Z I M A 2 015

ČASOPIS ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA

Zima

zráža na zem
najmä tínedžerov

Komfort ako
v hoteli

DôveRUN
Náš nový web

Zvýšená glykémia
by mala trošku bolieť

Kto nehral ,
nevyhral

Záchranári
nie sú
telepati
Tabletky
krv
nezlepšia
W W W. D Ô V E R A . S K

Vedeli ste, že?

Obsah

Viac ako tretina Slovákov sa nedokáže vyrovnať so stresovou
situáciou, pričom zvýšenému stresu čelia až siedmi z desiatich?

4

O pacientov s cukrovkou sa
postaráme ako nikto iný

6

„Zvýšená glykémia by mala
trošku bolieť,“

Všetci poistenci Dôvery majú vo
vybraných kúpeľoch minimálne
10-percentnú zľavu? Ich zoznam
nájdete na www.dovera.sk.
Vďaka moderným technológiám, novým operačným prístupom a miniinvazívnej chirurgii
je stále viac pacientov, ktorí by
v minulosti strávili v nemocnici
niekoľko dní, vybavených v rámci
jednodňovej chirurgie? Prejavuje
sa to aj v znižovaní počtu postelí
v nemocniciach.

ČASOPIS ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA,
ROK 2015, ČÍSLO 4, Vydáva: DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., adresa: DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
Digital Park II, 851 01 Bratislava, šéfredaktor:

tvrdí Ján Švolík, ktorý učí pacientov
s diabetom, ako správne žiť

8

Komfort ako v hoteli

11

Kto nehral, nevyhral

12

Zima zráža na zem najmä
tínedžerov

13

Zimná hitparáda ochorení

14

DôveRUN: Náš nový web

16

Záchranári nie sú telepati

17

Nové recepty s čiarovým
kódom

18

Zamávali ste bývalej poisťovni?

19

Tabletky krv nezlepšia

20

Keď do života vtrhne vážna
choroba

22

Iba 4,6 % zaočkovaných

23

Prechladnutie alebo chrípka?

24

Mladé talenty na ceste do
Luxemburska

25

Niečo pre deti

26

Recept na vianočné smoothie

Matej Štepianský, redakčná rada: Branislav
Cehlárik, Branislav Kubáň, Petra Leško, Slavomíra
Lorencová, Monika Šimunová, fotografie:
www.shutterstock.com, archív, registračné číslo
MK SR 3434/2005, nepredajné.

2

Editoriál
Preto sme sa rozhodli pomôcť.
Veríme – a zahraničné skúsenosti to potvrdzujú – že rast
cukrovky je možné spomaliť
a tým, čo ju už majú, je možné pomôcť prežiť lepší život
s cukrovkou.

Milí
poistenci,
dovoľte mi začať vážnou, ale
dôležitou otázkou. Viete, koľko
je na Slovensku ľudí trpiacich na
cukrovku? Približne 350-tisíc. To
znamená jeden človek v každej
štvrtej rodine! K tomuto počtu
by sme mali pripočítať desiatky
tisíc ľudí, ktorí majú prvé štádium
cukrovky, a zatiaľ to nezistili, neboli u lekára alebo sa boja ísť
k diabetológovi.
Je to ohromné číslo. Najmä ak si
uvedomíme, že za posledných
25 rokov sa tento počet takmer
zdvojnásobil. Ide o závažné
ochorenie. No aj napriek dostupnosti modernej a kvalitnej liečby
a profesionálnej starostlivosti diabetológov množstvo pacientov
s cukrovkou nedosahuje žiaduce
výsledky liečby a trpí závažnými
komplikáciami, ako je amputácia
nohy či slepota. Ak bude počet
diabetikov rásť ako doteraz,
o ďalších 25 rokov bude mať
cukrovku každý desiaty človek.

Lepšie výsledky možno dosiahnuť zmenou správania lekárov,
ale hlavne, a to chcem zdôrazniť, pacientov. Až 85 % svojho
zdravotného stavu majú v rukách pacienti. A preto sme ako
prví v strednej Európe spustili
špeciálny a unikátny Program
pre lepší život s cukrovkou.
Program sme pripravili v spolupráci s poprednými odborníkmi
- diabetológmi, ako aj so samotnými pacientmi a stanovili sme
si tri ciele. Po prvé zvyšovať
kvalitu zdravotnej starostlivosti,
po druhé zabezpečiť všetkým
zapojeným pacientom bezplatnú edukáciu, aby vedeli, ako sa
majú správne stravovať a hýbať, ako dodržiavať odporučenia svojho lekára a správne
užívať lieky alebo inzulín. A to
najlepšie nakoniec: naším tretím
cieľom je pacientov aj lekárov
za dosiahnuté výsledky a zlepšovanie odmeňovať.
Patríte medzi tých, ktorým by
takáto starostlivosť pomohla?
Alebo máte vo svojom okolí
niekoho blízkeho s cukrovkou –
mamu, otca, manžela, manželku, niekoho, komu by ste chceli

pomôcť ? Určite nevynechajte
náš článok O pacientov s cukrovkou sa postaráme ako nikto
iný, kde nájdete podrobnejšie
informácie. Program sme pilotne spustili v okresoch Košice,
Michalovce, Vranov nad Topľou, Sobrance, Nové Zámky,
Levice a Komárno. Dovedna 21
lekárov a osem edukátorov sa
bude v pilotnej fáze programu
starať o viac než 11-tisíc cukrovkárov. Ak uspejeme, rozšírime
tento prvý ucelený program
starostlivosti o pacientov s cukrovkou postupne do ďalších
regiónov na Slovensku. Držte
nám palce!
Úvod bol netradičný, záver
už nie, veď ide o posledné
tohtoročné vydanie časopisu
Dôvera. Chcem všetkým našim poistencom a celej našej
spoločnosti popriať úspešný
štart do nového roka. Nech
sa nám darí v práci a cítime sa
spokojní v súkromí. Nič z toho
sa nepodarí, ak nám nebude
slúžiť zdravie, vlastne ak sa
oň nebudeme starať. Zodpovednosť k vlastnému zdraviu
by nám mala byť vlastná,
bez ohľadu na to, či sa cítime
zdravo, alebo nás trápi nejaká, hoci aj chronická choroba.
Krásne sviatky želá
Henrieta Tulejová
manažérka Programu
pre lepší život s cukrovkou
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O pacientov s cukrovkou
sa postaráme ako nikto iný
Počet ľudí, ktorých trápi cukrovka, sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil.
Dnes ich je už 350-tisíc a pribúdajú ďalší. Aj so zákernými komplikáciami,
ako je slepota, poškodenie obličiek či amputácia.
Kým v roku 1996 malo obličky
poškodené cukrovkou 14-tisíc
pacientov, dnes je to 40-tisíc.
Rovnako pred 20 rokmi malo
cukrovkou poškodený zrak
35-tisíc pacientov, dnes ich je
62-tisíc. Rozhodli sme sa preto
pacientom ešte viac pomôcť
zlepšiť ich zdravotný stav. Ako
prví v strednej Európe spúšťame
v spolupráci s lekármi - diabetológmi Program pre lepší život
s cukrovkou. Ide o nadštandar
dnú starostlivosť o diabetikov,
ktorú majú naši poistenci úplne
zadarmo.
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Kvalita, informácie,
odmena
„Cukrovka je zákerné ochorenie, ktoré v prípade nedostatku
správnych informácií, ako ho
zvládať, prináša pacientom
množstvo veľmi ťažkých komplikácií. Dá sa im však predísť,
preto sme sa rozhodli zaviesť
a financovať na Slovensku unikátny program starostlivosti
o diabetikov. Našimi partnermi sú diabetológovia a tzv.
edukátori. Program už odskúšali lekári v zahraničí a môžu sa
pochváliť výbornými výsledkami,

preto veríme v jeho prínos pre
slovenských pacientov,“ hovorí
generálny riaditeľ zdravotnej
poisťovne Dôvera Martin Kultan.
Program zaručí pacientom
ešte vyššiu kvalitu zdravotnej
starostlivosti, oveľa viac overených informácií a odmení ich
za dodržiavanie odporúčaní.
Odmenení budú aj lekári. „Vyčlenili sme na projekt osobitný
rozpočet, lekárov odmeníme vyššími platbami za zvýšenú kvalitu
poskytovanej starostlivosti,“ dodáva Martin Kultan.

Pomáhame

Kvalitnejšia starostlivosť znamená, že lekári špecialisti budú
medzi sebou intenzívnejšie komunikovať a budú motivovaní,
aby pacient absolvoval všetky potrebné vyšetrenia včas
a v predpísanej kvalite. V pláne
je aj využívanie bezplatného objednávkového systému. Zároveň
pacienti dostanú pripomienku
formou SMS, aby nezabudli na dané vyšetrenie alebo
edukáciu v stanovenom termíne.

dlhodobo znížiť hladinu cukru
v krvi, a tým im pomôže, aby
sa lepšie cítili. Už po jednej hodine edukácie navyše možno
u pacientov pozorovať zníženie
hladiny cukru v krvi o 5 %.
Pomôžu edukátori
Stretnutia u edukátorov budú
skupinové, a teda pacienti si
budú môcť aj navzájom odovzdávať svoje skúsenosti a rady.
Témy sú zamerané prakticky –

Cukrovka je zákerné ochorenie, ktoré
v prípade nedostatku správnych informácií,
ako ho zvládať, prináša pacientom množstvo
veľmi ťažkých komplikácií.
Priveľa (škodlivých)
informácií
Hoci je dnes k dispozícii veľké
množstvo informácií o cukrovke,
mnohé sú povrchné, nedostatočné, ale i vyslovene škodlivé.
„Pacienti sa v nich ťažko orientujú. Preto sme veľmi radi, že
Dôvera prichádza s projektom,
ktorý diabetikom pomôže dostať sa k správnym informáciám a ktorý ich naučí lepšie sa
starať o svoje zdravie,“ uviedla
čestná prezidentka Asociácie
na ochranu práv pacientov SR
Eva Madajová.
Skúsenosti zo zahraničia potvrdili, že edukácia, ak je sústavná
a kvalitná, dokáže u pacientov

ako si upraviť stravu a pohyb,
ako zvládať diabetes na dovolenke alebo v zamestnaní,
starostlivosť o nohy, o chrup,
príprava na hospitalizáciu.
„Edukátori nenahradia lekára,
ale doplnia ho. Je to zmysluplná spolupráca, ktorá povedie
k zlepšeniu zdravotného stavu
pacientov,“ povedal predseda
Slovenskej diabetologickej spoločnosti Emil Martinka.
V prvom kole pokryjú pacientov
v regióne Košice, Michalovce,
Vranov nad Topľou, Sobrance, Nové Zámky, Levice a Komárno. Neskôr do programu
zapojíme aj ostatné okresy
na Slovensku.

Vzdelávanie
pacientov
s cukrovkou
• 8 stretnutí s edukátorom po 2 až 2,5
hodiny
• pravidelné opakovanie po 2 až 3 rokoch
• mimoriadna edukácia,
napríklad v prípade
komplikácií u pacienta

Odmeníme
vás
„Vieme, že za 85 %
zlepšenia zdravotného stavu vďačia
pacienti sami sebe,“
zdôraznila manažérka Programu pre lepší život s cukrovkou
Henrieta Tulejová z Dôvery.
Preto tých pacientov, ktorí sa
budú pravidelne vzdelávať
a budú dodržiavať pokyny lekára, odmeníme bonusom navyše.
Získané body budú môcť vymeniť napríklad v lekárni za nižšie
doplatky na lieky.
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Zvýšená glykémia
by mala trošku bolieť
Myslí si to Ján Švolík, jeden z edukátorov Programu pre lepší život
s cukrovkou, ktorý učí pacientov s diabetom, ako bojovať s ochorením. Problémy súvisiace so zvýšenou glykémiou sa totiž dostavia až
neskôr a preto ju pacienti zanedbávajú. Švolík tvrdí, že diabetes je
nepriateľ. A ak ho chce pacient poraziť, musí ho dokonale poznať.
Čo sa môžu pacienti naučiť na vašich hodinách?
Zaoberáme sa všetkými problémami, ktoré sa netýkajú medicíny, čiže všetkými praktickými
témami. Najväčším problémom
ľudí s diabetom je zosúladiť
stravu a pohyb, pretože tieto
dve veličiny ovplyvňujú glykémiu v najväčšej miere. Pohyb je
odporúčaný, ale musí byť doplnený potrebným množstvom
sacharidov, aby cukor prudko
neklesol. Navyše toto je pri každom diabetikovi rozdielne. Ďalším problémom je, že pacienti si
v mnohých veciach nevedome
sami škodia. Napríklad staros
tlivosť o nohu. Ak sa maličký
kamienok dostane do topánky
a neuropatia spôsobí, že citlivosť na nohy je znížená, pacient
zistí až večer, že má krvavý prst
alebo miesto na chodidle. Ak
si to správne neošetrí, nezistí
to alebo nohu zanedbá, môže
to mať katastrofálne následky.
Skutočne sa može stať, že príde
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o chodidlo alebo o nohu. O tvár
sa staráme denne, používame
rôzne kozmetické prípravky.
Diabetik sa o nohy musí starať
desaťnásobne viac ako o tvár.
Aká je úroveň vzdelanosti vašich pacientov?
Veľmi veľa pacientov má veľa
informácií, no mnohí ich nevedia
dostatočne využiť vo svoj pros
pech. Záleží na nás - edukátoroch , aby sme im vedeli správne
poradiť. Žiaľ, je aj veľmi veľa
diabetikov, ktorí nechcú o svojej
chorobe nič počuť ani vedieť.
To je asi najhoršie, čo môže
byť. Ak nechcú spolupracovať
s lekárom, nedajú sa dosiahnuť
dobré výsledky.
Je to naozaj tak, že
pacienti s diabetom majú
veľkú časť liečby vo svojich rukách a je v prvom
rade na nich, ako sa
bude ochorenie vyvíjať?
Je to presne tak. Pacient, ktorý

je na inzulíne, ide k lekárovi
raz za tri mesiace, lenže s cukrovkou žije 24 hodín denne.
Takže za každých okolností by
mal vedieť, ako si poradiť, čo
robiť, ako ovplyvniť glykémiu.
To je vlastne základ edukácie – doviesť pacienta k tomu,
aby glykémia bola čo najbližšie k norme. Jej hladina sa ani
u zdravého človeka nedrží
na jednej norme, to je úplne
pochopiteľné. Aj u zdravého
človeka sa po konzumácii sladkých jedál zvýši, ale je dôležité,
aby sa približne do 120 minút
vrátila na normu. Pacientov
treba naučiť, koľko sacharidov
ktorá potravina obsahuje, aký
má glykemický index, teda ako
rýchlo sa vstrebáva do krvi.
Myslím si, že keď to pacienti
pochopia, urobia pre seba maximum a pomôžu si tak, ako im
nikto pomôcť nemôže.
Čo ak si diabetik povie: pravidelne chodím

Ján Švolík (67),
edukátor Programu pre lepší život
s cukrovkou, žije s inzulínom od svojich 14 rokov. Absolvoval 1. stupeň
vysokoškolského štúdia sociálnej
práce so zameraním na diabetes. Vo
svojej bakalárskej práci sa zaoberal
komplikáciami diabetu. Program
Dôvery je podľa neho unikátnym
projektom, ktorý tu však už mal byť
niekoľko rokov.

k diabetológovi, ak
potrebujem, informácie
si nájdem na internete.
Ako by ste mu vysvetlili
význam vašej práce?
Nikoho nemôžeme nútiť, to je
jasné. Lenže na internete často
nájdeme aj neoverené správy,
ktoré nie sú medicínsky podložené. Je tam aj mnoho laických názorov, človek si môže
aj uškodiť. My edukátori si nemôžeme niečo vymyslieť alebo

poradiť zle. Sme pravidelne
školení špičkami z diabetológie. Latka je postavená vysoko,
nemôže to robiť nik, kto nemá
vedomosti.
Koľko je edukácií v rámci
programu a ako dlho
trvajú? Musia si kvôli nim
pacienti zobrať voľno
v práci?
Sú aj poobedňajšie edukácie od
15.00 alebo od 16.00, takže

zamestnaní pacienti ich môžu
využiť. Zatiaľ je naplánovaných
osem dvojhodinových prednášok. Po čase sa podľa odozvy
diabetológov a pacientov zistí,
či je to dosť. Je potrebné povedať, že výsledky tejto práce sa
nedajú čakať do pol roka ani
do roka, je to beh na dlhé trate.
Očakávam však, že pacienti
budú zdravší, budú mať menej
zdravotných komplikácií, a ak
prídu, tak až neskôr.
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Podporujeme

Krajšie

nemocnice
Tráviť čas v nemocnici na lôžku, v čakárni
alebo absolvovať ošetrenie u lekára znamená pre mnohých pacientov stres. A na pohode im nepridá ani samotné prostredie.
Neútulné, zastarané a nemoderné priestory,
aké sú vo väčšine slovenských nemocníc,
v nás vyvolávajú ešte väčšie obavy. Dôvera
už dlhodobo pomáha pacientom cítiť sa
v nemocnici príjemnejšie. Každoročne vynakladáme nemalé finančné prostriedky, aby
sme pacientom uľahčili a spríjemnili návštevu
lekára, ako sa len dá.

Návštevná miestnosť na detskom oddelení v nemocnici v Spišskej Novej Vsi.

Pre

najmenších
Najviac trpia v nemocnici práve malí pacienti.
Bez rodičov a kamarátov a v cudzom prostredí
s lekármi odmietajú spolupracovať a ich liečba sa komplikuje. Preto sme za deväť rokov
spoločne so Združením Osmijanko vynovili
už 33 pediatrických oddelení v nemocniciach
po celom Slovensku. V septembri sme odovzdali
farbene vymaľované oddelenie v Nemocnici
s poliklinikou v Revúcej a vybudovali návštevné
miestnosti v nemocniciach v Spišskej Novej Vsi
a v Rimavskej Sobote.
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Vymaľované detské oddelenie v NsP v Revúcej.

Podporujeme
„Návštevné miestnosti ponúkajú
množstvo podnetov, vďaka ktorým deti aspoň na chvíľku zabudnú na to, že sú v nemocnici,
a lepšie spolupracujú s lekármi,“
povedala Jana Pecsérke-Kubranská, riaditeľka občianskeho
združenia Osmijanko.
Miestnosti slúžia hospitalizovaným deťom na stretnutie s rodičmi či so súrodencami, ako
herňa a mnohokrát aj ako učebňa alebo jedáleň. Sú vybavené
funkčným nábytkom, hračkami,
televízorom či DVD prehrávačom. Stropy zdobia obláčiky,
steny zasa farebné tapety alebo
špeciálny náter, na ktorý môžu
deti bez problémov kresliť, kedy
sa im zachce.

Vynovené priestory otvárali
aj zdravotní klauni.

Novú recepciu v Spišskej Novej Vsi si ako prví vyskúšali gen. riaditeľ
Dôvery Martin Kultan a riaditeľ nemocnice Anton Hanušin.

Prvý dojem
V nemocnici Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi a v Trebišove sme
financovali výstavbu úplne nových recepcií. Pacientom slúžia
ako miesto prvého kontaktu,
kde nájdu všetky potrebné informácie.

novej recepcii naši pacienti už
nebudú musieť v nemocnici blúdiť, pátrať po informáciách
a chodiť od dverí k dverám,“
zdôraznil MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ nemocnice Svet
zdravia Spišská Nová Ves.

Nové recepcie sú moderné, na
prvý pohľad skôr pripomínajú
hotelové recepcie. Ich zames
tnanci pacientom ochotne poskytnú informácie o ambulanciách, o dostupnosti lekárov,
o nadštandardných službách
a tiež pomôžu pri orientácii
v nemocnici.

Nová recepcia poskytne záujemcom aj informácie o službách a o benefitoch našej
zdravotnej poisťovne.

„Hlavným cieľom tohto projektu
bolo zlepšiť prístup k pacientom
zo strany nemocnice. Vďaka

„Nové recepcie sú dôkazom, že
aj nemocničné priestory v slovenských nemocniciach môžu
byť nielen funkčné, ale môžu
vyzerať aj moderne a atraktívne,“ povedal generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera
Martin Kultan.
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Pohodlné
sedenie
V nemocniciach v Dunajskej
Strede a v Galante sme financovali kompletnú výmenu
lavičiek na sedenie. Práve tie
pacienti a zamestnanci nemocnice označili za kameň
úrazu. Staré lavičky boli popísané, zničené či dotrhané
a problémom bol aj ich nedostatočný počet. V nemocnici v Dunajskej Strede tak
pribudlo 702 miest na sedenie, v nemocnici v Galante
ich bolo až 924.
Nové lavičky sa vyznačujú
dobrou ergonómiou sedadiel, odolnosťou a najmä
jednoduchou hygienickou
údržbou.

Nová nadštandardná izba na detskom oddelení v nemocnici v Trebišove.

Ako v hoteli
Tak sa môžu cítiť pacienti už
v desiatich nemocniciach patriacich do siete Svet zdravia.
Vďaka Dôvere tu v uplynulých
dvoch rokoch vzniklo 34 nadštandardných izieb. Keďže
záujem zo strany pacientov
o ubytovanie v týchto izbách
je veľký, do konca tohto roku
otvoríme ďalšie štyri VIP izby
v nemocniciach v Galante
a v Dunajskej Strede.
Pre poistencov
Dôvery za polovicu
Všetky nadštandardné izby sú

maximálne 2-lôžkové. Samozrejmosťou je vlastné sociálne
zariadenie, sprchový kút, atraktívny interiér, LCD televízor,
chladnička, televízor, internet
a rýchlovarná kanvica. Výška
poplatku za využitie nadštandardnej izby je v každej nemocnici individuálna a pohybuje sa od 15 do 20 eur za deň.
V nadštandardných izbách sa
môžu ubytovať všetci pacienti, ale poistenci Dôvery majú
zľavu na ubytovanie vo výške
50 %, stačí ak predložia svoj
preukaz poistenca.

Všetky informácie o rekonštrukciách
a novinky z nemocníc, ktoré pre vás
realizujeme, sa dozviete na stránke
www.dovera.sk/krajsienemocnice.
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Súťaž

Kto nehral, nevyhral
Platí to pri každej súťaži, aj pri našej. V tomto roku oslavujeme 20 rokov, preto sme sa rozhodli podeliť
sa o radosť aj s našimi poistencami. Nie s dvadsiatimi, ale až s tridsiatimi. Presne toľkí od nás dostali
poukaz na víkendový pobyt pred dvoch v kúpeľoch v Brusne, v Bardejove alebo v Trenčianskych
Tepliciach. Do súťaže sa stačilo zaregistrovať na našej stránke. Tridsať mien sme vyžrebovali zo 60-tisíc
záujemcov. Tu sú!
1. CÍBIK Jozef, Púchov
2. CISKOVÁ Lea, Košice
3. DZIAK Marián, Závadka
4. EGLY Miloš, Lednica
5. FIĽ Ján, Košice
6. GÁLA Jaroslav, Šoporňa
7. HALUŠKA Milan, Humenné
8. HANDEROVÁ Eva, Prešov
9. HELYEI Július, Košice
10. HORVÁTH Leonid, Pribeta
11. HUDEC Tibor, Vranov nad Topľou

12. JURAN Martin, Senec
13. KALÁSZOVÁ Alena,
Moldava nad Bodvou
14. KOPANICA Peter, Košice
15. KOUTNÁ Hedvika, Bratislava
16. KUBÍK Dušan, Ľubeľa
17. LOBOCKÁ Mária, Rožňava
18. MATISOVÁ Jana, Bardejov
19. MOLNÁR Zoltán, Rumince
20. NOVOTNÍKOVÁ Janka, Revúca
21. POLÁK Marián, Bratislava

22. RABASOVÁ Magdaléna, Rudná
23. SOLČAN Libor, Nová Baňa
24. STRASSEROVÁ Gizela,
Komárno
25. SÝKOROVÁ Marta, Košice
26. SZABÓ Peter, Štúrovo
27. ŠIMEK Jozef, Šaštín-Stráže
28. VALACHY Miroslav,
Nová Dedina
29. VANDŽURA Peter, Sabinov
30. VLČKOVÁ Nadežda, Nitra

Výherný balíček
obsahuje:
• pobyt pre dve osoby
na dve noci
• plnú penziu formou
bufetu
• vstup do wellness,
fitness podľa vybavenia
kúpeľného zariadenia
• vstupnú lekársku
prehliadku
• liečebné procedúry
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Zima

Zima zráža na zem
najmä tínedžerov
Vyvrtnuté kolená, narazené ruky
či rozbité hlavy. To sú najčastejšie
zimné úrazy našich poistencov.
Od decembra do marca ich bolo spolu
takmer 73-tisíc. A nepadali len staršie
ročníky, zima podrazila nohy najmä
dospievajúcej mládeži.

V úrazových ambulanciách a v nemocnici skončilo 13-tisíc mladých ľudí vo veku 11 až 20
rokov. Tesne za nimi nasledovali dvadsiatnici
a tridsiatnici, naopak najmenej zimných úrazov
bolo u detí do 10 rokov (7,5-tisíc) a u seniorov
nad 70 rokov (4 900).
„Najčastejšou príčinou úrazov dospievajúcej
mládeže je veľká rýchlosť a krátky rozum. Je
to veková kategória, ktorá začína fungovať
bez dozoru rodičov, najmä chlapci sa chcú
predvádzať, a tak to aj končí,“ hovorí detský
lekár, špecialista na intenzívnu starostlivosť Ladislav Laho. „Naopak, na deti do 10 rokov ešte
rodičia dozerajú, preto je u nich úrazov výrazne
menej,“ dodáva.
Aktuálna sezóna sa však môže skončiť s lepšími
štatistikami. Ubudnúť by mohlo najmä úrazov hlavy. Od 15. novembra totiž platí povinnosť nosenia
lyžiarskych prilieb na svahu u detí do 15 rokov.
Slovensko sa tak zaradilo napríklad k Rakúsku
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a Taliansku, kde je lyžiarska prilba pre deti povinná už niekoľko rokov.
„Myslím si, že povinné nosenie prilby prispeje
k zníženiu úrazovosti na svahoch,“ uzatvára Ladislav Laho. Aj podľa horských záchranárov prilba
dokáže výrazne zmierniť následky pádu, niekedy
aj zachrániť život. Povinne ju budú musieť mať
nielen lyžiari, ale aj snowboardisti. V niektorých
lyžiarskych strediskách totiž vysoko prevažujú
v počtoch zranených nad lyžiarmi.

Top 5 najčastejších
zimných úrazov
1/
2/
3/
4/
5/

úraz kolena
povrchové poranenie zápästia a ruky
povrchové poranenie hlavy
vyvrtnutie členka
povrchové poranenie členkového
kĺbu a nohy

Zima

Zimná hitparáda ochorení

Víťazom je vysoký
krvný tlak

Žiadna chrípka ani nádcha či zápal
priedušiek, ale vysoký krvný tlak je
ochorenie, s ktorým chodia pacienti
v zime najčastejšie k lekárovi. Infekcie dýchacích ciest sú však v tesnom
závese.
Kto by očakával, že v chladných mesiacoch najčastejšie otvárajú dvere ambulancií všeobecných
lekárov kýchajúci a kašľúci pacienti, nemýli sa.
Z top 10 zimných ochorení zaberajú choroby
dýchacích ciest až sedem priečok. Oproti letnému
obdobiu ide až o 61-percentný nárast výskytu
týchto ochorení.
Na najvyššej priečke však tróni úplne iná diagnóza – zvýšený krvný tlak. Od decembra do marca
s ňou vyhľadalo svojho všeobecného lekára až
95-tisíc našich poistencov. Akútna infekcia horných
dýchacích ciest priviedla k lekárom 90-tisíc ľudí
a akútny zápal priedušiek 62-tisíc.
Zhoršovanie zdravotného stavu pacientov s vysokým krvným tlakom v zime potvrdzujú aj viaceré
výskumy. V tomto období je dokonca až o tretinu
viac srdcových záchvatov ako inokedy. Ochorenie srdca spôsobené vysokým krvným tlakom sa
dostalo aj do našej „hitparády“. Dotiahlo to až na
siedmu priečku. Príčiny zhoršovania srdcovo-cievnych ochorení v studenom počasí sú rôzne. Zima
zužuje cievy, zahusťuje krv, ľudia zvyknú v zime
jesť ťažšie jedlá s vyšším obsahom soli. To všetko
by mali mať na pamäti všetci pacienti, ktorých trápi
vyšší tlak a choré srdce. Ak sa chcú v zime vyhnúť
ťažkostiam, mali by piť veľa tekutín a uprednostňovať ľahšiu stravu po celý rok.

Najčastejšie diagnózy
u všeobecných lekárov
od decembra 2014 do
marca 2015:
1/ zvýšený krvný tlak
(95-tisíc poistencov)
2/ akútna infekcia horných
dýchacích ciest (90-tisíc)
3/ akútny zápal priedušiek
(62-tisíc)
4/ akútny zápal hltana (57-tisíc)
5/ akútny zápal hrtana
a priedušnice (45-tisíc)
6/ angína (43-tisíc)
7/ ochorenie srdca spôsobené
vysokým tlakom (37-tisíc)
8/ iná akútna infekcia horných
dýchacích ciest na viacerých
miestach (36-tisíc)
9/ tráviace ťažkosti - dyspepsia
(33-tisíc)
10/ nádcha (30-tisíc)
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DôveRUN

1.
V rubrike Bežci bežcom môžete mať
vlastné blogy o behaní.

DôveRUN
Náš nový web

Súťaž o špičkové bežecké
hodinky, zľavy na štartovnom a ďalšie výhody pre
bežcov – našich poistencov či bežecká poradňa
ironmana Marka Nemčíka. To všetko a ešte viac
nájdete na našej novej
webstránke doverun.sk.
Keďže to s podporou bežeckých
aktivít myslíme vážne, rozširujeme ponuku výhod pre „DôveRUNov“, teda pre tých z vás,
ktorých behanie zaujíma. A už
ich je toľko, že si zaslúžia vlastný
priestor.
Veríme, že stránka i jej „sestra“
na facebooku DôveRUN.sk bude
pre vás príjemným i užitočným
zdrojom informácií. Navyše, aj
vy môžete prispieť k tvorbe jej
obsahu, rozhodli sme sa totiž dať
priestor na písanie blogov o behaní aj vám. Ak sa máte o čo na
túto tému podeliť, napíšte nám na
beh@dovera.sk.
Sem píšte, aj ak sa chcete zapojiť
do súťaže o športtester Garmin
alebo máte otázku do bežeckej
poradne. A budeme veľmi radi,
ak nás odporučíte aj svojim známym. Lebo bežať je lepšie ako
ležať...

14

2.

3.

4.

5.

6.

Kalendár bežeckých podujatí aj
s mapou vám pomôžu vybrať si tie
pravé preteky pre vás.

V poradni Ironman radí sa Marek
Nemčík pokúsi pomôcť vám s každým
bežeckým problémom.

Ak chcete vyhrať športtester Garmin,
stačí vám chodievať na preteky
a posielať nám vaše výsledky.

Bežecký špeciál je nielen názov nášho
časopisu, ktorý si môžete stiahnuť,
ale patria sem i články s novinkami
a zaujímavosťami na bežeckú tému.

Sledujte naše Zľavy a výhody
a nepremeškáte príležitosť štartovať
na skvelých bežeckých podujatiach
zadarmo alebo so zľavou.

1.

2.

3.

4.

6.
5.

15

SOS karta

3 kroky
k vyplneniu SOS karty
Vyplňte si SOS kartu
v Elektronickej pobočke:
1. Prihláste sa do svojej Elektronickej
pobočky. Ak ešte nemáte Elektronickú
pobočku, vytvorte si svoje konto
jednoducho podľa tohto návodu
na našom webe.
2. Po prihlásení sa na úvodnej stránke
vľavo zobrazí časť „SOS karta“.
3. V nej vyplňte, doplňte alebo
aktualizujte svoje údaje o krvnej skupine
(ak ju poznáte), o užívaných liekoch,
ochoreniach, alergiách a pridajte aj
kontakt na svojho blízkeho, ktorého
majú záchranári v prípade potreby
informovať.

Vyplňte si SOS kartu
v mobilnej aplikácii Dôvera:
1. Prihláste sa do svojej mobilnej
aplikácie Dôvera. Ak ju ešte nemáte
stiahnutú, všetko sa dozviete na webe
www.dovera.sk/mobilna-aplikacia.
2. V mobilnej aplikácii nájdete SOS
kartu ako zelenú záložku.
3. V nej vyplňte, doplňte alebo
aktualizujte svoje údaje o krvnej skupine
(ak ju poznáte), o užívaných liekoch,
ochoreniach, alergiách a pridajte aj
kontakt na svojho blízkeho, ktorého
majú záchranári v prípade potreby
informovať.
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Záchranári
nie sú telepati
Pomoc záchranky ročne potrebuje až
100-tisíc našich poistencov. Sú medzi
nimi ľudia s alergiou, epilepsiu, ľudia,
ktorí denne potrebujú lieky. Ak záchranárov privolajú k pacientovi v bezvedomí alebo pred kolapsom, je pre
nich takmer nemožné získať niektoré
dôležité informácie. Nie sú telepati,
nedokážu z pacientovej mysle odhaliť
príčinu náhleho zhoršenia stavu.
Práve preto prináša Dôvera jedinečnú novinku.
SOS kartu, v ktorej si pacienti môžu vyplniť dôležité informácie o svojom zdravotnom stave, aby ich
mali záchranári k dispozícii, keď im o nich nebudú
môcť povedať sami. Informácie o krvnej skupine
pacienta, o jeho ochoreniach, o liekoch, ktoré
užíva, na čo je alergický alebo či bol hospitalizovaný. Toto všetko si budú môcť pozrieť záchranári
už počas cesty na zásah alebo priamo na mieste
činu. Tieto informácie a súhlas s ich poskytnutím
môžete dať aj vy. Navyše, po vyplnení SOS karty
ste v hre o záchranársku stavebnicu.

Elektronické recepty

Nové recepty
s čiarovým kódom
Predpísal vám lekár liekový recept s čiarovým kódom? Gratulujeme, stali ste sa súčasťou
jedinečného projektu, ktorý slovenské zdravotníctvo posúva
bližšie k svetu. Váš lekár kráča
s dobou, a preto vám predpisuje elektronické recepty, ktoré
minimalizujú riziko falšovania.
Oveľa dôležitejšie je však to,
že prinášajú tiež bezpečnejšiu

liečbu, pretože všetci vaši lekári
budú mať prehľad o liekoch, ktoré užívate. A to tu ešte nebolo.
Elektronické recepty spoznáte podľa čiarového kódu. Ich
zvláštnosťou je aj to, že na
jednom takomto recepte môže
byť predpísaný len jeden liek.
Ak ste si zvykli, že lekár vám
na jeden recept napísal dva

lieky, po novom dostanete
dva elektronické recepty s čiarovým kódom. Vieme, že za
každý z nich musíte zaplatiť
17 centov, no nemajte obavy,
neprerobíte. Doplatok za každý recept navyše vám vrátime.
Keď budete mať na vyplatenie
aspoň 1 euro, stačí o vrátenie
jednoducho požiadať v Elektronickej pobočke.

Príklad:

Mesačne vám zvykol predpísať váš všeobecný lekár alebo špecialista 5 druhov liekov.
Z ambulancie ste teda odchádzali s troma receptami (na dvoch receptoch boli predpísané dva
lieky, na treťom len jeden liek). Po novom budete odchádzať
z tejto ambulancie s piatimi receptami, na každom recepte
bude predpísaný jeden liek. Dôvera vám preplatí 2 x 0,17€
za dva recepty, ktoré ste doteraz neplatili.

Ako vrátime peniaze?

• Spôsob spätnej úhrady je jednoduchý. Ak ste
poistencom a máte zo zákona nárok na preplatenie doplatkov za lieky, vrátime vám peniaze
spolu s limitom spoluúčasti raz za štvrťrok alebo
raz mesačne, ak budete mať na preplatenie
aspoň 1 €. Nemusíte nič robiť, peniaze vám
zašleme na účet, ktorý ste nám dali, a budeme
vás o tom informovať listom.

• Všetkým ostatným poistencom preplatíme
dodatočné recepty prostredníctvom Elektronickej pobočky kedykoľvek, keď budú mať na
preplatenie aspoň 1 €. Stačí, ak preplatenie
odsúhlasíte v Elektronickej pobočke a potvrdíte nám v nej svoj aktuálny bankový účet.
O tom, že máte peniaze na preplatenie, vám
pošleme správu na email alebo mobil.
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Infoservis

Zamávali
ste bývalej

poisťovni?
Jednou z prvých povinností po zmene zdravotnej poisťovne je vrátenie
preukazu bývalej zdravotnej poisťovni. Zdravotné poisťovne sa tým
chránia pred zneužitím preukazu.
Každoročne sa však nájdu poistenci,
ktorí si svoju povinnosť nesplnia.
Preto by ste nemali zabudnúť na tieto povinnosti:
• vrátiť preukaz poistenca bývalej zdravotnej
poisťovni,
• vrátiť európsky preukaz zdravotného poistenia
(ak vám bol vydaný, resp. ak nie je súčasťou
preukazu poistenca),
• ak ste zamestnanec, nahlásiť zmenu poisťovne
zamestnávateľovi,
• ak ste živnostník, písomne nám preukázať výšku
preddavku na poistné,
• oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu
všeobecnému lekárovi, ženy aj gynekológovi,
• povinnosťou rodičov je oznámiť zmenu za svoje
deti pediatrovi.
Ak máte prvé povinnosti za sebou, môžete sa naplno venovať využívaniu benefitov, ktoré pre vás
máme pripravené. Nájdete ich na www.dovera.
sk/preco-dovera.
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Darujeme krv

Tabletky krv
nezlepšia
Chrúmať vitamínové tabletky ako lentilky s vidinou
dokonalého krvného obrazu nie je najlepší nápad.
Nadbytočné užívanie doplnkových vitamínov totiž
kvalitu krvi nijako nezlepšuje.

Je pravdou, že pri pravidelnom darovaní krvi počas niekoľkých rokov má telo darcu
krvi vyššie nároky na príjem
vitamínov. Vo väčšine prípadov
úplne stačí dbať na pravidelnú
a vyváženú stravu s dostatočným príjmom čerstvej surovej
zeleniny a strukovín.

Športovci
Maratónci, ultramaratónski
bežci, triatlonisti, železní muži,
známi ako ironmani. Náročné fyzické zaťaženie si pýta
doplnky výživy, ako vitamíny,
minerály a bielkoviny. Užívajú
ich väčšinou len v čase extrémnej tréningovej alebo pretekárskej záťaže. Sami však dobre
vedia, že darovať krv v tomto
období nie je najlepší nápad,
preto si ho načasujú skôr mimo
hlavnú sezónu.

Ženy

V posilňovni

Tie to majú trochu ťažšie,
najmä ak ide o pravidelné, dlhoročné darkyne
krvi, ktoré sú vystavené
vysokým nárokom organizmu na príjem železa.
Vo väčšine prípadov je
namieste užívanie doplnkov s obsahom železa,
kyseliny listovej, vitamínu C. Najvhodnejšie je
krátkodobé podávanie
po darovaní krvi.

Ani užívanie kreatínu či rôznych bielkovinových doplnkov
nezlepší kvalitu krvi. Skôr naopak, môže spôsobiť minerálový
rozvrat, poškodenie obličiek
alebo pečene. Takže v posilňovni pozor na rôzne zázračné
koktaily. Nie je tajomstvom, že
užívanie steroidov a anabolík
bez lekárskeho odporúčania nesie so sebou riziko závažných
zdravotných komplikácií. Darovanie krvi v týchto prípadoch je
vylúčené.

Prípravky s obsahom železa majú jeden problém,
často sú ťažko tolerované, vyskytujú sa poruchy
trávenia, ťažkosti s vyprázdňovaním. Preto je
lepšie dopriať organizmu
viac času na regeneráciu
a predĺžiť intervaly medzi
jednotlivými odbermi krvi.

Ak sa chcete o darovaní krvi
dozvedieť viac, kliknite na
www.mojakrvnaskupina.sk.
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Poradňa

Keď do života vtrhne

vážna choroba
Správa a následná vedomosť o vážnej chorobe je jedným z najvýraznejších životných
stresorov. Vyžaduje zvýšenú kapacitu zvládacích mechanizmov, aby bolo možné pre
človeka udržať uspokojivú kvalitu života a vôľu liečiť sa. Šok z nepriaznivej diagnózy
môže človeka na čas úplne ochromiť, zaplaviť pocitom bezmocnosti a straty kontroly, dosahu na svoj vlastný život. Narúša dovtedajšiu kontinuitu a líniu životného
príbehu, túžby a plány človeka, ktoré mal pre seba a svojich blízkych.
U pacientov s vážnou či smrteľnou chorobou nasleduje
úvodný šok, proces podobný
tomu pri vyrovnávaní sa so
stratou: popieranie, izolácia,
hnev, vyjednávanie s chorobou,
smútok, akceptácia. Každý
z procesov má svoju opodstatnenosť. Hnev znovu potvrdzuje
hodnoty, ktoré nemieni človek
čomukoľvek orodovať. Preto je
opodstatnené tiež dojednávanie s chorobou – čo si človek
mieni ponechať a o čo chce
bojovať vo svojom živote. To
umožní mobilizovanie síl a vôle

nepodľahnúť chorobe. Až po
prežití smútku z toho, že človek
aj stráca a na niektoré okolnosti
nemá dosah, príde akceptovanie. Vtedy človek zvláda lepšie
nebyť dlhodobo frustrovaný, čo
redukuje stres, a teda aj prežívanie bolesti, optimalizuje
imunitu, podporuje ozdravovací proces či spomalí progres
choroby. Významným sa stáva
vzťah, aký si človek k vlastnej
chorobe, bolesti a obmedzeniam napokon vytvorí, a vedomie toho, že človek, a nie
choroba sú naďalej autorom

jeho životného príbehu. Len človek samotný však vie, čo pre
neho znamená žiť s vážnou či
smrteľnou chorobou, zvláda to
vždy jedinečným spôsobom.
Nemajme preto zbytočne veľa
predpokladov.
Choroba vstupuje na scénu aj
do vzťahov – výrazne ovplyvňuje sociálne systémy, ktorých
je dotyčný človek členom. Blízki
mu môžu byť oporou, zároveň
oporu potrebujú aj oni. Užitočným môže byť podporná psychoterapia či sprevádzanie.

PhDr. Jarmila Tomková
ako psychologička pôsobí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. V terapeutickej praxi
ViaSua pracuje s jednotlivcami, pármi, rodinami, angažuje sa
v práci s tímami, v detskej a žiackej participácii a v preventívnych programoch.
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Manželovi diagnostikovali
rakovinu. To zasiahlo celú
našu rodinu. Je tam samá
ťažoba. Snažím sa o optimizmus a rozveselenie,
tak ako sme zvykli kedysi.
Kvôli všetkým, aby sme
nepodľahli. Ale je to len
horšie.
Vo vašich slovách je možné cítiť
veľkú snahu zachovať istú rovnováhu, na ktorú ste boli zvyknutí,
alebo tú nevyhnutnú pre ďalší
chod rodinného života. Vaša
aktuálna situácia je však, zdá
sa, vážna. Iná ako tie, v ktorých bývalo veselo. A dá sa na
neobvyklé situácie reagovať
obvyklým spôsobom? Zachovanie niektorých rodinných rituálov býva podporným prvkom,
pripomína: „Áno, stále sme to
my“. Závažnosť choroby, ktorá vstúpila do vašej rodiny, ale
vnímajú všetci, každý odlišným
spôsobom. Byť transparentným
a autentickým môže dopomôcť,
aby aj ostatní mohli hovoriť
o svojich obavách. Umožnite si
navzájom vyjadriť aj negatívne

pocity, dovoľte si na nejaký čas
sa z toho „zosypať“. A až keď
vypustíte von trochu ťažoby,
uvoľní sa priestor aj pre lúč
veselosti. Podporné je niekedy
nie povzbudenie, že všetko
bude v poriadku, ale zdieľanie
toho, že teraz to tak pre človeka
(na nejaký čas) nie je. Tak sa
stanete blízkymi spolupútnikmi
a namiesto oddeľovania vás to
na spoločnej ceste spojí. Čo na
nej pomáha manželovi, deťom?
A vám?
Syn vážne ochorel a ide to
s ním dolu vodou. Bojím
sa o neho. Navrhovanú
liečbu bojkotuje, na lekárov je agresívny, odmieta
o tom hovoriť. Stavia okolo seba hradbu, nestretáva sa s ľuďmi.
Nemožno sa čudovať, že si
o svojho syna robíte starosti.
Zdá sa, že zvádza neľahký boj.
Zároveň mu na živote asi veľmi
záleží, keď doň chorobu a to,
čo s ňou súvisí, takto odhodlane
nechce vpustiť. Možno mu v tom

je tá hradba niečím užitočná. Paradoxne mu aj veľa berie – pocit blízkosti, zdieľania, opory. Je
možné, že to spoločne vytvára či
prehlbuje depresívne symptómy,
ktoré ho ešte vzďaľujú od liečby
či uzdravenia. To sú však všetko
len domnienky. Nemožno však
prehliadať jeho bojkotovanie
liečby. To je vážna vec, môže
skomplikovať ďalší priebeh,
ohroziť život. Odporúčam mu
návštevu psychológa, psychoterapeuta. Ten má ako odborník
kompetencie podnietiť zmenu
toho, ako o sebe, svojej chorobe
a liečbe premýšľa. Taktiež, ak ho
choroba doviedla k vystavaniu
si ochrannej hradby, možno má
pocit, že druhí by mu nerozumeli,
že by ich tým vydesil, zranil. Pre
tieto účely vznikajú podporné
skupiny a komunity. Psychoterapeut je neutrálny, nemá od klientov žiadne očakávania a klient
ho svojím marazmom nezraní.
Môžu hovoriť o témach, ktoré
rieši, o tom, ako sa cíti, a tak zvýšiť pravdepodobnosť, že nebude
nahrávať do kariet chorobe, ale
svojmu zdraviu.
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Číslo

Iba 4,6 % zaočkovaných
Taký je pomer obyvateľov Slovenska, ktorí sa v minulej chrípkovej sezóne dali zaočkovať. Chrípka útočí najmä od októbra do februára. Najviac
ohrozuje deti do dvoch rokov, tehotné ženy, starších ľudí, ale aj tých, ktorí
dlhodobo trpia chronickými zdravotnými problémami. Počas poslednej
sezóny ochorelo na chrípku minimálne 55-tisíc poistencov Dôvery. Hovoríme o tých, ktorí navštívili lekára. Až 32-tisíc z nich boli mladí do 18 rokov
vrátane 13-tisíc detí do 6 rokov.
Vírus chrípky sa šíri vzduchom
malými kvapôčkami. Chorý
môže nakaziť svojich rodinných
príslušníkov, kolegov alebo známych pri rozprávaní, kašli alebo
pri kýchaní. Preto je dôležité ležať doma v posteli a nebehať
po vonku. Inkubačná doba (čas,
ktorý uplynie od preniknutia
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choroboplodných zárodkov do
objavenia prvých príznakov) je
jeden až tri dni.
Ako prevenciu pred chrípkou
a vážnejšími zdravotnými komplikáciami odporúčame očkovanie.
Navyše, očkovanie je pre poistencov Dôvery zadarmo. V rámci

našich nadštandardných výhod
vám ho kompletne preplatíme.
Navštívte svojho všeobecného
lekára alebo pediatra. Predpíše
vám recept na vakcínu, ktorú si
bezplatne vyzdvihnete v lekárni.
Potom sa vráťte do ambulancie,
aby vás zaočkoval váš všeobecný lekár a deti pediater.

Chrípka

Prechladnutie
alebo chrípka?
Obe sú vírusové ochorenia.
Viete, čím sa odlišujú?
Pri prechladnutí vírus napáda najmä sliznice dýchacích ciest a očnej spojovky. Organizmus na nákazu
reaguje uvoľnením chemických látok, zápalových
mediátorov, ktoré sú zodpovedné za zvýšené prekrvenie slizníc a ich zdurenie. Sprievodnými príznakmi
sú: vodnatý bezfarebný sekrét z nosa, kýchanie,
zhoršené dýchanie, únava, zvýšená teplota do
38 °C a kašeľ sprevádzaný bolesťami v krku. Šíri
sa kvapôčkovou infekciou.
Chrípku vyvoláva úplne iný druh vírusu. Chrípkové ochorenie vedie k prudkému zhoršeniu stavu
z plného zdravia, a to počas niekoľkých hodín.
Typická je horúčka 39 °C aj viac, zimnica, silné
bolesti hlavy sprevádzané bolesťami očí, svalov
a kĺbov celého tela. Na rozdiel od lokálneho postihnutia horných dýchacích ciest pri prechladnutí je
pri chrípke v popredí postihnutie celého organizmu
a extrémna únava.
Ďalšie ochorenie horných dýchacích ciest, ktoré
je potrebné od prechladnutia odlíšiť, je angína
vyvolaná baktériami, nie vírusmi. Aj pri nej môže
byť teplota nad 38 °C, pacient sa sťažuje hlavne na bolesti hrdla, sťažené prehĺtanie jedla aj
tekutín. Lekár pri vyšetrení spravidla zistí zdurené
podnebné mandle, niekedy s hnisavým povlakom
a zväčšené lymfatické uzliny pod sánkou a na krku.
Na rozdiel od oboch spomínaných vírusových
ochorení spočíva liečba angíny v prvom rade v podávaní antibiotík. Samotné prechladnutie nemá
význam liečiť antibioticky, keďže vírusy sú voči
týmto liekom necitlivé.
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Šport

Víťazi 4. ročníka Dôvera Školský pohár sa po zápase
v Luxembursku stretli s našimi reprezentantmi.

Mladé talenty na ceste do Luxemburska

Futbalom momentálne žije celé Slovensko. A zatiaľ čo naši najlepší hráči ukazujú svoje
majstrovstvo na veľkých ihriskách a proti skúseným súperom, mladé futbalové talenty sa
predvedú na najväčšom turnaji v malom futbale žiakov a žiačok Dôvera Školský pohár.

Ide v poradí už o piaty ročník a záujem oň je
medzi školákmi obrovský. Aj tento rok sa do
turnaja prihlásilo viac ako 1.500 družstiev dievčat a chlapcov. K finále, ktoré sa uskutoční na
Medzinárodný deň detí v Poprade, vedie ešte
dlhá cesta. Malých športovcov neminú školské,
obvodné a krajské kolá. V júnovom finále sa
nakoniec predvedie 16 najlepších tímov z celého
Slovenska.
Nezabudnuteľný zážitok
Najväčšou odmenou pre víťazov z predchádzajúceho kola turnaja bol futbalový výlet do Luxemburska. Desať chlapcov zo ZŠ Školská v Žiline
a desať dievčat zo ZŠ Sadová v Senici absolvovalo v októbri zájazd s reprezentáciou Slovenskej republiky na kvalifikačný zápas Luxembursko

- Slovensko. Radosť z výhry bola obrovská medzi
veľkými aj malými futbalistami.
Ide o veľa
Aj tento ročník sa na turnaji hrá o množstvo hodnotných cien. Tri najlepšie chlapčenské a dievčenské tímy získajú pre svoju školu finančnú odmenu
až do výšky 3.000 eur na nákup športových pomôcok. Ani jeden tím však neodíde naprázdno.
Okrem nezabudnuteľných zážitkov si odnesú aj
pekné vecné ceny a futbalové dresy, ktoré na
trávniku ešte určite využijú.
Na absolútnych víťazov Dôvera Školského pohára
2015/2016 čaká zájazd do Slovinska, kde si slovenskí futbalisti zmerajú svoje sily s Ruskom o postup
na majstrovská sveta. Všetkým držíme palce.

Dôvera Školský pohár je spoločný projekt Slovenského futbalového zväzu, Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a zdravotnej poisťovne Dôvera. Jeho hlavným cieľom je podpora pohybu a športu
medzi mladými. Súťaž je určená pre žiakov a žiačky do 13 rokov. Súťažia desaťčlenné tímy a súťaž
prebieha od októbra do júna. Viac sa dozviete na www.doveraskolskypohar.sk.
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Nájdi

10

rozdielov

Pre deti

Nájdi správny
tieň

Vyfarbi
nás!
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Recept

Potrebujeme

Vianočné
smoothie
Smoothie nie sú len letnou záležitosťou.
Pripravovať ich môžete celoročne. Napríklad aj počas Vianoc, keď už budete
mať dosť všetkých nezdravých a sladkých dobrôt, alebo po Novom roku, keď
si dáte záväzok, že sa budete stravovať
zdravšie. Doplnia vitamíny a nabijú vás
energiou, ktorú počas zimy všetci potrebujeme.
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• 2-3 pomaranče
• ananásovú šťavu (môžeme si ju
odšťaviť alebo použiť ananásový džús)
• 1/2 citróna
• čerstvý koreň zázvoru
• mletú škoricu
• mixér

Postup:
1. Pomaranče ošúpeme a rozmixujeme
v mixéri.
2. Pridáme ošúpaný zázvor (veľký asi ako
palec), ananásovú šťavu a štipku mletej
škorice.
3. Všetko spolu poriadne rozmixujeme. Ak
chceme mať smoothie redšie, pridáme
ananásovú šťavu, vodu alebo sódu.

Tajnička
Pomôcky:
AP, alm, Lo,
kin, Voi, epi,
Ee, Aman

Rozrývaj

Dobre
(z angl.)

Ligot

3. časť
tajničky

Drob

Skr.na recepte
Ostrov
v Hebridách
Ozn. lietadiel
Pakistanu
Alpský škriatok

Meno
Eduarda

Apriórny
umelý jazyk

Filmový
mimozemšťan

Model Forda
Pokoruj

Nad (lek.)

Taliansky
súhlas

Japonská
dĺž. miera

Nono
Odroda tufu

Hrana
(hovor.)

Rumunský
maliar

Zn.kvalitnej
múky
Osob.zámeno

Lebo (bás.)

Tam

MPZ áut
Holandska

Druh papagája

Anno Domini

Biblic.staviteľ
korábu

Močiarový
vápenec

Na, po angl.

Holand.rieka
Prijímajú
potravu

Koralový
ostrov

Priváža
Občas
(hovor.)

Starý čínsky
strunový
nástroj

Akže

Vysoký
mužský hlas

Planétka

Jazero
v Mali

Plavidlá

EČV
Košíc

2. časť
tajničky

Výzva na ticho

Latin.
predložka (od)
Autor:
Jozef Blaho

Vystavuj
účinku pary

1. časť
tajničky

Vysoké napätie
Predmestie
Viedne

Dôveruj
Mesto
v Keni

Černošský
kmeň (Guro)

Solmizačná
slabika

Ozn. dlhohrajúcej platne

Autonómna
oblasť

Rezaním sa
poranila

Presvedčí sa
o pravosti

Meno Patrika

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Mobilná aplikácia Dôvera.
Výherkyňou je pani Mária Lieskovská z Piešťan, ktorá získava knihu Volali ste záchranku?.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca januára 2016 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.
Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.
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VYPLŇTE SI SOS KARTU
môže vám to zachrániť život

• Jedinečná služba, ktorá urýchľuje prácu záchranárov
• Obsahuje zdravotné údaje o poistencoch a ich deťoch
• Zobrazuje kontakt na vašich blízkych
• Je dostupná v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej
aplikácii Dôvera

Viac informácií na
www.dovera.sk

