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Ako sa robí
radosť
chorým deťom
Zima a jej zdravotné
nástrahy. Vyhnite sa im!

Zdravé spojenie

Dôvery a Apolla sa podarilo
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Vedeli ste, že...
... ak sa žena dobrovoľne rozhodne
rodiť v zahraničí, platí si pôrod sama
podľa zákonov platných v danej
krajine? Naopak, náhly, čiže neplánovaný pôrod sa považuje za potrebnú
zdravotnú starostlivosť a tú preplatí
slovenská zdravotná poisťovňa,
v ktorej je žena poistená. No pozor!
Prepláca náklady len v takom rozsahu,
v akom ich hradia miestne zdravotné
poisťovne.
... škrípanie zubami sa odborne
volá bruxizmus a že istú zdravotnú
starostlivosť s ním spojenú uhrádza aj
zdravotná poisťovňa DÔVERA? V prípade bruxizmu ide primárne o psychologický problém. Pacientovi preto
odporúčame návštevu psychológa,
resp. psychiatra, ktorý zváži prípadnú
medikáciu na zníženie stresu. Stomatológ môže odporučiť nákusnú zhryzovú
dlahu, ktorá sa používa hlavne v noci
a ktorú prepláca zdravotná poisťovňa.
... poistenky do 39. roku veku majú pri
splnení zákonných podmienok nárok
na úhradu maximálne troch cyklov
umelého oplodnenia? Na to, aby
zdravotná poisťovňa výkony uhradila,
je potrebné o to poisťovňu písomne
požiadať. DÔVERA na preplácanie
umelého oplodnenia nestanovuje
žiadne limity.
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Meno si spojená poisťovňa zobrala
od DÔVERY, no v mnohých oblastiach je kombináciou toho najlepšieho z DÔVERY i APOLLA.
Poistenci teda v každom prípade získajú. Budú
si môcť vyberať z viac možností, či už pri produktoch, lekároch alebo pobočkách.
Lekári
Aj po spojení poisťovňa pokračuje v zmluvnej
spolupráci s každým lekárom, nemocnicou či
iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
ktorý mal platnú zmluvu s jednou alebo druhou
poisťovňou. Celkovo tak má zazmluvnených
vyše 11-tisíc poskytovateľov. Poistenci teda majú
k dispozícii nielen lekárov, ktorých mali doteraz vo „svojich“ DÔVERE aj v APOLLE, ale aj
nových lekárov, ktorí spolupracovali s tou „druhou“ poisťovňou. Na zdravotnú starostlivosť pre
našich 1,4 milióna poistencov máme zároveň
viac peňazí. V roku 2010 očakávame vynaložiť
na tento účel viac ako 750 miliónov eur.
Produkty
Rovnaký princíp ako pri lekároch platí aj v prípade produktov a pobočiek. Produktov oboch
poisťovní bolo toľko, že sme ich pre prehľadnosť zoskupili do šiestich produktových balíkov
pre rôzne cieľové skupiny. V balíkoch si poistenci nájdu to, na čo boli zvyknutí, plus ponuku
druhej predchodkyne spojenej zdravotnej poisťovne. A nerezignovali sme ani z prinášania
nových nadštandardných služieb. Dôkazom je
napríklad Zdravá karta, pričom ďalšie novinky

chceme predstaviť postupne. Budeme nadväzovať na doterajší prístup oboch poisťovní
a rozvíjať najmä výhodnú prevenciu a zdravý
životný štýl.
Pobočky
Zatiaľ čo doteraz boli klienti DÔVERY i APOLLA
zvyknutí na približne 60 pobočiek, od januára
2010 môžu využívať servis a služby na 76 kontaktných miestach. Pobočková sieť tak narástla
o celú štvrtinu. Vytvoríme aj dve nové krajské
pobočky v Trnave a v Trenčíne. Budeme ich
mať v každom samosprávnom kraji. Zároveň
budeme naďalej prevádzkovať servisné a podporné centrum v Nitre. Sídlime v Bratislave
na Einsteinovej ulici 25 v budove Digital Park II.
Naďalej sme k dispozícii na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 150 150 a na Linke pre poskytovateľov 0800 150 155.
Ľudia
Top manažment zodpovedný za fungovanie
zdravotnej poisťovne pozostáva z bývalých členov top manažmentu DÔVERY aj APOLLA.
Generálnym riaditeľom je bývalý riaditeľ a predseda predstavenstva DÔVERY Martin Šimun.
Za nákup zdravotnej starostlivosti bude zodpovedať jeho kolega Martin Kultan a za financie tiež
kolega Radomír Vereš. Riaditeľom úseku predaja
zdravotného poistenia je bývalý predseda predstavenstva APOLLA Albert Šmajda a riaditeľom
úseku zdravotných činností ďalší zástupca
z pôvodného APOLLA, Ján Kochan. 
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Vážení čitatelia,

Milí čitatelia,
v období, keď sme začínali pracovať na spájaní
zdravotných poisťovní APOLLO a DÔVERA
a ešte nebolo jasné, ako sa budúca spojená
poisťovňa bude volať, sme ju ja a moji kolegovia pracovne nazývali „Veľká Dôvera“. Toto
slovné spojenie sa mi páči nielen preto, že som
si naň za tie týždne a mesiace zvykol. Je mi sympatické aj pre to, čo vyjadruje. V prvom rade
hovorí o tom, že sme väčší a silnejší. Z pohľadu
poistencov pôvodných poisťovní aj z pohľadu
našej konkurencie. Máme všetkého viac. Poistencov, zmluvných lekárov, platiteľov poistného,
peňazí, pobočiek i produktov. Medzi našich
klientov bude patriť štvrtina Slovenska. To je
už úctyhodný počet. Nie je na Slovensku veľa
firiem, ktoré by niesli zodpovednosť za jeden

a pol milióna klientov. Teší ma a zároveň zaväzuje, že môžem viesť jednu z nich. A práve
táto veľkosť pre mňa zároveň znamená väčšiu
zodpovednosť a nevyhnutnosť rozvíjať dôveru
u našich súčasných i potenciálnych poistencov.
Obe skupiny chceme presvedčiť, že sme pre
nich tá správna voľba. K spájaniu poisťovní
sme od začiatku pristupovali tak, aby sme si
od oboch našich predchodkýň prebrali to najlepšie. Rok 2010 bude rokom, keď budeme tieto
prvky zapracúvať do života a zároveň vymýšľať
a prinášať aj úplne nové produkty či prístupy.
Pevne dúfam, že uspejeme a že o tom presvedčíme (nielen) Vás.
Všetko dobré v roku 2010.

stojíme na prahu nového roka 2010, ktorý bude
medzníkom v živote zdravotných poisťovní
APOLLO a DÔVERA. Obe týmto rokom vstupujú do novej etapy svojej existencie.
Dynamická doba, ktorú žijeme, si vyžaduje hľadať nové riešenia, čeliť novým výzvam a prinášať vyššiu kvalitu. Dvaja silní hráči na trhu verejného zdravotného poistenia preto spojili svoje
sily, aby poskytli ten najlepší komfort a najlepšie
služby pre poistencov. Ide o dve najsilnejšie
súkromné zdravotné poisťovne s podobnými
hodnotami a so spoločnou ambíciou – vytvoriť
najlepšiu zdravotnú poisťovňu.
Poisťovňa APOLLO vstúpila do tohto partnerstva s bohatou štrnásťročnou históriou a predovšetkým s rodinou takmer 540 000 poistencov.
Mnohí z nich boli jej súčasťou od samotného
vzniku poisťovne. Vnímam to tak, že skvalitňovanie služieb, rozširovanie produktov a dôraz
na budovanie vzťahov našlo ohlas v upevňovaní a stabilite poistného kmeňa. A nielen to.
Za posledné dva roky poisťovňa úspešne rozšírila počet poistencov o takmer 100-tisíc. APOLLO
zároveň budovalo korektné vzťahy založené
na obojstrannej otvorenej komunikácii s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, platiteľmi poistného aj ostatnými obchodnými partnermi.
Tradícia poisťovne APOLLO sa nekončí, bude
sa zúročovať a rásť na hodnote aj v nových
podmienkach a pod novým menom. Spojená
poisťovňa chce rozvíjať to najlepšie z oboch
zdravotných poisťovní. Verím, že ekonomická

stabilita, hodnoty a ponuka spojenej zdravotnej
poisťovne budú garanciou nielen pre všetkých
jej milión a pol poistencov, ale oslovia aj ďalších.
Milí čitatelia, spojenej zdravotnej poisťovni prajem predovšetkým spokojných klientov a partnerov a naplnenie ich očakávaní. A Vám všetkým
to najcennejšie, čo sa síce nedá darovať, ale
môže sa o to úprimnejšie želať – pevné zdravie
Vám i Vašim blízkym.

JUDr. Martin Šimun

Ing. Albert Šmajda

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne DÔVERA

člen predstavenstva
zdravotnej poisťovne DÔVERA
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Čo bolo pred spojením
APOLLO a DÔVERA. Predtým, ako sa spojili do najväčšej súkromnej
zdravotnej poisťovne, pôsobili ako konkurenti. Dlhé roky. Tradícia však nie
je jediné, čo mali spoločné. Spájal ich spoločný akcionár, hoci v APOLLE
bol len menšinový – investičná skupina Penta. Obe sa tiež rozhodli
pre rozvíjanie nadštandardnej ponuky pre poistencov s orientáciou
na prevenciu. Spomedzi zdravotných poisťovní zároveň patrili medzi
finančne najstabilnejšie a najzdravšie.
DÔVERA
Akciová spoločnosť DÔVERA, zdravotná poisťovňa má so spájaním celkom čerstvé skúsenosti,
k 1. 1. 2007 sa zlúčila so zdravotnou poisťovňou
SIDERIA. Začiatky jej predchodcov pritom siahajú do roku 1995.
Počet poistencov DÔVERY rokmi rástol až na vlaňajších vyše 860-tisíc. Najviac ich žilo na východnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji. Poisťovňa bola dlhodobo prvou voľbou pre mnohých
rodičov a ich deti, ostatné roky sa stávala zdravotnou poisťovňou pre tisícky novorodencov. Starala
sa však aj o ekonomicky aktívnych dospelých
i seniorov. Takých, ktorí boli zdraví, aj takých, ktorí
potrebovali liečbu za desiatky tisíc eur každý rok.
Pre všetkých svojich klientov mala najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa k dispozícii vyše
10 700 zmluvných lekárov, nemocníc, špecializovaných ústavov, kúpeľov a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Odmeňovala ich
podľa výsledkov ich práce, nie plošne. Dbala
totiž na efektivitu i kvalitu zdravotnej starostlivosti.
Ako prvá a jediná na Slovensku zverejňovala
komplexné hodnotenie nemocníc a v roku 2009
sprístupnila aj prvý rebríček kúpeľov.
Svoje pracoviská a pobočky mala vo všetkých
krajoch Slovenska. Počet krajských pobočiek ako
regionálnych centier dosiahol číslo šesť. V záujme
fungovať čo najlacnejšie a najefektívnejšie v roku

2008 centralizovala niektoré činnosti a vytvorila pre ne servisné a podporné centrum v Nitre.
Odtiaľto poskytovala služby, ktoré nevyžadujú
priamy kontakt s poistencom, poskytovateľom či
platiteľom.
Dlhodobo patrila so svojou platobnou schopnosťou medzi slovenskú špičku. Netvorila straty,
naopak, fungovala zdravo a úspešne. Zisk za rok
2008 ponechala vo svojom rezervnom fonde.
Ako poistku v čase krízy.
V historicky prvom rebríčku zdravotných poisťovní, ktorý v roku 2007 zverejnil nezávislý inštitút
HPI, získala najvyššie možné hodnotenie, rating
A. O rok neskôr ju inštitút vyhlásil za najlepšiu
zdravotnú poisťovňu na slovenskom trhu. Najviac
ocenil jej finančnú stabilitu a vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
APOLLO
Zdravotnú poisťovňu APOLLO poznali poistenci
na Slovensku už od roku 1995, vtedy ešte ako
Chemickú zdravotnú poisťovňu Apollo. Pri jej
vzniku stáli tri silné podniky Matador Púchov,
Slovnaft Bratislava a Nafta Gbely. V týchto mestách a ich regiónoch mala dlhodobo prirodzene
silné postavenie a veľké zázemie. V roku 2005,
počas reformného obdobia slovenského zdravotníctva, sa transformovala na akciovú spoločnosť.
Aj ona postupne rástla a starala sa o čoraz viac

Nájdete nás v tomto biznis centre na adrese: Einsteinova ulica 25, Digital Park II. Bratislava

poistencov. V minulom roku ich bolo pol milióna.
Viac ako polovicu tvorili ekonomicky neaktívni
poistenci, či už deti, dôchodcovia alebo nezamestnaní. Najsilnejšie regióny APOLLA boli
západné Slovensko a Košický kraj.
Poisťovňa mala celkovo zmluvy s 9 700 poskytovateľmi zo všetkých segmentov a z celého Slovenska. Tiež podporovala hodnotenie lekárov
a zdravotníckych zariadení a diferencovanie
cien podľa toho, ako v tomto hodnotení poskytovatelia skončili. Vyhodnocovala indikátory kvality, rebríčky, tak ako ich robila DÔVERA, avšak
nezverejňovala ich.
Poisťovňa bola poistencom k dispozícii v 60
pobočkách na území Slovenska, teda v približne
rovnakom počte pracovísk ako DÔVERA. Mala
šesť hlavných pobočiek, a to v Bratislave, Nitre,
Skalici, Púchove, Banskej Bystrici a v Michalov-

ciach. Odtiaľto sa koordinovala činnosť pracovníkov v klientskych pracoviskách a v expozitúrach v každom regióne. Zatiaľ čo DÔVERA
nastúpila cestu centralizácie vybraných činností,
poisťovňa APOLLO tieto činnosti vykonávala
v každej zo šiestich hlavných pobočiek.
Poisťovňa bola finančne silná a stabilná, jej
platobná schopnosť niekoľkokrát prekračovala zákonné minimum. Platila načas a nemala
záväzky po lehote splatnosti.
Aj ona sa ocitla v hodnotení inštitútu HPI. V roku
2007 získala rating B, pričom žiadna poisťovňa
neposkytovala podľa HPI lepší servis klientom
ako APOLLO. O rok neskôr obsadila bronzové
tretie miesto. Inštitút vysoko hodnotil kvalitu
a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú
zabezpečovala svojim poistencom, a blízkosť jej
pobočiek ku klientom.
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Sprievodca zmenami
Spojenie zdravotných poisťovní APOLLO a DÔVERA so sebou prináša
aj reálne zmeny pre poistencov, poskytovateľov aj platiteľov.
Prinášame prehľad tých najdôležitejších.
Obchodné meno

Spojená zdravotná poisťovňa má obchodné meno
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.. Jej sídlo je Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 942 436
a kód 24.

Preukaz poistenca

Po spojení zostávajú v platnosti všetky preukazy
APOLLA i DÔVERY vrátane európskych. Preukazy
sa plošne meniť nebudú. Samozrejme, v prípade
žiadosti poistenca mu vyhovieme a vydáme mu
nový preukaz v ktorejkoľvek pobočke na počkanie.
O platnosti preukazov sme informovali aj zmluvných poskytovateľov. Nebude teda dôvod na to,
aby lekár odmietol ošetriť poistenca, ktorý nemá
preukaz DÔVERY.

Lekári a nemocnice

Spojená zdravotná poisťovňa pokračuje v zmluvnej spolupráci so zmluvnými poskytovateľmi
APOLLA aj DÔVERY. Poistenci teda od Nového
roka neprišli pre spojenie o svojho lekára. Naopak,
majú ich na výber viac, pretože spojená zdravotná
poisťovňa má viac zmluvných lekárov ako APOLLO
aj DÔVERA pred spojením.

Pobočky

Od Nového roka máme sieť 76 pobočiek
po celom Slovensku. Pre poistencov pôvodných
poisťovní APOLLO i DÔVERA to znamená nárast
počtu klientskych pracovísk o štvrtinu.
Pobočky sa delia na krajské pobočky a obyčajné
pobočky. Krajské koordinujú činnosť zdravotnej
poisťovne v regióne a obyčajné zabezpečujú
priamy osobný kontakt s klientmi. V každom samo-

správnom kraji máme jednu krajskú pobočku,
v Trnave a Trenčíne ich otvoríme čo najskôr po spojení. Súčasťou pobočkovej siete zostáva aj servisné
a podporné centrum DÔVERY v Nitre.

Kontakty

K dispozícii sme na nonstop bezplatnej Zákazníckej linke 0800 150 150, na Linke pre poskytovateľov 0800 150 155 a na e-mailových adresách
info@dovera.sk a poskytovatel@dovera.sk. Infolinka zdravotnej poisťovne APOLLO je presmerovaná na Zákaznícku linku DÔVERY.

Produkty

Poistenci majú k dispozícii produkty a nadštandard APOLLA aj DÔVERY a zároveň budú môcť
postupne využívať aj nové benefity. V záujme prehľadnosti sme všetky produkty a výhody rozdelili
do šiestich balíkov. Naším zámerom zostáva prinášať dostupnejšiu a lacnejšiu prevenciu a výhody
zamerané na zdravý životný štýl. Produktové portfólio budeme priebežne upravovať. Budeme reagovať hlavne na záujem poistencov, na reálne využívanie produktov a na to, aby investície do nadštandardu mohlo využívať čo najviac klientov.

Zmluvy pre lekárov

Po spojení máme zmluvy s vyše 11 000 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Sú medzi nimi všetci,
ktorí mali platné zmluvy s APOLLOM, DÔVEROU
alebo oboma.
S ich zástupcami sme absolvovali rokovania
a na základe záverov a dohôd sme poskytovateľom zaslali dodatky k zmluvám.
Ak mali poskytovatelia zmluvy s obomi poisťov-
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ňami, je nutné, aby po spojení bola platná len
jedna, a to zmluva s DÔVEROU. Zachováva sa
teda hodnotenie poskytovateľov podľa kritérií
DÔVERY aj spôsob ich odmeňovania.
Cenové podmienky sú upravené tak, aby boli
zmluvy finančne neutrálne. Teda aby žiadna skupina poskytovateľov na spojení finančne netratila
ale ani neprofitovala na úkor iných.

 Mesačné výkazy
a hromadné oznámenia

Mesačné výkazy a hromadné oznámenia
týkajúce sa obdobia pred spojením APOLLA
a DÔVERY, teda za december 2009 a skôr, platitelia spracúvajú osobitne za poistencov registrovaných v pôvodnej zdravotnej poisťovni APOLLO
a v pôvodnej zdravotnej poisťovni DÔVERA. Takto
vypracované výkazy a hromadné oznámenia nám
zasielajú tak ako pred spojením. Teda za APOLLO
do pôvodných pobočiek APOLLA (aj na pôvodné
adresy) a za DÔVERU na Cintorínsku 5, 949 01
Nitra.
Výkazy a hromadné oznámenia týkajúce sa obdobia po spojení, teda za január 2010 a následne, už
nie je potrebné vypracúvať oddelene za poistencov APOLLA a DÔVERY. Zasielajú sa už výhradne
do Nitry na adresu DÔVERY.

Zúčtovacie dávky a faktúry

Faktúry a zúčtovacie doklady týkajúce sa roku
2009 poskytovatelia zasielajú tak ako pred spojením, teda samostatne za DÔVERU na adresu Cintorínska 5, 949 01 Nitra a samostatne za APOLLO
na adresu príslušnej pobočky. Faktúry a doklady
týkajúce sa roku 2010 prijímame už len na adrese
v Nitre.

Korešpondencia

Poistenci nám všetku korešpondenciu od 1. januára
2010 zasielajú na adresu DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra. Pre platiteľov a poskytovateľov platí prechodné obdobie
do 31. januára 2010. Dovtedy je potrebné zásielky
posielať tak ako pred spojením. Od 1. februára

2010 už prijímame poštu jednotne na adrese
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5,
949 01 Nitra.

Elektronická komunikácia

Aj po spojení s nami môžete komunikovať rýchlo
a jednoducho vďaka bezplatnej službe Elektronická pobočka na www.dovera.sk.
Klienti APOLLA, ktorí využívali E-portál, ho od 7.
januára 2010 môžu používať len na prehliadanie
historických dát. Aktívna komunikácia je, počnúc
týmto dňom, možná už iba prostredníctvom Elektronickej pobočky na www.dovera.sk.
V dôsledku spájania informačných systémov sú
plánové čiastočné odstávky elektronickej komunikácie. Všetky pokyny a informácie sú k dispozícii
na E-portáli aj Elektronickej pobočke.

Čísla účtov

Hromadní aj individuálni platitelia uhrádzajú
preddavky za obdobie pred spojením APOLLA
a DÔVERY tak ako pred spojením. Teda na existujúce príjmové účty oboch zdravotných poisťovní
s existujúcimi identifikačnými údajmi. S účinnosťou
od 1. februára 2010 sú k dispozícii nové čísla účtov:
individuálni platitelia 7000 464 464/8180
hromadní platitelia 7000 747 747/8180
Platiteľom, ktorí neboli pred spojením registrovaní
v DÔVERE, zašleme s účinnosťou od 1. februára
2010 ich nový variabilný symbol. Ostatní platitelia môžu naďalej používať variabilný a špecifický
symbol, ako používali pred spojením v DÔVERE.

Pokladne

Pokladne na uhradenie poistného sú od Nového
roka k dispozícii len v krajských pobočkách spojenej zdravotnej poisťovne.
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Nadštandard od DÔVERY je väčší!
Po ohlásení zámeru spojiť APOLLO a DÔVERU dali jej predstavitelia pred médiami
prísľub, že produkty, na ktoré boli poistenci zvyknutí, spojením poisťovní nestratia.
Tak sa aj stalo. Nadštandard dostupný od spojenia je kombináciou výhod a služieb
APOLLA a DÔVERY. Klienti získavajú viac.
 V produktovom portfóliu DÔVERY teda zostáva nadštandardná ponuka oboch predchádzajúcich poisťovní.
Poistenci bývalej DÔVERY tak môžu využívať doterajší
nadštandard plus doterajšie služby APOLLA. A naopak.
V zdravotnej poisťovni budeme priebežne produkty rozvíjať a upravovať, aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu
počtu klientov. Naša nadštandardná ponuka je rozde-

Balík očkovanie  Očkovacie vakcíny proti
chrípke (100 % z ceny vakcíny)  Očkovacie vakcíny proti kliešťovej encefalitíde (100 % z ceny
3. vakcíny)  Očkovacie vakcíny proti pneumokokom (100 % z ceny všetkých 3 vakcín)  Očkovacie
vakcíny proti hepatitíde A a B (50 % z ceny všetkých
3 vakcín)  Očkovacie vakcíny proti HPV
(od 30 do 70 % z ceny všetkých 3 vakcín
podľa dĺžky poistenia)

Balík prevencie pre ženy  Balík očkovaní v sume
392,81 €  Mamografia do 10dní  SMS
preventívna pripomienka  Bezpečné tehotenstvo
 Prevencia fokálnej infekcie  Program Zdravé
srdce
Už nefajčím! (príspevok na liek
Champix)  Online Škola prevencie

Balík prevencie pre mužov  Balík očkovania
v sume 114,51 €  Program Zdravé srdce
Už nefajčím! (príspevok na liek Champix)
 SMS preventívna pripomienka
 Prevencia fokálnej infekcie  Online
Škola prevencie

lená do šiestich produktových balíkov podľa cieľových
skupín poistencov. „Balíky budú zostavené tak, aby boli
prehľadné, aby zoskupovali všetky produkty pre danú
cieľovú skupinu a aby si medzi nimi vybral každý jeden
poistenec,“ opisuje marketingový manažér zdravotnej
poisťovne DÔVERA Robert Mazánik. Každý poistenec
si tak vyberie, čo najviac potrebuje. 

Balík pre tehotné ženy a mamičky  Balík
očkovania v sume 114,51 €  Bezpečné tehotenstvo  Poradňa pre mamičky  Poistenie
novorodenca v pohodlí domova
 Baby kufrík

Balík nadštandardných služieb  Mamografia do 10 dní  SMS preventívna pripomienka
Lekár v cudzom meste  Poradňa pre mamičky
 Pohodlné poistenie  Elektronická pobočka
Fit bez hraníc (výhodné Generali
poistenie)

Balík výhod  Katalóg VÝHODY OD DÔVERY
doplnený o Zen Asian Wellness, Dently,
Potten&Pannen, Zdravá karta, relaxujdoma.sk
 Regionálne výhody, ktoré pred spojením
zabezpečovali APOLLO aj DÔVERA
Fit bez hraníc (výhodné Generali poistenie)
vitamíny pre darcov krvi
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Balík očkovaní
Očkovanie je jednou z najúčinnejších foriem prevencie pred rozšírenými a nebezpečnými
ochoreniam. DÔVERA preto systematicky rozširuje balík očkovaní pre poistencov.
Myslíme pri tom na všetky vekové kategórie, od bábätiek až po seniorov.
DÔVERA čiastočne alebo stoper
centne uhrádza päť typov očkovaní
nad rámec zákona. Balík očkovaní
obsahuje širokú ponuku vakcín účin
ných proti nebezpečných chorobám,
ako je chrípka, kliešťová encefalitída,
hepatitída A a B alebo pneumokoky
či smrteľný vírus spôsobujúci rakovinu
krčka maternice. Výška príspevkov
hradených zdravotnou poisťovňou
závisí od druhu očkovacej látky.
Očkovanie proti chrípke preplatíme
v plnej výške každému poistencovi
bez rozdielu veku. Vakcinácia je
možná všetkými piatimi vakcínami
dostupnými na Slovensku, konkrétne

Begrivac, Fluarix, Influvac, Vaxigrip
a Vaxigrip junior.
Pred desiatimi sérotypmi pneumoko
kov, ktoré spôsobujú ťažké zápaly
stredného ucha alebo zápaly pľúc,
pomáha chrániť vakcína Synflorix.
Túto účinnú vakcínu majú k dispozí
cii iba poistenci DÔVERY. Bábätkám narodeným od 1. januára
2009 vo veku od 6 týždňov až do
2 rokov ju preplatíme v plnej výške.
Chránime aj deti od 2 rokov, stoper
centne im uhrádzame protipneumo
kokovú vakcínu Pneumo 23.
Proti kliešťovej encefalitíde ponúkame
očkovanie dvoma druhmi vakcín pre

deti a dospelých – FSME Immun
a Encepur. Poslednú z potrebných
troch dávok tohto očkovania uhra
díme v plnej sume. Na očkovanie
proti hepatitíde A a B prispievame
tiež. A to vo výške 50% z ceny kombi
novanej vakcíny Twinrix.
Dievčatám vo veku od dovŕšenia 12
rokov do 13 rokov preplatíme časť
z troch dávok vakcín proti rakovine
krčka maternice. Výška úhrady závisí
od dĺžky poistenia v DÔVERE, resp.
do 31.12. 2009 v APOLLE. Zo sumy
vakcín uhradíme 30, 50 alebo 70 %
pri oboch dostupných vakcínach Sil
gard a Cervarix.


Balík prevencie pre ženy
Zdravie mužov a žien je rozdielne, podmieňujú ho biologické odlišnosti, ale
i zdravotné, sociálne faktory a rozdielny spôsob života. Preto DÔVERA prináša balík
prevencie určený ženám a špeciálny balík prevencie pre mužov.
Balík prevencie pre ženy obsahuje
očkovanie v sume až 392,81 € aj
často využívaný zrýchlený prístup
na preventívne mamografické vyšet
renie vo vybraných zmluvných zaria
deniach. Ženy na toto vyšetrenie
odhaľujúce rakovinu prsníka neča
kajú vo vybraných zmluvných zaria
deniach viac ako 10 dní od objed
nania. Služba SMS pripomienka avi
zuje termín blížiaceho sa preventív

neho vyšetrenia u praktického lekára
a gynekológa na mobilný telefón.
Na prevenciu tak myslíme za vás.
Tehotné poistenky môžu z balíka
využiť službu Bezpečné tehotenstvo.
Budúcim mamičkám garantuje
deväť preventívnych prehliadok
počas tehotenstva a jednu v období
šestonedelia. Program Prevencia
fokálnej infekcie je ďalšia z výhod
balíka pre ženy. Fokálna infekcia

vzniká pri koreni chorého zuba
alebo v paradontálnych vačkoch
a môže tak spôsobiť vážne ochore
nie. Balík obsahuje aj Program
Zdravé srdce ako prevenciu pred
kardiovaskulárnymi ochoreniami,
program Už nefajčím s príspevkom
na liek proti fajčeniu Champix a por
tál Škola prevencie na stránke www.
dovera.sk slúžiaci ako návod na udr
žanie si zdravia. 
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Balík prevencie pre mužov

Balík pre tehotné ženy a mamičky

Muži neradi chodia k lekárovi. Preto sme pre nich „ušili“ na mieru balík produktov
a služieb na ochranu zdravia a predchádzaniu chorobám.
Najčastejšie sa vyskytujúcimi ocho
reniami mužskej populácie sú srd
covo-cievne choroby, rakovina
pľúc, hrubého čreva a prostaty
a pľúcne ochorenia. Pri zostavovaní
balíka prevencie pre mužov sme sa
preto okrem základnej prevencie
zamerali práve na tieto neduhy.
Všetkým mužským poistencom
DÔVERY ponúkame očkovania
v sume 114,51 €. V programe
Zdravé srdce určenom mužom
od 30 do 60 rokov prinášame
prehľad preventívnych opatrení

na včasné odhalenie rizika kardi
ovaskulárnych ochorení. Program
poskytujú zmluvní všeobecní lekári.
Muži, ktorí sa nevedia zbaviť
zlozvyku fajčenia, sa iste potešia
produktu Už nefajčím! DÔVERA ho
prebrala od APOLLA a poistencom
prispieva na odvykací liek Cham
pix vo výške 33,19 €.
Každý náš poistenec môže záro
veň využiť službu SMS preventívna
pripomienka. Tá ich upozorní
na nasledujúci termín preventívnej
prehliadky u praktického lekára.

Služba Prevencia fokálnej infekcie
je doplnok preventívneho stomato
logického vyšetrenia, ktorý hradíme
v plnej výške. Fokálna infekcia
vzniká pri koreni chorého zuba
alebo v paradontálnych vačkoch,
môže spôsobiť vážne ochorenie.
Prevencia tejto infekcie môže
zachytiť zápal včas, predídete tak
vážnym komplikáciám. Balík hod
notných informácií o prevencii a sta
rostlivosti o zdravie nájdu poistenci
na portáli Škola prevencie na www.
dovera.sk.


Balík nadštandardných služieb
Naším cieľom je prinášať nielen kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, ale aj prvotriedny
klientsky servis. O ňom je Balík nadštandardných služieb.
Využiť môžete napríklad službu
Lekár v cudzom meste, ktorú pred
spojením zdravotných poisťovní
APOLLO a DÔVERA ponúkalo
APOLLO. Prostredníctvom tejto
služby garantujeme poistencom
prístup k zdravotnej starostlivosti
v Bratislave, čiže aj keď sú mimo
domova. Pri akútnych stavoch
nemusia cestovať domov za svojím
všeobecným lekárom či zubárom,
stačí zatelefonovať na Zákaznícku
linku 0800 150 150, odkiaľ ich
prepoja priamo do zdravotníckeho
zariadenia.

Čerstvých rodičov zaiste poteší
služba Pohodlné poistenie. Môžete
si dohodnúť konzultáciu s odbor
níkom DÔVERY na tému poistenie
bábätka v pohodlí vášho doma
a v prípade súhlasu rovno prihlášku
aj podpísať.
Nielen pre tých najmenších, ale pre
všetkých záujemcov o poistenie
u nás je určený ten najjednoduchší
spôsob prostredníctvom kuriéra. Len
zavolajte na bezplatnú Zákaznícku
linku 0800 150 150, nadiktujte
svoje identifikačné údaje a dohod
nite si čas a miesto doručenia pri
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hlášky. Kuriér zabezpečí doručenie
podpísanej prihlášky priamo k nám.
Služba je bezplatná.
Výhodná je aj ďalšia nadštan
dardná služba Fit bez hraníc, ktorú
prinášame v spolupráci s poisťov
ňou Generali Slovensko. Je ňou
elektronické poistenie na cesty
alebo proti úrazom. Platí na území
Slovenska i vo všetkých krajinách
sveta. Za poistenie zaplatia pois
tenci DÔVERY na celý rok zvýhod
nenú cenu 39,24 €, poistenie
pre deti do 18 rokov vyjde len
na 24,83 €.


Zdraviu budúcich i čerstvých mamičiek venujeme zvýšenú pozornosť. Preto sme
jeden balík obsahujúci prevenciu a služby uľahčujúce prvé dni s bábätkom zostavili
špeciálne pre ne. A pre ich ratolesti.
Balík pre budúce mamičky obsa
huje službu Bezpečné tehotenstvo
s desiatimi pravidelnými preventív
nymi prehliadkami. Dokážu zachy
tiť aj nebadateľné odchýlky od štan
dardu, ktoré by mohli zapríčiniť
poruchy vývinu dieťaťa. Budúce
matky by nemali nič podceniť a pre
venciu využiť naplno. Sme pripra
vení túto prevenciu zabezpečiť
a preplatiť.
Pre novorodencov poistených
v DÔVERE máme pripravený Baby
kufrík so vzorkami detskej kozmetiky

Nivea a dojčenského tovaru ako
cumlík, fľaša, podbradník. V kufríku
takisto nájdete brožúrky s užitoč
nými informáciami pre prvé dni
s bábätkom.
Čerstvým rodičom chceme uľahčiť
prvé týždne s bábätkom aj prostred
níctvom služby Poistenie novoro
denca v pohodlí domova. Náš
odborník príde za vami domov,
zodpovie vám otázky týkajúce sa
zdravotného poistenia pre vaše
dieťatko a v prípade záujmu s vami
spíše prihlášku do DÔVERY.

Zoznam našich pracovníkov aj s ich
kontaktmi nájdete na stránke www.
dovera.sk v sekcii Baby zóna. Zdra
vie budúcich mamičiek je dôležité
ešte pred tehotenstvom. Ženám
ponúkame nadštandardné očkova
nia. Čiastočne alebo plne preplá
came vakcíny proti hepatitíde A a B,
sezónnej chrípke, kliešťovej encefa
litíde a nebezpečným pneumoko
kovým infekciám. Máte otázku
na nášho lekára? Využite Poradňu
pre mamičky a napíšte vašu otázku
na poradna@dovera.sk. 


Balík výhod
Veľká ponuka zliav a výhod pre všetkých poistencov, ktorí sa zaregistrujú do programu
VÝHODY od DÔVERY. To je Balík výhod. Obsahuje rozmanitú paletu služieb, tovarov
a produktov týkajúcich sa zdravia a zdravého životného štýlu. Vďaka kombinácii pôvodnej
ponuky výhod od APOLLA aj DÔVERY je balík ozaj výhodnou ponukou!
Program VÝHODY OD DÔVERY
sme sprístupnili vlani na jar. Pod
mienky a postup čerpania výhod
a zliav sa odvtedy nezmenili. Je to
jednoduché, stačí sa zaregistrovať
v programe ako JEDNOTLIVEC
alebo RODINA a následne čer
pať zľavy. Tie sú pre rodinu, ktorá
je poistená u nás, výraznejšie ako
pre jednotlivcov. Ponuku VÝHOD
OD DÔVERY neustále rozširujeme.
V balíku výhod nájdu poistenci zvý

hodnené poistenie Generali so zľa
vou 15%. Táto kombinácia cestov
ného a zdravotného poistenia vás
ochráni nielen na Slovensku, ale aj
po celom svete. Krytie liečebných
nákladov ponúka až do výšky 200tisíc €. Novinkou pre klientov býva
lého APOLLA je kompletná ponuka
programu.
A čím potešíme poistencov oboch
bývalých zdravotných poisťovní?
Napríklad sortimentom prestížnej

značky kuchynských potrieb Pot
ten & Pannen, pri ktorých sa zľavy
šplhajú až do výšky 30 %. Naku
povať môžete na www.pottenpan
nen.sk alebo priamo v predajniach.
Táto ponuka pribudla do programu
výhod od decembra 2009.
V Balíku výhod nájdete aj množstvo
regionálnych zliav u ďalších vyše
200 partnerov po celom Slovensku.
Ich zoznam i výšku zliav nájdete
na stránke vyhody.dovera.sk.  
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SIEŤ POBOČIEK ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA od 1.1.2010
Bratislava
1

Trnava

Nitra

Trenčín

Žilina

23

Prešov

8 	Dunajská Streda, Kukučínova 493/16

15

32 	Dolný Kubín, Aleja Slobody 1879

51 	Kežmarok, Dr. Alexandra 58

2 	Bratislava, Einsteinova 18, AUPARK

9

16 	Nové Zámky, Podzámska 34/A

24 	Myjava, M.R.Štefánika 563/10

33

52 	Medzilaborce, Mierová 289

3 	Bratislava, Einsteinova 21, DIGITAL PARK I

10 	Senica, Hviezdoslavova 315

17

Šahy, Hlavné námestie 1

25 	Púchov, ul. 1.Mája 896

34 	Martin, M.R. Štefánika 40

53 	Poprad, Tatranské námestie 4582

4 	Bratislava, Cintorínska 7

11 	Hlohovec, SNP 18

18

Topoľčany, Pribinova 4727,

26 	Partizánske, Gen. L.Svobodu 1069/4

35 	Námestovo, Hviezdoslavovo nám. 204/4

54 	Prešov, Masarykova 16

Bratislava, Kazanská 44

Trnava, Štefánikova 3

Šaľa, P. Pázmaňa 30

Trenčín, Soblahovská č. 7262

Liptovský Mikuláš, 1. Mája 709

5 	Pezinok, Moyzesova 2

12

19 	Komárno, Námestie Kossutha 1

27 	Považská Bystrica, Centrum 18/23

36

Žilina, Radničná ul. č. 6

55 	Humenné, Kukorelliho 58

6 	Senec, Lichnerova 23

13 	Piešťany, Rekreačná 2

20

28 	Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1288/16

37

Čadca, Májová 158/31

56 	Sabinov, Nám. slobody 41

7 	Malacky, Bernolákova 1/A

14 	Skalica, Potočná 85

21 	Nitra, Coboriho 2

29 	Bánovce nad Bebravou, M.R.Štefánika 55

57 	Snina, Strojárska 20

22

30 	Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 12

58 	Stará Ľubovňa, Levočská 1

Galanta, Z.Kodálya 31

Levice, Kalvínske námestie 2

Štúrovo, Jesenského 85

31 	Prievidza, Hviezdoslavova 3

Zvolen

59 	Svidník, Sovietskych hrdinov 200
60 	Vranov nad Topľou, Nám. slobody 6

37

35

36

14
30

Trnava

5
2

6

12

Bratislava
3

46

70

Zvolen

50

44

39

21
20

40
43

15

63

Lučenec, A. Petőfiho 33/3360

45

69

65

57
55
60

Košice

75

68 74

73

Levoča, Nám. Majstra Pavla 4

72
64

Košice

44 	Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 1
45

Tornaľa, Sládkovičova 1

64 	Veľké Kapušany, Tolstého 1

46

Žarnovica, Nám. SNP 9

65 	Košice Šaca, Vstupný areál U.S. Steel

47

Žiar n/Hronom, Dr. Janského 4

66

48

Zvolen, J. Jiskru 52/3

67 	Košice, Mojmírova 8

Gelnica, Hlavná ulica 75

49 	Banská Bystrica, Partizánska cesta 3

68 	Michalovce, Špitálska 5

50 	Banská Štiavnica, Bratská 17

69 	Moldava nad Bodvou, ČS armády 35
70 	Rožňava, Betliarska 80
71 	Spišská Nová Ves, Zimná 50
72

Trebišov, M.R. Štefánika 1755

73 	Košice, Moldavská cesta 8/A
74 	Michalovce, Masarykova 49

17

4
8

54
67

48

47

18

Nitra

Prešov
66

42

11

9

61
76

49

26

13

40

43 	Veľký Krtíš, Nemocničná 1147/1

56
63

41 38

31

29

10

7

53
71

Trenčín
24

1

33

28

23

62 	Bardejov, Hurbanova 22

42 	Revúca, M.R.Štefánika 1345/9
51

34

61 	Prešov, Levočská 3

39 	Krupina, Čsl. armády 2190/3

41 	Podbrezová, Kolkáreň 35

52

32

Žilina

25 27

59

62

58

38 	Brezno, Banisko 1

16

19

75 	Sobrance, Nám.Slobody 1
76 	Krompachy, Hlavná 10

22
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Bezchybný úsmev s Dently

Zdravá karta

Pre tých, ktorí majú strach zo zubárskeho kresla alebo si nenašli toho správneho
zubára, máme dobré správy. Katalóg programu VÝHODY od DÔVERY sa
rozširuje o výhody v bratislavskom stomatologickom centre Dently.

ZDRAVÁ KARTA či karta pre zdravie. Toto je ďalšia novinka
v programe VÝHODY od DÔVERY. Privítajú ju všetci,
ktorí často nakupujú, špeciálne v lekárni.

 Starostlivosť o svoj chrup môžete zveriť do rúk odborníkov a vďaka programu
VÝHODY to bude pre vás lacnejšie! O koľko?
Pri výhodách v DENTLY výnimočne nerozlišujeme spôsob registrácie v programe VÝHODY.
Nezáleží teda, či ste JEDNOTLIVEC alebo
RODINA. Pre všetkých platí výrazná zľava
až 50 % z ceny. Stačí byť zaregistrovaný a pri
preukázaní sa preukazom poistenca môžete
využívať ponúkané zľavy.
Polovičná zľava sa vzťahuje na preventívny
balík, ktorý zahŕňa komplexné stomatologické
a parodontologické vyšetrenie aj vyšetrenie
laserovou sondou Diagnodent. Tá identifikuje zubný kaz pomocou laserového lúča so
záchytnosťou až 90 %. Polovičnú zľavu dosta-

Fakt, že lieky a produkty z lekární nie sú
v dnešnej dobe lacnou položkou a dajú zabrať
našim peňaženkám, potvrdzujú skúsenosti
mnohých pacientov aj celoslovenská štatistika.
Preto je povzbudivou informácia, že pri nákupe
v lekárni možno ušetriť. A to veľmi jednoducho.
Stačí byť poistencom DÔVERY, zaregistrovať sa
v programe VÝHODY a využívať medzinárodnú
platobnú kartu s názvom ZDRAVÁ KARTA.
Ponúkame ju prostredníctvom partnera Consumer Finance Holding, a.s., v spolupráci s VÚB
bankou. Klient si sám zvolí výšku úverového
rámca na karte. Z každej platby v lekárni na Slovensku karta vráti 5 alebo 10 %, z platieb za
iné služby v iných obchodoch vráti 1%. Výška
vrátenej sumy v lekárni závisí od dĺžky poistenia

nete i pri RTG vyšetrení. Záhryzová snímka
identifikuje kazy v medzizubných priestoroch,
OPG panoramatická RTG snímka zase zachytí
sánky, čeľuste a priľahlé štruktúry. Do balíka
výrazných zliav patrí aj vyšetrenie slizníc diagnostickou lampou VELSCOPE. Pomocou nej
dokážu zubári odhaliť včasné štádiá onkologických zmien slizníc ústnej dutiny. Za 50 %
zľavu vám špecialisti vypracujú plán ošetrenia.
Zľava sa týka aj príplatku za stomatologickú
pohotovosť v akútnych prípadoch počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 20.00 hod. a v pracovných dňoch od 17.00 do 20.00 hod. Bližšie informácie o súkromnom stomatologickom
centre DENTLY nájdete na webovej stránke
www.dently.sk. 
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v DÔVERE. Pre poistencov, ktorí sú u nás poistení viac ako päť rokov, je vrátená suma až vo
výške 10 %. Karta platí nielen na Slovensku, ale
aj v zahraničí. ZDRAVÁ KARTA zároveň poslúži
aj ako bankomatová karta.
Na každú platbu ZDRAVOU KARTOU sa vzťahuje bezúročné obdobie. Pre držiteľa karty to
znamená ďalšiu výhodu, pretože peniaze môže
využívať až 50 dní absolútne bez úrokov.
O kartu môžete požiadať. Jej vydanie je bezplatné na základe registrácie v programe
VÝHODY. ZDRAVÚ KARTU vám pošle Consumer Finance Holding priamo domov.
ZDRAVÁ KARTA je plne v súlade s legislatívou.
Viac o ZDRAVEJ KARTE a podmienkach jej využívania nájdete na vyhody.dovera.sk. 


17

18

Pre vás

ZIMA 10

www.dovera.sk

ZIMA 10

Pre telo aj dušu

Relaxuj doma

Zdravá duša podporuje zdravie tela. Práve preto sme rozšírili ponuku
programu VÝHODY OD DÔVERY o oddych, masáže a procedúry
zamerané na nadobudnutie či udržanie telesnej a duševnej harmónie.
Všetko nájdete v štýlovom Zen Asian Wellness.

Slová z titulku nie sú len výzva, ale aj názov internetového obchodu
s množstvom pomôcok na udržanie či prinavrátenie zdravia.
Prečo píšeme práve o ňom? Pretože ponuka tohto portálu je
novinkou programu VÝHODY od DÔVERY.

Zľavy a výhody v bratislavskom Zen Asian
Wellness, mieste dokonalého oddychu, môžu
využiť všetci naši poistenci. V ponuke sú balíčky
masáží troch kategórií – zdravie, relax a krása.
Zľavy sú dostupné vo všetkých troch. Ak ste
v programe VÝHODY zaregistrovaný ako JEDNOTLIVEC, pri ktorejkoľvek masáži ušetríte
10 % a tú istú zľavu vám poskytnú aj v Zen Fresh
Bare. Poistenci zaregistrovaní ako RODINA
majú zľavu dvakrát väčšiu a platí na masáže aj
na služby v Zen Fresh Bare. Masáže chrbtice,
nôh aj celého tela v Zen Asian Wellness tak máte
lacnejšie a dostupnejšie.
Môžete ich spojiť s blahodarným saunovaním
v kombinácii s thajskou masážou. Zen filozofia

 Nemusíte nikam chodiť. Stačí si zapnúť
internet a navštíviť stránku relaxujdoma.sk.
Nájdete tu množstvo masážnych a cvičebných
pomôcok aj relaxačnú kozmetiku. Je také pohodlné objednať si z pohodlia domova niečo pre
zdravie!
Ako zodpovedná zdravotná poisťovňa prinášame JEDNOTLIVCOM registrovaným
v programe VÝHODY zľavu 12 % na masážne
pomôcky a 8 % na ostatný tovar zakúpený
na relaxujdoma.sk. RODINY ušetria ešte viac. Pri
kúpe masážnych pomôcok majú nárok na 24 %
zľavu a na ostatný tovar mínus 16 % z ceny.
Ak vás neuspokojí virtuálna návšteva stránky
a nakupovanie prostredníctvom internetu,

nehľadí len na telesnú schránku. Dbá o dušu
a myseľ. Preto v Zen Asian Wellness nájdete aj
procedúry Bali blossom končiace sa kúpeľom
v čerstvých kvetoch a sprevádzané japonskou
starostlivosťou o pleť, ale i meditačnú Zenforiu a procedúru Foot prospievajúcu vašim
chodidlám. Procedúry z kategórie krásy vám
pomôžu k dokonalej postave a krásnej pleti.
Všetok tento komfort a luxus sú s programom
VÝHODY jednoducho výhodnejšie.
Prečo ich nevyužiť? Viac informácií nájdete
na portáli vyhody.dovera.sk alebo priamo
na www.planetzen.sk. Objednať sa môžete
na telefónnom čísle 02/5441 7530 počas pracovných dní aj víkendu. 


môžete si obzrieť tovar priamo v predajni
na Nálepkovej 30 v Piešťanoch.
S pomocou masážnych a cvičebných pomôcok
nemusíte platiť drahé fitnescentrá a wellness
zariadenia. Rovnocenné podmienky si vytvoríte aj doma vďaka masážnym metličkám, podložkám, kolieskam či termo vreckám. V ponuke
je aj široký sortiment liečivej kozmetiky od ručne
vyrábaných mydiel, masiel, vonných olejov
do kúpeľa až po výrobky z aloe vera. Kúpiť si
môžete i detskú kozmetiku. Na stránke nájdete
aj feng shui predmety a doplnky, ktoré zabezpečia harmóniu a ochranu vášho príbytku.
Širokú ponuku sortimentu hľadajte priamo
na www.relaxujdoma.sk. 
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manažérom odboru
predaja zdravotného poistenia

V zdravotnej poisťovni DÔVERA zamestnávame desiatky ľudí, ktorí sa každý deň
starajú o to, aby poistenci dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť a servis. Sú medzi
nimi lekári, inžinieri, právnici, informatici a mnohí ďalší. Poodhalíme vám každodenný
život zdravotnej poisťovne a jej zamestnancov. Boli sme zvedaví, čo všetko má
na starosti manažér odboru predaja zdravotného poistenia Milan Aľakša.
Čo všetko skrýva pozícia
manažéra odboru predaja
zdravotného poistenia?
Kompletne zodpovedám za chod
pobočiek, teda za prevádzku
pobočkovej siete zdravotnej pois
ťovne. V rámci spoločnosti spolu
pracujem so všetkými úsekmi, pre
tože ich práca do istej miery súvisí
s pobočkami a so službami pre klien
tov. Táto pozícia je aj o manažovaní
ľudí, najmä mojich predĺžených rúk
v osobách regionálnych riaditeľov
predaja zdravotného poistenia.
A takisto sa musím zamýšľať a vytvá
rať stratégiu a dbať, aby sme ju plnili.
Máte na starosti celú pobočkovú
sieť. Koľko pobočiek má
DÔVERA a čo všetko v nich
klienti vybavia?
Už ako silná spojená zdravotná
poisťovňa máme spolu 76 pobo
čiek po celom Slovensku. Po spojení
so zdravotnou poisťovňou APOLLO
nám pribudlo ďalších 15 pobočiek,
čo predstavuje nárast o jednu štvrtinu.
Naše krajské pobočky sme umiestnili
v každom vyššom územnom celku –

teda v Bratislave, Trnave, Trenčíne,
Nitre, Žiline, Prešove a v Košiciach
s výnimkou Banskej Bystrice, kde sme
ponechali krajskú pobočku vo Zvo
lene. Zvýšeným počtom pobočiek
spojenej poisťovne tak garantujeme
klientom dobrú dostupnosť našich slu
žieb a servisu.
Čo všetko vlastne pobočky
klientom poskytujú?
Pobočky prijímajú a vydávajú pri
hlášky na vznik alebo zmenu zdravot
ného poistenia, vydávajú preukazy,
klienti v nich vybavia zmenu kategó
rie alebo zmenu osobných údajov,
registráciu do programu Výhody
od DÔVERY a ďalšie služby súvi
siace so zdravotným poistením.
Čo je najsilnejšou stránkou
pobočiek DÔVERY?
Vďaka nim umožňujeme priamy kon
takt klienta s klientskym poradcom.
Stále je veľké množstvo poisten
cov, ktorí preferujú osobné stretnutie
a vybavenie na počkanie v kamen
nej pobočke pred telefonovaním
alebo použitím internetu. No nie

je to len tak, že by poistenci chodili
za nami. Chodíme aj my za nimi.
Aktívne sa zúčastňujeme napríklad
na podujatiach spojených so zdra
vím. Naši pracovníci navštevujú regi
onálne Dni zdravia alebo Dni dar
cov krvi či rôzne akcie organizované
mobilnými transfúznymi stanicami
počas celého roka. Klienti nás teda
môžu stretnúť aj priamo v teréne.
Čo by ste chceli zlepšiť?
Priestor na zlepšovanie je vždy a vo
všetkom, nie sme dokonalí. Privítali
by sme, keby sa ešte viac elektro
nizovali niektoré činnosti, uľahčilo
by to čas a energiu pracovníkom
pobočiek a mohli by vybaviť ešte
väčší počet klientov. Prácu, najmä jej
rýchlosť a presnosť, nám komplikujú
nepresné údaje v registri poistencov
a ich následné opravovanie. Tieto
chyby vznikajú tak, že nám poistenci
neoznámia zmeny v údajoch. Ak by
si poistenci plnili oznamovacie povin
nosti, ušetrili by energiu nielen sebe,
ale aj nám. Ak evidujeme klienta so
starou adresou alebo iným menom,
neraz to zdržiava obe strany.

ZIMA 10

Kedy evidujete v pobočkách
najväčší nápor klientov?
Neodpoviem podľa štatistických
priemerov, ale z hľadiska sezónnosti.
Sú totiž obdobia počas roka, keď
pobočkoví pracovníci ledva stíhajú
vybavovať požiadavky klientov, no
sú aj obdobia pokojnejšie. Medzi
veľmi rušné mesiace patrí určite čas
podávania ročného zúčtovania.
Vtedy vybavíme aj tristo klientov
denne. Pre veľký záujem upravu
jeme dokonca otváracie hodiny
a vychádzame klientom v ústrety
predĺženou otváracou dobou.
Koľko zamestnancov má jedna
pobočka?
Je to odlišné. Najmenšia pobočka
má jedného zamestnanca. Takých
máme hneď niekoľko v každom
kraji. A pobočka s najvyšším počtom
zamestnancov je v Košiciach, pra

cujú v nej piati zamestnanci.
Aké problémy riešia poistenci
v pobočkách najčastejšie?
K top aktivitám v pobočkách patrí
určite vybavenie nového alebo stra
teného preukazu poistenca, zmena
kategórie platiteľa poistného,
odhlásenie sa z dôvodu odchodu
do zahraničia alebo vybavenie žia
dosti o vydanie európskeho preu
kazu zdravotného poistenia.
Ako sa v dnešnej dobe „predáva
zdravotné poistenie“?
Ťažko. Ľudia zdravotné poistenie
nevnímajú ako tovar či službu, nevní
majú ani existujúce rozdiely medzi
zdravotnými poisťovňami. To je z hľa
diska zákona pochopiteľné, pretože
ten stanovuje rozsah verejného zdra
votného poistenia, ktorý zdravotné
poisťovne preplácajú. Je vnímaný

ako akýsi štandard. Obsahom
nadštandardnej ponuky sa však
výrazne odlišujeme od iných zdra
votných poisťovní. Touto cestou aj
chceme ísť a verím, že poistenci oce
nia to, čo im ponúkame. A verím, že
to, čo robíme, robíme dobre. Našou
snahou je prichádzať s novými ponu
kami a benefitmi. Aj teraz po spojení
sme dodržali svoj sľub, ponechali
sme všetky výhody a benefity oboch
predchádzajúcich poisťovní, teda
DÔVERY aj APOLLA. Nikoho sme
neukrátili o výhody, ktoré mal dote
raz. Spojenie prinieslo všetkým ešte
viac služieb a výhod. Časom uvi
díme, čo sa osvedčí a ako budeme
ponuku novej zdravotnej poisťovne
postupne rozširovať.
DÔVERA vo veľkom propaguje
elektronickú komunikáciu.
Znamená to, že kamenné
pobočky sú odsúdené postupne
na zánik?
To určite nehrozí. Niektoré z nich čaká
„vynovenie“ a mnohé časom aj presťa
hovanie do lepších a krajších priesto
rov. Sme tu pre klientov a stále sú medzi
nimi aj takí, ktorí nemajú prístup na inter
net alebo jednoducho neradi vyba
vujú cez telefón. Mnohí preto radšej
navštívia pobočku, než aby využili iný
spôsob komunikácie. Pre nich sme
stále tu. Pri prehnanej elektronizácii
reálne hrozí aj riziko, že by sme si sami
„vyhnali“ klientov z pobočiek. A to
určite nechceme. Na druhej strane,
budeme radi, ak klienti budú využívať
elektronickú komunikáciu všade tam,
kde to je výhodné.
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Zuby ako zrkadlo
Môže to znieť zvláštne, ale nie je to až také sci-fi. Aj zuby majú
svoju symboliku. O tom, čo odzrkadľujú, rozpráva podľa výkladu
francúzskej stomatologičky Michéle Caffin stomatologička z neštátnej
ambulancie v Košiciach MUDr. Soňa Mitrová.
Dva zuby v strede horného radu –
rezáky, častejšie zvané „jednotky“
Súvisia s matkou a otcom. Rezák na pravej strane
zodpovedá mužskému vývojovému prvku.
Symbolizuje otca, autoritu, najvyššiu duchovnú
bytosť. Rezák vľavo hore symbolizuje matku,
ženu a tiež jej dušu v ženskom princípe. Pravidelné a rovnomerné uloženie rezákov naznačuje harmonický a vyvážený vzťah k obom rodičom. Dolné rezáky prezrádzajú, aký význam
majú v našom živote. Obe sily, mužská aj ženská, sú obsiahnuté v oboch pohlaviach. Tieto
zuby majú súvis s obličkami a močovým ústrojenstvom. Niekedy býva medzi rezákmi medzera.
Tak to má napríklad speváčka Madonna.
Hovorí sa, že to sú zuby šťastia. Nie vždy však
prinášajú radosť. Ľudia s takouto medzerou majú
problémy zladiť v sebe ženský a mužský princíp.
Očné zuby – „trojky“
Očný zub na pravej strane, čiže tretí zub
od stredu, symbolizuje spôsob, akým sa chceme
prezentovať vonkajšiemu svetu. Ľavý horný očný
zub symbolizuje, aký postoj zaujímame k zmenám. Pravá trojka v dolnej čeľusti súvisí s rastom
tela. Hneď ako sa objaví, koncentruje do seba
celú energiu rastu. Je to ako zátka vo fľaši šampanského, ktorou sme poriadne zatriasli. Ak sa
tento zub posilní napríklad akupresúrou alebo
akupunktúrou, človek môže v krátkom čase
vyrásť aj o niekoľko centimetrov. Uvoľní sa energia zablokovaná v týchto miestach. Tieto zuby
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majú nesmierny význam. Vytrhnúť by sa mali
iba vo výnimočných prípadoch, keď už im niet
inej pomoci. U pacienta s vytrhnutými očnými
zubami môže dôjsť k poklesu vitality, najmä ak
príde o dolné očné zuby.
Stoličky – „štvorky“
Tie zastupujú všetky naše túžby. Ak použijeme
slovné spojenie „ja chcem“, tak je to pravé
pomenovanie. Stolička vpravo hore poukazuje
na to, akými sa chceme javiť smerom k okoliu,
ktoré nás obklopuje. Štvorka na ľavej strane zodpovedá túžbam v oblasti nášho citového sveta.
Tieto zuby súvisia s našimi kolenami. Na ľavej
strane dole štvorka zub poukazuje na to, ako
dokážeme vyjadrovať svoje želania, či vieme
hovoriť o svojich pocitoch. Štvorka vpravo dole
súvisí s realizáciou našich plánov.
Stoličky – „päťky“
Pre ne je charakteristická oblasť tvorivosti,
ktorá drieme v každom človeku. Prejavuje sa
aj v súvislosti s deťmi, najviac pri päťke vpravo
hore. U žien, ktoré prišli o dieťa potratom, a je
jedno, či spontánne alebo zámerne, prípadne
deti mať nemôžu, tento zub môže byť podvyživený. Často ho treba zakryť korunkou. Keď
mliečne zuby nechcú vypadnúť samy od seba,
znamená to, že sa dieťa nechce stať dospelým.
Často sa to prejavuje práve na zadnej stoličke
vľavo dole. To signalizuje, že matka je dominantná, prípadne extrémne starostlivá a dieťaťu
ponecháva na jeho rozhodnutia málo priestoru.
Na fyzickej úrovni sa k tomuto zubu viažu plecia.
Zadná stolička vpravo dole súvisí s realizáciou
našich plánov, hlavne v profesionálnej oblasti.
Stoličky – „šestky“ a „sedmičky“
Šestka vpravo dole symbolizuje prácu. Navyše
tento zub súvisí so smrťou a znovuzrodením.
Treba to chápať tak, že každý začiatok zna-

mená zároveň odumieranie niečoho, čo je už
staré a na tomto základe sa rodia veci nové.
Na to, či žijeme v harmonickom vzťahu so svojimi najbližšími, ukazuje horná sedmička vľavo.
V partnerstve majú partneri isté predstavy a vzájomné očakávania. Ak sa neplnia, môže sa to
odraziť na zube, najčastejšie kazom.

Zuby múdrosti – „osmičky“
Súvisia s univerzálnym vedomím, je v nich akási
mystika, tajomno, symbol našej schopnosti splynúť s vlastným vnútrom. Aby sa tak stalo v dokonalej súhre, treba na to múdrosť. Ak zub vyrastie
dole, dá sa usudzovať, že tento človek uznáva
existenciu neviditeľných rovín. Ak sú zuby iba
v dolnej čeľusti, poukazuje to na jeho vedomú
a cielenú prácu, aby do tohto sveta prenikol. Ak
sa človek usiluje o to, aby si osvojil materiálny aj
duchovný svet v rovnakej miere, premietne sa to
do osmičky vpravo hore. Symbolom osmičky
vľavo hore sú hlboko zakorenené obavy, že
materiálny aj duchovný svet človeka odmietne,
hoci on sám počíta so svojím vývojom. Osmička
vpravo dole hovorí o tom, aké sú jeho schopnosti
vyjadrovať pocity vo svojom okolí. Zub múdrosti
vľavo dole je plný fyzickej energie, ktorá sa
uvoľní, ak si nájdeme svoje miesto v tomto svete.
V súčasnosti sa zuby múdrosti často vytrhávajú,
napriek tomu, že nemajú kaz. Kazia sa však
rýchlejšie ako ostatné, obyčajne sú zle prístupné
a nemajú dostatok miesta na rast. Málokto si
však uvedomí, že sa tak narúša ba až ničí schopnosť spojenia s univerzálnym vedomím.

Pripravila Lea Gallová
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Vykazovanie výkonov:
Na čo si dať pozor?
Medzi zdravotníckou verejnosťou existuje zhoda, že súčasný katalóg
výkonov je zastaraný, nevyhovuje aktuálnemu vývoju v medicíne ani
vývoju terapeutických postupov a mal by ho nahradiť nový moderný
predpis. Zatiaľ však neexistuje, treba postupovať podľa toho
aktuálneho. Na čo si dať pri tom pozor? Prinášame naše zistenia
z praxe a odporúčania pre lekárov.
Zakázané kombinácie
„Prínos nového katalógu vidíme v tom, že bude
obsahovať moderné a celosvetovo odskúšané
princípy racionálneho vykazovania a kombinovania výkonov v prípadoch, kde to je opodstatnené,“
hovorí manažérka odboru zdravotnej politiky
v zdravotnej poisťovni DÔVERA Vladimíra Kmečová. Nový katalóg zostáva naďalej len v rovine
teórie. Pokiaľ bude realitou, prax musí vychádzať
z toho súčasného. Platný katalóg obsahuje okrem
iného kombinácie výkonov, ktoré sú zakázané.
Znamená to, že poskytovateľ by ich nemal poskytnúť ani vykázať a zdravotná poisťovňa by ich
nemala z verejného zdravotného poistenia uhradiť. V praxi sa však stáva, že v dávkach od poskytovateľov sa vyskytujú aj zakázané kombinácie.
Celoplošne
Analyzovali sme tento jav a hľadali najčastejšie
sa opakujúce pochybenia. Patria k nim kombinácie výkonov predstavujúce komplexné vyšetrenie
pacienta s výkonmi štandardného vyšetrenia jedného alebo dvoch, prípadne viacerých orgánových systémov. Takéto kombinácie nie sú logicky
ani medicínsky opodstatnené a nepovoľuje ich
ani katalóg výkonov. „Stáva sa, že poskytovateľ
súčasne vykáže výkon 4 (štandardné vyšetrenie
jedného orgánového systému) a výkon 8 (štan-

dardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov). Takúto kombináciu však katalóg
nepovoľuje, takže zdravotná poisťovňa ju v rámci
revízie neuzná a neuhradí,“ vysvetľuje V. Kmečová. Takéto vykazovanie sa objavuje prakticky
vo všetkých odbornostiach. Vnímame ho ako
plošný problém.
Nie sankcie, edukácia
V záujme využívať peniaze na zdravotnú starostlivosť, ktorá je plne v súlade so zmluvou a platnou
legislatívou, naša revízna a kontrolná činnosť sa
bude aj naďalej venovať zakázaným kombináciám výkonov. „Nechceme poskytovateľov
za každú cenu sankcionovať. Ide nám o to, aby
sme im aj takto edukatívne, formou upozornenia
a zverejnenia informácií, pomohli vyhýbať sa
vykazovaniu, ktoré je v rozpore so zákonmi a zmluvami. Takéto vykazovanie nemôže byť poskytovateľovi uhradené,“ dodáva V. Kmečová.
Zdravotná poisťovňa pri revíziách vychádza
z toho, že ak je výkon X zakázané vykazovať
súčasne s výkonom Y, automaticky platí, že je to aj
opačne – výkon Y je zakázané vykazovať s výkonom X. A to aj vtedy, ak to nie je v katalógu výkonov pri výkone Y uvedené. Zákaz súčasného
vykázania sa vyhodnocuje u toho istého pacienta
v ten istý dátum tým istým lekárom.
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Hodnotenie čoraz podrobnejšie
Rada pre hodnotenie vznikla v roku 2009 ako nová nezávislá iniciatíva
zameraná na podporu a rozvoj hodnotenia poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Jej členmi sú odborníci z prostredia zdravotníctva zo
Slovenska aj z Českej republiky, zasadajú niekoľkokrát do roka. Rada
sa zameriava na iniciovanie odbornej i laickej diskusie o hodnotení
úrovne zdravotnej starostlivosti na Slovensku, na vytváranie podmienok
na zvyšovanie transparentnosti v zdravotníctve, na motiváciu
a odmeňovanie úspešných poskytovateľov a na zvyšovanie kvality
zdravotnej starostlivosti.
Špecifické kritériá
Prvé kroky v tejto oblasti začala robiť zdravotná
poisťovňa DÔVERA. V rámci vlastného komplexného hodnotenia zverejnila samostatne
výsledky napríklad detských fakultných nemocníc, onko- a kardiocentier, psychiatrických
liečební. V budúcnosti chce ako silná spojená
zdravotná poisťovňa špecializáciu hodnotenia
a kritérií ďalej rozvíjať.
Hodnotenie zdravotníckych zariadení, poskytovateľov a kúpeľov všeobecne sa bude
postupne vyvíjať cestou stanovovania špecifických parametrov pre špecifické skupiny
zariadení, vníma trend v hodnotení Rada pre
hodnotenie.
Čo doplniť
Na ostatnom stretnutí rada diskutovala
o ďalších otázkach hodnotenia kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pre
pacientov je užitočné, aby boli hodnotenia doplnené nielen o parametre týkajúce sa priamo
zdravotnej starostlivosti, ale aj o údaje vypovedajúce o úrovni služieb a servisu. Problémom
býva dostupnosť a relevantnosť takýchto údajov. „Naším záujmom je spolupracovať s nemocnicami tak, aby sme tieto dáta mohli do hodnote-

nia zahrnúť a aby ich mali k dispozícii aj poistenci
a pacienti,“ hovorí riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti v DÔVERE Martin Kultan.
Je na diskusiu, či a ako doplniť do hodnotenia
údaje o výsledku hospodárenia a o základných finančných parametroch zdravotníckeho
zariadenia (napríklad zadlženosť) a takisto
o produkčnej schopnosti (napríklad koľko
operácií či zákrokov robí zariadenie na jedného lekára).
Odporúčania rady
Rada debatuje o možnostiach, ako do hodnotenia kúpeľov zapojiť lekárov, ktorí kúpele svojim
pacientom odporučili a vedia zhodnotiť, či im
liečba pomohla.
Považuje za vhodné rozvíjať aj hodnotenie
poskytovateľov patriacich do skupiny samostatných vyšetrovacích a liečebných zložiek
(SVaLZ). Odporúča dohodnúť sa v rámci
odbornej verejnosti na súbore všeobecne
akceptovateľných základných kritérií
a následne rozvíjať tie nadstavbové. Od výsledkov hodnotenia by sa odvíjala aj platba z verejného zdravotného poistenia. Ak by teda poskytovateľ kritériá plnil, dostal by viac ako ten, ktorý

ich plní len čiastočne.
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Poradňa pre mamičky

Lekár radí: ZIMA

Ako prežiť chrípku a prechladnutie
našich ratolestí?

Na kalendárnu zimu privysoké teploty a príroda bez snehu. Ako sa
s takouto „zimou“ vyrovná ľudský organizmus? Ako sa správa v prípade
napadnutia vírusmi? Treba v zime športovať? A ako sa správne stravovať?
Čo majú robiť v zime chronicky chorí ľudia? Odpovede na otázky
prezradí lekárka DÔVERY, MUDr. Vladimíra Kmečová.

Z každej strany na nás dennodenne útočia vírusy.
Mamičky vedia, že najlepšou liečbou vírusovej infekcie,
ktorou chrípka a bežné prechladnutie sú, je jej prevencia. Prevencia, ktorá odzrkadľuje starostlivosť o dieťatko
v priebehu celého roka, či už formou otužovania,
dostatočného prísunu vitamínov, vyváženej stravy, očkovaním alebo samotnou elimináciou kontaktov s chorým
človekom. Určite malé bábätko nepatrí na prechádzku
do hypermarketu ani na návštevu, kde je chorý ktorýkoľvek člen domácnosti. Je normálne, že dieťa je v priebehu
roka viackrát prechladnuté, súvisí to s vývinom jeho
imunitného systému.
Ale čo robiť, ak už je dieťatko naozaj choré, kýcha,
kašle, soplí, bolí ho všetko, je unavené a má teplotu?
V každom veku je nevyhnutná kontrola telesnej teploty,
dostatok tekutín, ktoré pomôžu zriediť hlieny a uľahčia
ich vykašliavanie. Nezabúdajte na čistenie nosa, najmä
u malých bábätiek, pre ktoré je plný noštek obrovským
problémom. Bazálna hygiena, dostatočné vetranie,
zvyšovanie vlhkosti vzduchu v byte je prostriedkom
prevencie i samotnej liečby.
Ak však dieťa ťažko či zrýchlene dýcha aj v pokoji,
je dýchavičné, má teploty, ktoré je problém zvládnuť a trvajú niekoľko dní, dráždivo kašle, sťažuje sa
na bolesti uška či pozorujete prejavy, ktoré vás znepokojujú, určite navštívte jeho detského lekára.

MUDr. Miroslav Sviatko
pediater, revízny lekár DÔVERY

Šport a úrazy
Na aktívny šport nezabúdajte ani v zimnom
období. Či sa rozhodnete pre lyže alebo bežky
alebo si idete zahrať tenis do športovej haly, je to
aktívny pohyb a vy ním pomáhate svojmu zdraviu a zvyšovaniu jeho obranyschopnosti. Mal
by byť pravidelnou súčasťou vašich aktivít.
Zimné obdobie prináša radovánky na snehu.
Počas lyžovania alebo sánkovania s deťmi však
nezabúdajte na opatrnosť, najmä z dôvodu
úrazov. Najčastejším následkom lyžiarskych
úrazov bývajú zlomeniny dolných končatín,
poškodenie kolenného kĺbu alebo vykĺbenie
ramena. Predchádzať úrazom môžete nielen
zvýšenou opatrnosťou a ohľaduplnosťou, ale
aj používaním vhodných ochranných pomôcok.
Medzi ne patria chrániče, prilby, rukavice, chrániče chrbta.

Máte otázky na nášho pediatra?
Napíšte nám ich na poradna@dovera.sk.
Odpovede zverejníme v časopise Dôvera aj na
webovej stránke www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.

Prevencia pred ochorením
Aj počas „teplej“ zimy treba venovať zdraviu
zvýšenú pozornosť. Na organizmus nega-

Prajem vám, aby ste boli ušetrení týchto starostí
a chrípkové obdobie prežili bez choroby.
Pevné zdravie vám aj vašim detičkám.

tívne vplýva nedostatok svetla, chladné počasie, nedostatočný odev alebo naopak, príliš
veľa vrstiev na sebe. K starostlivosti o zdravie
a dobrú fyzickú a duševnú kondíciu patrí
aj vyvážená strava a dostatok vitamínov.
Nezanedbajte pobyt na čerstvom vzduchu
aj napriek nepriazni počasia. Aj pre zimné
mesiace platí prísne dodržiavanie pitného
režimu. Zdraviu prospievajú bylinkové a zelené
čaje, nesladené minerálne vody. Menej
vhodné sú sladené a sýtené nápoje i priveľa
kávy. V miestnostiach, kde sa kúri, pravidelne
vetrajte. Kancelárie a izby bytov neprekurujte.
Ani vysoká teplota neprospieva zdraviu, množia sa v nej rôzne baktérie a vírusy. Počas chrípkovej sezóny, ktorá každoročne vrcholí na prelome januára a februára, sa radšej vyhnite
miestam s veľkým počtom ľudí.
Chronické choroby
Zima zvyšuje nároky na imunitný systém. Ten
je kľúčový pre pacientov s chronickými chorobami dýchacích ciest, preto ho treba posilňovať. Vhodné je otužovanie, začať s ním by ste
mali už v letných mesiacoch. Výborné výsledky
má striedanie studenej a teplej vody pri sprchovaní končatín.
Spánok lieči a platí to obzvlášť u chronicky
chorých. Doprajte si najmenej 6 hodín výdatného spánku. Vďaka nemu načerpá silu aj váš

imunitný a nervový systém a systém žliaz s vnútornou sekréciou.
Chronicky chorým sa odporúča doplniť stravu
o probiotiká. So zvýšenou konzumáciou vitamínov začnite už na začiatku zimy, ďalšiu kúru
absolvujte začiatkom jari.
Váha a strava
V zime mnohí nadobudnú pocit, že s klesajúcou teplotou a zamračenejším počasím treba
prijímať viac potravy ako počas letných mesiacov. Omyl. Hoci je pravda, že v lete nám chutí
menej, netreba sa začať na zimu prejedať.
Každodennou samozrejmosťou by mal byť
vyvážený jedálny lístok s veľkou dávkou vitamínov z ovocia a zeleniny. Ľudia sú zvyčajne
po zime a najmä po vianočných sviatkoch
pribratí. Stačí však trocha disciplíny a vhodnú
hmotnosť si môžete racionálnym stravovaním
udržať alebo aj znížiť.
Jesť treba pravidelne. Platí racionálna zásada
– radšej menšie porcie a častejšie než dvakrát
za deň veľký tanier. Takto sa nastavia metabolické procesy a spaľovanie.
K významnému poklesu hmotnosti dochádza
aj starostlivým výberom konzumovaných potravín. Z jedálnička by sme mali preto vylúčiť
mastné jedlá a potraviny s vysokým obsahom
tuku a cukru. Vyprážanie vymeňte za iný spôsob tepelnej úpravy potravín. 
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Keď si pacient môže pomôcť
Diabetes mellitus čiže cukrovka. Chronické civilizačné ochorenie, ktoré nebolí,
no spôsobuje vážne zdravotné komplikácie. Našťastie, jeho priebeh i prognózu
môže do veľkej miery ovplyvniť sám pacient. Ako úspešne, radí
MUDr. Adriana Ilavská z Medispektra.
 Medzi ochoreniami nenájdeme
také, pri ktorých môže pacient tak
aktívne a navyše tak úspešne zasahovať do liečby ako pri cukrovke.
Vyjadrené číslami, vývoj ochorenia
má vo vlastných rukách na 75 až
85 %. Diabetik má teda v porovnaní
s inými pacientmi obrovskú výhodu.
Vyžaduje to však jeho aktívnu účasť
na liečbe, najmä dodržiavanie
režimových opatrení ako úprava
stravovacích zvyklostí a dostatočná
fyzická aktivita. Bohužiaľ, nie všetci
diabetici túto šancu využívajú.

Compliance znamená mieru spolupráce pri liečbe. Vyjadruje, do akej
miery sa pacient riadi odporúčaniami od lekára, zdravotnej sestry
či z dostupnej literatúry. Platí to pri
dodržiavaní diéty, cvičení, absolvovaní pravidelných kontrol aj pri
užívaní liekov a inzulínu. Dôležitý je
najmä vzťah lekár – pacient, lebo
práve lekár je pre chorého najčastejším zdrojom informácií. Ich spolupráca závisí od vzájomnej dôvery.
Úspechom je dobre informovaný
a motivovaný diabetik, ktorý pozná
možnosti a výhody liečby.

Ako zabezpečiť správnu
glykemickú hladinu?

1. strava

Diabetická diéta sa až na množstvo povoleného
ovocia v ničom nelíši od stravy racionálnej. Je
preto vhodná pre všetkých členov domácnosti.

2. fyzická aktivita

Prečo je to tak?
Existuje prirodzený limit ochoty
pacienta spolupracovať s ošetrujúcim lekárom a (alebo) pracovať
na svojom zdraví. Je to podmienené viacerými faktormi.
Coping je termín, ktorý vyjadruje
schopnosť chorého spracovať
svoje ochorenie a vyrovnať sa so
stanovenou diagnózou. U každého
je to individuálne. Niekto sa dokáže
s ochorením vyrovnať pomerne
ľahko a veľmi skoro sa začne zaujímať, ako si môže aktívne pomôcť.
Chronické ochorenie ako cukrovka
však môžu pacienti chápať aj pesimisticky a poddajú sa mu. Pozitívne
optimistické myslenie a prijatie
ochorenia jednoznačne uľahčuje
spoluprácu.
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Dôležité je pravidelné cvičenie. Každý si môže
vybrať podľa možností – beh, rýchla chôdza,
prechádzka, plávanie, bicyklovanie, cvičenie
na fit lopte. Cvičenie je porovnateľné s efektom
liekov alebo diéty.

3.

zníženie hmotnosti
Často sa nedarí dosiahnuť normálnu hmotnosť,
ale veľký význam má aj schudnutie o 5 % hmotnosti a udržanie tohto poklesu.

4. selfmonitoring
Kompliancia je dôležitá pre dobrú
metabolickú kompenzáciu – teda
pre dobrú kontrolu glykémií
a pre predchádzanie komplikáciám. Slabá motivácia znižuje
šancu na úspešnú liečbu. Zároveň
znamená financovanie liečby
nespolupracujúceho pacienta
na úkor toho, ktorý sa liečiť chce.
Každý pokus, aby sa diabetik
stotožnil s liečbou, je vítaný a môže
zlepšiť výsledok spoločnej snahy
lekára a pacienta. Do hry však
ešte vstupujú faktory ako rodinné
zvyklosti, pevná vôľa, časové
a ekonomické možnosti a ochota.
Stojí za to spolupracovať?
Jednoznačne áno! Aj keď je obmedzení v živote diabetika pomerne
veľa, všetky prispievajú ku skvalitneniu jeho života a k zlepšeniu jeho
fyzickej aj psychickej pohody.

Diabetik, ktorý si sám pravidelne kontroluje
hladinu cukru (glykémiu) glukomerom, prípadne
si vyšetruje moč, má prehľad o svojom aktuálnom
zdravotnom stave a môže si podľa toho upraviť
stravu, fyzickú aktivitu, lieky alebo inzulín.

 V súčasnosti môže diabetik získať toľko
informácií a vedomostí o svojom ochorení, že mu
dokáže porozumieť, správne zasahovať do vlastnej liečby a rozhodovať o postupe podľa zistených
glykémií z krvných vzoriek alebo moču.
Pozor, jednotlivé kroky režimových opatrení sú
navzájom nezameniteľné. To znamená, že aj keď
pacient berie tablety a inzulín, musí dodržiavať
stravovacie odporúčania a nezabúdať na fyzickú
aktivitu. Najlepšie liečený je ten diabetik, ktorý dbá
na všetky súčasti liečby.

Dobré správy o cukrovke:
 Pacient môže ovplyvniť priebeh a vývoj
choroby na 75 – 85 %.
 Diabetik je včas upozornený na dôležitosť
racionálneho stravovania (na každého zisteného
diabetika pripadá jeden s nezisteným ochorením,
ktorému nie je známe, že sa v jeho tele niečo deje,
a tým ani nie je upozornený na obozretnosť pri
svojom zdravotnom stave).
 Diabetik, ktorý dodržiava odporúčané režimové
opatrenia, môže ovplyvniť aj zvyklosti celej
rodiny, teda usmerniť stravu, fyzickú aktivitu a tým
aj zdravie ostatných členov rodiny.
 Ochorenie zväčša nebolí. Je to však všeobecne
považované za nevýhodu, lebo diabetik nie je
motivovaný k liečbe subjektívnymi ťažkosťami.
Samozrejme, je lepšie, ak pacient nepociťuje
fyzickú bolesť.

Čo očakávame od diabetikov?
 Budú mať pravidelný životný režim,
nebudú ponocovať
 Budú dodržiavať odporúčanú diétu
 Vzdajú sa obľúbených jedál a nápojov
 Budú počítať sacharidové jednotky
 Obmedzia alkohol, vzdajú sa fajčenia
 Budú si strážiť hmotnosť
 Ak treba, schudnú
 Budú pravidelne cvičiť
 Budú pravidelne užívať tablety
 Budú si pravidelne niekoľkokrát denne pichať inzulín
 Budú realizovať selfmonitoring

Aká je realita u diabetikov?
 75 % sa nestravuje pravidelne
 75 % nekonzumuje predpísané potraviny
 77 % nerealizuje selfmonitoring podľa
lekárskych odporúčaní
 58 % si aplikuje zlú dávku inzulínu
 56 % nesprávne zaobchádza s inzulínom
 45 % nedodržiava predpísaný čas podania lieku
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Všetky cviky cvičte až do pocitu pálenia precvičovaného svalu, nie však na úkor techniky.

1A Postavte sa na jednu nohu,

mierne ju pokrčte v kolene. Podsaďte
panvu, zatiahnite brušné svalstvo.
Vystrite chrbát. Na druhej nohe, ktorá
je vo vzduchu, flexujte chodidlo,
pokrčte koleno a maximálne zatiahnite svaly stehna. Nadýchnite sa.

1B Za súčasného výdychu unožte

do strany vbok. Predstavte si, že niečo
ťažké odtláčate chodidlom od seba.
V tejto polohe vydržte zhruba 3-5
sekúnd a vráťte sa do polohy 1A.

1A

1B

2A

Postavenie a držanie
tela a končatín je rovnaké ako
v predchádzajúcom cviku, no
stojná noha je ďalej od stoličky.
Nadýchnite sa.

3A Sadnite si na okraj stoličky.

Podsaďte panvu, spevnite brušné
a chrbtové svalstvo. Vystrite sa.
Nohy zdvihnite zo zeme, zohnite ich
v kolenách do pravého uhla a spojte
chodidlá. Nadýchnite sa, s výdychom
vytočte a zároveň pritiahnite kolená
a päty čo najvyššie k boku trupu.
V tejto polohe vydržte 2-3 sekundy.

2B Výdychom šikmo prednožte 3B Nadýchnite sa a cvičenie
za precítenia aktívnej práce
svalov vnútorného stehna. Opäť
si predstavte, že niečo od seba
odtláčate vnútornou stranou
chodidla. Takto vydržte 3-5 sekúnd
a vráťte sa do základnej polohy.

2A

opakujte na druhú stranu.

4A

Sadnite si na okraj stoličky.
Podsaďte panvu, spevnite chrbát
a brušné svalstvo a dajte ruky
do tyla. Nadýchnite sa a s výdychom
pritiahnite aktívnou prácou brušného
svalstva ľavý lakeť k pravému kolenu.
Takto vydržte 2-3 sekundy.

4B

Nadýchnite sa a súčasne
za výdychu opakujte cvičenie na
druhú stranu.

3A

4A

3B

4B

Zdravé cvičenie so Zorou...
Pre lepší pocit stačí niekedy naozaj málo. Pár cvikov pomôže telu aj duši.
Prinášame ďalšiu sériu jednoduchých, no účinných cvičení zameraných
na najproblematickejšie partie tela v podaní najslávnejšej
slovenskej fitnesky Zory Czoborovej.

... pre pekné brucho a stehná
2B
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Do nemocnice aj za hranicami
Od novembra 2009 už nemusia poistenci DÔVERY zo Štúrova a okolia
cestovať desiatky kilometrov do nemocnice. Majú ju na skok, za maďarskými
hranicami v Ostrihome. V miestnej nemocnici ich ošetria vďaka zmluve
so zdravotnou poisťovňou DÔVERA.

Kúpele Sliač a ich liečivá sila
Slovensko má mnoho prírodných zdrojov a na ne nadväzujúcu bohatú kúpeľnú
tradíciu. Stred krajiny sa môže pýšiť prírodnou liečivou vodou, ktorá svojimi
blahodarnými účinkami pomáha pacientom so srdcovo-cievnymi ochoreniami,
s chorobami obehového ústrojenstva či ženskými chorobami. Medzi vyhľadávané
patria Kúpele Sliač.
Priamo z nemocnice
Kúpele Sliač, známe už 750 rokov, sú
preslávené ďaleko za hranicami Slo
venska. Poskytujú kúpeľnú starostlivosť
kardiologickým pacientom, pacien
tom s chronickými chorobami obeho
vého ústrojenstva, vysokým krvným
tlakom či onkologickými chorobami.
Liečia stavy po reumatickom zápale
srdcového svalu, ischemické srdcové
chyby bez anginóznych záchvatov,
stavy po trombózach a zápaloch
periférnych žíl až po stavy po operá
ciách kardiovaskulárneho systému.
Kúpele Sliač sú jedinými kúpeľmi, kam
prichádzajú pacienti po prekona
nom infarkte na špeciálne oddelenie
s prísnym režimom sanatoriálno-klinic
kého charakteru hneď z nemocnice.
Jedinečná voda
Na všetky liečebné účely sa vyu
žíva prírodná minerálna voda

vyvierajúca priamo na Sliači. Voda
z miestneho kúpeľného prameňa
sa používa bez ďalších umelých
zásahov. Odborníci ju klasifikovali
ako stredne mineralizovanú, uhli
čitú, síranovo-hydrogénuhličitanovú,
vápenato-horečnatú, so zvýšeným
obsahom horčíka a fluóru, slabo
kyslú, teplú a hypotonickú vodu
dosahujúcu izotermickú teplotu 33
stupňov. Na Sliači nájdete aj ďalšie
štyri pramene s vodou rôznych tep
lôt, zložení a účinkov. V procedúrach
sa často využíva i vzácny žriedlový
plyn, najmä jeho reflexné, vazodila
tačné a analgetické účinky.
Tri hviezdičky
Kúpele ponúkajú ubytovanie v troj
hviezdičkovom liečebnom dome
Palace. Jedno- a dvojlôžkové izby
sú zrekonštruované, disponujú samo
statným sociálnym zariadením so

sprchou a WC, s TV so satelitným
príjmom, telefónom i chladničkou.
Väčšina má balkón. Liečebný dom
Palace má aj apartmány so samo
statnou obývacou časťou, namiesto
sprchovacieho kúta je vaňa.
Pre rodiny i športovcov
Na Sliači sa myslí aj na rodiny, k dis
pozícii sú totiž dva štvorposteľové
apartmány.
V areáli sa nachádza reštaurácia,
kaviarne, korzo s obchodmi
a salónmi. Návštevníkmi obľúbené
a často využívané je vonkajšie letné
kúpalisko s bazénom napusteným lie
čivou minerálnou vodou. Športovcom
sú k dispozícii tenisové kurty. Kúpeľní
hostia však ocenia najmä pokoj
a krásne prírodné prostredie s lieči
vými prameňmi a soľnú jaskyňu.
Na kultúrne podujatia je určená spo
ločenská dvorana a kino. 


Istota pre pacientov
„Zareagovali sme na podnety našich poistencov v Štúrove a okolí a zvýšili sme im dostupnosť
zdravotnej starostlivosti. Tešíme sa na spoluprácu
s nemocnicou a dúfame, že pre našich poistencov
v regióne bude znamenať istotu, že v prípade
potreby majú zdravotnú starostlivosť blízko
svojho domova,“ zdôraznil riaditeľ úseku nákupu
zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovne
DÔVERA Martin Kultan. V spádovom území
nemocnice má DÔVERA 20-tisíc poistencov.
„S radosťou plníme prianie pacientov štúrovského
regiónu a veríme, že budú dlhodobo spokojní
s odbornou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorú vieme poskytnúť pacientom žijúcim
v tomto regióne na základe spolupráce so zdravotnou poisťovňou DÔVERA,“ dodal riaditeľ ostrihomskej nemocnice Zoltán Kollár.
Stačí európsky preukaz
Ostrihomská nemocnica so zdravotnou poisťovňou spolupracuje a komunikuje tak ako ostatné
slovenské nemocnice. Poistenci v nej môžu byť hospitalizovaní akútne aj plánovane. Hospitalizáciu
odporúča ošetrujúci lekár. Nárok na zdravotnú
starostlivosť vzniká na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktorý im zdravotná
poisťovňa vydá bezplatne, keď oň požiadajú.
DÔVERA zabezpečí svojim poistencom všetku
zdravotnú starostlivosť súvisiacu s hospitalizáciou
vrátane prípadných kontrol. Iné nesúvisiace vyšetrenia a zákroky (napríklad návšteva ambulant-

ného lekára) súčasťou zmluvnej spolupráce nie
sú. „Preto poistencom odporúčame, aby ich absolvovali u svojich doterajších lekárov alebo u iných
zmluvných poskytovateľov zdravotnej poisťovne
DÔVERA,“ dodáva M. Kultan.
Všetkých trinásť
Zmluvná spolupráca so zdravotnou poisťovňou
DÔVERA sa vzťahuje na všetkých 13 oddelení
nemocnice v Ostrihome. Sú to oddelenia:
interné, neurologické, psychiatrické, chirurgické,
urologické, traumatologické, ORL, oftalmologické, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie
intenzívnej medicíny, reumatologické, onkologická rehabilitácia a oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
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Vaše otázky, naše odpovede

SERVIS PRE PLATITEĽOV

Môjho syna čaká operácia,
po ktorej bude mať sadrovú
dlahu 6 týždňov. Chceli by sme
pre neho požičať invalidný
vozík. Je to možné? Za akých
podmienok, akým spôsobom?
Zdravotnú pomôcku, v tomto prí
pade mechanický invalidný vozík,
je možné si požičať na celú dobu
potrebnú na rekonvalescenciu.
Požiadajte lekára špecialistu, ktorý
poskytuje vášmu synovi zdravotnú
starostlivosť (či už ortopéd alebo
lekár pracujúci v odbore fyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitá
cia) o predpísanie požadovanej
pomôcky s odôvodnením predpisu.
Lekársky poukaz, ktorý vám pre
syna vypíše, nám doručte. Môžete
nám ho poslať poštou na adresu
príslušnej krajskej pobočky podľa
trvalého bydliska vášho syna alebo
doručiť osobne do ktorejkoľvek
pobočky.

Pozor na pravidelné novoročné zmeny

Náš syn navštevuje športové
gymnázium. Absolvoval
preventívnu lekársku prehliadku
u športového lekára. Stačí ku
žiadosti o preplatenie prehliadky
doložiť rozpis výkonov
a potvrdenie o zaplatení?
Musíme mať aj doklad o návšteve
športovej školy?
K žiadosti o preplatenie preventívnej
prehliadky organizovaných športov
cov je potrebné doložiť nasledovné
dokumenty:

 originál potvrdenia o úhrade pre
hliadky (pokladničný blok alebo
faktúru)
 rozpis výkonov poskytnutej pre
ventívnej prehliadky
 potvrdenie o aktívnej športovej
činnosti, čiže kópiu preukazu špor
tovca, ktorý nesmie byť pri podá
vaní žiadosti starší ako tri mesiace
Na žiadosti vyznačte spôsob poža
dovanej úhrady.

Som vašou poistenkou. Nedávno
mi priznali invalidný dôchodok.
Som evidovaná na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny, kde mi
odporučili spýtať sa v zdravotnej
poisťovni, kto bude za mňa
odvádzať odvody za zdravotné
poistenie.
Pokiaľ ste poberateľom invalid
ného dôchodku a zároveň aj v evi
dencii Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, fotokópiu dokladov
nám zašlite na adresu DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., Cinto
rínska 5, 949 01 Nitra. Alebo ju
stačí naskenovať a zaslať na info@
dovera.sk či poslať faxom na číslo
037/6413168. Vaše doplnené

údaje zaevidujeme, platiteľom odvo
dov na zdravotné poistenie bude
za vás štát.
Mám 12-ročnú dcérku a mala
by som záujem dať ju zaočkovať
proti rakovine krčka maternice.
Ako mám postupovať? Prečo
zdravotné poisťovne neuhrádzajú
tieto očkovania? Veľa mamičiek by
dalo zaočkovať svoje dcéry.
Očkovaciu látku proti HPV vírusu
preplácame nad rámec zákona,
a to v závislosti od dĺžky poiste
nia. Odmeňujeme tak verné pois
tenky. Zo zákona je preplácaná len
poistenkám vo veku od 11 do 12
rokov. My ju hradíme okrem zákon
ného štandardu aj dievčatám vo
veku od 12 do dovŕšenia 13 rokov.
V súčasnosti takéto očkovanie nie je
povinným očkovaním, Ministerstvo
zdravotníctva SR nezaradilo očko
vanie proti HPV vírusu medzi povinné
očkovanie, a preto ho zdravotné
poisťovne neuhrádzajú v plnom roz
sahu.
DÔVERA však prepláca 2 očkova
cie vakcíny – Silgard a Cervarix.
Dievčatám u nás poisteným od 0
do 4 rokov uhradíme 30 % z ceny,
keď sú u nás poistené od 5 – 10
rokov, 50 % a dievčatám poisteným
10 a viac rokov až 70 % z ceny vak
cíny. Príspevok na vakcíny uhradíme
po predložení dokladov o zakúpení
všetkých troch vakcín vo verejnej
lekárni. 


Výška minimálneho vymeriavacieho základu na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa
zmenila s účinnosťou od 1. januára
2010. Pre platiteľov to znamená,
že preddavky v novej výške prvý
raz uhradia za mesiac január vo
februári 2010.
Zmena sa týka
 niektorých zamestnancov
z dôvodu zmeny výšky
minimálnej mzdy
 niektorých živnostníkov z dôvodu
zmeny vymeriavacieho základu,
ktorý sa od 1. januára 2010
vypočítava po novom
 všetkých samoplatiteľov
z dôvodu zmeny vymeriavacieho
základu, ktorý sa od 1. januára
2010 vypočítava po novom

Minimálna mzda pre zamestnancov vzrastie od 1. januára 2010
na 307,70 €. To je zároveň platná
výška minimálneho vymeriavacieho základu pre zamestnanca.
Od rovnakého dátumu sa mení aj
maximálna výška vymeriavacieho
základu, a to na 2 169,09 €. Tento
strop je rovnaký pre všetky skupiny
platiteľov, teda pre zamestnancov,

živnostníkov i samoplatiteľov.
Živnostníci a samoplatitelia, ktorí
platia odvody na poistné z minimálneho vymeriavacieho základu,
sa musia v roku 2010 pripraviť
na vyššie výdavky. Minimálny
vymeriavací základ pre živnostníkov stúpol totiž od 1. januára 2010
na 319,57 € a pre samoplatiteľov
na 206,60 €.

Výška preddavkov na poistné v roku 2010
Samostatne zárobkovo činná osoba

14 %

44,73 €

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je uznaná
za invalidnú osobu alebo osobu s mierou funkčnej
poruchy viac ako 50 %

7%

22,36 €

Zamestnanec

4%

12,30 €

Zamestnanec, ktorý je uznaný za invalidnú osobu alebo osobu
s mierou funkčnej poruchy viac ako 50 %

2%

6,15 €

Samoplatiteľ

14 %

28,92 €

Samoplatiteľ s mierou funkčnej poruchy viac ako 50 %

7%

14,46 €

Pozor na výkazy nedoplatkov!
Zodpovednosť voči poistencom
a nevyhnutnosť financovať pre nich
všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť nás nepustia. Preto využívame
viaceré existujúce spôsoby, aby
peniaze, ktoré zo zákona majú platitelia odvádzať, naozaj odviedli.
Aktívne s platiteľmi komunikujeme,
zasielame im výzvy a vydávame
im aj výkazy nedoplatkov.
Uplatniť si svoje pohľadávky
vydaním výkazu nedoplatkov
môže každá zdravotná poisťovňa
po zmene legislatívy z júna 2009.

Výkaz sa v prípade, že platiteľ
predpísanú dlžnú sumu neuhradí
alebo do ôsmich dní nevznesie
námietky, stáva právoplatným exekučným titulom. „Táto forma uplatňovania pohľadávok nám urýchli
vymoženie dlžnej sumy poistného,
preddavkov na poistné, nedoplatkov z ročného zúčtovania a sankcií.
Dosiaľ sme si svoje pohľadávky
mohli uplatňovať iba prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podaním
návrhu na vydanie rozhodnutia

platobným výmerom a až následne
vymáhať cez súdneho exekútora,“ hodnotí zmeny, ktoré výkaz
nedoplatkov prináša, manažérka
odboru kontroly platiteľov a vymáhania pohľadávok v DÔVERE
Anna Vajdová. Zároveň však
pridáva upozornenie. Vymáhanie
pohľadávok prostredníctvom súdneho exekútora zvyšuje výdavky
platiteľovi, pretože okrem dlžnej
sumy musí uhradiť aj trovy exekučného konania. Preto odporúča
poistné uhrádzať riadne a včas.
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S Osmijankom veselšie
Osmijanko sa na svojich potulkách vydal hľadať rozprávky pre deti. Okrem
nich však našiel aj výbornú myšlienku – založiť detské kútiky na detských
oddeleniach slovenských nemocníc. O nápade založiť kútiky a o realizácii
projektu sme sa pozhovárali so zakladateľkou a riaditeľkou združenia
Osmijanko Janou Pecsérke-Kubranskou.

Keď ste s projektom začínali,
verili ste, že sa dopracujete tam,
kde ste teraz?
V roku 2005 sme začínali s veľkým
entuziazmom, no netušiac poriadne,
aké to bude náročné. Mali sme kon
krétnu predstavu, čo a ako chceme
na detských oddeleniach vytvoriť,
ale až teraz viem posúdiť, že sme
poriadne netušili, čo všetko to zna
mená. Verím, že takýto kútik bude
mať raz každé detské oddelenie
a bude považovaný za štandard.

Čo vás podnietilo k myšlienke
založenia detských kútikov
na oddeleniach pre deti?
Prvotný impulz bola synova hospi
talizácia. Strávili sme na detskom
oddelení možno len týždeň a aj
keď na lekársku starostlivosť som sa
nemohla sťažovať, vyplniť čas medzi
jednotlivými vyšetreniami bolo nao
zaj ťažké. Izby aj celé oddelenie
vyzerali tak isto ako v dávnej minu

losti. Biele, sivé alebo svetlozelené
steny, hračky pamätali ešte moje
detské časy a väčšina z nich bola
zničená. O knižkách nehovoriac.
A práve to ma priviedlo k myšlienke,
že by stačilo zopár veselších farieb
na stene, nejaké modernejšie hračky,
novšie knižky. Že s trochou fantázie
sa dá vytvoriť malá detská oáza, kde
by deti zabudli na svoje „boliestky“
a ponorili sa do sveta hier a zábavy.

Koľko kútikov ste už otvorili a ako
sa im darí?
Momentálne ich je 22 a to, ako sa
im darí, by najlepšie povedali hospi
talizované deti a zdravotnícky per
sonál. Oni vedia oceniť, že deti majú
kde stráviť čas a potom sa menej
nudia. Vtedy nevymýšľajú nezbedy.
Koľkým z nich „pomohla na svet“
DÔVERA?
DÔVERU sme oslovili na spoluprácu
v roku 2007 a odvtedy sa otvárajú
kútiky aj s jej pričinením. Môžeme
povedať, že je „krstnou mamou“ 11
kútikov. A to v nemocniciach v Šali,
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Nových Zámkoch, Dolnom Kubíne,
Lučenci, Čadci, na II. detskej klinike
na bratislavských Kramároch, v Mar
tine, Trstenej, Handlovej, Brezne
a Bánovciach nad Bebravou.
Po tom, čo kútik navštívite, ste
s ním ešte v kontakte? Chodíte sa
na deti pozerať?
V kontakte sme predovšetkým
s vedením oddelenia a prostredníc
tvom našej webovej stránky máme
spätnú väzbu aj od rodičov, ktorí sú
s deťmi hospitalizovaní. Popri mojich
pracovných cestách občas zavítam
do nemocníc, kde sme detské kútiky
realizovali, a zisťujem ich stav.
Koľko detí podľa vášho odhadu
už vaše kútiky využilo?
Za tie roky určite tisícky, no presnú
štatistiku nevedieme.
Akú máte spätnú väzbu
od personálu nemocníc
a od rodičov?
Po odovzdaní kútika prechádza
jeho bežná starostlivosť do kom
petencie jednotlivých oddelení.
Napriek tomu je aj v našom záujme,
aby boli kútiky udržiavané, a tak
v prípade akýchkoľvek problémov
sme personálu oddelenia k dis
pozícii a riešime vzniknuté prob
lémy operatívne. Sme v kontakte aj
s rodičmi. Pri otvorení sa s nimi stre
távam osobne a musím povedať,
že za tie roky som sa ešte nestretla
s negatívnou reakciou. Mnohí nám
dokonca píšu nápady a rady, tie si
veľmi ceníme.

tva a to sa musí v mnohých veciach
spoliehať na sponzorov. Z rozhovo
rov s primármi viem, že mnohí nerie
šia len riadenie oddelenia, ale musia
zháňať sponzorov, aby zabezpečili
samozrejmosti.
Našim nemocniciam a pacientom
by pomohlo nie naštartovať reformu,
ako deklaruje každý minister, ale ju
aj realizovať a dotiahnuť do konca,
aby slovenské zdravotníctvo nebola
len čierna diera, do ktorej sa sypú
peniaze. Aby tie peniaze boli účelne
a transparentne využité.

Čo by podľa vás pomohlo
slovenským nemocniciam a ich
pacientom najviac?
Zadlžovanie, nesystémovosť riešení
len prehlbujú krízu v zdravotníctve,
čo sa odzrkadľuje aj na možnos
tiach liečby. Je naozaj smutné, že štát
nedokáže zabezpečiť relatívne bez
problémové fungovanie zdravotníc

Aké máte s kútikmi plány
do budúcnosti?
Na Slovensku je ešte veľa nemoc
níc, ktoré nemajú detské kútiky, takže
práce je naozaj dosť. Na stole mi
leží už niekoľko ďalších žiadostí.
Na druhej strane by som bola rada,
keby sa raz naše projekty mohli robiť
aj vo väčšom meradle, to znamená
nielen vybudovať kútik, ale urobiť
celé veselé oddelenie. Takou malou
„lastovičkou“ už bola II. detská kli
nika v Bratislave. Okrem krásneho
„Šašovského kútika“ sme tam vyma
ľovali aj 5 izieb a vybavili ich počíta
čovou technikou.
Kútiky zakladáte aj s pomocou
sponzorov. Ovplyvnilo ich ochotu
pomáhať obdobie hospodárskej
krízy?
Kríza postihla, samozrejme, aj naše
aktivity. Našťastie naši skalní spon
zori Nadácia SPP a DÔVERA nás
podporujú a verím, že aj naďalej
budú.
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Nová vakcína
pre najmenších.
Iba v DÔVERE
Naši najmenší poistenci majú ako jediní prístup k novej vakcíne Synflorix
proti pneumokokovým infekciám a akútnym zápalom stredného ucha.
Lekári ju môžu predpísať bábätkám od 6 týždňov do 2 rokov veku.
Vakcínu na slovenskom trhu prepláca iba DÔVERA.
Menej chorôb i liekov
„Vďaka tejto vakcíne zabezpečíme našim najmenším poistencom ochranu pred nebezpečnými
pneumokokovými ochoreniami a zápalmi stredného ucha. Rozširujeme ponuku nadštandardnej
prevencie, určenej najmä deťom, ktorá už teraz
obsahuje očkovania napríklad proti hepatitíde,
rakovine krčka maternice, chrípke alebo kliešťovej encefalitíde,“ hovorí manažér odboru starostlivosti o klientov v DÔVERE Peter Magyar.
Vakcína Synflorix je účinná proti 10 sérotypom
pneumokoka.
Vzhľadom na jej účinnosť možno predpokladať,
že deti budú menej choré, menej hospitalizované a nebudú musieť užívať toľko antibiotík.
Zadarmo
Vakcínu zaregistroval Štátny ústav pre kontrolu
liečiv, môže byť teda používaná aj na slovenskom trhu. V čase uzávierky nebola kategorizovaná, takže nebola začlenená do systému
úhrad z verejného zdravotného poistenia.
DÔVERA ju však prepláca, a to na základe
súhlasu revízneho farmaceuta.
Nárok na ňu majú tí naši poistenci, ktorí sa narodili od 1. januára 2009 a sú vo veku 6 týždňov

až 2 roky. Preplatíme im vakcínu v plnej výške.
Za vakcínu pre vaše dieťa teda nič neplatíte.
Uhradíme, samozrejme, aj výkon očkovania
lekárom v zmysle platných zmlúv.
Vakcínu predpisuje všeobecný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
alebo v subšpecializačnom odbore všeobecná
starostlivosť o deti a dorast. Lekáreň vakcínu
vydá na základe riadne vypísaného receptu.
Stanovisko MUDr. Petra Liptáka,
člena kategorizačnej komisie a prezidenta
Slovenskej spoločnosti všeobecného
praktického lekárstva:
„Synflorix poskytuje ochranu proti desiatim sérotypom pneumokoka. Z odborného hľadiska účinnosť vakcíny Synflorix v schéme 2+1 potvrdila štúdia Silverdala SA et.al., ktorá sa uskutočnila
v Dánsku, Nórsku vo Švédsku a na Slovensku.
Bola publikovaná v Pediatr. Infect. Dis. č.
28/2009. Čo sa týka farmakoekonomiky, použitie Synflorixu v povinnom očkovaní detí v schéme
2+1 by ušetrilo ročne 2,7 mil. eur. Túto nemalú
úsporu potvrdil aj farmakoekonomický rozbor
odbornej skupiny pre farmakoekonomiku kategorizačnej komisie.“ 
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Pomôcky:
Lam, le,
in,aja

Druh
kukučky

Francúzsky člen

2. časť
tajničky

Útok

V,vo(lek.)

Ani(bás.)

Kubánsky
maliar

Vychovávateľka

Orientálny rozprávkový
hrdina
Netieni
Robí páry

Autor:
Jozef Blaho

Fáza
mesiaca

1. časť
tajničky

Popíjaj

Značka
abvoltu

Varenie

Krídlo
(odb.)

Obaja

Vlk z Knihy džunglí
Rímskych
49

Oparil

Miesto
večnej
blaženosti

Pripravovala varom

Japonská
lovkyňa
perlorodiek

Súťaž

V jesennom vydaní časopisu sme sa pýtali:

Milé čitateľky a čitatelia, držíte v rukách prvé číslo časopisu
spojenej zdravotnej poisťovne DÔVERA. Veríme, že v ňom nájdu
mnoho zaujímavých a užitočných informácií aj doterajší čitatelia
časopisu APOLLO SVET. Stále platí, že uvítame všetky dobré
návrhy, nápady a témy, ktoré by ste si v časopise radi prečítali.
Neváhajte a píšte nám na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Odbor PR,
DIGITAL PARK II, Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava
Ak ste časopis pozorne čítali, iste pre Vás nebude problém
napísať nám odpoveď na otázku:

Aké sú aspoň štyri aktivity,
ktorými DÔVERA vychádza
v ústrety malým deťom?

Koľko balíkov produktov ponúka DÔVERA
po spojení a čoho sa týkajú?

Vyžrebovali sme týchto víťazov:
1. Monika Gombitová, Vranov nad Topľou
2. Silvia Pavuková - Lenhardtová, Prešov
3. Ján Kováč, Bratislava

Odpoveď na súťažnú otázku pošlite na rovnakú adresu
najneskôr do 15. marca 2010.
Pozor, súťaží sa o víkendový wellness pobyt
pre dve osoby v Kúpeľoch Sliač!

Odpovedali ste správne, ak ste
vymenovali štyri aktivity spomedzi:
poistenie u vás doma
Baby kufrík, monitor dychu Babysense,
nadštandardné očkovanie, odmeňovanie
najlepších pediatrov v prevencii

Výhercom srdečne
blahoželáme
a zasielame výhry!
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