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Editoriál

Milí čitatelia,
určite ste si za tie roky už zvykli, že na prelome leta a jesene o nás počujete najviac.
Hektický prepoisťovací september nás vybičuje k zvýšenej aktivite, bojujeme o vašu
pozornosť a náklonnosť. Snažíme sa získať
nových poistencov a tým, ktorí sú už u nás
poistení, ponúknuť čo najviac dôvodov, aby
nám zostali verní.
V Dôvere však tvrdo pracujeme po celý rok,
dalo by sa povedať od septembra do septembra. Pripravujeme nové služby, rokujeme s lekármi a nemocnicami. Robíme všetko pre to,
aby ste riadne a včas dostali všetku potrebnú
zdravotnú starostlivosť a aj čosi navyše.
Napríklad poslednými rokovaniami s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sme dosiahli
aj to, že v budúcnosti budeme pri platbách
lekárom zohľadňovať váš (pacientsky) hlas.
Zjednodušene povedané, lekár, nemocnica,
s ktorými budete spokojní, dostanú vyššiu
odmenu za svoju prácu. Nebolo to jednoduché, nové dohody si vyžiadali 43 stretnutí
so zástupcami lekárov. Tie trvali takmer sto
hodín, pričom najdlhšie z nich trvalo skoro
päť hodín. No oplatilo sa, poskytovatelia naše
návrhy prijali.

Podobne sa u nás rodila výhoda Zdravý
úsmev, v rámci ktorej vám vrátime až
100 eur (novým poistencom 50 eur) za
vybrané vyšetrenia u zubárov. Nápad
vytvoriť takúto výhodu sa objavil už
dávnejšie, krátko po tom, čo sme spustili výhodu 200 + 200 eur, v rámci ktorej
vraciame rodičom a deťom doplatky za
lieky až do výšky 200 eur. Premysleli
sme to a spustili, až keď sme si boli istí,
že táto výhoda bude pre vás dostupná
a zrozumiteľná. Opäť sme pridali čosi
navyše – najvyššie platby zubárom.
A nezabudli sme ani na tých, čo k lekárom nechodievajú. Ponúkli sme im
dodatočnú zľavu vo výške piatich percent na všetky tovary a služby, ktoré
sú na najznámejších zľavových portáloch. Stačí si vybrať. Verných poistencov
sme potešili súťažou o hodnotné knihy
s podpismi autorov alebo hlavných hrdinov. Dali sme si záležať a vy ste nám
to oplatili, dostali sme od vás niekoľko
dojímavých listov s poďakovaním.
Práve vaša spätná väzba, skutočnosť, že
si dáte tú prácu a sadnete si za stôl, aby
ste nám napísali pár riadkov cez elektronickú či klasickú poštu, znamená pre
nás najviac. Veľmi si vážime, že s nami
komunikujete a vnímate našu každodennú prácu. To nám dáva chuť zlepšovať sa a prinášať pre vás nové služby.
Peknú jeseň želá

Martin Kultan
generálny riaditeľ
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Rozhovor

Marián Labuda:
Cukrovku dostať nechcem,
stačilo mi ju zažiť u otca

Cukrovka zasiahla Labudovcom do života pred 25 rokmi. Herec Marián Labuda starší
bol spočiatku disciplínovaný pacient. Časom však prestal o svoje zdravie dbať, čím
sa jeho púť na zemi skončila zbytočne skoro. Jeho syn Marián Labuda je dnes tvárou
programu DôveraPomáha diabetikom.
Keď vášmu otcovi zistili lekári cukrovku,
účinkovali ste v Divadle Andreja Bagara
v Nitre. Takže priamy kontakt s otcom diabetikom prežívala najmä vaša mama.
Ako to znášala?
V tom čase som chodieval do Nitry na týždňovky, takže, naozaj, najviac času s otcom trávila
naša mamina. Naučila sa, čo má variť. Ale ona
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ho tak veľmi ľúbila, aj keď v tomto prípade je to
zlé, že mu dovolila aj niečo, čo by ako diabetik
nemal. Keď on sa na ňu tak smutne pozrel, nevedela vždy povedať nie. Ale ku koncu, keď mu
mamina už nič také nekupovala, chodieval do
obchodu na "tajňáša" a kupoval si sám.
Bolo to tým, že nevedel, ako si škodí?

Rozhovor

Určite vedel. Ale niektorí ľudia si myslia, že sú
nesmrteľní. Nepočítal s tým, že zomrie ako
73-ročný - čo je vlastne priemer na Slovensku. Často hovoril mame, že čo budú robiť, keď
budú mať osemdesiat. Nepočítal so skorším
odchodom.
Ovplyvnilo to nejako stravovacie návyky
vašej rodiny?
Viete, že nie? Ja mám, našťastie, ženu, ktorá od
mala inklinovala k správnej životospráve. Dokonca si teraz robíme vlastný chlebík. Viete, aký
dobrý? Ide tam kokosová múka, slnečnicové

jadrá, píniové jadrá. Je to bez lepku a ďalších
ingrediencií, ktoré škodia ľudskému telu. A je
veľmi dobrý.
Čiže sa zdravo stravujete...
Snažím sa. Lenže na tých zájazdoch je to horšie.
Tam si variť na hoteloch nebudem. Stravujem
sa reštauračne. A poznáte to - tie jedálne lístky
sú skoro všade rovnaké. Málokde majú v ponuke zdravé jedlá, chutné šaláty. Ešte v Bratislave je
to dobré, ale vo väčšine reštaurácií po Slovensku máte tie naše typické jedlá. Takže u mňa je
zdravá strava tak pol na pol.
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Rozhovor
Významnú rolu u diabetika
zohráva pohyb.
Tak v tomto môžem byť na seba hrdý, ale mohlo
by to byť aj lepšie. Všade sa snažím chodiť pešo
a na bicykli. Krokomer mi ukazuje tak osem- až
desaťtisíc krokov, čo nie je zlé, ale musím mať
viac. Pretože mám dispozície po otcovi. O to
viac sa musím snažiť. Aj keď žmýkam tričko,
tak neschudnem.

odreninou a modrinou, dorantaný je celý,
ale baví ho to.

Aj v práci máte celkom dosť pohybu, nie?
Určite. Som rád, že som hercom. Lebo sedavé
zamestnanie bez dostatku iného pohybu spôsobuje všetky tieto civilizačné choroby. Chválapánubohu, že mám, nazval by som to, plastické
zamestnanie a mám vďaka nemu dosť pohybu.

Bojíte sa cukrovky?
Mám z nej obavy, nechcem ju dostať. Preto sa
snažím žiť tak, ako som spomínal. A už som
sa aj objednal k doktorovi, nech sa na mňa
poriadne pozrie, či mi tá pliaga nehrozí.

Vediete k zdravému životnému štýlu aj
svoje deti?
Mladší Paťko je športovec, futbalista, on má
štyrikrát do týždňa tréning. Ten keby mohol,
tak je zavesený na plafóne, stále niekde behá,
lieta a neobsedí. On má pohyb v sebe. Starší
syn už je puberťák, ale asi posledné tri roky
sa venuje skejtovaniu. Chodí naň tak štyriaž päťkrát do týždňa. Vždy príde s nejakou

Vedia, že zdravá strava, ktorá im asi v tomto veku ešte nič nehovorí, je tiež dôležitá?
Vedia, ale ešte je to naozaj tak. Ešte im to nič
nehovorí. Starší sa už síce naučil jesť aj nejakú
tú zeleninku, mladší ešte veľmi nie. Ale ono
to príde.

Aj preto ste sa stali tvárou programu DôveraPomáha diabetikom?
Videl som, čo cukrovka dokáže urobiť s človekom, a myslím si, že by o nej ľudia mali viac vedieť. Je dôležité, aby si každý pacient uvedomil,
že cukrovka je tichý, pomalý zabijak. Chcem, aby
sa tu šírila väčšia osveta. A ak tomu môžem trochu pomôcť, tak budem iba rád. Verím, že s pomocou Dôvery a dôslednej edukácie sa s ňou dá
bojovať a dosiahnuť uspokojivé výsledky.

Marián Labuda
Narodil sa 27. februára 1974 v Bratislave. Študoval herectvo na bratislavskom konzervatóriu. Hneď po jeho ukončení prijal ponuku účinkovať
v Divadle Andreja Bagara v Nitre a v ďalšom štúdiu nepokračoval. Dnes
je hercom Divadla Astorka Korzo´90 a Divadla Aréna, hral vo viacerých
filmoch i v rozprávkach, účinkuje i v seriáloch, v dabingu a v ďalších
TV projektoch. Je ženatý, má dvoch synov.
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Rozhovor
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Krajšie
nemocnice
vďaka
Dôvere

Nová recepcia
vo svidníckej
nemocnici
Už aj v nemocnici Svet zdravia vo
Svidníku získajú pacienti a návštevníci nemocnice všetky potrebné informácie na jednom mieste.
Nemocnica tu vybudovala novú
modernú recepciu, ktorá slúži ako
miesto prvého kontaktu
Recepcia pripomína skôr hotelovú recepciu ako bežnú vrátnicu,
na ktorú sme z našich nemocníc
zvyknutí. Novinka si vyžiadala celkovú investíciu v hodnote 10-tisíc
eur. Ide už o desiatu recepciu hotelového štandardu v sieti nemocníc Svet zdravia, ktoré vznikli vďaka finančnej podpore Dôvery. Vo
všetkých nemocniciach, kde bola
vybudovaná, sa už od prvých dní
po predstavení potvrdilo, že pacienti
túto službu veľmi privítali a že tento
typ recepcie by mal byť prirodzenou
súčasťou každej nemocnice.

riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník Slavko
Rodák, generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan
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Nová recepcia poskytuje návštevníkom informácie o prevádzke
nemocnice, rozsahu zdravotnej
starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o dopravnej
zdravotnej službe či o službách
zdravotnej poisťovne Dôvera. Zamestnanci tiež pomôžu pri orientácii v nemocnici či pri riešení
krízových situácií.

Podporujeme

Komunitné miestnosti pre pacientov
v trebišovskej nemocnici
Nemocnica Svet zdravia Trebišov
počas letných mesiacov búrala a rekonštruovala svoje priestory a v septembri oficiálne otvorila svoje prvé
komunitné nemocničné miestnosti.
Ide o pilotný projekt dlhodobej spolupráce Dôvery a siete nemocníc
Svet zdravia. Pacienti v nich nájdu
priestor, kde môžu relaxovať s knihou alebo hudbou či tráviť čas s príbuznými v príjemnom prostredí.
Nová komunitná miestnosť na
onkologickom oddelení poskytuje
hospitalizovaným pacientom najmä súkromie a priestor na trávenie času v príjemnom prostredí, na
relax pri čítaní knihy či počúvaní
hudby, rozhovory s rodinou či psychológom. Komunitná miestnosť
na psychiatrii bude slúžiť hlavne na
nácvik relaxačných techník, zlepšovanie kognitívnych schopností,
muzikoterapiu, psychosociálnu rehabilitáciu či budovanie vnútornej
motivácie pacientov, ktorí sa ocitli
v ťažkých životných situáciách.

primátor Trebišova Marek Čižmár, riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Trebišov Juraj Bazár,
generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan

Pacienti v izbách nájdu klasické
i polohovateľné kreslá, knižnicu,
interaktívnu stenu, HiFi súpravu či
kávovar.
Ak sa nový pilotný projekt stretne
u pacientov s úspechom, komunitné miestnosti sa budú postupne
vytvárať aj v ďalších nemocniciach.
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Podporujeme

Vynovené detské oddelenie
v Považskej Bystrici
V spolupráci so Združením Osmijanko sme vynovili už 46. detské oddelenie. Tento raz sme
zavítali do Považskej Bystrice, kde priestor prešiel komplexnejšou renováciou stien a sklenených plôch medzi stenami.
Detské oddelenie v Považskej Bystrici už nutne potrebovalo renováciu. Na oddelení, ktoré
dlhé roky slúži detským pacientom, sme vo
všetkých izbách, vyšetrovniach aj v spoločných priestoroch zrenovovali steny, upravili
nátery a oživili ich farebnými obrázkami,
ktoré deti potešia aj rozptýlia. Okrem toho
sme sa postarali aj o výmenu sklených plôch
medzi izbami, ktoré boli v zlom stave, pričom
celková investícia sa vyšplhala na 18-tisíc
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eur. Stavbári a maliari strávili na oddelení
letné mesiace, pretože práve tie sú na takúto
renováciu ideálne. Detských pacientov je tu
vtedy najmenej.
Na odovzdaní nechýbali ani zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos
Clowndoctors, ktorí deti na oddelení pravidelne navštevujú a spríjemňujú im dlhé dni bez
kamarátov a rodiny.

poverený riadením Nemocnice
s poliklinikou Považská Bystrica Igor
Steiner, riaditeľka Združenia Osmijanko
Jana Pecsérke Kubranská, generálny
riaditeľ Dôvery Martin Kultan

„Z prieskumov, ktoré každoročne robíme medzi
pacientmi, často vyplýva, že je to práve zastaraný vzhľad nemocníc, ktorý im prekáža pri
návšteve zdravotníckych zariadení. Niet sa čo
čudovať, veď väčšina nemocníc na Slovensku
slúži pacientom už desaťročia bez výraznejších
investícií do ich obnovy. Dlhodobo hľadáme
spôsoby, ako priestory v nich meniť na modernejšie, kde sa pacienti budú cítiť príjemnejšie,“
zhodnotil Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera.
V tomto roku sme vymaľovali priestory detského oddelenia v nemocnici v Liptovskom Mikuláši a Kliniku detí a dorastu v Detskej fakultnej
nemocnici v Košiciach. Do konca roka vďaka
nám ožije aj detské oddelenie v nemocniciach
vo Veľkom Krtíši a v Piešťanoch.

Nový komunikačný
systém v dunajskostredskej nemocnici
Pacienti, ktorí potrebujú pomoc
sestry, si ju už dokážu privolať
z ktoréhokoľvek miesta a veľmi
jednoducho, prostredníctvom
svojho náramku na ruke. Nový
komunikačný systém zaviedli
v Nemocnici Dunajská Streda,
ktorá patrí do siete Svet zdravia.
Sestra vďaka komunikačnému
systému pritom presne vie, ktorý pacient jej pomoc potrebuje.
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Výhody

Ste zdravý. Tak načo vám
je zdravotná poisťovňa?
Povieme vám
Láka vás cestovanie, túžite po dovolenke, chcete si dopriať wellness, oddych alebo starostlivosť o zdravie? Pomôžeme vám dopriať si viac za menej peňazí a zistíte, že zdravotná
poisťovňa vie byť pre vás užitočná aj vtedy, keď nesedíte v čakárni pred ambulanciou.
Poistenci Dôvery môžu získať výhodnú ponuku ešte výhodnejšie. Majú totiž dodatočnú
päťpercentnú zľavu na všetky z približne 2 500 ponúk na zľavových portáloch ZľavaDňa,
SlevaDne a Boomer.
Dodatočnú zľavu môžete využiť koľkokrát
chcete, počet nie je nijako obmedzený. Po tom,
ako vybranú ponuku vložíte do košíka, sa vám
z pôvodnej ceny so zľavou odpočíta dodatočná
päťpercentná zľava a vy presne uvidíte, koľko
ste ušetrili. Po úhrade dostanete do emailovej
schránky zľavový kupón.
Pýtate sa, prečo zdravotná poisťovňa ponúka dodatočnú zľavu na nákupy? Odpovedá

Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb
poistencom: „Uvedomujeme si, že mnohí
poistenci sa o ponuky zdravotných poisťovní zaujímajú až vtedy, keď majú zdravotný
problém. Aj to iba, ak je to potrebné. Poistenci,
ktorí majú to šťastie, že problémy so zdravím
nemajú, môžu mať pocit, že na zdravotnej
poisťovni nezáleží. To však nie je pravda. Dôvera myslí aj na nich a týmto benefitom im
pomôže ušetriť ešte viac.“

Vyberte si z viac ako 2 500 zľavnených ponúk a získajte
dodatočnú zľavu 5 percent na www.dovera.sk/benefitsystem.

Rodinná dovolenka
v Nízkych Tatrách
z pohodlia hotela
AVENA
RELAX
131 €
HOTEL*** odBežná
cena

Biolampy - účinná
svetelná terapia
na rôzne
zdravotné
problémy

239 - 409 €
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od

94 €

Bežná cena
390 - 490 €

Revolučná laserová
operácia očí
overenou
metódou
LASEK

318 €

Bežná cena
431 €

dovera.sk/extrazlavy

DÁVAME VÁM VIAC
EŠTE

Y
V
A
Ľ
Z
E
I
VÄČŠ OVÝCH
NA ZĽAV OCH
PORTÁL

Bližšie informácie získate
na www.dovera.sk/extrazlavy

Výhody

100
eur
na ošetrenia zubov
Kto by nechcel mať pekný úsmev so zdravými zubami? My vám k nim pomôžeme. Od
1. januára 2019 môžete využiť novú výhodu Zdravé zuby. Vrátime vám doplatky za
ošetrenie u zmluvného zubára a tak vás odmeníme za vernosť. Tým, ktorí sú u nás
poistení viac ako rok, prispejeme na zuby štyrikrát po 25 eur, dokopy 100 eur ročne.
Ostatným dvakrát po 25 eur, teda dokopy 50 eur.
Vlani absolvovali naši poistenci viac ako 3 milióny
vyšetrení u svojich zubárov
a my sme za to zaplatili viac
ako 35 miliónov eur. Išlo
o zákroky, ktoré sú hradené
z verejného zdravotného poistenia, napríklad preventívne
prehliadky, akútne vyšetrenie,
injekčná anestéza, odstránenie zubného povlaku alebo
kameňa, ošetrenie zubného
kazu či vytrhnutie zubu.
Zubár niečo stojí
Vyšetrenie u zubára sa málokedy zaobíde bez doplatkov,
preto sme sa rozhodli prispieť
vám na najčastejšie zákroky
v zubárskom kresle, najmä
na ošetrenie zubného kazu
plombami a dentálnu hygienu. Zoznam výkonov spolu
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s presnými kritériami nájdete
na našom webe.

absolvovať dentálnu hygienu
častejšie než jedenkrát za rok.

Rozdelenie platieb
Platby sme rozdelili na 4 x 25
eur, respektíve 2 x 25 eur na
odporúčanie samotných stomatológov. Upozornili nás, že
niektoré vyšetrenia je možné
absolvovať len s odstupom
času. Príkladom je ošetrenie
zubného kazu a poskytnutie
dentálnej hygieny počas jednej návštevy zubnej ambulancie. Pri ošetrení zubného
kazu môže dôjsť ku podráždeniu a krvácaniu z ďasien,
čo znemožňuje poskytnutie
kvalitnej dentálnej hygieny
hneď po ošetrení kazu. Lepšie
je teda dentálnu hygienu odložiť o pár dní. Rovnako to platí
pri odporúčaní stomatológov

Preventívna prehliadka je
podmienkou
Pomáhame teda tým,
ktorí chodia k zubárovi častejšie a k svojmu chrupu sa
správajú zodpovedne. K zodpovednému prístupu určite
nepatrí ignorovanie preventívnej prehliadky, ktorú by
mali dospelí absolvovať raz
ročne, deti dvakrát za rok.
Podľa našich údajov chodí na
preventívnu prehliadku sotva
každý druhý dospelý poistenec. Aj to sa snažíme zmeniť,
preto je účasť na preventívnej
prehliadke v predchádzajúcom roku podmienkou pre
čerpanie benefitu v nasledujúcom roku.
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Postup, ako si uplatniť
výhodu Zdravé zuby
Absolvujte preventívnu prehliadku u svojho zubára ešte tento rok.
Overte si, či má váš zubár zmluvu s Dôverou.
Najneskôr v deň ošetrenia požiadajte o uplatnenie benefitu vyplnením
jednoduchého oznámenia vo svojej Elektronickej pobočke.
Vytlačte si žiadosť a zoberte si ju k svojmu zubárovi.
Zaplaťte zubárovi za ošetrenie a dajte si potvrdiť žiadosť.
Doručte potvrdenú žiadosť s dokladom o zaplatení (účtovný doklad) do Dôvery
prostredníctvom Elektronickej pobočky ako fotku alebo scan.
O pár dní vám Dôvera pošle peniaze na účet.
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Podporujeme

MEDICI SI SKÚŠALI, AKO
FUNGUJE SKUTOČNÁ
NEMOCNICA
Aké je to byť pri pôrode či asistovať pri operácii - aj to si celý tento týždeň skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt.
V štyroch nemocniciach na východe Slovenska sa konal Letný camp medikov.
V Michalovciach, Trebišove, Humennom a vo Vranove nad Topľou si študenti
skúšali prácu lekára. V tímoch pritom pracovali na súťažnom zadaní a piati
medici si domov odniesli i víťazné poháre.
„Oproti prvým ročníkom, keď
medici prichádzali na letný
camp najmä zo zvedavosti,
má už dnes táto akcia svoje
meno. Študenti sa hlásia, aby
sa medzi lekárskymi tímami
naučili veľa nových vecí a videli, ako vyzerá reálna praktická medicína. Takú možnosť
často počas štúdia nemajú,“
hovorí generálny riaditeľ siete
nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare MUDr.
Vladimír Dvorový.
Na dvadsiatku vybraných študentov, ktorí sa rozhodli v lete
obetovať časť prázdnin a venovať sa štúdiu, počas celého
týždňa čakala prax, odborné
workshopy a prednášky. Každý deň po skorom budíčku
vyrážali v štyroch tímoch zo
Zemplínskej Šíravy do jednej
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z okolitých nemocníc Sveta
zdravia. Už o ôsmej ráno začínali praxovať na rôznych oddeleniach. V Michalovciach
navštívili centrálne operačné
sály a urgentný príjem, v Trebišove zase pracovisko očnej
jednodňovej zdravotnej starostlivosti, otorinolaryngológie
či chirurgický klaster. Zúčastnili sa na operáciách a mohli
lekárom aj asistovať.
V Humennom medici zavítali
na novorodenecké a ortopedické oddelenie či sledovali
operačný zákrok, pri ktorom
sa vymieňal poškodený kĺb za
umelý. Vo Vranove nad Topľou zase napríklad zažili skutočný pôrod. V nemocniciach
si v rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať
a resuscitovať novorodenca,
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na kuracom stehne, ako zašiť ranu. Riaditelia nemocníc
a primári oddelení študentom
ukázali aj iné časti nemocnice
a medici sa mohli zúčastniť
na operáciách podľa vlastného výberu. Program sa do
veľkej miery prispôsoboval
záujmu študentov.
Po celom dni v nemocniciach
medikov čakali ešte večerné
prednášky aj na nemedicínske
témy. Diskutovalo sa o tímovej spolupráci, o inováciách
v zdravotníctve, jeho financovaní a tiež o bezpečnosti
pacienta a kvalite zdravotnej
starostlivosti.
Na campe tak mali študenti
možnosť s odborníkmi diskutovať aj o tom, ako slovenské
zdravotníctvo posúvať ďalej.

Podporujeme
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Vysoký tlak vás môže zabiť,
nemávnite nad ním rukou
Mŕtvica, infarkt, kôrnatenie tepien, poškodenie zraku, poruchy pamäti či zlyhávanie
obličiek. To všetko si môžete privodiť, ak máte vysoký krvný tlak.
Vysoký tlak nebolí, no zabíja.
Môžete ho mať bez príznakov aj celé roky. Nie je ojedinelé, že lekári ho odhalia
až pri väčšom zdravotnom
probléme. Na druhej strane
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je mnoho pacientov, ktorí
o tom, že ich tlak krvi je dlhodobo vyšší, vedia, ale ho
podceňujú. Nepovažujú ho
za vážne ochorenie. Opak je
však pravdou.
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Vysoký tlak zrýchľuje proces
aterosklerózy. Je to ochorenie,
pri ktorom dochádza k usadzovaniu cholesterolu na stenách tepien a k vzniku sklerotických plátov. Tie následne

Dá sa mu
však predísť:
Buďte fyzicky aktívny
Minimálne 30-60 minút denne sa venujte
takej fyzickej aktivite, pri ktorej sa ľahko
zadýchate či zapotíte.
Jedzte zdravo
Vo vašej strave by mala prevažovať zelenina, ovocie, ryby, strukoviny a orechy.
Nesoľte zbytočne
Snažte sa obmedziť solenie na minimum.
Jedlo môžete zaujímavo dochutiť i bylinkami. Skúste si vychutnať pravú chuť potravín.
Nejedzte polotovary
Obmedzte konzumáciu jedla z pripravených polotovarov. Snažte sa vyhnúť rýchlemu občerstveniu. Všetky tieto formy často
obsahujú väčšie množstvo tuku a soli.
Snažte sa schudnúť
V prípade, že máte nadváhu, snažte sa
schudnúť. Váš BMI (body mass index, BMI
= hmotnosť v kg/výška v cm) by mal byť
v intervale 20 až 25.
Nefajčite
Nefajčite a vyhýbajte sa zafajčeným
priestorom.
Alkohol len s mierou
Obmedzte pitie alkoholu na minimum.
Nestresujte sa
Snažte sa vyhýbať stresu, respektíve sa ho
naučte zvládať. Pomôže vám pravidelný
pohyb, joga, meditácia, viac času na seba
a svojich najbližších či priateľov.

Zdravie

môžu blokovať až úplne zamedziť
toku krvi a spôsobiť tak spomínanú
mŕtvicu, srdcový infarkt a ostatné
životu nebezpečné komplikácie.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií zistia vysoký krvný
tlak ročne viac ako 30-tisícom Slovákov. Najrozšírenejšou skupinou,
ktorá trpí hypertenziou, sú ľudia od
45 do 64 rokov. Nevyhýba sa však
ani mladším ročníkom. O hypertenzii hovoríme, ak hodnoty tlaku krvi
dosahujú 140/95 mmHg a viac. Prvá
(vyššia) hodnota udáva systolický
krvný tlak. Ten sa vytvára pri sťahoch
srdca a pumpovaní krvi do tepien.
Druhá (nižšia) hodnota označuje
diastolický tlak, keď srdce vzápätí
ochabne. Čím vyššie sú hodnoty
systolického a diastolického tlaku,
tým viac škodia cievam a srdcu.
Za chorobu môže
aj životný štýl
Čo je príčinou hypertenzie? Vo
väčšine prípadov to nie je možné
presne určiť. Ide o kombináciu viacerých faktorov. Na jej vznik majú
vplyv okrem genetiky aj nadváha,
obezita, zvýšená konzumácia soli,
alkoholu, fajčenie, sedavý spôsob
života, ale aj dlhodobý stres. V týchto prípadoch hovoríme o primárnej
hypertenzii, ako o chorobe nesprávneho životného štýlu. Naopak, sekundárna hypertenzia je dôsledkom
iných srdcovo-cievnych, neurologických, metabolických a ďalších
ochorení pacienta.
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Zdravie

Ako si správne
zmerať krvný tlak?
Srcovo-cievne ochorenia patria medzi hlavné príčiny úmrtí. Dlhodobo zvýšený krvný tlak (hypertenzia) je rizikovým faktorom ďalších ochorení, ako napríklad srdcového infarktu, mozgovej
mŕtvice a poškodenia srdca či iných orgánov, vrátane obličiek, mozgu a pľúc. Preto je meranie
krvného tlaku súčasťou preventívnych lekárskych vyšetrení. Krvný tlak sa dá odmerať aj doma,
s pomocou plne alebo poloautomatických tlakomerov.
Krvný tlak, vyvíjaný krvou na steny ciev, vzniká sťahom komôr srdca. Systolický krvný tlak
je meraný počas systoly, teda vo fáze sťahu
srdca a pri vypudení krvi do krvného obehu.
Naopak, diastolický tlak je meraný vo fáze plnenia komôr, keď je srdcový sval uvoľnený a tlak
vyvíjaný na stenu tepien je najnižší.
Za optimálny sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie považuje tlak 120/80 mmHg.
O hypertenzii prvého stupňa hovoríme, ak je
systolický tlak vyšší ako 140 mmHg alebo diastolický tlak vyšší než 90 mmHg. Naopak, nízky
krvný tlak, odborne nazývaný hypotenzia, je
charakteristický hodnotami tlaku pod 100/60
mmHg u žien a pod 110/70 mmHg u mužov.
Lieky, tehotenstvo, cukrovka.
Čo ešte vplýva na krvný tlak?
Krvný tlak sa počas dňa mení. Jeho hodnoty bývajú zvyčajne najvyššie ráno. Klesá
v spánku, naopak, zvýšiť sa môže pri návšteve
ordinácie lekára, keď hovoríme o syndróme
bieleho plášťa. Časté je aj zvýšenie krvného
tlaku u tehotných žien. Vtedy je mimoriadne
dôležitá jeho pravidelná kontrola, pretože
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zvýšený krvný tlak môže mať negatívny vplyv
na vývoj plodu. Ak sú vaše cievy zúžené, trpíte arteriosklerózou alebo cukrovkou či ochorením obličiek, domáce výsledky merania
tlaku môžu byť skreslené. Preto sa v týchto
prípadoch odporúča konzultácia zdravotného stavu s lekárom a zvolenie správneho
postupu merania krvného tlaku.
Čo všetko tlakomery dokážu?
Vďaka plne alebo poloautomatickým ramenným tlakomerom môžu mať pacienti spoľahlivý
prehľad o hodnotách svojho krvného tlaku.
Presnosť, s akou tieto tlakomery merajú, je potvrdená zvyčajne viacerými inštitúciami (napríklad Európska spoločnosť pre hypertenziu,
Britská spoločnosť pre hypertenziu). Správna
veľkosť manžety a jej tvar sú však kľúčové pre
správne meranie krvného tlaku.
Zápästné tlakomery slúžia na meranie krvného tlaku na zápästí a sú vhodné predovšetkým pri cestovaní.
Dominika Trgová,
farmaceutická laborantka z lekárne Dr.Max v Trenčíne

Zdravie

Zásady, ktoré by
ste mali dodržiavať
Na krvný tlak môže vplývať viacero
faktorov, ako napríklad fyzická námaha, užívanie liekov alebo stres. Preto by
malo meranie krvného tlaku prebiehať
vždy v rovnakej fáze dňa a približne za
rovnakých podmienok.
Ak pociťujete nutkanie na močenie, zájdite si na toaletu. Plný močový mechúr
môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku
a skresliť výsledky merania.
Pred samotným meraním zostaňte aspoň 5 minút v pokoji. Ešte dlhšie, približne hodinu pred meraním, nefajčite
a nepite kávu.
Merať je najlepšie na obnaženom nadlaktí (ramene).
Je možné použiť ľavé aj pravé rameno,
dlhodobo by sa však malo meranie robiť na tom ramene, na ktorom bývajú
namerané vyššie hodnoty.
Z ramena odstráňte všetok tesný odev.
Pri meraní nie je potrebné vyzliekať napríklad tenkú košeľu, pretože tlakomer
dokáže merať aj cez tenkú vrstvu oblečenia. Rukávy by ste nemali vyhŕňať, aby
ste nepriškrtili cievy.

Manžetu upevnite na rameno, približne
1 - 2 centimetre nad lakťový ohyb. Hadička z manžety by mala smerovať do
stredu predlaktia.
Pri meraní seďte vzpriamene, ruka by mala
byť opretá o stôl alebo o inú podložku.
Obe dolné končatiny majte opreté o zem,
neprekrižujte nohy.
Pri meraní tlaku na zápästí držte manžetu na úrovni srdca (ruku si položte na
hrudník).
Počas merania by ste nemali rozprávať
ani sa hýbať.
Pri nasadení manžety a ovládaní prístroja
postupujte podľa návodu výrobcu, ktorý
je súčasťou balenia tlakomeru.
Ďalšie meranie nerobte hneď po skončení, ale počkajte aspoň minútu, aby sa
cievy pripravili na nové meranie.
Výsledok merania spolu s dátumom
a časom si zapíšte do prehľadnej tabuľky.
Krvný tlak meriame trikrát a smerodajný
je priemer z druhého a tretieho merania.
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Poradňa

Pozor, aby ste sa nestali otrokom
vlastného mobilu. Prečítajte si pár tipov
Prešla celá dekáda, odkedy máme k dispozícii vysokorýchlostný internet a niečo viac ako pol
dekády od masívneho prieniku smartfónov do našich životov. Práve tie tvoria zlom v záťaži
na psychiku dospelých. Stále sme neprišli na to, ako si udržať čistú hlavu v informačnom
a komunikačnom pretlaku, ktorý sa na nás denne valí. Zahltenosť informáciami nás núti
určovať si priority a skúšať rôzne stratégie. Vypnuté zvonenie, mobil na dne kabelky, robíme
to už dnes, mnohí spôsobom pokus-omyl. Mnohým z nás však podnety z mobilov, sociálnych
sietí či rôznych aplikácií prerastajú cez hlavu.
Soňa (31): Ani na dovolenke nemám pokoj od
množstva komunikácií.
Ludia mi stále čosi píšu.
Keď viem, že mám správu,
a neprečítam si ju alebo
neodpíšem, som nervózna
a vôbec si neoddýchnem.
Uvažujem nad radikálnou
zmenou, vypnem si dáta
a budem bez internetu.
Odstrihnúť sa od práce a tlaku
je zmyslom dovoleniek. Ale pri
cinkajúcich správach a notifikáciách je to náročnejšie. Slovo dovolenka je odvodené od
slova dovoliť si. Ste nervózna,
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keď neodpisujete, čo vypovedá aj o vašej slušnosti v prístupe k ľuďom. Nebolo by príjemné niekoho ignorovať tvárou
v tvár. Pravdou však je, že na
dovolenku by za vami neprišli
naraz piati kolegovia či známi, aby sa s vami rozprávali
na pláži či pri tenise.
Nezabúdajte, že je možné, že
viacerí ľudia sa cítia podobne
ako vy. Sú preťažení notifikáciami a nereagovanie na rôzne cinknutia okamžite teda
už možno nevnímajú ako
nekorektnosť, ale naopak,
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ako prejav starostlivosti
o vlastné duševné zdravie.
Rozhodne by to tak vnímali,
keby ste im to citlivo a jasne
vysvetlili. Svojich známych
môžete naučiť, že im odpíšete vždy až vtedy, keď sa sama
rozhodnete.
Pracovné aj súkromné komunikovanie je vaše rozhodnutie
a odráža rešpektovanie vlastných hraníc aj asertivitu. Digitálna a online dostupnosť ich
síce výrazne preveruje a dáva
im zabrať, ale dá sa na tom
pekne pracovať.

Poradňa

Pár tipov, ako sa neutopiť v mori informácií
Prevencia je cesta
Vypnúť by ste mali vedieť každý deň, nie až
vtedy, keď ste vyhoreli. Všetko, čo robíte, je až
z 95 percent otázkou zvyku, komfortnej zóny
a práce s vlastnou úzkosťou. Keď chcete zaviesť
nové zvyky, oplatí sa spísať si ich. Musia byť
jasné, splniteľné, ich vízia príjemná a vo vašich
vlastných očiach opodstatnená.
DUCHAPRÍTOMNOSŤ, BDELOSŤ.
Čo to znamená?
Namiesto nutkavého a neuvedomelého robenia všetkého hneď a naraz si môžeme osvojiť
prax „bdelého a zámerného konania“. To znamená, že sa sami rozhodnete, kedy sa plne
sústredíte na prácu, kedy na oddych, kedy
budete plne komunikovať (aj elektronicky).
K tomu je treba byť zručnejším pozorovateľom
svojich potrieb, impulzov, v ideálnom prípade aj emócií, stavov a myšlienok. Môže vám
v tom pomôcť aj sprevádzanie odborníkom,
psychológom.
NAPLÁNUJTE SI DEŇ
Naplánujte si svoje pracovné a voľnočasové
aktivity na daný deň. Presne si určite, kedy idete vybavovať pracovné komunikácie, emaily
a kedy sa budete plne venovať svojim účtom
na sociálnych sieťach. Vypnite si notifikácie
v mobile. Majte svoj deň pod kontrolou a robte
to, pre čo sa rozhodnete vy.
Nezabudnite VYVAŽOVAŤ
Máte v živote rôznorodé aktivity online
a offline? Spravte si ich revíziu. Porovnajte
pomer fyzických a intelektuálnych činností,
pobytu v kolektíve a koľko času trávite len
sám so sebou, ako dlho ste online a ako dlho
bez prístupu k internetu. Nezabudnite na

oblasti: umenie, kultúra, príroda, spiritualita,
tvorivosť aj podnetové vákuum.
SPÁNKOVÁ A REGENERAČNÁ ZÓNA
Vytvorte si miesto na oddych, na ktorom budete vedieť vypnúť fyzicky aj mentálne a bez
digitálnych technológií. Či to bude spálňa,
alebo balkón, je na vás. Buďte retro, kúpte
si klasický budík. Čas na ranné vstávanie si
nenastavujte na mobile, vyhnete sa nutkaniu pozerať si sociálne siete pred spánkom
aj modrému svetlu z displeja. To ovplyvňuje
nervový systém a bdelosť a blokuje úplnú regeneráciu tela. Preto by ste sa mu mali vyhnúť
aspoň hodinu pred spánkom.
NIE STE TAK DÔLEŽITÝ AKO SA ZDÁ
Neurazte sa, ale je to tak. Nemusíte na všetko
reagovať hneď. Nie je to znakom lajdáctva, ale
práve naopak, znakom zrelosti a asertivity. Sám/
sama sa rozhodnite, kedy odpíšete. Povedzte to
aj ostatným, aby vedeli, čo od vás môžu čakať
a možno sa vami budú aj inšpirovať.
MENŠIE ZMENY AJ RADIKÁLNE PÔSTY
Nové pravidlá zavádzajte do každodennosti
podobne ako zdravú stravu. Aj v rámci nej je
pravidlom striedmosť, ale raz za čas aj väčšia
očista. Jarné pôsty sú predsa tradičné od nepamäti. V každom prípade to však robte s láskou
a rešpektom k sebe samému.

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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Výhody

Objednávkový systém u vás boduje
Už k 300 lekárom vo vybraných regiónoch sa môžete bezplatne objednať na presný čas
vďaka Dôvere. V prieskume spokojnosti obstála služba DôveraPomáha nečakať na jednotku.
Prieskum ukázal, že s bezplatným objednaním sa k lekárovi je spokojných 84 percent
opýtaných. Teda 661 z celkovo 787 pacientov. Za najväčšie plusy považujú zrušenie
vysedávania v čakárni, pohodlnosť systému
a možnosť výberu termínu.
„Som invalidná dôchodkyňa a nemusím čakať

u lekára. Chodila som na šiestu ráno na autobus, aby som stála medzi prvými na výdaj
časeniek. Teraz idem k lekárovi na trinástu
hodinu a presne vtedy ma aj zoberú,“ chváli
službu pacientka z prieskumu. Tak ako ostatní, vysoko ocenila aj SMS pripomienku, ktorú
systém posiela pacientom na pripomenutie
dohodnutého termínu.

Na presný termín vás môže priamo objednať všeobecný
lekár alebo sa objednáte sami na čísle kontaktného centra
0850 850 888.
24

J E S E Ň 2 018

Poskladajas!i
tučniak

Pre deti
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Recept

Orechová nátierka
Potrebujeme

Postup:

• 200 g vlašských orechov
• cca 8 - 10 ks sušených paradajok
naložených v oleji
• 1 menšiu cibuľu
• olej z paradajok alebo olivový olej
• soľ
• petržlenovú vňať
• cca 1 PL citrónovej šťavy (nemusí byť)

1. Cibuľu nakrájam na drobno a zalejem cca
2 polievkovými lyžicami oleja, v ktorom sú
paradajky naložené (alebo použijem olivový
olej). Nechám aspoň pol hodinku postáť.
2. Vlašské orechy rozmixujem v kuchynskom
robote so sekacím nožom. Postupne pridám
naloženú cibuľu (aj s olejom) a sušené paradajky.
3. Petržlenovú vňať nasekám na drobno a pridám k nátierke. Opäť rozmixujem.
4. Podľa toho, akú chcem mať nátierku hustú,
prilievam olej z paradajok (alebo olivový olej).
5. Dochutím soľou, prípadne pár kvapkami citrónovej šťavy.

Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.
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Tajnička
Pomôcky:
Iola, EAK, Abi,
Eneida, Anka,
balata, id, Ur

Neudieraj

Osobné
zámeno

Začiatok
tajničky

Solmizačná
slabika

Remíza
v šachu

Zákonník práce

Ponáraj
(kniž.)

Dcéra kráľa
Euryta

Básnické dielo
Vergilia
Ázijský sokolík
Autor:
Jozef Blaho

Stenový
výstupok
(archit.)

Pokračovanie
tajničky

Alebo (bás.)

Chodba v bani

Na,
po anglicky

Samuelov
druhý syn
Krídlo (odb.)

Tropický
jašter

Kanadský
spevák

Velikán
Strach

Zolov
román

Vrch na Islande
Porozbíjaj

Telovýchovná
jednota

Moderný
(hovor.)

Talianska
balada

Epocha kriedy

Film s Elánom
Japon. ostrov

Hrdina (zastar.)

Zápal sliznice

Gén, idant

MPZ áut Kene

Bystrina

Dravý nočný
vták

Splietaj
Značka decibela

Hrádza na
vodnom toku

Ples
(hovor.)

Francúzsky
sochár

Ozvena

Japonský
dramatik

Odejú

H. mesto
Sumerov

Zdraví hosťa

Koniec
tajničky

Mesto
v Uruguaji

Čistilo praním

Znenie tajničky nám zasielajte najneskôr do konca novembra 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 zaujímavý darček.
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dovera.sk/zuby
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DÁVAME VÁM
DÔVOD NA ÚSMEV
Bližšie informácie a kompletné kritériá získate
na www.dovera.sk/zuby

