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Editoriál
sami. No stále platí, že aj oni majú nárok na
zdravotnú starostlivosť. Jedným dychom
dodávam, že rovnako tak majú povinnosť
platiť si zdravotné odvody, respektíve mal
by to za nich aspoň dočasne robiť štát.

Milí čitatelia,
ak dovolíte, začnem otázkou: Aj vy ste pookriali?
Zimu strieda jar, slnko začína hriať, nielen svietiť
a príroda naberá jarnú zelenú farbu. No na horách
sa ešte drží sneh a v noci býva mráz, čo mi pripomína, že najviac sa z príchodu jari tešia okrem
záhradkárov naši spoluobčania bez domova.
Veru, zima je pre bezdomovcov najťažším obdobím, lebo sú odkázaní na pomoc od iných.
V teplejších mesiacoch sa vedia pretĺcť aj sami,
s príležitostným nocľahom, no v zime potrebujú
aj oni teplú polievku a posteľ. A nielen to. Potrebujú aj zvýšenú zdravotnú starostlivosť, pretože
sa rýchlejšie podchladia a ich zdravotný stav sa
celkovo rýchlejšie zhoršuje.
Každú liečbu, ktorú dostanú, každý odvoz sanitkou však musí niekto zaplatiť. Zámerne píšem,
že niekto, lebo oni si ju neplatia, keďže nemajú
žiaden oficiálny príjem a neplatia si ani zdravotné
odvody. Súdny človek by čakal, že sa o nich postará štát a, podobne ako za študentov, dôchodcov a mamičky na materskej dovolenke, bude za
bezdomovcov platiť zdravotné odvody.
Žiaľ, nie je to tak. Sú nielen bez domova a bez
peňazí, ale aj bez ochrannej ruky štátu. Iste, mohli
by sme viesť diskusiu, či si za to vlastne nemôžu

Treba o tom hovoriť, upozorňovať na tento
stav a teší nás, že si to všimli aj niektoré
médiá. Od myšlienok a slov je k činom
zväčša ďaleká cesta. Je zrejmé, že problém
bezdomovcov sa medializáciou okamžite
nevyrieši. Preto sme spoločne so sieťou
lekární Dr.Max pre jednu z najväčších
nocľahární v Bratislave zabezpečili zdravotnícky materiál.
Pri vykladaní krabíc s obväzmi, vitamínmi
a inými užitočnými vecami sme si uvedomili, že ani toto nestačí a treba pomôcť
aj inak. A tak sme v jeden februárový deň
dopoludnia nakúpili všetko. Drevo, viac
ako 13 kilogramov bravčového mäsa, 30
kíl zemiakov, šesť kíl cibule, cesnak a ďalšie
suroviny. Pridali sme aj sladkosť navyše,
chlieb a niečo na nátierku na raňajky. Popoludní sme sa rovno z práce vybrali spolu
do nocľahárne Depaul, navarili za kotol
gulášu a pripravili 170 chlebíkov na raňajky.
Keď sme odchádzali, hrial nás dobrý pocit
z konkrétnej pomoci a vedomie, že ju dostali ľudia v núdzi. Ešte by bolo fajn, keby si
ich všimol aj štát. Koniec koncov, len s pomocou celej spoločnosti sa bezdomovci
dokážu vrátiť do normálneho života alebo
sa o to aspoň pokúsiť. Potom je šanca, že
začnú riadne platiť všetky odvody a postupne splácať finančnú podporu od nás
všetkých..

Ingrid Hoferová
riaditeľka Úseku správy a výberu poistného
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Rozhovor

Michal Kucer:

Mnohí si myslia, že práca
zdravotného klauna je jednoduchá
Nato, aby ste mohli niekoho rozosmiať s ľahkosťou, treba veľa študovať, hovorí zdravotný
klaun Michal Kucer. Podobne ako lekári a sestričky aj zdravotní klauni musia poznať
niektoré diagnózy, aby vedeli, ako pristupovať k malým pacientom. Viac o tejto práci sa
dočítate v nasledujúcom rozhovore.
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Rozhovor
Čo vás baví na vašej práci?
Som v prvom rade herec z ´kamenného divadla´, kde je všetko predom naskúšané, dopredu
poznáme svoje konanie a konanie kolegov.
V klaunskej práci pociťujem preto neskutočnú voľnosť. Priamo v izbe s pacientom vzniká
niečo nové, originálne, čo sa nám už nikdy nepodarí presne zopakovať. A to je to, čo ma baví.
Ako ste sa stali zdravotným klaunom?
Prihlásil som sa na konkurz Červeného nosa.
Takmer rok trvali výberové workshopy. Po ich
úspešnom absolvovaní som sa začal zaúčať
priamo v nemocniciach so staršími kolegami. Už päť rokov
som súčasťou východoslovenského tímu zdravotných klaunov.

ponúkajú pacientom možnosť aspoň na chvíľu
zabudnúť na svoje diagnózy, aj na to že sú v nemocnici. Ale v našej profesii sme tu nielen pre
pacientov, venujeme sa aj personálu. Aj oni nás
niekedy potrebujú, aby sme im narušili stereotyp, aj oni sa chcú aspoň na chvíľu pobaviť
a ´odfúknuť si´ od ťažkej reality. Za 15 rokov
existencie občianskeho združenia Červený nos
sa stali klauni neodmysliteľnou súčasťou nemocníc. So zdravotníckym personálom máme
nadštandardné vzťahy, sami nás volajú napríklad k nepríjemnej injekcii. Na tento vzťah som
zvlášť pyšný.
Čo obnáša práca zdravotného klauna?
Mnoho ľudí si myslí,
že práca zdravotného
klauna je jednoduchá.
Prídem, rozosmejem
dieťa a je to. Na to, aby
sme mohli niekoho
rozosmiať s takou ľahkosťou, musíme veľa
študovať. Podobne ako
zdravotnícky personál, aj
my musíme poznať niektoré
diagnózy, aby sme vedeli, ako
správne pristupovať k pacientom,
aby sme nenarobili viac škody ako úžitku.
Okrem toho, každý klaun prechádza rôznymi workshopmi, kde sa učíme najrôznejšie
zručnosti - napríklad žonglovanie, práca vo
dvojici, hra na hudobné nástroje od výmyslu
sveta. To následne vieme použiť pri našej
práci. Samotná klauniáda je výsledok našich
mnohých vzdelávacích workshopov.

Našou najväčšou
silou je to, že
prinášame smiech
na miesta, kde
najviac chýba

Prečo ste si zvolili
klaunské meno
práve Doktor Vasiľ
Motor?
Vasiľ Motor je doktor, ktorý skončil po
absolvovaní medicíny
v garážach pri sanitkách,
kde sa o ne stará. Ak je nedostatok personálu, povolávajú ho
na výpomoc. Inšpiráciu k Motorovi čerpám
zo slávnej dvojice Pat a Mat, ktorí majú podobne ako Motor najlepší úmysel niečo opraviť, a následne všetko pokazia. Meno Vasiľ je
odkaz na moje rusínske korene, a zároveň
je to aj meno, ktoré sa často vyskytuje vo
vtipoch o Rusínoch.
V čom vidíte prínos zdravotných klaunov
v nemocniciach?
Našou najväčšou silou je to, že prinášame
smiech na miesta, kde najviac chýba. Klauni

Ako vyzerá bežný pracovný deň zdravotného klauna?
Na klauniádu sa pripravujem už deň vopred.
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Rozhovor
Skontrolujem kostým, či je čistý, vydezinfikujem rekvizity a hlavne skontrolujem červený
nos. Obvykle mám pred klauniádou iné pracovné povinnosti v divadle. Potom s kolegom
vyrážame do jednej z nemocníc na východnom Slovensku. Tam sa prezlečieme do kostýmu, oblečieme si biely plášť s naším červenonosovým logom a na tvár si ´prišpendlíme´
náš charakteristický červený nos. A už tu stojí
pripravený do služby Doktor Vasiľ Motor s kolegom. Kým začneme našu prácu, vydezinfikujeme si ruky a informujeme sa u personálu, aký
je momentálny stav na oddelení, či môžeme ísť
za všetkými pacientmi, či nemajú nejaké vážne
stavy. Až potom začínajú klaunské vizity na
izbách pacientov. Bežne strávime na oddelení
dve až tri hodiny. Po klauniáde sa prezlečieme,
rozlúčime s personálom a cestou s kolegom
hodnotíme klauniádu.
Čo ak vás dieťa odmietne?
Nosíme biele plášte, aby sme odbúrali u pacientov ´syndróm bieleho plášťa´. Ale na
rozdiel od personálu, ktorý prichádza denne
niekoľkokrát, nás pacient odmietnuť môže.
Vždy pred vstupom do izby najprv zaklopeme
a opýtame sa, či môžeme vojsť. Len zriedka
nás rodič či dieťa odmietne, pretože sa necíti
na veselú návštevu, a my to rozhodnutie akceptujeme. Máme však svoje know-how, ako
prekonať počiatočný strach dieťaťa, a tak nás
nakoniec nechce pustiť z izby.
Okrem najznámejšieho programu - pravidelných klaunských návštev na detských
oddeleniach nemocníc - pôsobíte aj v špeciálnych programoch.
Pred štyrmi rokmi som sa po zaškolení stal aj
zdravotným klaunom pre program Smiech nepozná vek, v rámci ktorého navštevujeme seniorov v domovoch dôchodcov a na geriatriách.
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Mojou srdcovou záležitosťou je však program
pre dlhodobo hospitalizované deti Cirkus
Paciento. Ten bol na Slovensku uvedený
prvýkrát pred desiatimi rokmi. Ide o unikátny
program, keď s deťmi strávime päť intenzívnych dní, počas ktorých s nimi trénujeme
rôzne zručnosti a klaunské kúsky - napríklad
žonglovanie, točenie taniermi, kúzlenie. Na
záver ich čaká veľké vystúpenie, keď sa stávajú hviezdami cirkusu a predvedú za asistencie
klaunov všetko, čo sa naučili.
Takže vtedy uprostred nemocnice
vyrastie cirkus?
V podstate áno. Na nemocničných onkologických či psychiatrických oddeleniach má
podobu cirkusového portálu, ale v letných
mesiacoch s Cirkusom Paciento hosťujeme
vo väčších liečebných zariadeniach, napríklad v Kováčovej či v Smokovci. Tam v areáli
vedľa liečebne postavíme skutočné cirkusové
šapitó, kde trénujeme s deťmi. A na záverečnom vystúpení nechýba ani cirkusová kapela.
V publiku sedia ostatní pacienti z oddelenia či
liečebného zariadenia, personál aj rodiny detí.
Čo je hlavným cieľom Cirkusu Paciento?
Chceme v deťoch prebudiť často zabudnutú sebadôveru. Naše výsledky badať hlavne
v Kováčovej, kde sa liečia pacienti s pohybovými poruchami. Odkedy sa Cirkus Paciento
objavil tam, doslova sa podarilo niekoľko detí
postaviť opäť na nohy. Nevyliečili sme ich,
samozrejme, my, ale dopomohli sme im vrátiť
sebadôveru a silu zabojovať.
Ktorý okamih z vášho pôsobenia v programe
Cirkus Paciento vo vás najviac rezonuje?
Posledný Cirkus v psychiatrickom zariadení v Hrani vo mne rezonuje doteraz. Na
záverečné predstavenie sa nám podarilo

pošlite radosť
Aj vďaka vašim 2% z dane
môžu deti v nemocniciach
stretnúť svojho klauna
www.cervenynos.sk

pripraviť príbeh o kamarátovi, ktorý od nás
odišiel, pretože bol smutný. Vtiahli sme do
príbehu deti, povedali sme im, že kamarát
sa vráti, ak nám pomôžu. Pomoc spočívala v zvládnutí cirkusových kúskov. Ako
rekvizitu sme použili slnečník, ktorý sme od
prvého dňa presúvali po celom areáli zariadenia. A decká mali naozaj pocit, že sa nám
darí spoločnými silami nášho strateného
kamaráta prilákať späť. Mladšie deti tým žili
celý týždeň. Staršie chápali, že ide o hru,
a pomáhali nám s udržaním príbehu. A na
záver predstavenia vyšiel náš cirkusový kôň.

Taký WOW efekt, ktorý nastal, sme nečakali!
Za týždeň sa nám podarilo dať dohromady
viac ako 80 detí, spolupracovali medzi sebou, učili sa, boli jednoducho perfektné.
Toto vo mne zanechalo veľa emócií a pocit
dobre vykonanej práce.
Aké sú vaše ďalšie plány v združení?
Mám v pláne zapojiť sa do projektu N.O.S.- Na
Operačnú Sálu, kde sa snažíme odbúrať stres
pred operáciou dieťaťa. Dieťa odprevadíme
a čakáme, kým sa zobudí. Nezabúdame pritom
ani na vystresovaných rodičov.

Michal Kucer
je vyštudovaný herec, pôsobí v rusínskom Divadle Alexandra Duchnoviča, je členom
divadelného súboru Š.T.O. Už piaty rok je profesionálnym zdravotným klaunom
v 60- člennom klaunskom tíme o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pod hlavičkou
ktorého prináša ako Doktor Vasiľ Motor radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, hlavne
chorým deťom do nemocníc na východnom Slovensku. Je ženatý, má dve deti a psa.

7

Podporujeme

Nepoznajú ani
diagnózu,
ale nevzdávajú sa
O tom, že zdravie je to najcennejšie, čo máme, počúvame neustále. Kým sme zdraví,
nezamýšľame sa nad tým. Sú však medzi nami ľudia, ktorí každý deň zvádzajú neľahký
boj s chorobou, prekonávajú prekážky, ktoré sa nám zdravým zdajú neprekonateľné. A aj
napriek tomu, a možno aj vďaka tomu, sú silní, optimistickí a odhodlaní bojovať. Bojovať
za lepšie zdravie, lepší život. Príbeh dvojročnej bojovníčky Soničky hovorí za všetko.

Diagnóza bez mena
Diana prežila bezproblémové tehotenstvo. Aj
pôrod bol bez väčších komplikácií a tešila sa
z vysnívanej dcérky. Bábätko sa jej po čase
zdalo málo aktívne. Neprosperovalo tak, ako
by malo, preto sa začal kolobeh vyšetrení.
„Navštívili sme neurologickú ambulanciu,
kde jej robili najrôznejšie testy, aby odhalili
príčinu jej zdravotného stavu.“
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Ťažké skúšky
V piatom mesiaci Sonička prestala priberať
na váhe a postupne jej zoslabol sací a prehĺtací reflex. Potrava sa jej dostala do pľúc,
čo viedlo k ich zlyhaniu, a Soničku museli uviesť do umelého spánku. Následne jej
lekári museli zaviesť umelú pľúcnu ventiláciu, ktorá jej pomáha s dýchaním, kŕmeniu napomáha výživová sonda. „Bolo to pre

Podporujeme
nás veľmi stresujúce obdobie. Celkový pobyt
v nemocnici trval skoro tri mesiace,“ rozpráva
mamička Diana, ktorá si s malou dcérkou
prešla tými najťažšími skúškami.
Špeciálny kočík
pre malú slečnu
Dvojročná Sonička neovláda svoje telíčko,
nepohne rukami, ani
nohami, neudrží
hlavičku. A nikto nepozná príčinu tohto
stavu. Mladej rodine
neostávalo nič iné,
len neustále posilňovať
svalstvo. „Denne cvičíme Vojtovu metódu, chodíme plávať a kúpili sme rôzne zdravotnícke pomôcky, aby
sme jej pomohli rozhýbať sa,“ prezrádza
matka, ktorá nás v rámci projektu Bojovníci
za zdravie požiadala o špeciálny polohovací
kočík v hodnote 4.000 eur. Ten pomohol

Soničke so správnym držaním tela, stabilitou sedenia a prispel aj k mentálnemu
rozvoju malého dievčatka. „Chceme len, aby
bola naša dcérka šťastná, aby mala pekný
denný režim, aj keď je
to veľakrát ťažké a pre
obyčajnú rodinu finančne veľmi náročné. Doteraz nevieme
jej presnú diagnózu,
ale nevzdávame sa
a veríme, že jedného
dňa bude naša dcéra
zdravá,“ uzatvára rozprávanie Diana.

Chceme len,
aby bola
naša dcérka
šťastná

V uplynulom roku sme
okrem Soničky podporili
ďalších 215 bojovníkov, ktorým sme darovali takmer 300-tisíc
eur na absolvovanie potrebných rehabilitácií, terapií, na nákup zdravotníckych pomôcok aj liekov, ktoré nie sú preplácané zo
zdravotného poistenia.

V apríli ďalšie kolo prihlasovanie žiadostí
Unikátny grantový program Bojovníci
za zdravie pripravila pre svojich poistencov zdravotná poisťovňa Dôvera.
V rámci neho dvakrát ročne finančne
podporí svojich poistencov s akýmkoľvek
zdravotným problémom, ktorého liečbu
nie je možné zo zákona hradiť z verejného zdravotného poistenia. Od apríla
majú poistenci Dôvery možnosť požiadať
o finančný príspevok na liečbu. Stačí, ak

v termíne od 2. apríla do 5. mája vyplnia
elektronickú žiadosť na webovej stránke
www.bojovnicizazdravie.sk, kde nájdu
aj všetky potrebné informácie. Grantový
program Bojovníci za zdravie sa od apríla
rozšíri. O finančný príspevok nás môžu
požiadať už aj organizácie, ktoré chcú
zabezpečiť lepšiu starostlivosť pre svojich pacientov. Viac sa dozviete na webe
www.prezdravotnictvo.sk.
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Zdravie

Dôvera sa ako prvá
poisťovňa zapojila
do skríningu rakoviny
Ročne absolvuje vyšetrenie okultného krvácania približne 70-tisíc poistencov
Dôvery. Tento jednoduchý test môže upozorniť na výskyt rakoviny hrubého čreva
a konečníka a zachytiť toto ochorenie v skoršom štádiu s dobrou vyhliadkou na
uzdravenie pacienta.
Skríning rakoviny hrubého
čreva a konečníka
Rok prevencie (2019), ktorý naštartovalo
ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so
zdravotnými poisťovňami, je mimoriadne
dôležitý krok. Zameralo sa na najväčšiu pliagu
- na rakovinu. Zdravotné poisťovne odštartujú skríningové programy na včasné odhalenie
rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka
a krčka maternice. To znamená, že poistenci
a poistenky budú hromadne pozývaní na
kontrolné preventívne vyšetrenia.
V prvej fáze to bol skríning rakoviny hrubého
čreva a konečníka, ktorý malo absolvovať
20-tisíc ľudí z celého Slovenska – poistencov

všetkých zdravotných poisťovní. Cieľom je,
aby sa na skríningovom vyšetrení zúčastnila
aspoň polovica z nich. Ich účasť je kľúčová, pretože medicínska prax preukázala, že
ak sa rakovina hrubého čreva a konečníka
zístí včas, napríklad kontrolným vyšetrením
stolice, je úplne vyliečiteľná. Dôvera oslovila
svojich poistencov ako prvá.
„Zdravotná poisťovňa Dôvera 7. januára oslovila 5400 svojich poistencov vo veku od 50
do 74 rokov, ktorí doposiaľ neabsolvovali vyšetrenie okultného krvácania v stolici. Dostali obálku s pokynmi a s odbernou
skúmavkou, ktorú treba so vzorkami stolice zaniesť praktickému lekárovi. V prípade

Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára
pre ľudí od 50. roku života. Len v minulom roku malo pozitívny test
na prítomnosť krvi v stolici približne 4500 poistencov, ktorým lekár
následne odporúča kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa,
aby sa zistila presná príčina krvácania. U 115 poistencov bolo potvrdené nádorové ochorenie.
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prítomnosti krvi v stolici lekár odporučí pacientovi kolonoskopické vyšetrenie. Informáciu o prebiehajúcom skríningu s ďalšími
podrobnosťami a žiadosťou o súčinnosť sme
poslali aj praktickým lekárom, ktorých kapitovaní poistenci boli zapojení do skríningu,“
vysvetlil riaditeľ Úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Dôvere
Marian Faktor. Úspešnosť skríningového
projektu sa bude vyhodnocovať v lete.
Skríning cukrovky
Drastické až fatálne zdravotné následky však
nemá len rakovina, ale aj iné zanedbané
chronické ochorenia. Napríklad cukrovka najrýchlejšie sa šíriaca neinfekčná choroba
u nás i vo svete. Podľa odborných odhadov
ňou na Slovensku trpí alebo je ohrozených

viac ako 400-tisíc ľudí a ich počet raketovo
rastie (v roku 1990 bolo evidovaných 196-tisíc
pacientov, v roku 2015 už 345-tisíc pacientov).
Dôvera sa tomuto ochoreniu systematicky
venuje v programe Dôvera pomáha diabetikom (www.dovera.sk/cukrovka). Dokonca
zrealizovala aj vlastný skríning na odhalenie
neliečených diabetikov a prediabetikov. Počas jedenástich mesiacov (do konca septembra 2018) sa doň zapojilo 6200 poistencov,
ktorí absolvovali špeciálne preventívne vyšetrenie u svojho všeobecného lekára (meranie glykémie v krvi). Zachytených bolo 816
neliečených diabetikov alebo prediabetikov.
Včasná pomoc im umožní oddialiť najvážnejšie zdravotné komplikácie, ktoré cukrovka
prináša, alebo sa im úplne vyhnúť.
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Nemocnice

Hodnotenie nemocníc 2018:

Pacienti dali nemocniciam najlepšiu
známku za posledných päť rokov

12

J A R 2 019

Nemocnice
Viac ako 7200 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, nám poslalo vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich hospitalizácie. Už po trinásty
raz sme zostavili rebríček zdravotníckych zariadení, ktorý môžeme nazvať pacientskym
rebríčkom. Priemerná dosiahnutá známka 1,64 je najlepšou za posledných päť rokov.
Každý rok zisťujeme spokojnosť našich poistencov s takzvanými hotelovými službami, prístupom zdravotníckeho personálu
a jeho komunikáciou s pacientmi počas
hospitalizácie. Dotazníky pozostávajúce
z dvanástich otázok (pri rodičoch hospitalizovaných detí ide o šesť otázok) posielame všetkým poistencom, ktorí boli
v predchádzajúcom roku hospitalizovaní
kdekoľvek na Slovensku.
Štandardne boli najvyššie známky udeľované personálu za jeho starostlivosť, nasleduje
spokojnosť s informovanosťou pacientov.
Najprísnejšieho hodnotenie opäť dostala spokojnosť s takzvanými hotelovými službami,

teda s jedlom, s ubytovaním a upratovaním.
„Žiadny z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné
metódy. Avšak kvalitu ubytovania, prístup
personálu a svoj subjektívny pocit zlepšenia
zdravia po prepustení vie dobre posúdiť každý
pacient. Subjektívna spokojnosť pacientov sa
zisťuje všade na svete a je jedných z dôležitých ukazovateľov, ktorý berieme do úvahy aj
pri rokovaniach s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti o platobných podmienkach,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole,
teda známkami od 1 po 5.

Najlepšie nemocnice podľa pacientov
Univerzitné
a fakultné nemocnice

Špecializované
zdravotnícke zariadenia

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP
Ružomberok
2. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A.
Reimana Prešov
3. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Banská Bystrica

1. NÚSCH – Detské kardiocentrum
2. Onkologický ústav sv. Alžbety
3. CINRE

Všeobecné nemocnice

1. Národný ústav detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb Dolný Smokovec
2. ORL Humenné
3. Mammacentrum sv. Agáty
Banská Bystrica

1. Nemocnica svätého Michala Bratislava
2. L'ubovnianska nemocnica
3. Nemocnica Košice-Šaca

Ostatné
zariadenia
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Aktualita

V michalovskej nemocnici
robia zriedkavú

endosonografickú
biopsiu pankreasu

V nemocnici novej generácie Svet zdravia Michalovce lekársky tím uskutočnil prvú cielenú tenkoihlovú aspiračnú biopsiu nádoru v pankrease. Ide
o výkon, ktorý je na Slovensku zriedkavý a vyžaduje si špičkové technické
vybavenie i zdravotnícky tím. Biopsiu úspešne podstúpil len 13-ročný
chlapec, ktorý za vyšetrením cestoval s rodičmi z Levíc.

14

J A R 2 019

Biopsia je mikroskopické odobratie a vyšetrenie vzorky tkaniva alebo orgánu.
U mladého pacienta lekársky tím v Michalovciach odoberal vzorku z vopred
určeného ložiska v pankrease. Vyšetrenie
sa vykonáva tenkou ihlou, takže okolité
tkanivo sa prakticky nepoškodí a minimalizuje sa aj riziko krvácania.
„Tenkoihlová biopsia sa robí počas špeciálnej endoskopie, keď sa endoskop zavádza
cez pažerák do žalúdka a do dvanástnika.
Na konci endoskopu je miniaturizovaná
ultrazvuková sonda, ktorá cez stenu žalúdka z bezprostrednej blízkosti detailne
zobrazuje nádorové ložisko v pankrease,
vyhodnocuje jeho tuhosť a zachytáva
prietoky v nádore. Po zacielení sa pomocou podtlaku cez dlhú tenkú ihlu odoberá
vzorka nádorového tkaniva na cytologické
vyšetrenie,“ vysvetľuje Prof. MUDr. Štefan
Hrušovský, internista, hepatológ a gastroenterológ, vedúci lekár Hepatobiliárneho
centra nemocnice Svet zdravia Michalovce. S 13-ročným synom, u ktorého bolo
potrebné presne diagnostikovať nádor
v pankrease, pricestovali rodičia do Michaloviec z Levíc.
Cielené aspiračné biopsie nádorov
a tkanív endosonografickou cestou sa
v michalovskej nemocnici zavádzajú vďaka najnovšiemu prístrojovému vybaveniu,
ktoré nemocnica získala koncom minulého roka. Ide tak o ďalší druh výkonov,
ktoré bude nemocnica poskytovať pacientom v jej spádovom území i mimo neho.
„Hepatobiliárne centrum nemocnice sa aj
týmto výkonom zaraďuje medzi špičkové
odborné centrá s nadregionálnou pôsobnosťou,“ dodal Hrušovský.
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Trpíte alergiou
alebo ste
prechladnutí?
Pomôžeme
vám rozpoznať
a liečiť tieto
ochorenia

Tečie vám z nosa a počas dňa si kýchnete aspoň stokrát? Zvýšili ste dávky vitamínu C
a používate nosové spreje na uvoľnenie dýchania, ale prechladnutia sa neviete stále zbaviť? Ak vaše zdravotné problémy pretrvávajú dlhšie ako týždeň, môže byť príčinou vášho
ochorenia alergická nádcha. Ako však rozpoznať alergickú nádchu od prechladnutia, keď
príznaky oboch ochorení sú si veľmi podobné?
Hoci si mnohí z nás alergie spájajú s jarným
a jesenným obdobím, u väčšiny pacientov
sa stretávame s celoročným výskytom alergických prejavov. Počet alergikov neustále
pribúda a odhaduje sa, že až 40 percent z nich
o svojej alergii nevie alebo jej liečbu zanedbáva. Nezodpovedný prístup k ochoreniu však
môže viesť k závažnejším komplikáciám, ako
je napríklad vývoj nových alergií, vznik astmy
alebo tvorba nosových výrastkov, takzvaných
polypov, ktoré môžu sťažovať dýchanie.
Ako odlíšiť alergickú nádchu
od tej infekčnej?
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Napriek tomu, že prechladnutie a alergická
nádcha majú mnoho spoločných prejavov,
príčiny oboch ochorení sú veľmi odlišné.
Každé z nich si preto vyžaduje osobitý prístup
a liečbu. Infekčná nádcha alebo prechladnutie je vírusové ochorenie, ktoré sa vyskytuje
celoročne a je prenášané z jednej osoby na
druhú priamym alebo nepriamym kontaktom. Typickými prejavmi sú únava, bolesti
hlavy a svalov, upchatý nos, nádcha a kýchanie. Pridružiť sa taktiež môže zvýšená teplota,
bolesť hrdla a kašeľ.
Alergická nádcha je chronické neinfekčné

Zdravie
zápalové ochorenie horných dýchacích
ciest. Pre mnohých sa môže zdať zanedbateľným problémom v porovnaní so závažnými srdcovo-cievnymi alebo onkologickými
ochoreniami. Opak je však pravdou. Toto
ochorenie vo významnej miere ovplyvňuje
kvalitu života pacienta. Často prejavy ochorenia obmedzujú človeka v každodenných
aktivitách, znižujú schopnosť sústrediť sa
a pri dlhšom trvaní môžu spôsobiť aj psychické napätie a podráždenosť.
Spoločnými prejavmi v porovnaní s infekčnou
nádchou sú najmä upchatý nos, kýchanie,
vodnatý sekrét z nosa, svrbenie očí a občas
aj bolesti hlavy a hrdla. Pri diagnostike pravej príčiny ochorenia sa lekári zameriavajú
najmä na jeho dĺžku, ktorá je najlepším rozlišovacím znakom ochorení. Prechladnutie dokáže pacienta zvyčajne potrápiť okolo
sedem až desať dní, alergická nádcha môže
pretrvávať aj niekoľko týždňov.
Kedy navštíviť lekára?
V prípade, že komplikácie pretrvávajú dlhšie
ako týždeň, odporúča sa navšteva lekára,
aby zhodnotil ďalšiu liečbu. Lekári varujú
najmä pred zanedbaním liečby v skorých
fázach ochorenia. Neliečenie príznakov
môže viesť k vzniku prieduškovej astmy,
ktorá sa nedá úplne vyliečiť, možno zmierniť len jej priebeh. Astma sa prejavuje ťažkosťami s dýchaním, ktoré sú spôsobené
zúžením dýchacích ciest.
Paradoxne najväčšou hrozbou pre človeka je
on sám, a to ak zľahčuje pretrvávajúce príznaky alebo sa rozhodne pre samoliečbu, ktorá
nie je pri danom ochorení vhodná. Rizikom
sú hlavne nosové kvapky, ktoré si môžu pacienti bežne kúpiť v lekárni. Nosové kvapky

potlačia príznaky alergickej nádchy, ale neliečia príčinu ochorenia. Uvoľňujú dýchanie
a zmierňujú tečúcu nádchu, ak sa však používajú dlhšie ako sedem dní, môže si pacient
vytvoriť na ne návyk.
Liečba prechladnutia a alergickej nádchy
Pri liečbe prechladnutia sa, naopak, nosové
spreje odporúča používať na zmiernenie
prejavov ochorenia. Opäť však platí obmedzenie na dĺžku používania, t. j. maximálne
jeden týždeň. Odporúča sa oddych na lôžku,
zvýšený prísun tekutín a vitamínov. Pri vážnejších komplikáciách môžu byť chorému
nasadené antibiotiká, ak by sa potvrdila aj
bakteriálna infekcia.
V prípade alergickej nádchy lekári odporúčajú
výplachy nosa a prínosových dutín nosovými
kanvičkami slanou vodou alebo naparovanie
nad slanou minerálnou vodou. V lekárni si
môžu alergici zakúpiť nosové spreje s obsahom látok, ktoré potláčajú prejavy alergických
reakcií, takzvané antihistaminiká. Podľa potreby je možné dávku zvýšiť na dva vstreky tri- až
štyrikrát denne. Pri kvapkách alebo sprejoch
s obsahom antihistaminika nie je dĺžka liečby presne ohraničená, pacient má pokračovať s používaním až do zlepšenia príznakov.
Okrem sprejov a kvapiek môžu alergici posilniť a urýchliť nástup účinku aj perorálnymi tabletami, ktoré sú však bez lekárskeho
predpisu dostupné maximálne v balení desať
tabliet. Správnym prístupom a dobrou liečbou
si kvitnúcu jar užijete s ľahkosťou.

Autor:
Mgr. Katarína Nagyová,
farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Reštartujte svoj
organizmus po zime
Zimné obdobie je vždy skúškou odolnosti pre náš organizmus. Môže za to menší
výber a príjem čerstvých potravín, a teda aj nižší prísun vitamínov a minerálov.
Podobne aj pobyt na slnku a čerstvom vzduchu je v tomto období obmedzený. Väčšine z nás sa nevyhne ani nejaká tá viróza, ktorá dokáže naše telo poriadne vyšťaviť.

V zime sa zhoršujú aj existujúce ochorenia, ako astma, diabetes, artritída, depresia
či migréna, zvyšuje sa aj výskyt srdcových
infarktov. Ako sa s týmito nástrahami zimy
dokážeme vyrovnať, je veľmi individuálne
a zväčša to závisí od celkového stavu organizmu, kondície a životného štýlu. Posilneniu
odolnosti nášho organizmu vieme pomôcť
viacerými jednoduchými spôsobmi.
Jedným z receptov je zvýšená pohybová
aktivita, ktorá dokáže naše telo posilniť
a zmierni pocit únavy či vyčerpania organizmu. Nemusíme pritom podávať žiadne
vrcholové výkony. Napríklad aj 30-minútová prechádzka na čerstvom vzduchu zlepší
prekrvenie a okysličenie svalov. Ďalším dôležitým faktorom je zloženie nášho jedálnička.
V zime nás to prirodzene ťahá skôr k sýtejším a ťažším jedlám, niekedy však na úkor
ovocia a zeleniny, ktoré sú prirodzeným
zdrojom viacerých vitamínov a minerálov.
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Ak nemáme k dispozícii dostatok kvalitných
čerstvých produktov alebo nám zelenina až
tak nevonia, môžeme dôležité látky doplniť
aj formou výživových doplnkov.
Najlepšie je, samozrejme, vhodne zvoliť kombináciu prirodzených a „umelých” zdrojov,
aby sme zabezpečili dostatočné množstvo,
ale aj vstrebávanie účinných látok. Ponúkame vám pár vhodných tipov, aké výživové
doplnky si vybrať.
VITAMÍN C
Má veľa rôznych účinkov v organizme,
v zimnom období je dôležitý pre svoj významný vplyv na imunitný systém, kde
účinkuje na viacerých úrovniach. Taktiež
je to silný antioxidant. Naše telo si vitamín
C nedokáže vytvárať samo, musí ho prijímať
len z vonkajších zdrojov. Navyše vitamín C
nedokážeme ani dobre uchovávať, keďže
je vo vode rozpustný a ľahko sa vyplavuje

Zdravie

močom. Jeho nedostatok sa popisuje u ľudí,
ktorí prekonali rôzne infekčné ochorenia
alebo zápalové ochorenia, u fajčiarov, u ľudí
žijúcich v znečistenom prostredí a v ďalších
prípadoch. Vitamín C má taktiež preukázaný
účinok v prevencii a pri liečbe infekcií dýchacieho systému.
VITAMÍN D
Ďalší z radu dôležitých prvkov pre náš organizmus. Vitamín D sa dokáže v tele tvoriť pomocou slnečného žiarenia alebo ho
prijímame stravou vo forme provitamínov,
ktoré sa v pečeni a obličkách premieňajú postupne na aktívnu formu kalcitriol.
V zimnom období sme viac odkázaní na
jeho príjem zvonku. V populácii sa celkom
bežne stretávame s nedostatkom vitamínu
D. Ten pritom podporuje imunitný systém
a aktivuje najmä vrodenú imunitu. Rovnako pomáha vstrebávať vápnik z potravy,
a tým zabezpečuje zdravie kostí a zubov.

S jeho nedostatkom sa spájajú ochorenia
dýchacieho systému, niektoré autoimunitné ochorenia či srdcovo-cievne ochorenia.
MULTIVITAMÍNY A MINERÁLY
Ide o prípravky, ktoré obsahujú celé spektrum vitamínov a minerálov, zastúpených
v nižších dávkach. Sú vhodné na každodenné dlhodobé užívanie a dopĺňajú telu
základné látky. Na organizmus majú celkovo posilňujúci a povzbudzujúci účinok,
zmenšujú pocit únavy a vyčerpania. V zime
sú vhodné hlavne ako doplnok k nevyváženej strave s nižším zastúpením ovocia
a zeleniny. Zároveň platí, že spolu s nimi
je možné užívať aj iné vitamíny alebo minerály, ak je to žiaduce (vitamín C, vitamín
D, magnézium a podobne).

Autor:
PharmDr. Adriana Ondirová,
lekáreň Dr.Max v Košiciach
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Výhody

Aj v roku 2019
máme pre vás
lacnejšie štartovné
na bežecké preteky
Nebráňte sa volaniu jari a vybehnite von. My vás na tejto ceste k zdraviu radi podporíme.
Každý rok máme pre bežcov zaujímavé zľavy na pretekoch, ani tento nie je výnimkou.
A opäť máme pre vás niečo nové.
Jar
V apríli sme pre vás pripravili zľavu na všetky
disciplíny (okrem detských behov) v rámci
ČSOB Bratislava Marathonu (6.-7. apríla). Na
maratón a polmaratón 4 eurá a na minimaratón, desiatku a štafetu 2 eurá.
Ak sa ako bežec cestám vyhýbate, takisto
v apríli máme pre prvých 300 zaregistrovaných „Dôverákov“ zľavu aj na krosový beh
v Karpatoch Salomon Baba – Kamzík, a to vo
výške 4 eur, bez ohľadu na to, ktorú trasu si
vyberiete. Zároveň pre vás na tomto podujatí
chystáme špeciálnu súťaž o športtester Polar
a ďalšie ceny.
Leto
V júni na vás čaká novinka - prvý raz sme sa
stali partnerom Banskobystrického maratónu
(8. júna), vďaka čomu na štartovnom takisto
zaplatíte za bežecký polmaratón a maratón
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menej o 4 eurá. Musíte však byť medzi prvými 300 zaregistrovanými bežcami, ktorí sú
poistení v Dôvere. Maratón v Banskej Bystrici
štartuje netradične v podvečerných hodinách, vďaka čomu má jedinečnú atmosféru
a dobieha sa so západom slnka. Treba zažiť,
nie každý deň môžete behať po R1.
Nezabudli sme ani na obľúbený Moon run
- zľava 2 eurá na vás čaká v Bratislave i v Nitre. Tiež sa vraciame na Rajecký maratón so
zľavou 4 eurá pre prvých 300 registrovaných
„Dôverákov“ na 21 i 42 kilometrov.
Jeseň
Ani v tomto roku nechýba tradičný Medzinárodný maratón mieru v Košiciach (6.
októbra) - zľavu 4 eurá na štartovnom opäť
získa prvých 300 zaregistrovaných poistencov Dôvery. Registrácia je takisto už v plnom
prúde. Nezaváhajte!

Výhody

Príďte, zabehajte
si a pomôžte
Okrem pretekov, na ktoré vám dávame zľavu, sme aj hrdými partnermi
dvoch charitatívnych bežeckých
podujatí. Prvým bol marcový podtatranský krosový polmaratón Memoriál Jána Svočáka vo Svite. Zľavu
sme bežcom nedávali, aby organizátori získali čo najviac prostriedkov
na pomoc ľuďom s ALS - svalovou
atrofiou. Pre ňu sa ich život končí
oveľa skôr, ako by si zaslúžili.
A ak sa nevyberiete na Banskobystrický maratón, príďte 8. júna do
Liptovského Mikuláša na Barlatón.
Je to takisto charitatívne podujatie
pre bežcov, cyklistov i chodcov,
kde výťažok zo štartovného putuje
na pomoc ľuďom s hendikepom.
V minulých ročníkoch sa účastníci
Barlatónu pozbierali chlapčekovi
v bdelej kóme na špeciálny kočík
či hendikepovaným športovcom
na handbike. Príďte, skvelo si zabehajte a pomôžte.
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Poradňa

Ako zvládať detský hnev?
Prečítajte si príbeh malej
krotiteľky krabov
Hnev je jednou z najčastejšie nepochopených a odmietaných emócií. Je považovaný za
odporný, pudový, neokrôchaný, je považovaný za zlyhanie. Ide však o jednu z najjasnejších reakcií osobnosti človeka na niečo, čo ju ohrozuje a utláča. Keby človek necítil hnev,
dovolil by svojej duši byť „zotročenou”.
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Kamila (40). Naša 7-ročná dcéra si stále
musí presadiť svoje, trucuje a nevie sa prispôsobiť. Plače, kričí, hodí sa o zem alebo
odmieta komunikovať. Bojujeme s ňou my,
ale už aj učitelia a deti v škole, ktoré sa jej
dokonca vysmievajú. Asi sme niečo vo výchove nezvládli. Čo máme robiť?
Dôležité je uvedomiť si, že detský hnev a trucovitosť nie sú ničím nežiaducim. Sú prejavom toho, že dieťa dokáže s čímsi nesúhlasiť.
Objavilo svoje „ja“ a hnevom prejavuje svoje potreby. Napriek tomu, že riskuje stratu

priazne dospelých, ktorí sa za to na dieťa
mračia a karhajú ho. Hnev je detská forma
asertivity, ktorú určite nechcete utlmiť.
Rozhodne sa nesnažte potláčať akékoľvek
emócie. Spôsobí to efekt „tlakového hrnca”
a nazbieraná energia potom nekontrolovane vybuchne. Alebo sa ukladá v tele vo
forme psychosomatických ťažkostí - bolestí
hlavy, bruška. Dieťa môže zostať celkovo
utlmené, uzavreté, pociťovať úzkosť, znecitlivieť na svoje potreby alebo hnev nasmerovať na druhých.
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Poradňa
Ako pomôcť Dominike zvládať hnev?
1. Aby sa dieťa naučilo s niečím pracovať,
musí to vedieť najprv rozpoznať. Pomôžte
deťom rozlíšiť ich pocity tým, že ich zrkadlíte: „Vidím, toto ťa veľmi zlostí. Hneváš sa,
je to naozaj hrozné, ja viem.”
2. Za každým hnevom je niečo, čo je pre dieťa
veľmi dôležité. Vnímajte nielen hnev, ale aj
to, čo tým hnevom dieťa komunikuje, a dajte
jasne najavo, že tomu rozumiete: „Najradšej
by si sa ešte hral, aj keď už musíme ísť.”
3. Umožnite dieťaťu vyjadriť hnev živelne, ale
bezpečne a bez ubližovania. V tom vám
pomôžu penové meče, búchanie a kričanie
do vankúša, lámanie drevených špajdlí,
roztrhanie a pokrčenie papiera, pokrčenie
uteráka alebo handričky „Hnevka”. Dieťa
tiež môže napísať list, hlasno spievať, robiť
grimasy, čmárať či behať.
4. Buďte v zvládaní hnevu spojencami. Chyťte jeho pästičky svojimi rukami a spolu
primerane silno buchnite do dreveného
stola alebo do vankúša. Pridajte sa k dieťaťu
a spolu udrite molitanovou palicou. Pocíti
uvoľnenie a aj vaše prijatie a vedenie.
5. Naučte dieťa, aby postupne malo stále viac
vyjadrenia svojho hnevu vo vlastných rukách. Nie preto, aby ste nad ním dominovali,
ale preto, aby sa nedostávalo do ťažkostí.
Skúste si s Dominikou nakresliť jej hnev.

Robíme to tak aj v naratívnej psychoterapii.
Premýšľajte spolu: aký je, akú má farbu, aký
je veľký. Kde ho cíti, keď príde? Čo s ním robí?
K čomu ho vedie? Čo robí hnev s jej okolím?
Jedno dievčatko u mňa pri terapii povedalo, že
sa jej za to kamarátky smejú, že vraj je bábätko,
lebo tak kričí. Bola z toho smutná, rovnako aj
jej mama. Terapeuticky sme pracovali aj s využitím figúrok a pieskoviska. Dievčatko znázornilo, čo všetko s ňou jeho hnev robí. Na znázornenie hnevu si vybralo figúrku kraba Krika,
ktorý na ňu vždy akoby vyskočil spod kameňa
a zaštipol sa do nej tak, že sa nedalo robiť nič
iné, len hlasno kričať. S mamou zobrali tohto
kraba na týždeň domov a mali úlohu vychovať
ho tak, aby ich všetkých nepoštípal klepetami. O týždeň prišli a radostne referovali, že sa
im podarilo nekričať, lebo vždy, keď krab Krik
vyliezal spod kameňa, dievčatko spozornelo.
Nechcela ho zabiť, ale nechcela ani to, aby im
škodil. Preto ho vždy prikryla priesvitnou miskou. Keď to prehrmelo, odokryla misku, aby
mohol krab dýchať. Bola na toto riešenie veľmi
hrdá, celá žiarila, keď o tom hovorila. Naučila
sa rozlišovať, keď do nej vošli veľké emócie.
Keďže chcela na Kraba vymyslieť chyták, vždy
musela trochu spozornieť, čo jej umožnilo mať
od emócie mierny odstup. Mame hovorila, čo
ju nazlostilo, keď prišiel Krab. Mohli byť teda
v mrzutostiach spojencami. Hnev mohol byť
detekovaný, vyjadrený, pomenovaný a spojil
dieťa s rodičom, a to hravou formou, ktorá bola
plne v súlade s detskou tvorivosťou. DievčatJarmila
ko sa tešilo, žePhDr.
vie krotiť
krabaTomková
Krika a deti ju
prestali volať babätko.

PhDr. Jarmila Tomková
Psychologička s absolvovaným dlhodobým výcvikom v systemickej psychoterapii, ktorú využíva pri práci s jednotlivcami, pármi aj rodinami, ako aj v tvorení inovatívnych prístupov prevencie a vzdelávania. Založila a vedie
občianske združenie ViaSua zamerané na podporu duševného zdravia. Má viacročné skúsenosti ako výskumníčka, školská psychologička, terapeutka, konzultantka v oblasti psychológie a prevencie negatívnych fenoménov.
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Orechová granola
Chrumkavá orechová granola je záchranou, keď
máte na niečo" chuť. Je to recept, pri ktorom sa
"
neuvádzajú presné množstvá jednotlivých surovín,
takže si ho do veľkej miery robíte podľa seba.

Potrebujete:
• zmes rôznych orechov
(napríklad mandle, kešu, vlašské)
• slnečnicové semienka
• tekvicové semienka
• kokosové plátky
• ovocie sušené mrazom
• kokosový olej
• mletú škoricu

Recept

Postup:
1. Orechovú granolu môžete pripraviť na
panvici alebo v rúre. Ak sa rozhodnete
použiť panvicu, orechy spolu so semienkami a kokosom na sucho opražíte a tesne
pred dokončením pokvapkáte kokosovým
olejom.
2. Ak robíte granolu v rúre, tak si ju rozohrejte na 160 stupňov. Na plech rozprestriete
zmes orechov a semienok a necháte približne 20 minút piecť. Občas premiešate,
aby sa oriešky prepiekli rovnomerne.
3. Škoricu a sušené ovocie vmiešate až po
vychladnutí.
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Pre deti

Prekresli obrázok
a vyfarbi ma

Nájdi
cestu
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Tajnička
Pomôcky:
ylem, Hekaba,
atymia, ebola,
Lasos, ro, le,

Tajnička

Aralské
jazero
(hovor.)

Obdobie

A podobne
(skr.)

Číselná
lotéria

Meno
psa

Vpíjalo

Praplazma

Černošský
kmeň
(Guro)

Starorím.
minca

Naštartoval
Chmatol (expr.)
Súčasť
cementu
Autor:
Jozef Blaho

Mexický
básnik
(1914-1998)

Nepovie
pravdu

Nástenný
gobelín

St. čínska flauta

Šiator

Forma
Prúd

Odoslal

Ľuľkovitý
sukulent
Značka
abvoltu

Aktív, česky

Pálený cukor
Obec v okrese Dunajská
Streda
Zn. ruských
lietadiel

Oraním vnikol

Citoslovce
odporu

Zápal sliznice

Štvorček
(typ.)

Sliepka

Francúzsky
určitý člen

Pokladnica
(hovor.)

Ázijský
štát
Lomoz (expr.)

Manžeka kráľa
Priama

Len
Apriórny
umelý jazyk

Ťažkomyseľnosť
Opica (zastar.)

Ranná vlaha

Infekčné
ochorenie

Hmla
nad riekou

Starogrécky
hudobník

Znenie tajničky nám zasielajte najneskôr do konca mája 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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ZĽAVA AŽ

46 %

LEN PRE
POISTENCOV
DÔVERY

UŽITE SI
EXTRA ZĽAVU
Celodenný vstup do bazénov Relaxation Zone
+ Fun Zone pre 1 dieťa do 13 rokov počas
pracovného týždňa
Terma Bania, Białka Tatrzańska - Poľsko
www.dovera.sk/extrazľavy

*Bližšie informácie a kompletné kritériá pre výhodu nájdete na dôvera.sk/extrazlavy.
DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s., si vyhradzuje právo na zmeny.

