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Zdravé cvičenie so Zorou. Začíname!
Proti stuhnutým ramenám

Svetový deň
proti rakovine.
Ako s ňou bojovať?

Súťaž
v prevencii
Viac pre lekárov a j pacientov

Rodiny získajú

Novinka od DôVERY s extra výhodami pre rodiny s deťmi
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Vedeli ste, že...
... pacienti s preukazom DÔVERY
mohli vlani absolvovať podstatne
viac zákrokov v modernej a komfortnej jednodňovej chirurgii ako
v roku 2007?
... na Slovensku bolo v roku 2008
transplantovaných 35 našich poistencov, dostali nové srdce, obličku,
kostnú dreň a rohovku? Transplantácií by bolo viac, ak by bolo viac
darcov.
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Milí čitatelia,
už na prvý pohľad je časopis Dôvera, ktorý
práve držíte v ruke, iný ako tie predchádzajúce.
Upravili sme grafiku, na titulnej strane aj vnútri
časopisu. No dôležitejší ako forma je obsah. A aj
v tomto sme noví a, dúfam, lepší. Prinášame Vám
nové rubriky, rady lekárov, poradenstvo o zdravom životnom štýle, avíza o dôležitých termínoch a zákonných povinností, odporúčania pre
platiteľov, zaujímavé rozhovory. A, samozrejme,
bohatý informačný servis o tom, čo ako poistenci
DÔVERY môžete získať naviac.
Rovnako ako k časopisu pristupujeme aj k našej
práci. Staráme sa o formu, no najmä o obsah.
Preto aj tento rok hľadáme možnosti, ako Vám
priniesť ešte viac a v čase finančnej krízy urobiť pre Vás starostlivosť o zdravie dostupnejšou

a lacnejšou. Ako si prečítate na nasledujúcich
stranách, darí sa nám to. Balíček nadštandardného očkovania sme doplnili, poistenci ušetria
ešte viac. V ponuke výhodnej prevencie pribudla zľava na starostlivosť v sieti súkromných kliník ProCare. A v Knižke výhod, našej tohtoročnej novinke, si určite radi zalistujú najmä (no
nielen) rodiny. Ak sú v DÔVERE poistení aspoň
traja jej členovia, získavajú ešte väčšie zľavy
ako jednotlivci.
Slová o tom, že sa staráme o prevenciu celej
rodiny a prinášame jej niečo navyše, nie sú len
slová. Môžete si to nielen prečítať, ale hlavne
presvedčiť sa o tom na vlastnej koži. Stačí si
vybrať.
Krásnu jar a príjemné čítanie.

JUDr. Martin Šimun
predseda predstavenstva a poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne DÔVERA

JAR 09

3

4

JAR 09

Pre vás

www.dovera.sk

Nadštandardná
starostlivosť
za menej peňazí
Ako sa naozaj zodpovedne starať o svoje zdravie a zároveň
šetriť? Odpoveď je jednoduchá. Stačí mať preukaz
poistenca DÔVERY. Otvára dvere k zľavám a výhodnejšej
nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.

 Patrí k nim aj zvýhodnená prevencia v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety
a v sieti súkromných polikliník ProCare. „Tieto
výhody pomôžu našim poistencom a ich rodinám sa ešte výhodnejšie starať o seba a o to,
aby sa vyhli závažným ochoreniam. Dúfame,
že ich budú využívať a budú spokojní,“ hovorí
riaditeľka úseku predaja zdravotného poistenia
v DÔVERE Dana Kondrótová.

Sieť polikliník ProCare poskytuje úplne nový prístup v zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia. Tvoria ju štyri polikliniky Bratislave (ProCare Euromedix na Prievozskej ulici 6, ProCare ProSanus na Daxnerovom
námestí 3 a na Námestí sv. Františka 14, ProCare
PZC Slovnaft) a po jednej v Košiciach na sídlisku
KVP a v Žiari nad Hronom v areáli podniku ZSNP.
Všetky sa nachádzajú v moderných priestoroch
a sú vybavené najnovšími prístrojmi.
Celoročne poskytovanú zdravotnú starostlivosť
môžu pacienti využívať vo forme rôznych programov. Ponuka je pre dospelých aj pre deti. Program
OptimalCare za 99 € (2 982,50 Sk) zahŕňa
starostlivosť u všetkých špecialistov v poliklinike,
telefonické objednávanie na presný čas, vstupnú
prehliadku, koordináciu očkovaní, bezplatné
preventívne prehliadky v rámci zákona, zabezpečenie doplnkovej starostlivosti v zmluvných zariadeniach a elektronickú kartu. Tá umožní lekárom
komplexný prehľad o zdravotnom stave pacienta.
„Klienti DÔVERY môžu získať ešte väčšie výhody
k programu OptimaCare pre seba aj svoje deti,“
hovorí riaditeľ klientskych služieb ProCare Daniel
Rušin. Tieto výhody vychádzajú zo spolupráce
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Štyri programy u Alžbety
Nadštandardná spolupráca
DÔVERY a súkromného Onkologického ústavu sv. Alžbety
v Bratislave funguje už druhý rok.
Aktuálne možno v preventívnom
centre „u Alžbety“ využiť dva typy
zliav. Pre individuálnych záujemcov
o prehliadku sú programy Univerzal,
Standard, Eva a Manager lacnejšie
o desať percent z aktuálnej ceny, pre
zamestnávateľov žiadajúcich prehliadky pre tridsať a viac zamestnancov poistených v DÔVERE dosiahne
zľava až 15 %.
Program Univerzal
Odporúča sa ľuďom do 35 rokov.
Zahŕňa interné a biochemické
vyšetrenia, vrátane onkomarkerov
na prítomnosť rakovinových buniek
v tele. Súčasťou je sonografia brušnej dutiny a vyšetrenie urologické,
kožné, očné, krčné, nosné, ušné.
U žien tento program obsahuje
aj komplexnú gynekologickú prehliadku a sonografické alebo mamografické vyšetrenie prsníkov. Ďalšie
odborné vyšetrenia kardiovaskulárneho systému sa uskutočňujú na
odporúčanie lekára - internistu.

Program

Zľava

Standard

315,34 €

Univerzal
Eva
Manager

9 500 Sk

10 až 15 %

282,15 €

8 500 Sk

10 až 15 %

365,13 €

11 000 Sk

10 až 15 %

365 €

11 000 Sk

10 až 15 %

Program Standard
Je vhodný najmä pre ľudí do 45
rokov. Obsahuje celú škálu diagnosticko-preventívnych vyšetrení.
V porovnaní s programom Univerzal
je bohatší o kardiovaskulárnu prehliadku. Jeho súčasťou sú aj ultrazvukové a ergometrické vyšetrenia. EKG
vyšetrenie srdca sa koná pri fyzikálnej záťaži na bicyklovom ergometri.
Pacient bude mať vyšetrené aj krvný
tlak, pľúca prostredníctvom röntgenu
a dolný úsek hrubého čreva.
Program Eva
Ženám nad 45 rokov je ušitý na
mieru program Eva. Odporúča sa
pracovne veľmi zaťaženým osobám
s vyšším rizikom infarktu či iného vážneho poškodenia zdravia. Program

poskytuje prevenciu ženám vo veku,
v ktorom sa okrem iného častejšie
vyskytuje osteoporóza. Obsahuje
preto aj špeciálne vyšetrenie na stanovenie hustoty kostí.
Program Manager
Je obdobou programu Eva pre
mužov. Využiť by ho teda mohli
hlavne pracovne veľmi zaťažené
osoby, u ktorých je vyššie riziko
infarktu či iného vážneho poškodenia zdravia. Obsahuje viacero
vyšetrení vrátane HIV testu a zistenia
krvácania z tráviacej sústavy ako
prvého možného príznaku onkologického ochorenia. Jeho účastníkom
sa poskytuje aj poradenstvo o rizikových faktoroch vzniku ischemickej
choroby srdca.

Na preventívne vyšetrenie sa možno objednať na www.dovera.sk, na 02/ 592 49 457 alebo na prevc@ousa.sk.

ProCare a DÔVERY a sú platné od apríla 2009.
Konkrétne, ak si poistenci najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne zaplatia štandardný
program OptimalCare, získajú k nemu zadarmo
konzultáciu u zubára, hĺbkové čistenie pleti a polhodinovú reflexnú masáž. Tento balíček by inak
stál 50 eur (1506,30 korún). Ešte výhodnejšia
je ponuka pre minimálne trojčlennú rodinu kompletne poistenú v DÔVERE. Ak si totiž obaja rodi-

čia kúpia program OptimalCare, dostanú ako
bonus tri stomatologické konzultácie, dve hĺbkové
čistenia pleti, dve reflexné masáže a polovičnú
zľavu na program JuniorCare pre dieťa. Tento
benefit má hodnotu až 152 € (4 579,15 Sk)! 
Viac informácii nájdete na www. procare.sk
a www.dovera.sk
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Liečim sa „ľudovo“
O zdraví sa zhovárame so slovenským hercom Alexandrom Bártom.
zľavy pri očkovaniach. Poteší ma
ako vášho poistenca, že kladiete
dôraz na kvalitu, a teda vyberiete pre
nás najlepšie nemocnice a lekárov.
Z tohto pohľadu je to určite pozitívne.
Ste mladý človek, predpokladám, že v dobrom zdravotnom
stave. Boli ste napriek tomu niekedy hospitalizovaný?
Áno, skúsenosť s hospitalizáciou
mám. Mal som pracovný úraz
v divadle, bolo to pred 12 rokmi,
ležal som v Bratislave. Mal som
prasknutý prvý krížový stavec.
Poležal som si v nemocnici takmer
mesiac.

Odkedy ste poistencom DÔVERY?
Už od roku 1995, takže dosť dlho. Prihlásili ma ešte rodičia. Preukaz mám
ešte z čias, keď ste boli Vzájomná
zdravotná poisťovňa Dôvera.
Ste s našimi službami spokojný?
V podstate áno. Priznám sa, že som
si to začal viac všímať a riešiť, až keď
sa mi narodila dcéra, ktorú sme tiež
poistili v DÔVERE. Vnímam to tak, že
zastrešujete celú rodinu, a to mi vyhovuje. Vtedy som si uvedomil, koľko
očkovaní proti čomu dieťa absolvuje

a koľko peňazí to stojí. A aj to, koľko
človek doplatí a čo všetko hradí zdravotná poisťovňa.
Hodnotili sme nemocnice
podľa kvality a efektivity, vytvorili
a zverejnili sme prvý rebríček
nemocníc svojho druhu na Slovensku. Ako vnímate túto aktivitu? Je
pre vás užitočná?
Priznám sa, že do vzťahu nemocnice a zdravotná poisťovňa nevidím.
Ako poistenec vnímam skôr doplatky
na predpísané lieky alebo výhodné

Čo robíte pre svoje zdravie?
Snažím sa hýbať sa, športovať. Čas
a pracovné vyťaženie mi nedovolia
športovať aktívne, takže skôr rekreačne. Hrával som vodné pólo, mám
vzťah k vode, a teda nielen v lete, ale
počas celého roka si rád zaplávam.
So zimnými športmi je to trochu zložitejšie. Keby sa mi stal úraz, ohrozím
svoju prácu. Ale aj napriek tomu si
občas a hlavne opatrne zalyžujem.
V poslednom čase zájdem do fitnescentra.
Ako herec nemáte zrejme rutinný
denný kolobeh. Ráno sa asi
natáča, večer divadlo. Ako sa dá
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zvyknúť a ľahko sa prispôsobiť
takýmto zmenám v rytme dňa?
Na to sa veľmi zvykať nedá, nie je
na to žiadny recept. Človek musí byť
v strehu, kedy mu zavolajú. Je to akási
daň za herecké povolanie. Beriem
to tak, že to patrí k mojej práci.
Ak vás premôže nejaký vírus, ako
proti nemu bojujete?
Bojujem „ľudovo“.  Jem cesnak
a dám si trochu tvrdého alkoholu.
V množstve, aby neuškodil, ale
pomohol. Takže liečivý štamperlík,
len tak preventívne. Mám čerstvý príklad z tejto zimy, keď ostatní traja členovia našej štvorčlennej domácnosti
boli chorí a ja nie. Oni nepili. 
Chodíte na preventívne prehliadky?
Odpoveď, že nemám čas, asi
nebude v tomto prípade rozumná.
Dlho som na preventívnej prehliadke
nebol a veľmi rád by som ju konečne
absolvoval. Veď ide o zdravie. Uvedomujem si to a na preventívnu prehliadku sa chystám.
Ak máte na výber, siahnete po liekoch alebo uprednostníte vitamíny
v podobe ovocia a zeleniny?
Pokiaľ sa dá bez liekov, tak si pomáham prírodnými vitamínmi. Keď však
dostanem predpísané lieky, užívam
ich svedomito podľa pokynov lekára.
Choroba si nevyberá, ale predsa,
hercovi asi nedovolí ostať „dlho
v posteli“... ako riešite akútne
stavy?

Presne tak, nedovolí mi ležať
v posteli. Bohužiaľ, často chorobu
riešim „za pochodu“. Práca mi veľmi
nedovolí ostať doma a vyležať to.
Ak som vážnejšie chorý a naozaj
sa necítim dobre, zájdem k lekárovi.
Mám právo dať sa vypísať, ale túto
možnosť nevyužívam. Našťastie to
v poslednom čase môj zdravotný
stav nevyžadoval.

Čo chlap a zdravá strava?
Alebo radšej klobásky a pečené
buchty?
V našej domácnosti je to tak pol
na pol. Odkedy máme dcéru, ktorá
má dnes už dva a pol roka, viac sme
sa zamerali na zdravú stravu. Malej
ju zabezpečujeme už úplne odmalička. Moja žena si veľmi obľúbila
biopotraviny všetkého druhu, takže
ich rada pripravuje a varí z nich.
Dokonca u nás nájdete aj doplnkovú
stravu ako morské riasy a zelený jačmeň. Ale v chladničke máme napríklad aj tlačenku, ktorú mám veľmi
rád. Pri nej poznáme pôvod, pretože

na takéto potraviny a aj na mäso
máme svoje overené zdroje, rôzne
farmy z vidieka. Tým dôverujeme
a nakupujeme u nich. Na našich
tanieroch je teda vyvážená strava.
Varí sa u vás doma často?
Odkedy máme dcéru, vládne
u nás väčšia prísnosť, takže dbáme
na kvalitnú doma pripravenú stravu.
Moja žena varí rada a v čase pracovnej vyťaženosti nám pomáha aj
pani opatrovateľka. Dobré domáce
jedlo je u nás samozrejmosťou.
A ako je to s pravidelnosťou vo
vašom stravovaní?
Priznávam, že si pravidelnosť
v poslednom čase začínam strážiť. Keďže počas štúdia som nemal
bohvieakú životosprávu. Pravidelne
raňajkujem, obedujem a večeriam
viackrát. Pred večerným predstavením si nemôžem a nechcem dať
veľké ani ťažké jedlo. Ale niečo
zjem. Je to ľahšia večera. A po predstavení jem niekedy aj o jedenástej.
Niečo ľahšie. No snažím sa to eliminovať a nejedávať takto neskoro
po predstavení. Nie je to zdravé.
Mnohí herci neodolajú
a po večernom predstavení „vyjedajú“ chladničku. Ste výnimkou?
V podstate som. Určite nepatrím
k vyjedačom chladničiek a najmä
nie neskoro v noci. Mal som obdobie, keď som nejedával po šiestej
večer. Ale to bolo skôr cielené, keď
som sa snažil zhodiť pár nadbytoč
ných kíl.
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Viac. Pre rodinu
Rodiny poistené v DÔVERE sa majú na čo tešiť. Prinášame im nový špeciálny
produkt. Odmeňujeme ich za vernosť zľavami zameranými na zdravý život.
Sú vyššie, ako keď je família u nás poistená nekompletne. „Je to darček
rodinám, ktoré nám prejavujú dôveru a sú u nás v kompletnej zostave. Ceníme
si to a ďakujem má formu financií, ktoré im pomôžeme ušetriť,“ hovorí manažér
odboru starostlivosti o klientov zdravotnej poisťovne DÔVERA Peter Magyar.

Predstavujeme ponuku
výhody a zliav
Ponuka platná do apríla 2009 obsahuje zvýhodnené produkty a služby 20 celoslovenských
a ďalších 10 regionálnych partnerov. Ich počet
bude postupne stúpať. Zľavy sú citeľne vyššie, ak
sú v DÔVERE poistení aspoň traja členovia rodiny.
Nárok na zľavu si možno uplatniť minimálne do
konca roka 2009. Chceme zabezpečiť dostupnosť
výhodnej ponuky dlhodobo aj v ďalšom období.
Výhody možno čerpať hneď po registrácii na špeciálnom portáli na stránke www.dovera.sk. Spustíme
ho spolu s ponukou výhod v apríli 2009. Registrácia
vôbec nie je ťažká. Ak poistenec nahlási seba a ďalších aspoň dvoch členov rodiny, systém ho zaradí
automaticky do skupiny Rodina. Môže čerpať tie
najvyššie výhody, napríklad zľavu 50 % na detské
fľašky LOVI, 40 % na knihy a rodinné encyklopédie
alebo 20 % na dovolenku s cestovnou kanceláriou
Hydrotour. O spôsobe uplatnenia zľavy rozhoduje
každý partner individuálne. Prístup k nej zabezpečí
individuálne číslo poistenca, ktoré sa nachádza na
preukaze poistenca. Ten je teda potrebné mať so
sebou a preukázať sa ním.
Viac aktuálnych informácií získate na bezplatnej
Zákazníckej linke 0800 150 150
alebo na www.dovera.sk.

 Produkt sa spúšťa od apríla 2009. Obsahuje
bohatú ponuku špeciálnych zliav od partnerov
DÔVERY, ktorú sa budeme snažiť postupne ešte
viac rozšíriť. Ak sú v DÔVERE jeden alebo dvaja
členovia rodiny, nárok na zľavu im vzniká tiež,
no je podstatne menší, ako keď sú poistení minimálne traja členovia rodiny. „Ak je napríklad
otec v DÔVERE sám, má nárok na istú zľavu. Ak
je u nás poistená aj jeho manželka a dieťa, čiže
aspoň traja rodinní príslušníci, zvyšujú sa zľavy aj
ušetrené peniaze. Čo v čase krízy zďaleka nie je
zanedbateľné plus,“ vysvetľuje P. Magyar.
Po čom možno v produkte plnom zliav a výhod
siahnuť? Záber je široký, celoslovenský aj regionálny. Priebežne sa bude dopĺňať. Aktuálne si
určite vyberú tí, ktorí hľadajú kvalitnú zdravotnú
starostlivosť, rovnako tak tovary a služby v oblasti
športu, wellness či zdravého životného štýlu.
Zvýhodnené sú aj vybrané finančné produkty,
knihy a potreby pre bábätká.
Finančný efekt pre celú rodinu je výrazný. Takže
sa skutočne oplatí mať v domácnosti kartičku
poistenca nielen pre jedného člena, ale minimálne pre dvoch ďalších.
„Snažili sme sa, aby naši poistenci dostali
výrazne viac ako im dávajú iní, a preto sme
uprednostnili partnerov, ktorí ponúkajú hodnotné produkty pre rodinu,“ vysvetľuje manažér

odboru marketingu Róbert Mazánik.

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE CELEJ RODINY JE V NAŠICH
RUKÁCH. UŽ TERAZ SA TEŠÍME NA KNIŽKU PLNÚ VÝHOD OD
DÔVERY, VĎAKA KTOREJ MÔŽEME AJ VÝRAZNE UŠETRIŤ!
Ak máte aj vy záujem o knižku plnú výhod,
napíšte na vyhody@dovera.sk

Zdravie v najlepších rukách

www.dovera.sk

0800 150 150
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Deň s...
„Moja práca znamená riešenie problémov, požiadaviek a otázok zo strany klientov.
Prichádzajú na bezplatnú nonstop Zákaznícku
linku 0800 150 150, na e-mailovú adresu
info@dovera.sk alebo poštou. Táto komunikácia je často náročná a vyžaduje si veľa trpezlivosti. No pocit po úspešnom vyriešení otázky stojí
za úsilie a snahu,“ priznáva I. Masrnová. Riadi tím
operátorov Zákazníckej linky a ďalších kolegov
venujúcich sa klientom. Dohliada, aby otázky,
podnety a požiadavky boli vyriešené včas
a k plnej spokojnosti.
Čo všetko v sebe skrýva pozícia supervízora
kontaktného centra?
Koordinujem kolegov a ich prácu, koučujem ich,
hodnotím kvalitu ich výkonov, riešim špecifické
a náročnejšie požiadavky a otázky poistencov,
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo platiteľov. A, samozrejme, túto prácu vyhodnocujem
a navrhujem zlepšenia.
Ako vyzerá váš pracovný deň?
Začína sa ráno pred siedmou. Spracujem report
z predchádzajúceho dňa a zistím, čo dôležité sa
stalo a ako sa nám darilo. Následne si s nadriadeným preberieme najdôležitejšie úlohy na daný
deň a pustíme sa do práce. Popri tom sa venujem
prichádzajúcim požiadavkám a otázkam poistencov, poskytovateľov a platiteľov.

Bezplatná Zákaznícka linka DÔVERY funguje
nonstop. To nie je zrejme štandardom...
Sme hrdí na to, že naši klienti k nám môžu zatelefonovať kedykoľvek a zadarmo. Medzi slovenskými
zdravotnými poisťovňami to naozaj nie je štandard. Po skončení pracovného času majú vybraní
operátori pohotovosť a aj v noci dvihnú telefón a sú
volajúcim k dispozícii.
Čo považujete na vašej práci
za najzložitejšie?
Najzložitejšia je komunikácia s klientmi. Často je
náročná a vyžaduje si veľa trpezlivosti. A tiež riešenie neštandardných požiadaviek býva zdĺhavé a pohltí veľa energie. Ale mám z tejto práce
radosť.
Aké otázky dostávate na Zákazníckej linke
najčastejšie?
Klientov, ktorí k nám telefonujú, môžeme rozdeliť
na tri skupiny – poistenci, platitelia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Poistencov najčastejšie zaujímajú informácie týkajúce sa európskeho
a národného preukazu, zmeny kontaktných údajov, adries a otváracích hodín pobočiek. Pýtajú
sa na výšku preddavkov na poistné a na povinnosti týkajúce sa platenia odvodov. Zaujímajú
sa aj o bezplatnú službu Elektronická pobočka.
Pomocou nej môžu s nami komunikovať rýchlo
a zadarmo elektronicky a nemusia navštevovať
osobne pobočku alebo posielať zásielky poštou. Na Zákazníckej linke máme aj telefonáty
klientok, ktoré chcú využiť nadštandardnú službu
Mamografy. Keď zatelefonujú, objednáme ich
na preventívne vyšetrenie prsníka, ktoré v zmluvných zariadeniach garantujeme do 15 pracovných dní.

www.dovera.sk
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prvou dámou kontaktného centra
V zdravotnej poisťovni DÔVERA zamestnávame desiatky ľudí, ktorí sa každý
deň starajú o to, aby poistenci dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť a servis.
Sú medzi nimi lekári, inžinieri, právnici, informatici a mnohí ďalší. Poodhalíme
vám každodenný život zdravotnej poisťovne a jej zamestnancov. V tomto čísle sa
pozrieme bližšie na to, čo robí supervízorka kontaktného centra Iveta Masrnová.
A čo najviac zaujíma platiteľov a lekárov?
Jedni aj druhí sa pýtajú najmä na odosielanie
tlačív a formulárov do poisťovne. Radíme im
a odporúčame, ako to urobiť čo najjednoduchšie
a zadarmo prostredníctvom internetu. Poskytovatelia sa zvyknú pýtať aj na detaily týkajúce sa preplácania zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytli
našim poistencom.
Vyzerá to tak, že sa od rána do večera
nezastavíte...
Áno, také dni sú časté. A vtedy ma veľmi poteší,
keď dostaneme na Zákaznícku linku, poštou
alebo e-mailom pochvalu či poďakovanie od spokojných klientov.
Koľko klientov denne vlastne kontaktné
centrum vybaví?
Každý deň je na Zákaznícku linku smerovaných
v priemere takmer dvetisíc hovorov. Popri tom operátori zodpovedia zhruba sto e-mailov. Ďalšie
otázky a podnety prichádzajú poštou. Hovory
momentálne vybavuje 9 operátorov, tím sa ešte
chystáme v najbližšom čase rozšíriť. Myslím si, že
robíme profesionálnu a ťažkú prácu, za čo kolegov chválim a ďakujem im. Práve na Zákazníckej
linke sa totiž zbiehajú otázky z rôznych oblastí,
operátori musia mať veľký prehľad a znalosti, aby
vedeli správne poradiť.

Hoci generálne riaditeľstvo poisťovne
je v Bratislave, kontaktné centrum
sídli v Nitre. Prečo?
V Nitre sme minulý rok zriadili servisné a podporné
centrum pre celú poisťovňu. Sústredíme tu odborníkov podporujúcich činnosť generálneho riaditeľstva aj pobočiek. Vykonávajú prácu, ktorú je lepšie
organizovať a riadiť z jedného miesta. Práve v Nitre
napríklad spracúvame európske formuláre, vystavujeme náhradné certifikáty a európske preukazy,
žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri exekučných
konaniach či potvrdenia o poistnom vzťahu. Z Nitry
posielame mamičkám, ktorým sa narodilo bábätko
a poistili ho u nás, milé Baby kufríky. Odbremeňujeme kolegov v pobočkách od administratívnej
práce, aby sa mohli naplno venovať klientom.
Iste sa takmer denne stretávate aj s množstvom
kurióznych otázok. Ktorá vás doteraz
najviac pobavila?
Je príjemné sa občas zabaviť a odreagovať
na takýchto vtipných situáciách, je ich dosť. Napríklad. Dobrý deň, chcela by som odosielať dávky
cez vašu Elektronickú pokladňu (namiesto Elektronickú pobočku). Som poistenka vašej kartičky
(namiesto vašej poisťovne). K akému revízorovi
mám zájsť na potvrdenie zdravotníckej pomôcky
(namiesto revíznemu lekárovi)? Chcela by som tú

Gril kartu (namiesto GRID kartu).
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Ak môžeme, pomôžeme
V DÔVERE sa staráme nielen o našich poistencov, ale hľadáme možnosti,
ako pomôcť aj tým, ktorí sa potrebujú oprieť o niekoho veľkého, stabilného
a zodpovedného. S radosťou a hrdosťou pokračujeme v spolupráci
s občianskym združením Osmijanko pri otváraní detských kútikov
v nemocniciach. Robíme to už druhý rok.
 Tými, pri ktorých vzniku sme boli, sa môžu
pochváliť už v Šali, Nových Zámkoch, Lučenci,
Čadci a Dolnom Kubíne. Ich počet stále rastie.
V priebehu decembra sme sa opäť pridali k výbornej myšlienke občianskeho združenia Osmijanko
– zútulniť deťom pobyt v nemocnici. Tentoraz
v detských nemocniciach v Martine a v Trstenej.
Na predmikulášskom otvorení v Trstenej sa prihovorila manažérka a zakladateľka Osmijanka
Jana Pecsérke-Kubranská slovami: „Kútiky sú
krásne farebne vymaľované, zariadené detským
nábytkom, plné hračiek, knižiek, deti majú k dispozícii aj televízor s videom a počítač. Aspoň takto

na chvíľu zabudnú na svoju chorobu a na fakt, že
sú v nemocnici. Vďaka tomu sa dokážu rýchlejšie
a lepšie zotaviť.“ Túto myšlienku pri otvorení veľmi
ocenila aj riaditeľka nemocnice Anna Baková,
ktorá sa spolu s tímom lekárov a zdravotníkov
teší z komplexnej rekonštrukcie detského oddelenia. Zakončilo ju práve otvorenie kútika: „Sme
nesmierne radi, že združenie Osmijanko zrealizovalo detský kútik aj na našom oddelení, čím
prispelo k vyššiemu štandardu oddelenia, a predovšetkým sme radi za našich detských pacientov,
ktorí majú priestor na hru a relax.“ V okrese Martin máme takmer 5 500 detských poistencov, no
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nepomohli sme pri otvorení ďalšieho kútika len
im. Ten je určený pre všetkých detských pacientov. Dva týždne po otvorení v Trstenej sme teda
potešili aj malých pacientov v Martinskej fakultnej
nemocnici. A to slávnostným prestrihnutím stuhy
na detskom oddelení. Otvorili sa tak farebné
priestory, kde deti okrem hračiek a kníh našli aj
počítač a televízor s videom. Prednosta profesor
Peter Bánovčin, pri slávnostnom otvorení zdôraznil, ako oceňuje prácu združenia Osmijanko:
„Dospelý dokáže prižmúriť oko nad nedostatkom
v estetickom zariadení nemocnice – hlavné je, aby
mu tu pomohli... Dieťa je však iné. Príjemný pútavý
koncept prostredia si vynúti pozornosť dieťaťa
a rozptýli tak jeho koncentráciu na bolesť, strach
z cudzieho prostredia. Tým sa významne pomáha
v diagnostike i liečbe. Preto vrelá vďaka všetkým
tým, čo vedia a chcú takto liečiť našich najmenších...“ Bohužiaľ, existujú aj veľmi smutné príbehy
detských pacientov. V DÔVERE myslíme aj na tých
s najvážnejšími a smrteľnými diagnózami.
Keď k nám koncom roka 2008 prišiel list z neziskovej organizácie Plamienok, neváhali sme a finančným darom 331,94 eura (10 000 korún) sme podporili ich pripravované Denné centrum. „Smrteľne
chorým deťom pomáhame prežiť poslednú etapu
ich života doma, v kruhu svojich najbližších. Aby
sa pritom mohli oprieť o odbornú pomoc hospicového tímu. Všetky služby deťom a ich rodinám
ponúkame bezplatne, hradíme ich zo sponzorských príspevkov a darov,“ vysvetľuje princíp fungovania hospicu Plamienok jeho riaditeľka Mária
Jasenková. Na jar Plamienok otvára Denné centrum, kde sa môžu stretávať nielen samotné deti
s metabolickým alebo srdcovým ochorením a ich
rodičia, ale aj celé rodiny detí s nevyliečiteľnými
a smrteľnými diagnózami. Súčasťou centra bude
aj Sensory room poskytujúca malým pacientom
prístroje, ktoré ich stimulujú, a tiež konzultačná
miestnosť, kde poradia psychológovia, sociálni

pracovníci či iný odborný personál.

Súťaž
Milé čitateľky a čitatelia,
máte v rukách ďalšie číslo nášho a Vášho časopisu
DÔVERA. Veríme, že v ňom nájdete mnoho
zaujímavých a užitočných informácií.
Po pozornom prečítaní nebude pre Vás iste
problémom odpovedať na otázku:

Napíšte nám aspoň tri zásady
zdravého stravovania.
Odpovede na súťažné otázky nám posielajte
do 31. mája 2009 na adresu: DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Odbor PR, Karadžičova 8,
821 08 Bratislava 1
Výhercov čakajú zaujímavé ceny.

V zimnom čísle nášho časopisu sme sa pýtali:

Čo je najúčinnejšou
prevenciou proti chrípke?
Správna odpoveď: najúčinnejšou prevenciou
proti chrípke je očkovanie
Vyžrebovali sme majiteľov digitálnych váh:
1. Ing. Emília Sumková, Martin
2. Stella Miartušová, Košice
3. Ľudmila Malá, Bratislava
Výhercom srdečne blahoželáme!
Zároveň ďakujeme všetkým čitateľom
za odpovede, návrhy a nápady.
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Všetci proti rakovine
Tumor, zhubný nádor, metastázy. Naháňajú strach. Oprávnene.
Rakovina je rozšírená a smrteľná choroba. Štvrtý februárový deň bol
Svetový deň proti rakovine.
Aktuálne trendy
Rakovina patrí spolu s chorobami srdca a ciev
k najčastejšie sa vyskytujúcim ochoreniam vo
vyspelých štátoch sveta. Slovensko nie je výnimkou. Každý rok pribudne vyše 20-tisíc pacientov.
Postihnuté majú hlavne hrubé črevo, konečník,
prsia, pľúca alebo kožu.
V celosvetovom meradle nie je Slovensko
s výskytom onkologických ochorení na poprednom mieste. Tam sa blížime len v prípade karcinómu obličiek u žien aj mužov. „Výskyt nových
prípadov rakoviny na Slovensku stúpa,“ potvrdzuje prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Jozef Mardiak. Podľa neho zároveň
pribúda podiel diagnostikovaných pacientov
v prvých dvoch klinických štádiách ochorenia.
Pozitívna správa je, že ostatné desaťročie úmrtnosť veľmi mierne klesá.
Oba tieto javy potvrdzujú, že prevencia
a zachytávanie onkologických pacientov sa
zlepšujú, hoci prevencia stále zostáva zanedbávaná. „Pozitívny trend sa ukazuje aj vo vývoji
úmrtnosti, ktorá, hoci len minimálne, za posledné
roky klesá. Vo svete sa tak začalo diať o zhruba
sedem až osem rokov skôr,“ dodáva J. Mardiak,
pôsobiaci v Národnom onkologickom ústave
v Bratislave.
Pozor na obezitu
Onkologické ochorenia sú výsledkom nielen
podceňovanej prevencie, ale aj nezdravého
životného štýlu, nesprávnej a nevyváženej stravy,
nedostatku pohybu, nadváhy a obezity. „Obezita
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sa považuje za jeden z možných faktorov vplývajúcich na vznik nádorového ochorenia. Už
dnešné deti trpiace obezitou a vysokou nadváhou
sú budúcimi kandidátmi veľmi vážnych ochorení,
medzi ktoré patrí aj rakovina,“ zdôrazňuje prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká. Dodáva,
že rýchlo sa meniaci a energeticky nevyvážený
životný štýl prispieva k nárastu civilizačných
chorôb vrátane niektorých najčastejšie sa vyskytujúcich druhov rakoviny.
Národný program
Pomôcť by mal i systematický celonárodný skríning na odhalenie viacerých druhov rakoviny,
najmä rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého
čreva a konečníka. „Koordinovaný postup v rámci
skvalitňovania prevencie, liečby aj výskumu
v oblasti onkológie by mal priniesť Národný onkologický program, na ktorom momentálne pracuje
Ministerstvo zdravotníctva SR za podpory odborníkov z našej organizácie,“ potvrdzuje riaditeľka
Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie
v SR Darina Sedláková. Plošný skríning zabezpečí prehľad o výskyte ochorenia na celom Slovensku a pomôže tak liečiť a predísť rozvinutiu
do ďalších štádií.
O prsiach
„Prognóza ochorenia závisí od jeho štádia v čase
prvotnej diagnózy. Včasné zachytenie znamená
odhalenie v počiatku, najlepšie ešte ako nehmatateľný nádor. Toto sa dá docieliť len jeho systematickým vyhľadávaním pomocou plošného skríningu
vopred určených vekových skupín žien,“ apeluje
predseda Senologickej sekcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Kamil Pohlodek. Venuje sa rakovine prsníkov. Dnešná doba
„nahráva“ odďaľovaniu materstva do neskoršieho veku, čo môže byť príčinou vzniku rakoviny prsníka. Rovnako ako absencia dojčenia,
fajčenie, požívanie alkoholu a drog, dlhoročné
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užívanie pohlavných hormónov. Existujú aj genetické a fyziologické príčiny ako napríklad rizikový
výskyt rakoviny u prvostupňových príbuzných,
skorý nástup prvej a neskorý vek poslednej menštruácie či bezdetnosť.
Ako potvrdil K. Pohlodek, včasné zachytenie rakoviny umožní menej radikálne chirurgické výkony
na prsníku a v oblasti podpazušia a lepšiu kvalitu
života. To znamená lepšie vyhliadky na celkové
prežívanie a obdobie bez návratu choroby.
Rakovina prsníka je v zdravotnej poisťovni
DÔVERA držiteľom hneď dvoch titulov. Ostatné
dva roky bola spomedzi onkologických ochorení
prvá z pohľadu počtu pacientov aj nákladov.
Skúsenosti DÔVERY z rokov 2007 a 2008 ukazujú, že na prevenciu i liečbu svojich poistencov
s diagnózou rakovina dáva čoraz viac finančných prostriedkov. Poisťovňa preto podporuje
základnú prevenciu a klientom prináša i nadštandardné preventívne služby zamerané na predchádzanie rakovine prsníka aj krčka maternice.
Ženám nad 40 rokov zabezpečuje bezplatnú
službu Mamografy a garantuje aj objedná záujemkyne do 15 pracovných dní na preventívne
mamografické vyšetrenie. Každá žena nad
vekovú hranicu 40 rokov by ho mala absolvovať
raz za dva roky. Netreba sa ho báť, nie je boles
tivé a môže zachrániť život.

Pozor! Rizikové faktory
rakoviny prsníka
výskyt u prvostupňových príbuzných včasný
nástup prvej menštruácie neskorý vek poslednej
menštruácie bezdetnosť odsúvanie prvého
pôrodu do neskoršieho veku absencia dojčenia
nedostatok fyzického pohybu a cvičenia
fajčenie alkohol dlhoročné užívanie
pohlavných hormónov
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Ako pomáha vaša
zdravotná poisťovňa
Zazmluvňujeme a odmeňujeme
najlepších a najefektívnejších lekárov
a zdravotnícke zariadenia.
Pre onkologických pacientov máme
zazmluvnenú stabilnú celoslovenskú
sieť ambulantných lekárov (158)
a onkologických oddelení v zdravotníckych zariadeniach (26), pre
chorých na rakovinu zabezpečujeme
aj hospitalizácie na ďalších oddeleniach v nemocniciach a starostlivosť
v liečebniach a hospicoch.
Podporujeme základnú
prevenciu a lekárov, ktorí ju robia.
Za vykonanie prevencie dostávajú
lekári extra platby, tento rok vyhlasujeme pre praktických lekárov pre deti,
pre dospelých a pre gynekológov aj
novú súťaž (aj s finančnou odmenou)
Robme spolu prevenciu.

Prinášame nadštandardné
preventívne služby.
Máme skúsenosti najmä s mamografiou do 15 dní a od minulého roka aj
s očkovaním proti HPV pre 12-ročné
dievčatá, ktorým prispievame na vakcínu podľa dĺžky poistenia. Odmeňujeme ich za vernosť.
Zapájame sa do osvety
a edukácie
vydávame letáky a brožúrky, zapájame sa do osvetových a edukačných
aktivít, pilotne sme spustili bezplatnú
službu SMS Preventívna pripomienka
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DÔVERA, rakovina a fakty
 neustále zvyšujeme zdroje
na základnú prevenciu pred
rakovinou (u praktických
lekárov pre dospelých,
gynekológov a urológov),
a to v absolútnej hodnote
aj v prepočte na jedného
poistenca

 za prvých desať mesiacov

roku 2008 sme na túto zprevenciu vynaložili viac peňazí (1,24
mil. eur, teda 37 mil. Sk) ako
za celý rok 2007 a výrazne viac
ako v roku 2006

 v roku 2007 aj v roku 2008
absolvovalo túto prevenciu
vyše dvakrát toľko našich
poistencov (do 140-tisíc) ako
v roku 2006 (62-tisíc), najmenej
navštevovaným je urológ
 top 5 onkologických diagnóz
z pohľadu počtu liečených
pacientov – našich poistencov
v roku 2008: prsník (3 001),
koža (2 266), hrubé črevo
(1 696), priedušky a pľúca
(1 388), prostata (1 323)
 top 5 onkologických
diagnóz z pohľadu nákladov
v roku 2008: prsník, priedušky
a pľúca, hrubé črevo, konečník,
leukémia
 na liečbu pre nášho
najdrahšieho onkologického
pacienta sme dali vlani
148,5 tis. eur (4,5 mil. Sk) a pre
najnáročnejších desať pacientov
spolu vyše 810-tisíc eur
(24,5 mil. Sk)

 za prvých 10 mesiacov
v roku 2008 sme za liečbu top
5 diagnóz zaplatili viac
(13,6 mil. eur, teda 410 mil. Sk)
ako za celý rok 2007
 celkové náklady na zdravotnú
starostlivosť o všetkých našich
onkologických pacientov
presiahli za prvých 10 mesiacov
roku 2008 (31 mil. eur, teda
935 mil. Sk) náklady za celý
rok 2007
 na niektorú z onkodiagnóz
sa lieči ročne do 20-tisíc našich
poistencov
 štvrtinu úmrtí poistencov

DÔVERY mala v rokoch 2007
a 2008 na svedomí rakovina

Zachránený
život
„Môj príbeh je príbeh prevencie,“ povedala
na tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového
dňa proti rakovine Mária Kleinová. Je poistenkou DÔVERY a jednou z tisícky žien, ktoré
využili nadštandardnú službu Mamografy. Jej
rozprávanie už zarezonovalo v médiách, no
stále je silné a pôsobivé. Patrila k asymptomatickým pacientkam, teda k tým, ktoré nemali
žiadne príznaky alebo ťažkosti. Počúvla akýsi
vnútorný hlas, ako sama hovorí, a urobila dobre.

Na mamografii lekár zistil maličký nález –
hrčku v prsníku, ktorá mala len 12 milimetrov.
Výsledky histológie ukázali, že ide o pozitívny
nález. V praxi to znamenalo chirurgický zákrok,
teda vybratie hrčky a vyoperovanie uzliny pod
pažou. Termín operácie dostala veľmi rýchlo,
do mesiaca a pol od prvého vyšetrenia mala
po zákroku. Tým, že bola na preventívnej prehliadke a že ju absolvovala skoro, lekári jej diagnostikovali prvotné štádium rakoviny prsníka.
Nemusela byť ožarovaná ani podstupovať chemoterapiu. Je sledovaná doktormi špecialistami,
chodieva na diagnostické prehliadky. Každý
štvrťrok chodí na odber krvi a raz za polrok
absolvuje mamografické vyšetrenie. Dnes sa cíti
dobre, napriek tomu stále dbá na svoje zdravie
a dodržiava všetko, čo jej lekári odporučia. Je
už na dôchodku, no ako herečka a speváčka
niekedy prijme pracovnú ponuku, takže je stále
zvyknutá na aktívny život. „Ďakujem lekárom
a svojej zdravotnej poisťovni. Túto službu som
brala ako výzvu a lákavú ponuku DÔVERY.
Dôvera ma presvečila, že môžem dôverovať.
Odkazujem všetkým ženám, aby sa nebáli a išli
na preventívnu prehliadku. Mne zachránila
život,“ vyzýva ženy M. Kleinová. Mamografické
vyšetrenie je bezbolestné, netrvá dlho a môže
zachrániť život. Ak žene na preventívnom vyšetrení diagnostikujú pozitívny nález, nič nie je stra
tené. Tak ako v prípade M. Kleinovej.
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Robme spolu prevenciu
O prevencii sa veľa hovorí. My v DÔVERE konáme.
S podporou partnerov vyhlasujeme prvú súťaž svojho druhu
na Slovensku Robme spolu prevenciu.
 Je určená našim zmluvným lekárom. Víťazom prinesie finančnú odmenu a všetkým nový
impulz starať sa o zdravie našich poistencov. Tí
vďaka súťaži dostanú viac prevencie a kvalitnejšiu starostlivosť. „Za prevenciu platíme lekárom
v pravidelných platbách, no rozhodli sme sa dať

Súťaž
Koľko venuje DÔVERA víťazom súťaže
Robme spolu prevenciu
1. miesto – 999 eur (30-tisíc korún)
2. miesto – 666 eur (20-tisíc korún)
3. miesto – 333 eur (10-tisíc korún)
Celkovo tak do súťaže zainvestuje 5994 eur
(180 572,24 korún)
Súťaž podporujú
 Asociácia súkromných lekárov SR
 Kancelária Svetovej zdravotníckej
organizácie v SR
 Asociácia na ochranu práv pacientov
Súťaž je nástroj na to, že
 všetci lekári získajú ďalšiu motiváciu robiť
preventívne vyšetrenia
 tí najúspešnejší budú finančne odmenení
 pacienti a poistenci tak dostanú viac prevencie
 organizátori a podporovatelia súťaže prispejú
k celospoločenskej osvete o význame
prevencie

tým najlepším aj extra finančnú odmenu. Z tejto
súťaže tak budú mať úžitok lekári i pacienti.
Takto si predstavujeme zodpovednú a modernú
zdravotnú poisťovňu,“ hovorí riaditeľ úseku
nákupu zdravotnej poisťovne DÔVERA Miroslav Žilinek.
Súťaž je určená všetkým zmluvným ambulantným lekárom DÔVERY v špecializácii praktický lekár pre deti a dorast, praktický lekár pre
dospelých a gynekológ. Pre ostatné špecializácie pripravujeme vhodný spôsob a metodiku,
ako ich do súťaže zapojiť v budúcnosti. Budeme
merať, koľko preventívnych prehliadok lekári
urobili a ako sú s nimi spokojní ich klienti – poistenci DÔVERY. V každej kategórii vyhodnotíme a odmeníme troch lekárov s najlepšími
výsledkami za celé Slovensko. Finančná výhra
je účelovo viazaná. Má slúžiť na dovybavenie a zútulnenie ambulancie či čakárne. Aby
ju priamo pocítili pacienti. Súťaž vyhlasujeme
na rok 2009, výsledky zverejníme budúci rok.
No vyhodnotíme aj nultý ročník spätne za vlaňajšok. Udeje sa tak túto jar.
„Ak sa v našom okolí objaví rakovina, infarkt
srdca, ak niekto na tieto ochorenia zomrie, tak sa
chvíľu venujeme svojmu zdraviu možno viac ako
inokedy. No potom sa všetko vráti do starých
koľají. Aby sme sa nad významom prevencie nielen zamýšľali, ale aj konali, vítam aktivitu zdravotnej poisťovne DÔVERA,“ konštatuje prezident Asociácie súkromných lekárov SR Ladislav
Pásztor. Asociácia patrí k organizáciám, ktoré
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Robme spolu prevenciu oficiálne podporujú.
Uvedomujeme si, že zbytočná administratíva a prihlasovanie do súťaže môžu lekárom
„ukrojiť“ z času venovaného pacientom. Preto
sa netreba do nej nijako špeciálne prihlasovať.
Budeme automaticky hodnotiť všetkých zmluvných lekárov v troch spomínaných špecializáciách. Od lekárov nežiadame ani žiadne vypĺňanie formulárov a zasielanie údajov. Použijeme
tie, ktoré nám pravidelne o vykonaných preventívnych prehliadkach posielajú.
O nutnosti prevencie a význame súťaže Robme
spolu prevenciu hovorí M. Žilinek: „Vzťah verejnosti k prevencii nie je uspokojivý. Viac ako
o seba sa dospelí starajú o svoje deti. Gynekológovia aj praktickí lekári pre dospelých pritom môžu pacientov zachrániť pred vážnymi
ochoreniami, najmä srdcovo-cievnymi a onkologickými. Pár príkladov. Riziko rakoviny krčka
maternice je u žien, ktoré neabsolvovali prevenciu, až 5-krát vyššie než u žien, ktoré na vyšetrení
boli. V Európe pritom každoročne pribudne
asi 50-tisíc prípadov rakoviny krčka maternice
a polovica z nich sa končí smrťou. Prevencia je
účinná aj v boji s rakovinou prsníkov, ktorej výskyt
sa za ostatných desať rokov celosvetovo zvýšil
o jednu tretinu. Randomizované štúdie potvrdili, že skríning pomocou mamografie výrazne
znižuje úmrtnosť približne o 30 – 40 %. Mamografiou sa dajú zachytiť nádory aj pod 5 mm.
Včasné štádiá, pri ktorých nie je potrebná radikálna mastektómia, čiže úplné odstránenie prsníka, sa dajú mamografickým skríningom zachytiť v 80 až 85 %prípadov. A rakovina hrubého
čreva a konečníka? Ďakujeme všetkým lekárom, ktorí sa zapojili do projektu Národného
programu skríningu kolorektálneho karcinómu.
Podľa MUDr. Rudolfa Hrčku, CSc., sa za päť
rokov podarilo zachrániť minimálne sedemsto

životov.“

Čo rozhodne o víťazoch
Vykonané prevencie

(úroveň preventívnej starostlivosti)
 porovnáme počet vykonaných preventívnych prehliadok a počet preventívnych prehliadok, na ktoré
mali poistenci u lekára nárok
 množstvo zrealizovanej prevencie by sa malo čo
najviac blížiť k množstvu potenciálnej prevencie
 príklad: lekár so sto pacientmi vo svojej evidencii,
ktorý urobil v sledovanom roku 85 pacientom preventívnu prehliadku, bude úspešnejší ako ten, ktorý
prevenciu vykonal u 60 pacientov
 matematicky to jednoducho znázorňuje vzorec:
počet preventívnych prehliadok
realizovaných lekárom
počet preventívnych prehliadok,
na ktoré mali poistenci kapitovaní
u poskytovateľa nárok

Spokojnosť pacientov
 Oslovíme dostatočný počet poistencov – pacientov zmluvných lekárov DÔVERY. Dotazníky rozošleme poštou a e-mailom. Urobíme aj telefonický
prieskum. Budeme sa pýtať na spokojnosť s prístupom lekára a sestry, so starostlivosťou, s úrovňou
služieb a servisu. Budeme chcieť vedieť, ako sa
zdravotnícky personál správa k pacientom a ako to
vnímajú oni sami. Čo hovoria na poskytnutú zdravotnú starostlivosť, či ju vnímajú ako dostačujúcu.
Čo očakávajú a kde by
uvítali zmeny.
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Sen o modernej
európskej „detskej fakultke“
Patrí medzi zmluvných partnerov DÔVERY a najlepšie hospodáriace štátne
zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Začiatkom minulého roka otvorila
zrekonštruovanú kliniku pediatrickej onkológie a hematológie, na ktorú darom
16 596,96 eura (500-tisíc korún) prispela aj zdravotná poisťovňa DÔVERA. Ako sa
darí Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a jej riaditeľovi, sme
sa boli porozprávať priamo so šéfom nemocnice MUDr. Jánom Noskom.

Čo pre vás znamená post riaditeľa?
Výzvu a obrovskú zodpovednosť za osud a rozvoj nemocnice, za ľudí, kolegov, priateľov, ktorí
tu s vysokým nasadením pracujú. A v neposlednom rade za kontinuálne vytváranie dôstojných
podmienok pre malých pacientov. Pracujem tu
od konca vysokoškolského štúdia v roku 1986.
Post riaditeľa som prijímal s veľkou dávkou lokálpatriotizmu. Úzka spolupráca s predchodcami
a spoločná tvorba predstavy, ako má táto mladá
nemocnica vyzerať, vytvorili obraz jej budúcnosti.
Myslím si, že sme zvolili dobrý smer. Máme ambíciu vybudovať moderné zdravotnícke zariadenie
na európskej úrovni.
Ako ste sa dostali k medicíne?
V období stredoškolského štúdia som sa neprofiloval technickým smerom, skôr ma oslovovali predmety, smerujúce k odhaleniu tajomstiev ľudského
tela. To bolo, je a bude vždy tajomnou „čiernou
skrinkou“, do ktorej túži nahliadnuť asi každý človek.
Ste kardiológ. Máte ešte na lekársku prax čas?
Ako detský kardiológ pracujem od roku 1993
doteraz. To sú tisíce vyšetrených a liečených
pacientov. Aj keď sa v súčasnej dobe venujem
medicínskej praxi menej, stále ma napĺňa.

Čo nemocnici aj slovenskému zdravotníctvu
k európskej úrovni chýba?
Priestorové zázemie, technické a sčasti aj personálne dovybavenie, hoci u nás pracuje množstvo
vynikajúcich odborníkov na všetkých pozíciách
vrátane administratívneho úseku. Všeobecne
v zdravotníctve mi chýba spoločenský nadhľad
a profesionalita personálu. Bohužiaľ, často jedna
osoba pokazí výsledok celého profesionálne
sa správajúceho tímu. Veľmi pravdepodobne to
súvisí s ocenením práce lekárov, spoločenským aj
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finančným. Rád by som videl viac úsmevov na tvári
personálu, dokonalú logistiku pohybu pacienta,
kratšie čakacie doby.
Vlani ste zrekonštruovali kliniku pediatrickej
onkológie a hematológie. Ako sa jej darí?
Je moderná, atraktívnejšia, poskytuje adekvátny komfort. Má viac pacientov. Myslím si, že
oni aj sprevádzajúce osoby sú s podmienkami
aj poskytovanou starostlivosťou spokojní.
Aké to je denne čeliť príbehom detských
onkologických pacientov?
Personál starajúci sa o ťažko chorých pacientov,
nielen onkologických, je denne podrobovaný ťažkej skúške. Nie každý ju vydrží. Tí, ktorí túto prácu
dokážu vykonávať s obrovskou dávkou empatie,
si zaslúžia naozaj veľké uznanie a vďaku. Ako sa
s tým vyrovnávam ja? Mám rodinu, šport a ľadovú
vodu, to je môj relax. Do určitej miery je relaxom, aj
keď sa niečo podarí.
Čím teraz žijete?
Očakávame výsledok posudzovania našej žiadosti o príspevok z eurofondov, chceme totiž
zrealizovať projekt nadstavby a rekonštrukcie
nemocnice. Máme ambície ďalej budovať, rozvíjať sa, poskytovať kvalitnejší servis. Zároveň
žijeme bežnými problémami ako ostatné nemocnice. Konečne máme štandardy v podobe definovaného minimálneho materiálneho, technického a personálneho zabezpečenia, musíme
sa s nimi vyrovnať. To je spojené s ďalšími výdavkami.
Patríte medzi najlepšie hospodáriace štátne
nemocnice na Slovensku. Ako to?
Naozaj nemáme dlhy ani záväzky po lehote
splatnosti. Je to výsledkom intenzívneho hľadania
priestoru a rovnováhy medzi medicínskou kvalitou a ekonomickou efektívnosťou v celej nemoc-

O nemocnici
Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici je najväčšou a jedinou fakultnou nemocnicou pre detských
pacientov na strednom Slovensku. Má štyri kliniky –
detskú, kliniku pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny, pediatrickej onkológie a hematológie
a detskej chirurgie. Ročne tu hospitalizujú 4 500
pacientov, najmä vo veku od 1 do 5 rokov. Nemocnica lieči aj detských poistencov DÔVERY. „V roku
2008 ich bolo v tejto nemocnici hospitalizovaných
1 218. Diagnózy, pre ktoré boli vlani najviac hospitalizovaní, boli nezhubné nádory, anémie, koagulačné poruchy, choroby svalovej a kostrovej sústavy,
následná chirurgická starostlivosť. Druhú najväčšiu
skupinu tvorili choroby dýchacej sústavy,“ konštatuje
regionálna riaditeľka nákupu zdravotnej starostlivosti
v Dôvere Katarína Baranová.

nici. Dôsledne kontrolujeme nákupy a investície.
Všetko je to o ľuďoch, hoci hospodársky výsledok
je do určitej miery krehký, pretože nevieme ovplyvniť výskyt mimoriadne finančne náročných hospitalizácií nekrytých výnosmi. Ak pribúdajú rýchlo,
môžu znamenať nežiaduce čísla.
Je finančná kríza, do zdravotníctva ide menej
peňazí. Ako sa to prejaví?
Kríza tu bola aj predtým, trvala desaťročia, bola
tiež spojená s nedostatkom financií aj ťažkou
morálnou frustráciou. Prežili sme. Teraz je tu evidentný pohyb vpred, ktorý možno vnímame ako
trochu chaotický, ale je to pohyb dopredu. V súčasnej kríze si musíme stanoviť priority, aby sme sa nedotkli pacienta. Chorého a pomoc hľadajúceho človeka, a napokon ani jeho lekára, kríza nezaujíma.
Stále budú konať rovnako. Je na manažmente, aby
nastavil reálne ciele a priority, všetko ostatné musí ísť

bokom. Zdravie je len jedno.

Za rozhovor ďakujeme. Ďalšie otázky a odpovede nájdete na www.dovera.sk
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Poradňa pre mamičky

Lekár radí:
Kliešťová encefalitída

Máte strach z nechutenstva
vášho dieťaťa?
 Ak vaše dieťa odmieta jesť len sporadicky, má dobrú
náladu, iskierku v očkách, je zdravé a hravé, nemáte
dôvod na obavy. Možno ste ho práve vyrušili pri hre,
zjedlo nejakú maškrtu, nemá rado to, čo mu ponúkate,
alebo postrehlo, že niekto v jeho okolí tiež nemá túto
stravu rád. Možno sa mu prerezávajú zúbky.
Zo sporadického nechutenstva sa však môže vyvinúť
aj vážnejší problém. Veľký podiel na tom majú
výchova, nepravidelné stravovanie rodičov, nútenie
do jedla, rozptyľovanie dieťaťa pri jedle hračkami či
rozprávkami, len aby niečo zjedlo.

Ako si s nechutenstvom
dieťaťa poradiť
 nedávajte mu veľké porcie
 ponúkajte pestrú stravu a stále niečo nové
 nenúťte ho jesť to, čo opakovane odmieta
 ukážte mu správne stravovacie návyky
 umožnite dieťaťu rozhodnúť sa, čo bude jesť
 nechajte pripravené ovocie a zeleninu tak,
aby ich malo prvé poruke
 nesľubujte za zjedenie odmenu
 pred hlavným jedlom obmedzte sladkosti,
ochutené vody a džúsy
 nekritizujte pred dieťaťom jedlo, aj keď vám nechutí
 nechajte dieťa jesť samo
Keď je vaše dieťa chorľavé, chudne, nejaví záujem
o hru, navštívte lekára, pretože za výrazným
nechutenstvom sa môže skrývať zdravotný problém.
MUDr. Miroslav Sviatko
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra?
Napíšte nám ich na poradna@dovera.sk.
Odpovede zverejníme v časopise Dôvera aj na
webovej stránke www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.
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Na jar sa mnohí tešia na čerstvý vzduch, prírodu, prechádzky či
bicyklovanie v lese. Netreba však zabudnúť na riziká. Malé kliešte dokážu
narobiť veľké problémy. Viac hovorí vedúci lekár z Inštitútu očkovania
a cestovnej medicíny v Bratislave MUDr. Ivan Bakoš.
Čo je kliešťová encefalitída?
Ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré
spôsobuje vírus prenášaný kliešťom. Vírus pochádza z infikovaných zvierat, najčastejšie z drobných hlodavcov, lesnej zveri a vtáctva. Infikovať
sa možno aj konzumáciou surového kozieho
a ovčieho mlieka alebo nedostatočne tepelne
spracovaných výrobkov z týchto surovín. Prejavmi
ochorenia sú vysoká horúčka, bolesť hlavy, vracanie a svetloplachosť. Pri postihnutí mozgu sa prejavia obrny hlavových nervov a končatín. Tie sa
ťažko hoja a väčšinou ostávajú doživotne. Pri najťažšom priebehu pacient zomiera.
Aké sú vaše skúsenosti?
Na Slovensku je pomerne malé percento kliešťov
nositeľom vírusu kliešťového zápalu mozgu a mozgových blán, no poznám aj smutné prípady. Liečil
som 34-ročného lesného inžiniera, ktorý mal veľakrát prisatého kliešťa. Vôbec mu nenapadlo dávať
svoje horúčkové ochorenie s výraznou bolesťou
hlavy do súvisu s kliešťami. Bohužiaľ, potvrdila sa
u neho infekcia centrálneho nervového systému.
Síce sme mu zachránili život, no zostal na invalidom vozíčku s ťažkým mentálnym postihnutím
a ochrnutím všetkých štyroch končatín.
Kde na nás táto choroba číha?
Kliešť žije v listnatých a zmiešaných lesoch,

na lúkach s krovinami, v nadmorskej výške do 800
až 1 000 metrov v miernom podnebnom pásme.
Na Slovensku sú to lokality do 800 m n. m., a to
najmä na západnom Slovensku v okolí Nitry,
Topoľčian, Levíc, Nových Zámkov, Štúrova, ďalej
na Považí v strednej časti a vo východnej časti
Rožňava, Košice. Kliešte nájdeme aj v záhradách
a mestských parkoch. Ochorenie je sezónne, vyskytuje sa od februára do novembra, najviac v júni.
Ako vlastne kliešť prenáša vírus?
Drží sa na obrátených stranách stebiel tráv
a listov krovín, a to do výšky približne jedného
metra. Prichytáva sa buď na odeve a odtiaľ sa
dostáva na kožu človeka, alebo sa uchytí priamo
na nechránenej koži. Obľubuje miesta s kožnými
záhybmi ako podkolenná jamka, vnútorná strana
stehien, oblasť slabín, podpazušie, intímne miesta.
V slinách kliešťa je látka na znecitlivenie miesta vpichu, preto si aj viac dní ani nevšimneme, že sme
objektom jeho hostiny.
Čo s prisatým kliešťom?
Existuje nepreberné množstvo „dokonalých“
receptov. Od spontánneho vypadnutia cez dusenie kliešťa masťami a olejmi, vytáčaním v smere
alebo proti smeru hodinových ručičiek, hlboké
vyrezanie žiletkou, zadusenie éterom. V súčasnosti sa preferuje použitie dezinfekčného roztoku

na miesto prisatia, uchytenie kliešťa čo najbližšie
ku koži tupou pinzetou a jeho vytiahnutie ľahkým
kývavým pohybom. Po vybratí treba kožu opäť
dezinfikovať. V prípade, že sa kliešť neodstránil
celý, odporúčam navštíviť lekára.

Ušetrite s DÔVEROU
Poistenci DÔVERY sa môžu dať zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde výhodne a lacno. Stačí využiť nárok
na zaujímavé zľavy. Každému poistencovi od 1 roka
plne hradíme poslednú z troch dávok očkovacej
látky. Rodičia detí do 16 rokov tak ušetria 21,28 €
(641,08 Sk), v prípade kúpy vakcíny pre dospelých
je zľava až 22,68 € (683,26 Sk). Viac informácií
získate na www.dovera.sk alebo na bezplatnej
Zákazníckej linke 0800 150 150.

Ako sa dá tejto chorobe predchádzať?
Prevenciou. Neodporúčam chodiť mimo turistických chodníkov, líhať si v tráve, odkladať si do nej
šatstvo. Vhodné je nosiť dobrý odev a obuv (hladké
svetlé látky, dlhé rukávy, dlhé nohavice) a používať
účinné repelenty. Takisto odporúčam očkovanie.
Je bezpečné a imunitný systém človeka si vďaka
nemu „vyrobí“ protilátky v takom množstve, aby sa

pri napadnutí vírusom dokázal brániť.
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Správna strava
Obezita patrí medzi civilizačné choroby a neobchádza ani
deti. Na Slovensku je obéznych 12% detí - adolescentov a vyše
5% trpí nadváhou. Až tretina slovenských detí má zvýšený
cholesterol. Prinášame 12 rád podľa Ligy proti rakovine, ktoré
Vám pomôžu zdravo jesť, vyhýbať sa nadváhe a vysokému
cholesterolu. To sú rizikové faktory vzniku nádorových ochorení.
Rady sú pre vhodné pre deti aj dospelých.

1. Jedzme vyvážene

Kľúčom k zdraviu je pestrá
strava, ktorá obsahuje mnoho
ovocia a zeleniny, a správna
kombinácia potravín. K tomu patria
uhľohydráty a tuk, bielkoviny,
vitamíny a minerály a vláknina.

2. Menej kíl

S nadváhou stúpa riziko rakoviny,
najmä tela maternice, hrubého
čreva, prsníka a prostaty pre
zvýšené tuky, ktoré zvyšujú
množstvo rastových hormónov.

3. Viac zeleniny a ovocia

Zelenina a ovocie sú jadrom
zdravej výživy. Obsahujú
množstvo látok, ktoré chránia
pred rakovinou a napomáhajú
lepšie trávenie a pravidelné
vyprázdňovanie. Ideálne je
konzumovať denne 400 – 800 g,
rozdelených do 5 porcií.

4. Viac chleba, ryže,

zemiakov a cestovín
Denne 600 – 800 g chleba,
ryže, zemiakov, cestovín a vláknin
zvyšuje ochranu proti rakovine.
Obsahujú vitamíny, minerály
vlákninu. Zrýchľujú transport
črevného obsahu, v ktorom môžu
byť prítomné karcinogénne látky.

5. Menej mäsa

Menej mäsa znamená menej
zbytočných kalórií. Dajme
prednosť hydine a rybám pred
červeným mäsom.

6. Uprednostňujme rastlinné tuky
Stredomorská kuchyňa nám dáva
dobrý príklad. Konzumuje sa tam
prevažne olivový, slnečnicový
a repkový olej, ktoré sú zdravšie.
Obmedzme preto príjem jedál
obsahujúcich živočíšne tuky.

7. Menej alkoholu

Alkohol škodí nielen mozgu
a pečeni, ale je aj rizikovým
faktorom pre vznik rakoviny.

8. Buďme opatrní pri

príprave jedál
Pri príprave jedál uprednostňujeme
dusenie, varenie na pare. Snažme
sa eliminovať vysmážanie. Soľme
len nevyhnutne. Soľ môžeme
nahradiť bylinkami.

10. Nesiahajme zbytočne

po tabletách vitamínov
a minerálov
Kto sa stravuje vyvážene a pestro,
má dostatočný prísun vitamínov
a minerálov. V žiadnom prípade
si nesmieme myslieť, že prijímanie
vitamínových tabliet a minerálov
nahradí vyváženú stravu
obsahujúcu ovocie a zeleninu.

11. Pohybujme sa

Telesná aktivita sa veľmi pozitívne
odráža na našom zdraví. Kto
sa denne aspoň pol hodiny
aktívne pohybuje a vydáva
množstvo energie, znižuje riziko
rakoviny, najmä hrubého čreva
a prsníka. Vhodná je 30-minútová
prechádzka do obchodu alebo
vymeniť výťah za schody –
znížime tak riziko obezity, rakoviny,
osteoporózy a ochabnutia svalstva.
Fyzickou aktivitou pomáhame
kvalitnejšiemu spánku aj uvoľneniu
endorfínov. Odmenou bude nielen
zdravie, ale aj sviežosť organizmu
a pleti.

12. Nefajčime
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OČKOVACÍ KALENDÁR podľa novej kategorizácie platný od 1.1. 2009
Vek dieťaťa

Druh očkovania

Typ očkovania

4. deň života

tuberkolóza (BCG)

1. dávka (základné očkovanie)

11.-12. mesiac

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová
hepatitída typu B, hemofilové invazívne
infekcie, detská obrna, pneumokoky

1. dávka (základné očkovanie)

15.-18. mesiac

osýpky , mumps, ružienka

1. dávka (základné očkovanie)

2008

v 6. roku života

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

preočkovanie

2005

osýpky, mumps, rubeola

2. dávka preočkovanie

tuberkolóza (BCG)

2. dávka preočkovanie
(len u tuberkulín negatívnych)

1999

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

preočkovanie

1997

3.-4. mesiac
5.-6. mesiac

v 11. roku života
v 13. roku života

Zdroj: Liga proti rakovine, viac na www.lpr.sk

2009

2. dávka (základné očkovanie)

2009

3. dávka (základné očkovanie)

Od marca 2009 dopĺňame balíček nadštandardných očkovaní pre poistencov DÔVERY.
Pribudne jedna vakcína a zvýši sa suma, ktorú poistenci na očkovaní ušetria. Celková úspora
pre dospelých dosiahne 115,52 € (3480,16 Sk) a ak rodičia využijú nadštandardnú ponuku pre deti
do 16 rokov, pomôžeme im ušetriť až 319,17 € (9615,32 Sk)! Je to výrazne viac ako v roku 2008.
PRÍSPEVOK ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE DÔVERA
Očkovanie

Vakcína

Pneumokoky

Pneumo 23

12,54 € (377,78 Sk)

Hepatitída

Twinrix Adult

71,91 € (2166,36 Sk)

Kliešťová encefalitída

Fajčenie nespôsobuje len rakovinu,
ale pôsobí aj na celý organizmus,
fyzickú výkonnosť, potenciu, u žien
na kvalitu pokožky a vlasov.
Chrípka

9. Správne skladujme potraviny

Tým dosiahneme, že si dlhšie
zachovajú svoju výživnú hodnotu
a nevznikajú v nich látky, ktoré by
mohli byť‘ rizikom vzniku rakoviny.
Skazené alebo plesňou napadnuté
potraviny treba vyhodiť.

Rok narodenia

Ušetríte

100%
50% z ceny kombinovanej vakcíny

FSME IMMUN Junior

21,28 € (641,08 Sk)

3. dávka vo výške 100%

FSME IMMUN

22,68 € (683,26 Sk)

3. dávka vo výške 100%

ENCEPUR Children

15,04 € (453,10 Sk)

3. dávka vo výške 100%

ENCEPUR Adults

16,29 € (490,75 Sk)

3. dávka vo výške 100%

ENCEPUR Adults

16,85 € (507,62 Sk)

3. dávka vo výške 100%

BEGRIVAC

5,74 € (172,92 Sk)

100%

VAXIGRIP

7,38 € (222,33 Sk)

100%

VAXIGRIP JUNIOR

7,05 € (212,39 Sk)

100%

INFLUVAC

7,38 € (222,33 Sk)

100%

FLUARIX

8,39 € (252,76 Sk)

100%

Vakcína
HPV - Rakovina krčka
maternice

Platí Vám DÔVERA

Dĺžka poistenia v Dôvere
0 - 4 roky (30%)

5-10 rokov (50%)

nad 10 rokov (70%)

Silgard

119,3 € (3594,03 Sk)

198,8 € (5989,05 Sk)

278,3 € (8384,07 Sk)

Cervarix

119,3 € (3594,03 Sk)

198,8 € (5989,05 Sk)

278,3 € (8384,07 Sk)

Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 Sk.
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1A Sadnite si na stoličku, oprite
sa chrbtom o operadlo, chodidlá
a kolená sú na šírku panvy.
Nadýchnite sa.

1B S výdychom upažte do strán,
lakte majte mierne pokrčené,
malíčky smerujú nahor.

1A

1A

JAR 09

2A

V základnej polohe
paže predpažte nad kolená,
nadýchnite sa.

3A V základnej polohe upažte 4A V základnej polohe
a zohnite paže v lakťoch tak, aby
ste mali zápästie nad lakťom.
Nadýchnite sa.

2B S výdychom zdvihnite paže 3B S výdychom vytlačte
na úroveň ramien, lakte mierne
pokrčené, zápästia sú vodorovne
s podložkou.

činky nahor.

predpažte zohnuté paže v lakťoch
tak, aby zápästia boli nad lakťami.
Nadýchnite sa.

4B

S výdychom zatlačte paže
do strán (dozadu), lakte musia byť
na úrovni ramien.

2A

3A

4A

2B

3B

4B

Rozhýbu sa tí, ktorí sedia príliš dlho v práci za počítačom a potrebujú si uvoľniť paže.
Precvičíme si totiž ramenný pletenec. Namiesto jednoručných činiek s hmotnosťou 1 kg môžete
použiť malé plastové fľaše s minerálkou. Z každého cviku urobte 20 až 30 opakovaní.

Zdravé cvičenie so Zorou...
Niekedy stačí naozaj málo, aby ste sa cítili lepšie. Pár cvikov pomôže telu aj duši.
Prinášame sériu jednoduchých, no účinných cvičení zameraných na najproblematickejšie
partie tela v podaní najslávnejšej slovenskej fitnesky Zory Czoborovej.

... na stuhnuté ramená
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Papiere preč,
platitelia na web
Od tohto roka musí viac platiteľov poistného komunikovať so
zdravotnými poisťovňami elektronicky. Éra papierov a byrokracie
sa končí. Týka sa to všetkých zamestnávateľov, ktorí platia
mesačné preddavky za 9 a viac svojich zamestnancov –
poistencov príslušnej poisťovne.

 Títo zamestnávatelia sú povinní predkladať
poisťovni elektronické, nie papierové mesačné
výkazy. Prvýkrát tak urobili vo februári za január.
Výnimkou je len situácia, ak sa s poisťovňou
dohodnú inak. Táto zmena vyplýva z novely
metodického usmernenia č. 3/2008 Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
DÔVERA dostala v roku 2008 takmer 54-tisíc
elektronických mesačných výkazov. V tomto
roku ich očakáva o 30-tisíc viac. „Presadzujeme
elektronickú komunikáciu, je pre klientov rýchlejšia, pohodlnejšia a lacnejšia. Umožňujeme takto
komunikovať všetkým platiteľom, teda nielen
tým, ktorým to vyplýva ako povinnosť z platnej

legislatívy,“ zdôrazňuje manažér odboru starostlivosti o klientov v Dôvere Peter Magyar.
Elektronickú komunikáciu umožňuje bezplatná služba Elektronická pobočka prístupná
na www.dovera.sk. Na tejto zabezpečenej
zóne môže platiteľ posielať mesačné výkazy
aj hromadné oznámenia do preddefinovaného
on-line formulára. Zároveň si môže skontrolovať
ich doručenie do poisťovne. Spracovanie dokumentov je rýchlejšie a jednoduchšie ako pri ich
zasielaní poštou. Nehovoriac o výdavkoch
na poštovné, ktoré pri využívaní Elektronickej
pobočky odpadajú a sú čistou úsporou platiteľa. Keď platiteľ pošle dokumenty prostredníctvom webu, môže pokojne zabudnúť
na zásielky poštou. Už nie sú potrebné. „Aktuálne evidujeme 9 332 platiteľov s aktivovanou
službou Elektronická pobočka a každý mesiac
nám prichádza približne sedemsto nových žiadostí o jej využívanie. Tieto čísla jasne ukazujú,
že klienti objavujú výhody elektronickej komunikácie,“ dodáva P. Magyar. Požiadať o službu
možno na www.dovera.sk alebo na bezplatnej
Zákazníckej linke 0800 150 150.
Platiteľom, ktorí už využívajú bezplatné služby
našej Elektronickej pobočky, ďakujeme za spoluprácu. Aby boli ešte viac spokojní, pripravu
jeme jej zlepšenia a úpravy.
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Ročné zúčtovanie
Pre hromadných platiteľov
DÔVERA od januára 2009 upravuje a štandardizuje niektoré postupy, ktoré sa týkajú hromadných platiteľov. Tieto zmeny uľahčia vzájomnú
komunikáciu a plnenie si základných zákonných povinností. Prinášame vám prehľad týchto
zmien.
Nový variabilný symbol
S cieľom zefektívniť spracovanie predpisov
a platieb poistného a hromadných oznámení
prideľuje zdravotná poisťovňa od 2. januára
2009 hromadným platiteľom poistného nový
10-miestny variabilný symbol. Pozostáva
z 8-miestného identifikačného čísla (IČO, ktoré
pridelil Štatistický úrad SR) a 2-miestného poradového čísla organizačnej jednotky platiteľa.
Tento symbol používajte pri akejkoľvek písomnej alebo osobnej komunikácii so zdravotnou
poisťovňou. Nesprávne používanie variabilného symbolu môže spôsobiť problém pri identifikácii a pri priraďovaní predpisov a platieb
poistného.
Nový špecifický symbol
Dosiaľ používaný 5-miestny špecifický symbol
pridelený zdravotnou poisťovňou sa od januára
2009 mení. V príkazoch na úhradu je potrebné
používať symbol vyjadrujúci príslušné obdobie,
vzťahujúce sa na predpis poistného, a to v tvare
MMRRRR. MM je poradové číslo mesiaca
a RRRR je rok. Napríklad za január 2009 je špecifický symbol 012009.
Číslo účtu pre hromadných platiteľov
zostáva nezmenené – 7000136639/8180.
Rovnako tak konštantný symbol 3558.

Blíži sa ročné zúčtovanie poistného za rok 2008.
Dôležité termíny sú:
15. máj zamestnávateľ nevykonávajúci ročné
zúčtovanie poistného je povinný vystaviť a doručiť
zamestnancovi doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné za rok 2008
31. máj zamestnanec môže písomne požiadať
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
poistného
30. jún klient podá tlačivá ročného zúčtovania
zdravotnej poisťovni (v ktorej bol klient poistený
v roku 2008)
31. august zamestnanec oznámi výšku
preplatku alebo nedoplatku ostatným platiteľom
poistného. Výsledok ročného zúčtovania sa neoznamuje, ak nedosiahne sumu najmenej 3,32 eura
(100 korún)
30. september zamestnávateľ zašle oznámenie do príslušnej zdravotnej poisťovne
30. september ročné zúčtovanie podajú tí
klienti, ktorí majú povolený odklad podania daňového priznania. Preukázať odklad treba kópiou
rozhodnutia z príslušného daňového úradu
31. október zaplatenie nedoplatkov a vrátenie
preplatkov z ročného zúčtovania za rok 2008
 Nenechávajte si povinnosť podať ročné zúčtovanie na poslednú chvíľu. Na stránke www.dovera.sk
budeme priebežne informovať o všetkom dôležitom
vrátane toho, ako klientom ročné zúčtovanie čo
najviac uľahčíme. Jednoznačne odporúčame
podať zúčtovanie elektronicky v rámci
Elektronickej pobočky na www.dovera.sk.
 Do 31. marca je potrebné podať daňové priznanie. Platiteľom, ktorým sme vrátili preplatok za ročné
zúčtovanie za rok 2007, sme poslali potvrdenie
o výške vráteného preplatku a výške odvedenej
dane. Je to doklad k daňovému priznaniu.
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koľvek pobočke DÔVERY alebo ho
poslať poštou na adresu DÔVERA
zdravotná poisťovňa a.s., Cintorínska
5, 949 01 Nitra.

Vaše otázky, naše odpovede

Posledný januárový deň som
ukončila pracovný pomer a od 
1. 2. 2009 pracujem na dohodu.
Zdravotné poistenie si chcem platiť
sama. Čo musím urobiť?
Prácu na dohodu oznámte zdravotnej poisťovni a nahláste sa ako
samoplatiteľ. Slúži na to tlačivo
Oznámenie poistenca/Platiteľa
poistného, nájdete ho aj na www.
dovera.sk v sekcii Tlačivá/Pre poistencov. Vyplnené a podpísané
tlačivo môžete poslať naskenované e-mailom na info@dovera.
sk, odovzdať osobne v ktorejkoľvek
pobočke DÔVERY alebo zaslať poštou na adresu DÔVERA zdravotná
poisťovňa a.s., Cintorínska 5, 949 01
Nitra. Výška preddavku pre samoplatiteľa na rok 2009 je 26,74 €. Preddavok na poistné treba uhradiť najneskôr do 8. dňa v mesiaci za predošlý
mesiac (napr. preddavok za marec
2009 najneskôr do 8. apríla 2009).
Číslo účtu je 7000136647/8180,
variabilný symbol je rodné číslo, konštantný symbol 3558, resp. 3118.

Som poistenkou DÔVERY, taktiež
môj takmer 4-ročný synček. Zaujíma ma možnosť tzv. neplatenej/
predĺženej rodičovskej dovolenky,
keď odvody na zdravotné poistenie platí štát. Nie som zamestnaná
ani evidovaná na úrade práce.
Ak si chcete predĺžiť rodičovskú dovo-

Pracujem v zahraničí a viem, že
treba poslať poisťovni zmluvu, aby
som neplatil zdravotné poistenie
v dvoch štátoch EÚ. Čo ešte okrem
toho treba urobiť?
Ak ste zamestnaný v členskom štáte
EÚ a máte riadnu pracovnú zmluvu,
zašlite nám fotokópiu dokladu

Deň vody a pitný režim
V kalendári je 22. marec označený
ako Deň vody. Voda ako súčasť každej
bunky ľudského tela ovplyvňuje jej
metabolické pochody. Bez nej nemožno
zachovávať stálu telesnú teplotu
organizmu. Základ pitného režimu
tvoria voda, čaj a šťavy.

Pravidlá správneho
pitného režimu
 vypite priemerne 1,5 – 2 litre tekutín denne
 rozšírte ich spektrum
 nepite horúce ani ľadové nápoje
 pite priebežne celý deň, nie nárazovo
 nečakajte, až sa dostaví pocit smädu
 pite viac pri záťaži, chorobe, zmene klímy

Voda musí spĺňať kritériá na kvalitu pitnej
vody. Najlepšia je nesýtená, neochutená,
nechladená stolová voda. Neobsahuje energiu,
nedráždi sliznicu hrdla, najlepšie uhasí smäd,
priaznivo pôsobí na ľudský organizmus. Minerálne vody dokážu pomôcť pri niektorých zdravotných problémoch. Nie je dobré dlhodobo konzumovať len jeden druh minerálnej vody. Dbajte
na pravidelné obmieňanie minerálky. Čaj sa
delí na pravý, obsahujúci teín s účinkami podobnými ako kofeín, a na bylinkový, resp. na ovocné
výluhy. Bylinkové čaje majú pri správnom výbere
blahodarné účinky na organizmus, osviežujú
a energizujú. Nesladiť, neochucovať. Ovocné
a zeleninové šťavy sú najlepšie čerstvé. Slúžia
ako bohatý zdroj vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Telo ich strávi rýchlo a ľahko.

lenku, ktorá trvá spravidla 3 roky, stačí,
ak nám odovzdáte tlačivo Čestné
vyhlásenie. Nájdete ho aj na www.
dovera.sk v sekcii Tlačivá/ Pre poistencov. Zaškrtnite v ňom bod E01,
čím vyhlásite, že ste osoba, ktorá sa
celodenne a riadne stará o dieťa
vo veku do 6 rokov. Za celodennú

starostlivosť sa považuje aj to, ak
by bolo dieťa maximálne 4 hodiny
denne umiestnené v štátnom zariadení. V tomto prípade za vás odvody
za zdravotnú starostlivosť bude platiť štát. Tlačivo nám môžete zaslať
naskenované e-mailom na info@
dovera.sk, odovzdať osobne v ktorej-

o zdravotnom poistení v inom členskom štáte EÚ. Na základe tohto
dokladu vám ukončíme poistný vzťah
na Slovensku, keďže duplicitné zdravotné poistenie v dvoch členských
štátoch EÚ nie je možné. Vrátite nám
preukaz poistenca DÔVERY a aj
európsky preukaz zdravotného poistenia, ak ste ho mali vydaný. Doklad
o zdravotnom poistení v členskom
štáte EÚ nám môžete zaslať naskenovaný e-mailom na info@dovera.
sk alebo poštou na adresu DÔVERA
zdravotná poisťovňa a.s., Cintorínska
5, 949 01 Nitra.

Uhradí mi DÔVERA zákrok u zubného lekára, ak som sa stala vaším
poistencom 1. 1. 2009 a v roku
2008 som nebola na preventívnej
prehliadke?
Ak ste neabsolvovali preventívnu prehliadku, bez ohľadu na príslušnosť
k zdravotnej poisťovni, musíte si ošetrenie zubného kazu zaplatiť sama.
Tak to stanovuje zákon. Neplatí to
v prípade, ak treba vykonať extrakciu zubov, stomatoprotetické zubné
náhrady, liečbu ďasien, zápalov.
Tieto zákroky hradí poisťovňa.
Ako si mám overiť, či môj lekár odo
mňa žiada poplatok za liečbu
oprávnene?
Povinnosťou ošetrujúceho lekára je

informovať pacienta vopred o výkonoch, ktoré sú hradené zdravotnou
poisťovňou úplne, čiastočne a ktoré
si poistenec platí v plnej výške. Pýtajte
sa ho na to. Zdravotná poisťovňa
platí za výkony podľa platnej legislatívy. Spravidla je drvivá väčšina
zákrokov a vyšetrení plne hradená.
Výnimkou môžu byť poplatky za nadštandardné služby alebo výkony
na žiadosť pacientov, nie indikované
lekárom. Cenník lekára musí byť
vystavený, schvaľuje ho samosprávny
kraj. Vyžiadajte si ho. Ak ste lekárovi
zaplatili, musí vám vystaviť doklad,
z ktorého je jasné, o akú platbu ide. Ak
si nie ste istý, môžete požiadať o radu
zdravotnú poisťovňu, nevyhnutnosťou je však vlastniť spomínaný doklad
o zaplatení.
Chcela by som sa informovať
o poistení novorodenca. Ako
môžem kontaktovať zdravotnú
poisťovňu a čo je na poistenie
potrebné?
Stačí vyplniť a podpísať prihlášku
poistenca a doložiť kópiu rodného listu. Prihlášku nájdete v každej pobočke zdravotnej poisťovne
DÔVERA, je možné ju vytlačiť zo
stránky www.dovera.sk taktiež
vám ju vieme zaslať poštou na vašu
adresu, ak nám dáte o tom vedieť
na bezplatnej Zákazníckej linke
0800 150 150. Môžete využiť aj
našich odborníkov, ktorí prídu k vám
domov, vysvetlia vám všetko dôležité a donesú vám prihlášku na podpis. Viac informácií nájdete na www.
dovera.sk v sekcii Baby zóna. 
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PRE VÁS
A VAŠE BÁBÄTKO
DÔVERA PRIPRAVILA PRE NAJMENŠÍCH A ICH MAMIČKY
KUFRÍK PLNÝ MALIČKOSTÍ, KTORÝ OBSAHUJE MILÉ
DARČEKY PRE NOVORODENCOV A MAMIČKY
V HODNOTE 15 € (451,89 SK).
Konverzný kurz 1EURO = 30,1260 SKK. Prepočet cien je informatívny.

Zdravie v najlepších rukách

www.dovera.sk

0800 150 150

