteligentné.
Chcú predsa, aby boli sebavedomé. Forma, akou dnes deti chválime, ovplyvní ich ďalší
život, pretože formuje nielen ich sebaobraz, ale aj ich motiváciu a dosahovanie cieľov.
Ak deti chválime nesprávne, môžu byť pochvaly aj kontraproduktívne a paradoxne
pôsobiť demotivujúco či zneisťujúco. Ako to?
Deti potrebujú byť vnímané, potrebujú konzis
tentnú interakciu pre sebapotvrdenie, a to už
od narodenia. Do troch rokov je to súčasťou
vytvárania bezpečnej vzťahovej väzby, neskôr
vytvárania identity a poznania o tom, „kto
som, aká je moja hodnota, čo viem, čo chcem”.
Po narodení rodičia svoje deti zrkadlia, podve
dome napodobňujú výrazy detskej mimiky a re
čových prejavov. Je to pre deti dôležitý odkaz:
„Vnímam ťa, vidím čo mi naznačuješ, si pre mňa
dôležitý, snažím sa ti rozumieť.” Neskôr začne
byť zrkadlenie detí a primerané komentovanie
toho, čo vidíme, nástrojom ich výchovy.
Deti, najmä deti do desiatich rokov, robia veci
intuitívne, pretože ich schopnosť abstraktne
uvažovať a predvídať dôsledky svojich činov
sa ešte stále vyvíja. Učia sa objavovaním, po
kusmi a omylmi a napodobňovaním. Až keď
si uvedomia, že javy okolo seba ony samy
zapríčinili či ovplyvnili, budú vedieť použiť
dané správanie cielene. Môžu si túto súvis
losť overiť viackrát alebo im v tom môžeme
pomôcť my dospelí komentovaním toho,
čo sa deje. „Teraz si sa na Lukáška usmial
a ukázal mu kocku. Zdá sa, že ho to po
tešilo. Aha, tiež sa usmial, prišiel sa hrať
k tebe s kockami. Zdá sa, že úsmev je dobrý
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začiatok pre kamarátstvo." Môžeme im takto
tiež pomáhať tvoriť komplexné vedomosti
o nich samotných: „Ty si teraz zahral tú
melódiu na klavíri napriek tomu, že si ju
predtým počul len raz. Zdá sa, že máš na
hudbu talent.” Starším deťom môžeme po
môcť otázkami, aby na to prišli samy, bude
to pre ne hodnotné zistenie. „Toto si urobil.
Wow! Čo sa dá povedať o chlapcovi, ktorý
niečo také dokáže? O čom to vypovedá?”

Byť vnímavým a užitočným
pozorovateľom
Významy tvoríme v jazyku a to, čo je dávané
do pozornosti, to sa spomedzi množstva ne
povšimnutých činov „oživuje“ – dostáva na
vedomú úroveň. Oživujme výsledky, kvality,
hodnoty, aj proces i snahu. To platí rovnako
ako výrok Jacqua Derridu „Záleží na tom, čo si
terapeuti všímajú, keď klientov počúvajú“. Uži
točné sa javí byť zámerne vnímavým k úspe
chom alebo (a) k absencii neúspechu, najmä
u detí s častejšími nezdarmi a problémami. Tie
si o niečo častejšie „zlíznu” aj komentovanie
svojich neúspechov. O to podstatnejšie je na
chádzať niečo, čo to vyváži a pomôže udržať
pozitívny sebaobraz. Povšimnutiu nezdarov sa
však nevyhýbajme, dieťa potrebuje realistický

Buďte
úprimný!
Príliš
veľa chvály
škodí

obraz o sebe a potrebuje vidieť aj to, že sa svet
nerúca, keď výsledok alebo činnosť nie sú do
konalé. Robme to korektným neponižujúcim
spôsobom s dávkou empatie a podporou.
Buďte úprimný! Príliš veľa chvály škodí. Už
desaťročné dieťa vás prekukne. Zvažuje, na
základe čoho tvrdíte to, čo tvrdíte. Oceňujte
preto v priamej nadväznosti na čin. Potom
mu bude jasné, že to nie sú prázdne chvá
lospevy a ani abstraktné méty, o ktorých na
plnení samo pochybuje.
U malých detí nie je treba chváliť vývinové
pokroky a zrenie. Stačí dať s radosťou vedieť,
že ste svedkom zmien: „Ty si vyliezol všetky
schody! A bez držania!” Vy sa z toho síce teší
te, ale keby ste prirodzené vývinové pokroky
spájali s veľkými chválami, relativizuje sa tým
hodnota pochvaly, ktorá je zaslúžená.
Asi všetci vieme, ako blahodarne na nás pôso
bí, keď nás niekto akceptuje takých, akí sme,
či keď sa nám niečo podarí alebo nepodarí.
Jedna nezvládnutá úloha predsa neznamená,
že sme babráci. Keď sa dieťa správa „želaným”
spôsobom, možno povieme „Ty si ale dobrý
chlapček”. Vyvodzovať príliš často generalizu
júce závery o osobe ako dobrý/zlý, ne/šikovný

učí dieťa posudzovaniu a kritériám sebahod
noty, vníma sebaprijatie pod podmienkou.
Nepriamo to môže vyvíjať tlak a obavu: „Keď
sa prejavím iným spôsobom, bude to zname
nať, že som zlý?” Deti chcú byť dobré v očiach
rodiča, lebo v detskej logike to znamená byť
milovaný. Zbytočne preto nezovšeobecňujte.
Podobne platí, že keď oceňujete u detí často
aspekty, ktoré sú viac-menej stabilné a dané,
ako napríklad IQ či vzhľad, môžu byť v budúc
nosti menej motivované skúmať rôznorodé
cesty, objavovať viac zo seba, rozvíjať sa. Avšak
keď oceňujete viac schopnosti, ktoré sú tvárne
a sú v ich rukách, ako napríklad trpezlivosť,
odvahu, dobrú argumentáciu, budú vedieť,
že schopnosti sú aktíva, o ktoré sa treba starať,
rozvíjať ich, a sú skôr motivované hľadať ďal
šie výzvy. Oceňovaním úsilia (nielen výsled
ku) ovplyvňujete spôsob myslenia detí o ich
možnostiach, ich proaktívne životné stratégie,
ašpirácie a vôľu napredovať.

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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Dôvera

Dôveru si vlani
vybralo rekordne
veľa ľudí

V minulom roku si prihlášku do Dôvery podalo 145-tisíc ľudí. To je najviac za posledné
roky. Prečo sa tak rozhodli? Našim klientom neustále prinášame novinky a nadštandardné služby, ktoré im uľahčia život, pomôžu ušetriť čas alebo peniaze. Z bohatej
ponuky vyberáme len zopár, ktoré patria k najobľúbenejším.

Koniec drahým receptom
Medzi najobľúbenejšie benefity patrí výhoda
200+200, vďaka ktorej môžu deti do 18 rokov
veku, ich matky a otcovia získať späť doplatky,
ktoré zaplatili za lieky i dietetické potraviny na
predpis. Stačí jednoducho požiadať a vrátime
vám doplatky až do výšky 200 eur.

Nonstop lekár na telefóne
DôveraLinka24 je služba, ktorú môžu využiť iba
poistenci Dôvery. Lekári sú k dispozícii vo dne
aj v noci, aby poradili v prípade problému so
zdravím, o užívaní konkrétneho lieku či o ťažko
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zrozumiteľných výsledkoch laboratórnych vy
šetrení a ďalších nejasností. Číslo 0905 500 024
funguje nonstop, služba je bezplatná, platí sa
len cena volania podľa štandardnej tarify.

Pozornosť pre najmenších
O najmladších sa staráme od prvej minúty
ich života. BabyBox obsahuje praktické veci
pre novorodeniatko, ktoré ocenia všetci ro
dičia pri starostlivosti o svoju ratolesť. Uni
verzálnu pomôcku v hodnote 50 eur získajú
všetky deti do dovŕšenia jedného roku, ktoré
sú poistené v Dôvere.

Prekresli ma!

Pre deti

Vyfarbi
ma!

1. zelená

3. tmavo hnedá

2. tmavo zelená

4. hnedá

5. orandžová
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Recept

Veľ konočný
mazanec
Tak ako je zvykom piecť na
Vianoce vianočku, pečieme na
Veľ kú noc mazanec. Je to veľmi
podobné pečivo, akurát sa nemusíte trápiť so zapletaním prameňov. Z cesta vytvarujete bochník
a hotovo.
Potrebujeme:
• 200 g hladkej špaldovej múky
• 200 g celozrnnej špaldovej
múky
• 1/2 ČL soli
• 150 ml plnotučného mlieka
• 1/2 kocky droždia
• 1 PL cukru
• 3 žĺtka
• 2 ČL vanilkového extraktu
• 100 g masla
• 70 g tekutého medu
• za hrsť hrozienok
• 1 žĺtko na potretie
• za hrsť plátkov mandlí na
posypanie
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Postup:
1. Mlieko zohrejeme (ale len aby bolo teplé, nie
horúce), pridáme lyžičku cukru a rozdrobené
droždie. Premiešame, prikryjeme a necháme
10 - 15 minút postáť, kým nevznikne kvások.
2. Medzitým zmiešame v kuchynskom robote
s hnetacím hákom obe múky a soľ.
3. Maslo rozpustíme na miernom ohni a nechá
me ho trochu vychladnúť. Nesmie sa do cesta
pridávať horúce, lebo by zabilo kvások a cesto
by nevykyslo.
4. Keď je kvások hotový, pridáme ho do cesta spo
lu so žĺtkami, medom a vanilkovým extraktom.
Maslo pridáme ako posledné.
5. Cesto miesime tak dlho, kým sa neprestane
lepiť na steny misy. Keďže je v ňom aj maslo,
nebude to trvať dlho.
6. Vymiesené cesto potrieme troškou oleja, aby
nevysychalo, prikryjeme potravinovou fóliou
a čistou utierkou a necháme aspoň hodinu
a pol kysnúť.
7. Po vykysnutí vmiesime do cesta hrozienka.
Predtým ich namočte do rumu alebo teplej
vody.
8. Vytvarujeme bochník, ktorý položíme na plech
vystlaný papierom na pečenie. Potrieme ho
rozmiešaným žĺtkom a posypeme plátkami
mandlí. Prikryjeme veľkou misou a necháme
ešte raz kysnúť približne 30 minút.
9. Medzitým vyhrejeme rúru na 190 stupňov. Ma
zanec v nej pečieme 10 minút. Potom teplotu
znížime na 150 stupňov a pečieme ďalších 30
- 40 minút. Aby nebol mazanec veľmi tmavý,
prikryjeme ho počas pečenia alobalom.

TIP:
K hrozienkam môžete pridať aj zopár plátkov man
dlí, nemusíte nimi mazanec len posypať. Cesto tak
bude zaujímavejšie. Raz zahryznete do šťavnatého
hrozienka a inokedy do chrumkavej mandle.

Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.

Tajnička
Pomôcky:
Moliro, kata,
silt, Anka, et,
ani, Sit, Ani

Solmizačná
slabika

Mračno

1. časť
tajničky

Autor:
Jozef Blaho

Jemná hmla

2. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Súhrnný názov
pre národ

Cvičenie
v karate

Dobre
(z angl.)

Chodba v bani

Popevok

Miesto na pre
brodenie rieky

Vápencová
oblasť

Obloha (kniž.)
Abvolt (zn.)
Časť lode

Druh
poľovného psa

Dámsky pláštik
Miazga,
po anglicky

Element

Temnota

Vpíjalo
Chorvátsky
ostrov

Zdesenie

Iniciály
Delona

Mesto v Zaire

Talian. súhlas
Rieka pri Omsku

Cestovný doklad

Zvuková zhoda
na konci veršov

Anna,
po anglicky

Prach (geol.)
Symetrála

Hromada

Tropická
popínavá rastlina

Vyhynutý
kočovník

Jelenice
Ani (bás.)

Zakaľovalo

Planétka

Druh papagája
Kanadský spevák

Omotala

Filmový
mimozemšťan

3. časť
tajničky

Nemocničné
oddelenie

Na,
po anglicky

Grécke
písmeno

Splietaj

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Dôvera Genio
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca mája 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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MAJTE CUKROVKU
POD KONTROLOU!
TELEFONICKÉ PORADENSTVO PRE DIABETIKOV

MÔŽEM
OSLEPNÚŤ?

MIEM
UŽ NES
DKÉ?
NIČ SLA

DIALINKA

0850 850 888
VYLIEČIM SA

?

ZAVOLAŤ

0850 850 888

Poradenstvo je bezplatné, platí sa len cena hovoru.

Služba je poskytovaná poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera,
starším ako 18 rokov. Viac informácií nájdete na www.dovera.sk/cukrovka

