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Editoriál

Milí poistenci,
s odstupom roka som dostal príležitosť prihovoriť sa
vám. Opäť s príchodom leta, a verím, že príjemného, trebárs aj festivalového.
Niektorí z vás vyrazia s priateľmi na letné festivaly,
iní na náš Festival zdravia, ktorý sa koná od mája
do konca júla v 24 mestách po celom Slovensku.
Ponúka možnosť zabaviť sa, otestovať svoje športové zručnosti, ale najmä dozvedieť sa, aké sú vaše
zdravotné hodnoty, ktorú máte krvnú skupinu a či
nie ste v strese.
Stres pociťujeme najviac vtedy, keď máme vážny
zdravotný problém, naše zdravie je v ohrození
a liečba nie je hradená z verejného zdravotného
poistenia. Mysleli sme na takéto prípady, preto sme
vám v apríli ponúkli možnosť požiadať o finančný
príspevok prostredníctvom grantového programu
Bojovníci za zdravie. Veľmi ma teší, že sme dostali až 500 žiadostí od ľudí, ktorí si chcú zlepšiť
svoj zdravotný stav, prípadne zvýšiť kvalitu svojho
života. Všetky žiadosti starostlivo posúdime, aby
sme finančnú pomoc poslali tam, kde je o peniaze
núdza a zdravie pokryvkáva.
V našom elektronickom newslettri vám postupne
predstavujeme ďalšie novinky. Ak ho nedostávate a nechcete prísť o čerstvé správy, je najvyšší
čas doplniť vašu emailovú adresu do kontaktných

údajov, napríklad v Elektronickej pobočke. Naposledy sme v ňom písali
o tom, ako sme vylepšili najobľúbenejší benefit - preplácanie doplatkov
za lieky na predpis. Ide o výhodu
200+200 eur (pôvodne 100+100
eur). Po novom štvorčlennej rodine
poistenej u nás vrátime až 800 eur
za doplatky na receptové lieky a navyše, po novom sa výhoda vzťahuje
aj na dietetické potraviny na predpis.
Keby som mal popísať všetky novinky,
napríklad v očkovaní (kliešte, HPV,
žltačka...) a ďalšie naše štandardné
aj nadštandardné služby, nestačil by
mi celý časopis. Spája ich jedna vec nerobiť veci pre efekt, aby sme sa vám
zapáčili, ale aby sme vám priniesli
úžitok a pomoc, finančnú alebo inú.
A vlastne ešte čosi majú spoločné. Stojíme za nimi my všetci, zamestnanci
Dôvery. Trúfnem si povedať, že sme
dobrý kolektív, dokážeme prichádzať
s nápadmi, triezvo ich posúdiť a pretriediť. A nakoniec časť z nich postupne dostávať do praxe. Výsledkom
je to, že dnes 35-tisíc z vás používa
mobilnú aplikáciu Dôvera a viac ako
pol milióna pracuje s Elektronickou
pobočkou.
Ak som vás zaujal, tak sa úprimne teším a pozývam prečítať si celý časopis. Napríklad pri šálke čaju, v kresle
alebo na deke na lúke, užívajúc si
letnú pohodu.
Branislav Jendroľ
riaditeľ úseku služieb poistencom
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Dôvera

Hodnotenie nemocníc 2015:

Pacienti sú spokojnejší
V porovnaní s prieskumom
z roku 2014 badať lepšie
hodnotenie pacientov vo
všetkých oblastiach okrem
zlepšenia zdravotného stavu
po prepustení z nemocnice.
Na otázky Dôvery odpovedalo prostredníctvo dotazníku viac ako 8000 pacientov,
ktorí boli vlani hospitalizovaní
v zdravotníckych zariadeniach
na Slovensku.
Aj v roku 2015 pacienti hodnotili
lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže
najlepšia je jednotka a najhoršia päťka. Všetky nemocnice
si od nich vyslúžili priemernú
známku 1,66, čo je v porovnaní
s rokom 2014 a vtedy udelenou
známkou 1,72 zlepšenie.

„Teší nás, že celková známka
hodnotení je v porovnaní s minulým rokom lepšia. Ďalšou
dobrou správou je zlepšenie
v takmer všetkých hodnotených
oblastiach. Svedčí to o snahe
nemocníc zlepšovať všetky svoje

1,66

1,56

Priemerné hodnotenie
pacientov podľa pohlavia
služby popri prioritnej úlohe zvyšovaní kvality poskytovanej
zdravotnej starostlivosti. Vývoj
spokojnosti pacientov je jedným
z ukazovateľov, ktorý má spolu

Najlepšie hodnotené špecializované
zdravotnícke zariadenia očami pacienta
1. Kardiocentrum Nitra
2. NÚSCH – Detské kardiocentrum, Bratislava
3. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice

Najhoršie hodnotené špecializované
zdravotnícke zariadenia očami pacienta
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok, Psychiatrická
nemocnica Michalovce, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
Kremnica
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s ďalšími odbornými otázkami
vplyv pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami,“ povedal generálny riaditeľ
Dôvery Martin Kultan.
Nemocničná strava „obhájila“
svoju povesť aj v minulom roku.
Napriek tomu, že v známkovaní dosiahla zlepšenie, v celkovom priemere bola spomedzi
ostatných otázok hodnotená
najhoršie. Najlepšie hodnotenie opäť získali lekári, resp. ich
správanie sa voči pacientom.
Z pohľadu regiónov získali najlepšie hodnotenia nemocnice
na východe krajiny, z pohľadu
pohlaví boli ženy opäť prísnejšie a z pohľadu veku znovu
platí: čím mladší pacient, o to
prísnejšie hodnotenie.

Priemerné
hodnotenieemocníc
všetkých n

1,72 1,66
2014

2015

Dôvera

Najlepšie hodnotené všeobecné
nemocnice z pohľadu pacienta
1. Nemocnica sv. Michala, Bratislava
2. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava
3. Železničné zdravotníctvo Košice

Najhoršie hodnotené všeobecné
nemocnice z pohľadu pacienta
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocnice
s poliklinikami Levice, Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta

Najlepšie hodnotené ostatné
zariadenia z pohľadu pacienta
1. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
2. Mammacentrum sv. Agáty ProCare, a.s., Banská Bystrica
3. ORL Humenné

Najhoršie hodnotené ostatné
zariadenia z pohľadu pacienta
GEMERCLINIC Hnúšťa, Nemocnica s poliklinikou Ilava,
Letecká vojenská nemocnica Košice
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pacientov po
1,65
krajov
1,71
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1,68

TT

1. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
2. Univerzitná nemocnica
Martin
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Banská Bystrica

Najhoršie
hodnotené
fakultné nemocnice
z pohľadu pacienta
Univerzitná nemocnica
Bratislava, Detská fakultná
nemocnica s poliklinikou
Bratislava, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

1,57

ZA

TN

1,60
1,67

1,65

Najlepšie
hodnotené
fakultné nemocnice
z pohľadu pacienta
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Rozhovor

Ľ. Paulovič:
Dovolenky mi
nepristanú
S hercom a režisérom Ľubomírom Paulovičom sme
sa stretli v teplý júnový
večer v reštaurácii neďaleko Bratislavy. Pri pohári
červeného vína nám porozprával o tom, ako „starostoval“, čo vo svojej profesii nerobí rád alebo ako
musel napomínať divákov
na predstavení.
Aké máte plány na leto?
Pred rokom som bol prinútený
odštartovať ozdravný proces
kvôli mojej chrbtici. Vyskočila
mi platnička. Celkovo mám
chrbticu dosť opotrebovanú.
Začal som s liečbou, s cvičením
a počas leta budem pokračovať
v tomto ozdravnom procese.
Ale budem aj pracovať. Vlastne
pre mňa je pracovný celý rok,
dovolenky mi akosi nepristanú,
a ak som na dovolenke, väčšinou sa prelína s pracovnými povinnosťami. Ak sa podarí, rád
idem niekam k moru, väčšinou
do Chorvátska. Inak chodím
najmä po Slovensku.
S kým dovolenkujete?
S rodinou, ale aj s priateľmi.
Ste známy človek.
Neprekáža vám pri
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V divadle Nová scéna režíroval Ľ. Paulovič muzikál Pokrvní bratia.
Na snímke s herečkou Janou Lieskovskou. Foto TASR

dovolenkovaní alebo aj
v bežnom živote popularita?
Teší ma, že ma ľudia spoznávajú. Klamal by som, keby som
povedal, že mi to nerobí dobre. Mám radosť z toho, že sú to
často mladí ľudia, čo znamená,
že filmovú, televíznu a divadelnú
slovenskú produkciu sledujú aj
oni, nielen napríklad moja generácia. Nestáva sa mi často, že
by bol v spoločnosti niekto voči
mne nepríjemný, aj keď výnimky
sa sem-tam nájdu. Väčšinou mi
ľudia vravia celkom príjemné
slová, ako napríklad: Vy vyzeráte ako sympatický človek
a hrávate takých neskutočných
zloduchov. Ale robíte to výborne
a presvedčivo.

Čo vám viac sedí - divadlo alebo kamera?
Obe robím veľmi rád. Film
a televízia je o čosi lepšie honorovaná, ale na druhej strane
napríklad nakrúcanie seriálu je
skutočne, ako sa vraví o hubu,
lebo točia ako vo fabrike na bežiacom páse. Denne sa musí
herec alebo herečka naučiť 20
až 30 strán textu. Je to ťažké
na koncentráciu. Ja tieto texty
stíham ovládať len tak-tak. Keby
ste sa ma spýtali na texty z obrazu, ktorý som v tej chvíli práve
dorobil, tak by som si spomenul veľmi ťažko. Na javisku je
to zase naopak. Tam musí byť
všetko do detailov naučené, naskúšané, overené a máme na to,
chválabohu, niekoľko týždňov.

Neprekáža vám, že často
dostávate práve takéto
úlohy?
Nie, práve naopak. Som rád,
že sa mi darí ten dar, talent
od Boha celkom dobre zúžitkovať aj na takýchto typoch
postáv. Ak niečo v rámci svojej
profesie neviem, tak sa do toho
radšej nepúšťam. Neviem napríklad pohotovo a bravúrne
dabovať, moderovanie mi tiež
občas nesadne.

Funguje to u hercov tak,
že si aj po rokoch pamätajú niektoré repliky,
ktoré hrali už dávno?
Určite áno. Napríklad komédiu Chrobák v hlave sme
hrali v Slovenskom národnom
divadle od roku 1991 až doteraz, bolo to takmer 400
repríz. Tie texty určite nikdy
nezabudnem. Bol to divadelný
hit, tak ako Na skle maľované
s Michalom Dočolomanským.

Rozhovor
Keďže Chrobák v hlave mal
taký neskutočne veľký úspech
a ľudia ho stále chcú, plánujem
túto hru v pôvodnom obsadení
a podobe preniesť do iného divadla. Pravdepodobne do bratislavského Istropolisu.
Keby si to budú môcť
diváci opäť pozrieť?
Chcel by som to spustiť už
na jeseň tohto roku.

mi stalo, že v jednej inscenácii
bola scéna rozdelená na dva
priestory. Môj herecký kolega
odohral so mnou výstup v ľavej polovici javiska a odišiel
na druhú stranu javiska hrať
s kolegyňou. Ja som zostal v polotme na svojom mieste a čakal
som na ďalší výstup. Zrazu cítim, ako na mňa niečo padá.
Pamätáte sa na tie šróbovacie

ktorá je tiež herečkou?
Zahral som si s ňou v seriáli
Panelák. Hrali sme tam scénu,
v ktorej som ju mal baliť. Bolo to
veľmi smiešne.Nám, aj celému
štábu.
Dá sa v takej situácii
pred kamerou dostatočne odosobniť?
Samozrejme, dá. A musí!

Zahrali by ste si
Herec a režisér
Keď sa celé tie roky
s ňou ešte?
Ľubomír Paulovič
pozeráte do publika,
Samozrejme, áno, odvtesa narodil v roku
vidíte v ňom nejady som nemal príležitosť.
1952 v Prašiciach v okrese
Nemal som zatiaľ príleké zmeny? Ako sa
Topoľčany. Účinžitosť ju do niečoho obvyvíja?
koval v Divadle
sadiť ani ako režisér. Aj
Myslím, že ani nie. PozorSNP v Martine,
nosť, záujem, nároky aj
režírovať ju by bolo veľmi
v Slovenskom
reakcie sú stále približne
ťažké, pretože čo sa týka
národnom divadle, kde pôsobil aj ako
riaditeľ Činohry, neskôr bol umeleckým
rovnaké. Aj keď mladí
povahy, by to bol veľmi
šéfom Divadla J.G. Tajovského vo Zvotvrdý oriešok. Ale aj tak
posledné roky reagujú
lene. Ako herec hral v mnohých filmoch,
o čosi spontánnejšie. Tak
by som tom chcel skúsiť.
ako napríklad Noční jazdci (1981), Pásla
ako v minulosti, aj dnes sa
kone na betóne (1982), ...kone na betóne
vždy nájde hŕstka mladých
Keď režírujete, ste
(1995), Konečná stanica (2004), Ticho
„nespratníkov“, ktorí sa
na hercov prísny?
(2005) či Pokoj v duši (2009).
v divadle nevedia vpratať
Režíroval som v divadle
Nová scéna inscenáciu
do kože. V minulosti sa mi
niekoľkokrát stalo, že som pre- ceruzky – verzatilky? Dvaja Najstaršie remeslo. Hrá tam päť
rušil predstavenie. Najskôr som grázli zo skupinky študentov si starších dám od 72 do 85 rosi vyhliadol, kto je ten pôvodca, z toho urobili pľuvátko a triafali kov. Musel som byť veľmi trpezpotom som na neho upozornil do mňa papierové guličky. Tak livý, no v žiadnom prípade som
a povedal som: „Ak vás to neza- som počkal, kým sa môj kolega nezľavoval zo svojich ambícií,
ujíma, chvíľu počkáme. Môžete ku mne vráti, prerušil som pred- nárokov a režisérskych praktík.
odísť a nevyrušovať ani nás, ani stavenie a povedal som mladí- To máte ako psí záprah. Keď
ostatných divákov.“
kom, že ak neprestanú, tak ich mu povolíte uzdu, rozbehne sa
spontánne a nekoordinovane.
zo sály sám odprevadím.
Takže to treba v každom prípaPredpokladám, že zode kočírovať. Na tieto dievčatá
stali.
Zahrali ste si už aj s vasom bol prísny a náročný, ale
Zostali a už boli ticho. Raz sa šou dcérou Veronikou,
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Rozhovor
vraveli, že im to neprekážalo,
lebo sa cítili, ako keby mali tých
30-40 rokov, a že je to pre ne
povzbudzujúca výzva a že mi
veria. Preto sú v tej inscenácii
také vynikajúce. Podobne mi
ako režisérovi uverila aj partia
mladých hercov v muzikáli Pokrvní bratia v divadle Nová scéna. Preto sú v ňom tiež výborní.
Keby ste sa mali charakterizovať jedným slovom,
čo by to bolo?
V tomto momente to neviem pomenovať. Moji blízki priatelia
i nepriatelia ma charakterizujú
rôzne. Moja mama hovorí, že
som ešte stále pubertiak. Vraj
„hlava šedivá, riť bláznivá“.
Niektorí povedia jednoducho
„blázon“, „proutnik“, kolegyne z divadla „no čo, ty starý
vlčák“. Moja priateľka mi
hovorí „nezbedo“. Podaktorí
novinári ma pomenúvajú ako
postavy z Belmondovych filmov
- „sympatický darebák“. Ako
ma pomenuvávajú niektorí iní,
nepoviem, aby sme nemuseli
na týchto miestach pípať.
Okrem toho, že ste sa
venovali herectvu a réžii,
odbočili ste si aj k manažérskej práci, boli ste aj
starostom obce? Išli by
ste do toho ešte.
Uvažoval som o tom v Chorvátskom Grobe, kde bývam. Ale
bol som na jednom verejnom
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zasadnutí miestneho zastupiteľstva a prešla ma chuť. Bol som
starostom v mojej rodnej dedine, v Prašiciach, robil som to
rád, pretože to bola moja rodná
dedina. Začalo ma to pokúšať
už asi od roku 2000, pretože
som tam rád chodieval, mal som
tam rodinu, kamarátov a veľa
krásnych spomienok na detstvo.
Chcel som využiť moje kontakty
a niektoré schopnosti. Dosť veľa
vecí sa mi podarilo. Mojim rodákom však prekážalo, že som
na úrade nesedel stále, tak ma
potom už nezvolili. ´Starostoval´ som v rokoch 2006 až
2010 a robil som to veľmi rád.
Bola to pre mňa veľmi dobrá
skúsenosť, veď sa mi podarilo
v prospech obce preinvestovať
120-miliónov korún (cca 4 milióny eur). Vnímal som to tak
ako divadlo, pripadal som si
niekedy ako režisér a niekedy
ako herec. A ešte jedna vec, ak
ma niekto oslovil pán starosta,
opravil som ho, že nie som starosta, ja som ´radosta´, nemám
s tým starosti, mňa to baví.
V zdravotnej poisťovni sa
často snažíme dohovoriť
ľuďom, aby dbali na prevenciu, chodili na preventívne prehliadky, trochu
športovali a pozerali
na to, čo jedia, pijú. Pomaly sa to zlepšuje, ale
množstvo ľudí stále prevenciu zanedbáva. Čo by

ste nám poradili vy, ak
by ste pracovali u nás?
Ťažko je radiť, pretože niektoré
návrhy, ktoré by som poradil,
by musel odsúhlasiť parlament.
Čo by to bolo?
Všetci vieme, že zdravie nie
je len o liečení, ale najmä
o prevencii a k nej podľa mňa
patrí aj regenerácia organizmu. Mnohí ľudia dnes nevedia
oddychovať, aj keď sa vyberú
na dovolenku, myslia na prácu,
kontrolujú si e-maily, vybavujú
pracovné telefonáty. Neuvedomujú si, že riskujú prepracovanosť a vyhorenie a posledné
roky v práci, môžu byť pre
nich veľmi ťažké. Myslím, že
by sme mali podporiť ľudí už
v strednom veku v tom, aby vedeli a mohli na chvíľu vypnúť.
Som presvedčený, že kúpele by
nemuseli byť len pre nás starších, chorých a ľudí po operačných zákrokoch, cieľavedomý
program a ponuka produktov
poisťovní by mala rozšíriť svoju
pestrú a príťažlivú skladbu tak,
aby zvýhodnila, tým pádom zaujala a prilákala aj zdravých,
pracujúcich ľudí v zrelom veku.
Úlohou kompetentných by zase
malo byť pripraviť podmienky
na to, aby občania tieto služby
začali vyhľadávať. Či už bude
motiváciou finančný príspevok
alebo daňová úľava, či len propagácia a edukačná kampaň,
to je na zváženie.

bojovnicizazdravie.sk

ZDRAVIE JE
PRELIETAVÉ.
DRŽTE SA HO
A VERTE, ŽE VÁŠ
ŽIVOT DOSTANE
KRÍDLA.
BOJOVNÍKOM ZA ZDRAVIE
DÔVERA POMÁHA A VŽDY BUDE

Päťsto bojovníkov
Zdravie potrápi z času na čas každého z nás. Niektorí zápasia so svojím hendikepom od narodenia,
iní museli zabojovať po tom, čo ich prekvapila náh
la choroba alebo im cestu skrížil nečakaný úraz.
Našou snahou je podporiť týchto bojovníkov
na ceste za lepším zdravím, motivovať ich a pomôcť im zvýšiť kvalitu ich života.
Dôvera pomáha a vždy bude
A tak sme v apríli 2016 pre našich poistencov
spustili grantový program Bojovníci za zdravie.
Vybraným žiadateľom poskytneme finančný príspevok na nákup liekov, zdravotných pomôcok,
absolvovanie zákroku či inej liečby, ktorá inak nie

je hradená z verejného zdravotného poistenia. Sú
teda nútení hradiť si ju zo svojich zdrojov alebo
si na ňu doplácať.
Každý má šancu
Na prihlasovanie mali naši poistenci viac ako mesiac a o pomoc nás požiadalo takmer 500 z nich.
Zo všetkých kútov Slovenska, od najmenších až
po dôchodcov, s rôznymi životnými príbehmi.
Po dôkladnom posúdení všetkých žiadostí vyberieme tých, ktorým v priebehu leta poskytneme
finančný príspevok na zlepšenie zdravia. Niektoré príbehy si už onedlho budete môcť prečítať
na www.bojovnicizazdravie.sk.
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Bezpečnejšie lieky?
Podarilo sa nám to
Pani Klára má 78 rokov a prsty oboch rúk by vám
nestačili na zrátanie všetkých jej diagnóz. Užíva lieky na vysoký krvný tlak, reumatickú artritídu, na riedenie krvi, štítnu žľazu, inkontinenciu. Naposledy
ležala v nemocnici pre krvácajúci žalúdočný vred.

Najväčšie
prínosy služby
Bezpečné lieky
online
• Od spustenia služby Bezpečné
lieky online klesá výskyt inter
akcií aj počet pacientov s inter
akciami. Najvýraznejší pokles
sme zaznamenali v priebehu
roku 2015, keď si službu akti
vovalo najviac lekárov.
• Od roku 2012 klesol počet zá
važných interakcií na 100 pred
písaných balení liekov o 11 per
cent. Tie najzávažnejšie, teda
kontraindikované interakcie
klesli o 22 percent.
• Kontinuálne klesá aj počet pa
cientov, ktorí súčasne užívajú
viac ako päť rôznych druhov
liekov. Napriek tomu existujú
hrozivé extrémy: náš poistenec
mal v jednom mesiaci predpísa
ných až 36 rôznych liekov.
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Už len to, že užíva lieky na hypertenziu a na reflux,
jej môže spôsobiť ďalšie problémy. Liečivá v týchto
dvoch liekoch sa vzájomne ovplyvňujú, vytvárajú
takzvanú závažnú liekovú interakciu. Pani Klára by
ich nemala užívať naraz. Jeden liek jej predpisuje
všeobecná lekárka, druhý gastroenterologička.
„Liekové interakcie sú problém. Pacientom môžu
spôsobiť ďalšie ťažkosti, v tých najhorších prípadoch
smrť,“ hovorí Monika Lainczová, riaditeľka odboru
liekovej politiky v Dôvere.
Užitočný pomocník
Dnes už však lekári môžu odhaliť nežiaduce
kombinácie liekov a zabrániť zbytočným zdravotným rizikám. Dôvera pre nich vyvinula službu
Bezpečné lieky online. Lekárom aj pacientom
zobrazujeme, aké lieky na predpis pacienti užívajú a ako sa môžu biť. Lekári tak vidia, čo všetko
pacient užíva, a vedia urobiť potrebné úpravy
v liečbe. Služba ich upozorňuje aj na nevhodné
kombinácie liekov a potravín.
„Odkedy Dôvera aktívne pracuje v oblasti bezpečnej liečby, počet liekových interakcií ohrozujúcich
našich poistencov klesol. Najzávažnejších interakcií
je od roku 2012 menej až o 22 percent,“ vysvetľuje
M. Lainczová.
Srdciari, pozor!
Zvýšte pozornosť, ak užívate lieky na úpravu cholesterolu v krvi. Ak ich beriete spolu s ďalšími tabletkami na srdce, môžu spôsobiť bolesť svalov, ale
aj zlyhávanie obličiek, pečene, krvácanie alebo
stratu rovnováhy.

Pomáhame

Odborníci
hovoria, že
ak pacient užíva
viac ako päť rôznych
liekov, existuje asi štvorpercentná
šanca vzniku liekových interakcií.
Pri 16 až 20 rôznych liekoch toto
riziko stúpa na vyše 50 percent.
„V Dôvere je poistených približne

65-tisíc poistencov, ktorí užívajú
od päť do desať rôznych liekov.
Až 4 500 ľudí užíva od desať
do 15 rôznych liekov denne
a 450 ľudí užije viac než 15
liekov denne,“ vyratúva M. Lainczová.
Preverte si svoje lieky
Najviac riskujete, ak lekári

nevedia o všetkých vašich liekoch. Môžu vám predpísať
liečbu s fatálnymi následkami.
Preto sa informujte u lekára, či
túto službu využíva vo svojom
softvéri v ambulancii. Alebo si
svoje liekové interakcie skontrolujte sami v Elektronickej
pobočke.

Keď má diabetik
aj choré srdce
Väčšina diabetikov nemá len cukrovku, ale aj
sprievodné ochorenie, najčastejšie súvisiace so
srdcom alebo s cievami.
Diabetici užívajú podľa dát Dôvery v priemere
za rok až 17 rôznych liekov. Čím ich je viac,
tým väčšie je riziko, že sa navzájom bijú a môžu
negatívne ovplyvniť liečbu a zdravie pacienta.
Každý piaty diabetik je ohrozený vážnou potenciálnou liekovou interakciou.
Samotné lieky na cukrovku nie sú z pohľadu
interakcií a možných nežiaducich účinkov až
také problémové. Oveľa nebezpečnejšia situácia
nastáva, ak má diabetik aj pridružené ochorenia, najmä srdcové zlyhávanie alebo poruchy
srdcového rytmu.
Ak máte srdcovo-cievne ochorenie, hrozí vám
vyššie riziko vzniku krvnej zrazeniny, ktorá môže
spôsobiť infarkt alebo mŕtvicu. Niektoré lieky
proti zrážaniu krvi pomáhajú toto riziko znížiť.
Stačí si zapamätať, že by ste nemali zároveň
s týmito liekmi (bez vedomia a rozhodnutia vášho

lekára) užívať lieky proti žalúdočným vredom
alebo na úpravu srdcovej frekvencie. Môžete
dostať infarkt, mŕtvicu alebo vám môže prasknúť
žalúdočný vred.
Mnohí diabetici majú problémy s vysokým cholesterolom, preto užívajú lieky na jeho zníženie.
Zbystrite pozornosť, ak beriete tento liek a začnú
vás bolieť svaly. V skutočnosti vôbec nemusíte
mať svalovicu z okopávania v záhrade alebo
z výletu s rodinou. Problémom môže byť kombinácia liekov, ktoré užívate. Lieky na zníženie
cholesterolu sa totiž bijú s liekmi na vysoký tlak,
búšenie srdca alebo poruchy srdcového rytmu.
Okrem bolestí svalov môžu byť prejavmi tejto
nevhodnej kombinácie liekov aj svalová únava
alebo zmena zafarbenia moču.
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Najväčšia záhada
pre diabetika?
Jedlo
Už pol roka majú naši poistenci s cukrovkou možnosť využívať
bezplatne rady skúsených edukátorov diabetu v rámci programu Dôvera Pomáha diabetikom. Jednou z edukátoriek je aj
Jarmila Havrilová z Michaloviec. V rozhovore prezradila, čo
diabetikov trápi najviac.
Ako sú informačne podkutí pacienti,
ktorí prídu na edukáciu? Majú správne
informácie o tom, ako zvládať cukrovku, alebo sa niekedy riadia aj nesprávnymi radami?
Pacienti sa o svoje zdravie a o cukrovku zaujímajú.
Mnohí majú aj dostatok informácií, ale majú v nich
chaos. Často hľadajú informácie na internete a nie
vždy si ich správne vysvetlia. Jednoduché usmernenia veľmi vítajú, chápu a nemajú problém ich
použiť v bežnom živote.
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Ak majú nesprávne informácie a vy
im poviete, že majú veci robiť inak, sú
ochotní začať sa riadiť vašimi radami?
Môžem povedať, že pacientom na zdraví veľmi
záleží a sú ochotní preň aj niečo urobiť. Veľkým
krokom týmto smerom je samotné zapojenie sa
do projektu. Vedia, že ich čaká niekoľko stretnutí
a každé trvá 120 minút. Na ďalších stretnutiach
veľmi často rozprávajú o tom, čo už vyskúšali
zmeniť a čo robiť inak, napríklad v stravovaní, pri
pohybe či fyzickej práci.

Pomáhame
Zaznamenali ste už prípad, keď vaša
edukácia pacientovi výrazne pomohla?
Áno. Jeden pacient sa napríklad priznal, že má
problém s pravidelným stravovaním. Jedával slabšie raňajky a potom až večeru, ktorá bola dosť
výdatná. Navrhla som mu, aby jedol pravidelne
raňajky, obed a večeru, malú desiatu a olovrant.
Výsledkom by mal byť úbytok na váhe. Neveril,
že bude jesť viac a schudne. Výsledok? Za šesť
týždňov sa mu podarilo schudnúť štyri kilogramy.
Veľmi ho to povzbudilo, povedal, že sa cíti lepšie,
má lepšiu náladu, nie je podráždený a nervózny,
má viacej energie a radosti zo života.

Program Dôvera Pomáha diabetikom
momentálne funguje vo vybraných
regiónoch: Košice, Košice-okolie,
Michalovce, Sobrance, Vranov
nad Topľou, Komárno, Levice
a Nové Zámky. Plánujeme ho
však rozšíriť na celé Slovensko.
Viac o programe sa dočítate
na www.dovera.sk/cukrovka.

Akí boli pacienti na prvej edukácii
a akí sú teraz? Bol tam najskôr nejaký
ostych, nedôvera alebo neistota?
Pacienti s odstupom času priznali, že si nevedeli
predstaviť, o čom sa budeme 120 minút rozprávať. Nepociťovala som z ich strany ani ostych,
ani nedôveru, otvorene o svojich problémoch
rozprávali aj keď boli prítomní viacerí. Mnohí
oceňujú skutočnosť, že sa s nimi niekto o ich chorobe rozpráva, tešia sa na ďalšie stretnutia a témy,
ktoré nasledujú.
Čo ich najviac zaujíma? Na čo sa najviac pýtajú?
Stravovanie je téma číslo jedna, čo je veľmi pozitívne, pretože liečba, pohyb a stravovanie sú
základom dobrých glykémií i dlhodobej dobrej kompenzácie diabetikov. Zaujímajú ich tiež
chronické komplikácie, ktoré sú pre nich veľkou
neznámou a ktorých sa zároveň všetci obávajú.
S dodržiavaním akého pravidla majú
najväčší problém?
Opäť to bude asi stravovanie, obmedzovanie, respektíve kontrolovanie sacharidov v strave a príjem
zeleniny. Zelenina mnohým pacientom nechutí.
Hlavne muži majú s konzumovaním zeleninových
jedál často problém.
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Pacientov s cukrovkou však netrápi len nadváha, ale aj pridružené komplikácie, z ktorých
medzi najzávažnejšie patrí slepota alebo amputácia končatín. Od 1. júna 2016 sme preto
v regiónoch, kde funguje program Dôvera
Pomáha diabetikom, rozšírili výhody pre pacientov s cukrovkou o bezplatné objednávanie
sa k lekárom – špecialistom.
„Naše bezplatné školenia, ako mať lepší život s cukrovkou, sa stretli u pacientov s veľmi
pozitívnym ohlasom. Teraz k tomu pridávame
aj možnosť bezplatne sa objednať k lekárovi
špecialistovi, ktorý sa bude starať o to, aby
sa u pacientov neobjavili komplikácie cukrovky, prípadne aby sa zachytili včas a dalo
sa zabrániť ich zhoršeniu,“ vysvetľuje vedúca
projektu Tamara Vraždová z Dôvery.
Bezplatne sa dá objednať k očnému lekárovi,
k neurológovi, k nefrológovi a k angiológovi.
Len menej ako polovica diabetikov má totiž
za sebou potrebné očné vyšetrenie, hoci každý
jeden diabetik je ohrozený slepotou a k očnému by mal zájsť aspoň raz za rok. Riziko
vážneho poškodenia zraku tak môžu znížiť
až o polovicu.

Diabetici
u lekára
bez čakania
Vedeli ste, že priemerný Slovák váži
71 kilogramov, ale priemerný diabetik
na Slovensku až 91 kilogramov?
A že podiel ľudí s obezitou je medzi
diabetikmi 60 percent, čo je až štyri
razy viac ako v bežnej populácii?
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Rovnako kontrolné vyšetrenie u neurológa
nemá za sebou ani jedna tretina pacientov
s cukrovkou. Zvyšujú si tak riziko amputácie končatín. „Do nášho programu Dôvera
pomáha diabetikom sa môže vo vybraných
regiónoch zapojiť každý pacient s cukrovkou,
ktorý je poistený u nás. Nielenže ho to nestojí
nič navyše a bude mať kvalitnejšiu zdravotnú
starostlivosť, ešte ho aj odmeníme,“ dodáva
Tamara Vraždová.
Program momentálne funguje vo vybraných
regiónoch ako pilotný projekt, v pláne je jeho
rozšírenie na celé Slovensko. Viac sa o programe dočítate na www.dovera.sk/cukrovka.
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Ročné zúčtovanie
poistného sa blíži
Lehota na vykonanie ročného zúčtovania poistného zdravotnou
poisťovňou je do 30. septembra 2016.

Komu
urobíme ročné
zúčtovanie

Výsledok ročného
zúčtovania vám
dáme vedieť:

• zamestnancovi, ktorý mal v roku 2015 len
jedného zamestnávateľa a jeho príjem
v niektorom mesiaci presiahol 4 120 eur,

a) oznámením o výsledku ročného
zúčtovania poistného, ak výsledkom
je preplatok

• zamestnancovi viacerých zamestnávateľov,
ak jeho mesačný príjem v úhrne zo všetkých
zamestnaní presiahol sumu 4 120 eur,

Platiteľ poistného môže voči oznámeniu podať do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasné
stanovisko. Po zúčtovaní vzájomných pohľadávok sme povinní vrátiť preplatok do 45 dní
od uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného
stanoviska. Preplatok vraciame bezhotovostne
na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

• zamestnancovi viacerých zamestnávateľov,
ak jeho príjem v každom mesiaci presiahol
výšku 4 120 eur,
• nízkopríjmovému zamestnancovi zamestnanému v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu (t. j. nie dohodárovi), ktorý má
nárok na odpočítateľnú položku,

b) výkazom nedoplatkov, ak výsledkom je nedoplatok

• poistencovi, ktorý mal príjem z dividend.

Platiteľ poistného môže voči výkazu nedoplatkov podať do 15 dní odo dňa doručenia
námietky. Na námietky podané po uplynutí
pätnásťdňovej lehoty nemusíme prihliadnuť.
Nedoplatok je splatný do 45 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov, to znamená, že ak námietky podané nebudú, nedoplatok je splatný najneskôr do 60
dní odo dňa doručenia výkazu nedoplatkov.

Novým klientom, ktorí sa stali našimi poistencami od januára 2016, ročné zúčtovanie vykoná
ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

Preplatok ročného zúčtovania v sume od 0,01
eur do 4,99 eura (vrátane) poistencovi nevraciame. Platí to aj naopak, čiže ani poistenec
nemusí doplatiť nedoplatok v rovnakej sume.

• samostatne zárobkovo činnej osobe
(SZČO),
• poistencovi, ktorý mal príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem,

15

Infoservis

K lekárovi
na dovolenke
Počas leta cestujeme do zahraničia spravidla
viac ako v ostatných mesiacoch. Nepodceňte
situáciu. Aj na cestách sa vám môže stať, že
budete potrebovať lekársku starostlivosť. Viete,
ako je to s ošetrením u lekára v zahraničí?

Ako získam
európsky
preukaz
Preukaz poistenca, ktorý používate
u lekárov na Slovensku, je kombi
novaný s európskym preukazom.
Pravdepodobne ho teda už máte
na druhej strane svojho zdravot
ného preukazu. Pred cestou si pre
istotu skontrolujte jeho platnosť.

Náš tip:
Ak ešte nemáte kombinovaný preu
kaz, môžete nás oň bezplatne požia
dať v ktorejkoľvek našej pobočke,
na Zákazníckej linke 0850 850 850
alebo cez Elektronickú pobočku. Vy
danie a doručenie trvá zväčša do 10
pracovných dní.
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Úraz alebo choroba neminie mnohých z nás ani
na dovolenke. Ak sa váš zdravotný stav náhle
zhorší a potrebujete lekársku pomoc, hovoríme
o tzv. akútnej alebo neodkladnej zdravotnej
starostlivosti. Ide napríklad o zlomeninu, infarkt,
dopravnú nehodu, neplánovaný pôrod či operačný zákrok.
Pribaľte si aj európsky preukaz
Ak potrebujete akútnu lekársku pomoc v krajinách Európskej únie, v Srbsku, Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku alebo na Islande,
s európskym preukazom máte u lekára rovnaké
práva, ale aj povinnosti ako domáci pacienti.
Jednoducho povedané, čo im uhradí ich zdravotná poisťovňa, to vám preplatíme aj my. Čo
si pacienti v danej krajine platia z vlastného
(spoluúčasť), zaplatíte si sami.
Kto zaplatí ošetrenie
V členskom štáte EÚ by od vás lekár správne
nemal žiadať úhradu (okrem spoluúčasti, ktorá
je v každej krajine a za každé ošetrenie iná).
Ak napriek tomu od vás v ambulancii žiadali
úhradu za ošetrenie, zaplaťte ju. Po návrate
domov nás môžete požiadať o vrátenie (refundáciu) nákladov.
Od lekára si nezabudnite vypýtať doklad o zaplatení (ktorým je napríklad doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad)
a správu o lekárskom ošetrení. Po návrate
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domov nás kontaktujte a zašlite nám žiadosť o refundáciu,
ktorú nájdete na našej webovej
stránke, spolu so spomínanými
dokladmi.
Pozor na spoluúčasť
Doplatky pacientov (spolu
- účasť) za zdravotnú starostlivosť sú v každej krajine individuálne a vedia sa vyšplhať
vysoko. Ide najmä o hospitalizácie, ošetrenia u zubára
alebo o kúpu niektorých liekov vo vyspelých štátoch. Európsky preukaz vás pred nimi
neochráni. Preto ak sa chcete
niektorým platbám vyhnúť, vybavte si aj pred cestou do krajín EÚ komerčné poistenie liečebných nákladov.
Za hranicami
Európskej únie
V krajinách mimo EÚ s európskym preukazom neobstojíte. Pri
akejkoľvek ceste za hranice EÚ
vám jednoznačne odporúčame
vybaviť si komerčné cestovné
poistenie. Pretože nikdy neviete,
kedy ho budete vy alebo vaši
blízki potrebovať. Pri náhlom
ochorení v cudzine máte totiž
nárok na úhradu len poskytnutej
neodkladnej starostlivosti a aj to
len do výšky jej úhrady na Slovensku.
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Poradňa psychológa

Dovoliť

si relax
Mnohí žijeme v rýchlom tempe, balansujúc
na hranici zvládania záťaže, stresu a vyhorenia. O to viac je potrebné sa cielene
zastaviť, dopriať si pauzu, dovolenku. Ale
to, či si v týchto momentoch dokážeme aj
skutočne oddýchnuť a zregenerovať sa,
nie je samozrejmé. Slovo dovolenka nesie
v sebe význam “dovoliť si”. Dovoliť si naplno užiť dovolenku je výzvou najmä pre
tých, ktorí majú problém vypnúť aj počas
bežných dní.

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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V posledných rokoch rezonovali v spoločnosti
hodnoty výkonu a efektívnosti - efektívne rodičovstvo, efektívne sebariadenie. Očakávame veľa
- od iných ľudí, od služieb, od seba samých. Zvládať veľa vecí je predsa niečo, na čo je možné byť
hrdý. Neraz si však táto snaha vyberá svoju daň.
Existenciálni psychológovia popísali ako jednu
zo základných a prirodzených úzkostí vlastnú
ohraničenosť v kombinácii s relatívnou slobodou
vybrať si to, čo (a koľko) je hodné pozornosti,
žitia. V dnešnej dobe informačnej a podnetovej
explózie to pociťujeme zreteľne. Predráždenosť
príležitosťami, stres, neschopnosť zastaviť sa pre
dočerpanie batérií. V psychoterapeutickej praxi
sa stretávame s klientmi, ktorí sú chytení do pasce
vlastného “žitia naplno”. Psychosomatické ťažkosti
cez telo signalizujú, že treba niečo zmeniť. Syndróm vyhorenia je dôsledkom dlhodobého prehliadania menších signálov, akými môžu byť poruchy
spánku, apetítu, emočné problémy a depresívnejšie
nálady, únava.
Zdá sa, že trend sa obracia a preferovaná hodnota
efektívnosti a výkonu strieda jej opak. Ľudia sa
odúčajú od ambicióznosti, učia sa spomaliť, vypnúť,
neusilovať sa, nechcieť, len tak byť. Azda aj o tom
môže byť dovolenka.

Poradňa psychológa

Už sa stalo, že som sa vrátil z dovolenky a vôbec som si neoddýchol. Pred odchodom dovolenková horúčka, všetko zabezpečiť. Ani neviem, ako to prejde. A potom
smútok, že už je predo mnou len nahromadená práca a e-maily. Ako tomu predísť?
Pripravte si dovolenku premyslene. Vyberte sa na ňu s ľuďmi,
na ktorých sa tešíte, s ktorými
sa cítite dobre, viete sa zabaviť, uvoľniť. To, že zvládnete aj
ľudí, ktorí vás počas bežných dní
vyčerpávajú, nemusíte predsa
nikomu dokazovať, obzvlášť nie
na dovolenke.
Plánovaciu fázu môžete poňať aj
inak ako zhromažďovanie tipov
na výlety. Dobre sa na dovolenku nalaďte. S akým pocitom by
ste sa chcelivrátiť? Podľa toho si
naplánujte, čím ju naplníte. Niekto si dobre oddýchne tak, že má
dovolenku nabitú programom.
Iný nie. Skontrolujte si pre seba
poctivo, či aj na dovolenke nebudete opakovať rovnaký rýchly
vzorec života ako v hektických
dňoch, len s odlišnými podnetmi.
Potom sa slobodne a realisticky
rozhodnite, či je to to, čo vám
prospeje. Osvedčiť sa môže
rôznorodosť a niekedy aj vôľa
k tomu, aby boli v programe
“hluché miesta” - čas, keď sa
spontánne rozhodnete, čo robiť
alebo či vôbec niečo robiť.
Dokončite pred odchodom nevyhnutné povinnosti tak, aby ste
im nemuseli viac venovať myšlienky. Nastavte v elektronickej

pošte automatické odpovede
o tom, že teraz oddychujte,
a presvedčte sa, či ste ochotný
prijať fakt, že sa svet nepostaví
na hlavu, ak nebudete všetkým
k dispozícii. Nie sme až takí
dôležití, ako si často myslíme,
a blízkych ľudí nestratíme tým,
že na čas nebudeme na linke
a ani na aktuálnych fotografiách
z pralesa. Vyžaduje to totiž čas
a energiu, ktorú uberáte plnému
vloženiu sa do aktivít tam, kde
sa práve nachádzate.
Doprajte si priestor pre plnšie vnímanie všetkými zmyslami - vône
mora či lesa, chute každého
sústa exotického jedla. Započúvajte sa do šumu lístia vo vetre
a do morského príboja, cíťte
teplo na svojej pokožke a zrnká piesku pod svojimi nohami.
Nepotrebujete rôzne kurzy, stačí
odhodlanie sa o niečo častejšie
zastaviť a bdelo vnímať to, čo sa
deje okolo vás a vo vás. Objavujte detaily ako zvedavé dieťa,
ktoré dokáže nad bežnými vecami užasnúť. Dovolenka je na to
ideálna. Vnímajte ľudí, s ktorými
trávite chvíle. Skúste im urobiť radosť – „spoludovolenkujúcim“
ako aj neznámym. Oddychom
totiž môže byť aj na nejaký čas
prekročiť samého seba.

Taktiež rozpočet dní je dôležitý. Hovorí sa, že optimálne sú
tri týždne dovolenky na to, aby
mohli prebehnúť všetky jej fázy
pokojne. Adaptačná fáza v úvode patrí zorientovaniu sa v novom prostredí a naladenie sa.
V strednej časti dovolenky si ju
užívate bez toho, aby sa ešte blížil koniec. Záver nesmie byť príliš
razantný a stresový, inak by efekt
uvoľnenia razom zmizol. Dva dni
voľna v domácom prostredí pomôžu vrátiť sa do každodennosti
a zotrvať pritom v oddýchnutom
mode. Atmosféru bezstarostného
žitia si môžete následne pripomínať tak dlho, ako to len ide,
preniesť ju radostne na priateľov,
rodinu, kolegov.
Stáva sa aj to, že v úplnom
oddychu a vnímaní vlastných
potrieb ľuďom bránia predsudky o “ničnerobení” či venovaní
času sebe samému. Môže to
evokovať lenivosť, slabosť, sebeckosť.
Pri všetkej vôli byť užitočný svetu
- ľuďom a planéte - je však paradoxne najdôležitejšie postarať
sa o seba. To najlepšie, čo vieme svetu dať, sme predsa schopní ponúknuť, až keď sme sami
vnútorne spokojní a oddýchnutí.
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Festival zdravia

Festival zdravia 2016
Ak sa vám to nepodarilo vlani, príležitosť stretnúť nás sa zopakovala v tomto roku. Festival zdravia vyrazil na svoju tour po 24 slovenských mestách
ešte v máji. Návštevníci festivalu mohli získať veľa cenných informácií
o zdravom životnom štýle, o tom, ako sa o svoje zdravie správne starať.
Vyškolení pracovníci im prostredníctvom odborných meraní skontrolovali
zdravotný stav. A toto všetko pre každého a zadarmo.
Téma zdravia a najmä zdravého
životného štýlu je medzi ľuďmi
veľmi populárna. Návodov, ako
byť zdravý, je na internete mnoho, najviac však zaváži osobná
rada. Na Festivale zdravia ste
mohli získať radu od odborníčky na zdravú výživu, ochutnať
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rôzne druhy smoothie z ovocia
a zo zeleniny, nechať si odmerať
hladinu stresu a získať spoľahlivé
tipy na kvalitnejší spánok. Priamo
na mieste ste mohli konzultovať
svoj zdravotný stav s lekármi
špecialistami, zistiť bezplatne
svoju krvnú skupinu, dozvedieť

sa viac o darovaní krvi a zapojiť
sa do súťaže o 24 retrobicyklov.
Festival zdravia je unikátny projekt, ktorý už druhýkrát organizuje zdravotná poisťovňa Dôvera.
Viac informácií nájdete na stránke www.festivalzdravia.sk.

Novinky

Infoservis

v kúpeľnej liečbe
Pobyt v kúpeľoch hradený z verejného
zdravotného poistenia absolvuje každoročne takmer 20-tisíc poistencov Dôvery.
Od augusta pre nich pripravujeme zmeny,
ktoré majú zrýchliť schvaľovanie kúpeľnej
liečby aj komunikáciu s pacientmi a kúpeľnými zariadeniami.
Toto sa od augusta 2016 mení pre
poistencov:

1.

Všetky informácie a inštrukcie o vašom
kúpeľnom pobyte vám po novom zašleme
e-mailom. A to v prípade, ak máme váš e-mailový
kontakt. Ak u nás nemáte nahlásený e-mail, pošleme vám, tak ako doteraz, list.

2.

Poistencom so schváleným kúpeľným
pobytom typu B (teda takým, kde si poistenec sám vyberá aj platí ubytovanie a stravu
v kúpeľoch) už nebudeme posielať celý kúpeľný
návrh a jeho prílohy poštou. Všetky dokumenty,
ktoré súvisia s kúpeľným pobytom, vám sprístupníme v Elektronickej pobočke na dovera.sk/ep.

3.

Zmení sa vaša komunikácia s kúpeľmi pri
rezervácii pobytov typu B. Doteraz ste si
vybrali jedny kúpele, zaslali im kúpeľný návrh aj
všetky prílohy, ktoré ste dostali od nás, a kúpele
vám poslali predvolanie so záväzným termínom
nástupu. Po novom nadiktujete kúpeľom, ktoré ste si
zvolili, jedinečný kód (dostanete ho od nás v e-maile, resp. vám ho pošleme poštou, ak nemáme váš
e-mail) a požiadate ich o rezerváciu. Kúpele vám
následne pošlú predvolanie so záväzným termínom nástupu. Poskytnutím tohto kódu dáte súhlas
s rezerváciou pobytu a s tým, aby sme kúpeľom
elektronicky sprístupnili váš kúpeľný návrh vrátane
všetkých príloh, ktoré nám zaslal váš lekár.
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Šport
Na prvom spoločnom tréningu sa mohli oťukať
súťažiaci aj tréneri.

Tak sme im ju podali. Namiesto piatich súťažiacich sme vybrali celú desiatku. Mladších i starších,
chudých aj silnejších, z dediny i z mesta. Ale najmä
takých, ktorí si dovtedy s behaním naozaj veľmi nerozumeli. Po dvoch mesiacoch majú niektorí z nich
za sebou už prvé preteky na tri, štyri či desať kilometrov.
Šesť žien a štyria muži
Nič sme nenechali na náhodu. V marci, pred prvým
spoločným tréningom, prešli všetci súťažiaci dôkladnou lekárskou prehliadkou na poliklinike ProCare
v Bratislave. Čakalo ich EKG, vyšetrenie krvi, tlaku,
meranie podielu tuku a svalov v tele. O pol roka,
keď takúto prehliadku absolvujú znova, uvidíme,
ako im tréning pomohol k zlepšeniu zdravotného
stavu.

Z gauča
na maratón
Keď sme v januári spolu s mesačníkom Zdravie uverejnili výzvu pre ľudí,
čo nikdy nešportovali, aby s nami
po polročnom tréningu zabehli polmaratón, netušili sme, čo sa stane.
A boli sme poriadne prekvapení,
koľko ľudí chce vstať z gauča a začať pravidelne športovať. Len k tomu
potrebujú pomocnú ruku.
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Po lekárovi si ich zobrali „do parády“ tréneri. A to
naozaj odborníci naslovovzatí. Michal Varga, ktorý priviedol k triatlonu svojho brata, slovenského
olympionika Richarda, a dnes zbierajú medaily
zo svetových podujatí aj ďalší jeho mladí zverenci.
A Marek Nemčík, jediný Slovák, ktorý dokázal
dokončiť viac ako 60 ironmanov.
Prvé výsledky
Kým na prvom tréningu sa všetci súťažiaci iba oboznamovali s úplnými základmi behania, s rozcvičkou
a strečingom, po mesiaci zvládli zabehnúť také
vzdialenosti, o ktorých sa im dovtedy ani nesnívalo. Uvidíme, ako dopadnú v októbri, keď ich čaká
polmaratón v rámci Medzinárodného maratónu
mieru v Košiciach. Hoci odmenu 333 eur získa
len najrýchlejší z nich, víťazom bude každý, kto
sa nevzdá. A výhrou zhodené kilogramy, lepšia
kondícia a zdravší život.

Darujeme krv

Čitatelia v nových
tričkách
Originálne svietiace tričká s motívom Mojej krvnej
skupiny získala stovka čitateľov, ktorí odoberajú
newsletter pre darcov krvi. Zapojiť sa mohol každý, stačilo byť odberateľom newslettera alebo sa
medzi nich pridať.

Ešte predtým mohli fanúšikovia facebookových
stránok, ktoré patria k projektu Moja krvná skupina, hlasovať, ktorý vzor bude na tričkách. Na výber mali z dvoch možností - A alebo B. Vyhrala
možnosť A.

Prečo čítať newsletter?

Zaujímavé, pravidelné a dôležité informácie o krvi a hlavne o darcovstve krvi
môžete dostávať aj vy do svojej e-mailovej schránky. Staršie články nájdete
na www.mojakrvnaskupina.sk a na rovnakej adrese sa môžete prihlásiť aj
na odber newslettera. Pri jeho tvorbe spolupracujeme s odborníkmi z radov lekárov
a zo Slovenského Červeného kríža.
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Rubrika číslo

10 EUR
Viac ako 10 eur mesačne stoja lieky na recept až jednu tretinu rodín s dvomi
a viac deťmi. V chladných mesiacoch má takéto výdavky až polovica rodín s dvomi a viac deťmi. Reprezentatívny prieskum pre zdravotnú poisťovňu Dôvera
urobila spoločnosť TNS Slovakia v apríli 2016 na vzorke 1002 respondentov.
Aspoň 10 eur mesačne
Zároveň sa ukázalo, že v rodinách s dvomi a viac
deťmi tvoria výdavky na receptové lieky podstatne
vyššiu položku v rodinnom rozpočte než u bezdetných rodín alebo v domácnostiach s jedným
dieťaťom. Každú piatu domácnosť s jedným dieťaťom stoja v teplých mesiacoch lieky na recept
viac ako 10 eur mesačne, u rodín s dvoma deťmi
má takéto náklady už každá tretia.
Podľa Štatistického úradu SR patria práve deti
do 18 rokov a rodiny s viacerými deťmi medzi
skupiny najviac ohrozené chudobou. Preto sa
Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku rozhodla vrátiť matkám, otcom a ich deťom
do dovŕšenia 18 roku veku, poisteným v Dôvere,
doplatky za receptové lieky a dietetické potraviny
až do výšky 200 eur na každého z nich.
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Už aj dietetické potraviny
„Od roku 2013 sme vrátili mamám, otcom a ich
deťom poisteným u nás takmer 3,8 milióna eur.
Od apríla tohto roku sme nielen zdvojnásobili
sumu, ktorú im môžeme poslať späť na účet, teda
zo sto na dvesto eur, ale vrátenie doplatkov sa už
bude týkať aj dietetických potravín. Teda napríklad potravín pre celiatikov či alergikov, ak im ich
lekár predpíše na recept,“ vysvetľuje generálny
riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
Ako na to?
Netreba pritom predkladať žiadne bločky ani
potvrdenia od lekára. O preplatenie sa žiada cez
internet, prostredníctvom Elektronickej pobočky
Dôvery, ktorú môže využívať každý jej poistenec bezplatne. Viac informácií na našom webe
www.dovera.sk.

Doplň správne

Pre deti

Vyfarb
ma i
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Recept

Potrebujeme
• 80 g trstinové cukru

• 50 g hladkej múky
(celozrnnej alebo bezlepkovej)
• 200 g mandlí
(nasekaných na malé kúsky)
• 140 g + 20 g rozpusteného masla
• 2 veľké vajcia
• 1/2 prášku do pečiva
• 500 g rozpolených marhúľ

Chutný

marhuľový
koláč
Úvod leta je prevoňaný šťavnatými marhuľami. Určite nielen
deti potešíte sladkým marhuľovým koláčikom, ktorý výborne
chutí. Zároveň je veľmi jednoduchý na prípravu.
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Postup:
1. Všetky prísady na cesto (cukor, múku,
140 g rozpusteného masla, vajcia a prášok
do pečiva) zmiešame v kuchynskom robote
alebo rukou.
2. Tortovú/zapekaciu formu si vymastíme alebo
vystelieme papierom na pečenie a cesto
do nej rovnomerne rozotrieme.
3. Marhule umyjeme, odkôstkujeme a predelíme
na polovice alebo nakrájame na mesiačiky.
4. Poukladáme ich na cesto a polejeme 20 g
roztopeného masla. Ak marhule nie sú
dostatočne sladké, môžeme ich ešte posypať
pár lyžicami trstinového cukru.
5. Koláč pečieme cca 35 - 40 minút v predhriatej
rúre na 180°C.

Tajnička
Pomôcky: akad,
kyras,
Posada, Rea, Vrhacia zbraň
enkláva, kas,

Okrem iného
(skr.)

Seknutie

Stupeň kambria 2. časť
(geol.)
tajničky

Krídlo
(odb.)

Mexický grafik

Povedal
Pozýva
Autor:
Jozef Blaho

Bezprávny
človek

4. časť
tajničky

Grécke písmeno

3. časť
tajničky

Zakáľačková
polievka

Meno Olympie

Olovená
ceruzka
(zastar.)

Zn. decilitra

Kapor,
po česky

Rozrývaj
Akže

Lebo (bás.)

Škridla,
po anglicky

Oddelené
územie

Nubijská bavlna
Druh
korytnačky

Matka Romula
a Rema

Žiara
Národ. kultúrna
pamiatka

Ročné obdobie

Dobre
(z angl.)

Sveter
ku krku

Hodil sa (hovor.)
Island.
národné jedlo

Brnenie

Kmotor (zastar.)
Symetrála
Číslovka

Dolná
časťvlnovky

Sloní zub

Rieka
v Austrálii

Popíjaj

Maďarská
rieka

Servíruje
Tam

1. časť
tajničky

Malá Adela

Rieka v Turecku

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Bojovníci za zdravie.
Výherkyňou je pani Erika Verliková z Trnavy, ktorá získava tričko s motívom Mojej krvnej skupiny.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca augusta 2016 na adresu:
Dôvera zdravotná poisťovňa, Odbor PR, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 alebo e-mailom
na tlacove@dovera.sk. Na výhercu čaká opäť zaujímavý darček.

Lovkyňa perál

ČO MÔŽETE KÚPIŤ
ZA 200 EUR?

NAPRÍKLAD PRÍJEMNÝ VÍKENDOVÝ VÝLET S CELOU RODINOU.

AKO TÝCH 200 EUR ZÍSKAŤ?

Dôvera odteraz ako jediná zdravotná poisťovňa vracia doplatky
za lieky a dietetické potraviny na predpis až do výšky 200 EUR.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., preplatí svojim poistencom do dovŕšenia 18. roku veku,
ich matkám a otcom poisteným v Dôvere doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis
až do výšky 200 €. Viac informácií nájdete na www.dovera.sk/200.

