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Slnko a lieky.

Nebezpečný mix
pre kožu

Ročné
zúčtovanie
poistného
za rok 2016
Máj a jún
sme strávili
na cestách
s Festivalom
zdravia

Olympijský víťaz Matej Tóth:

Prechádzka cez mesto mi trvá
o niečo dlhšie

Vedeli ste, že?
• Počet ľudí, ktorých
trápi cukrovka, sa
za posledných 20
rokov na Slovensku
zdvojnásobil.
• Najviac našich
poistencov chodí na
preventívnu prehliadku
k zubárovi?
• Ak poistenec potrebuje
pomoc zdravotníkov,
pretože bol opitý, hrozí
mu, že za ich pomoc
bude platiť z vlastného
vrecka?
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Slavomíra

pri bežnom preventívnom vyšetrení.
Na jednom mieste ste mohli absolvovať komplexnú diagnostika tela, zistili
sme vám krvnú skupinu a poradili, ako
zvládať stres. V súvislosti s letom vás
potešila aj diagnostika chodidiel a dermoporadenstvo.

Milí čitatelia,
leto klope na dvere, určite už máte svoje
plány, ako ho využijete. Verím, že okrem
zvyčajného oddychu budete aspoň trochu
fyzicky aktívni, či už na záhrade, alebo na
turistických chodníkoch.
Aktívni sme aj my, prakticky od začiatku roka.
Postupne sme vám predstavili DôveraLinku24, teda možnosť telefonickej konzultácie
svojho zdravotného stavu s lekárom. Ujala sa
novinka, veľmi výhodné cestovné poistenie
v spolupráci s poisťovňou Generali, a opäť
ste promptne reagovali na výzvu požiadať
si o grant v programe Bojovníci za zdravie.
Okrem toho môžem spomenúť pacientsky
rebríček nemocníc, ktorý tvoríme podľa toho,
ako ste sa vy - pacienti cítili počas hospitalizácie. Neberieme to na ľahkú váhu, zvykneme sa o výsledok podeliť s nemocnicami
aj s novinármi.

Lorencová,

fotografie: www.shutterstock.com,
archív, registračné číslo MK SR
3434/2005, nepredajné.

Editoriál

Mesiace máj a jún sme strávili doslova na
cestách. Postupne sme zavítali do 24 miest,
aby sme ich obyvateľom priniesli najväčšiu „preventívku“ na Slovensku. Mám na
mysli náš Festival zdravia, kde sa o svojom
zdraví môžete dozvedieť pomaly toľko ako

Tým sa výpočet našich noviniek či overených služieb, ktoré radi využívate,
nekončí. Veď ani nemôže, keďže nás
čaká druhá polovica roka. Vynasnažíme sa ju stráviť tak, aby ste s nami boli
spokojní a utvrdili sa v skúsenosti, že
Dôvera je dobrá zdravotná poisťovňa.
Zatiaľ tomu nasvedčujú aj priebežné výsledky pri nábore poistencov,
kde sme dvojnásobne úspešnejší ako
vlani (ak porovnávame prvý štvrťrok).
Teší nás to, systematicky pracujeme
na kvalitných službách a dobrých
vzťahoch s poistencami, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s platiteľmi poistného.
Niekedy našu prácu ani nevidieť, napríklad pri zlepšovaní elektronických
služieb. Zistíte to, až keď surfujete v našej mobilnej aplikácii, riešite kúpeľnú
liečbu alebo hľadáte údaje vo svojej
Elektronickej pobočke.
Podelil som sa s vami o kopec informácií, ale nemusíte si ich pamätať.
O všetkom sa dočítate na našom webe
www.dovera.sk. A viete, že aj ten chceme vylepšiť?

Branislav Jendroľ
riaditeľ úseku služieb poistencom
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Rozhovor

Rozhovor
Ktorých slovenských športovcov si najviac ceníte?
Cením si všetkých športovcov,
ktorí reprezentujú Slovensko
so srdcom a s hrdosťou. Tých,
ktorí robia všetko preto, aby
šírili dobré meno našej krajiny vo svete a aby tešili svojimi
výkonmi ľudí na Slovensku.
Nezáleží na tom, či je to majster sveta alebo olympijský víťaz, alebo ten, ktorý sa na majstrovstvách sveta umiestnil na
dvadsiatom mieste.

Olympijský víťaz Matej Tóth:

Prechádzka cez
mesto mi trvá
o niečo dlhšie
Rodák z Nitry dosiahol takmer všetko, čo
si atlét môže priať. Je majstrom sveta a má
aj medailu z olympiády, ale kariéru ešte
na klinec nezavesil. Svojou osobnosťou
nedávno podporil bojovníkov za zdravie
z grantového programu Dôvery. V rozhovore
hovorí aj o tom, ako sa už teší na život
bežného človeka, alebo o svojom vzťahu
k rodine.
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Po zisku olympijskej
medaily sa z vás na
Slovensku stala superstar.
Dodajme, že zaslúžene. Je
niečo, v čom sa váš život
ešte nezmenil?
Aj keď sa zmenili rôzne veci
a už som si zvykol, že prechádzka cez mesto mi trvá
o niečo dlhšie, v zásade sa
nezmenil. Hlavne sa snažím,
aby som sa nezmenil ja, aby
sa nezmenil môj vzťah k mojej
rodine. Ostatné zvládnem.
Asi je prirodzené, že
k športu vediete aj svoje
dcéry. Baví ich šport?
Akým športom sa venujú?
Vedieme ich k športu všeobecne. Sme radi, že vedia
plávať, bicyklovať, lyžovať,
korčuľovať, behať, skákať.
Pomaly prichádzajú do veku,
keď si budú môcť vybrať,
čomu sa chcú venovať. Do

ničoho ich však nechceme
nútiť. Staršia dcérka Emmka
už šiesty rok tancuje v základnej umeleckej škole. Je
to riadna zaberačka a pritom
výborná aktivita na rozvoj
správnych pohybových vzorov. Takže, kým ju to bude
baviť, budeme ju v tom určite podporovať. Mladšia
Ninka je skôr umelecky zameraná, navštevuje výtvarný
a dramatický krúžok. Ale určite chceme, aby sa venovala
aj športovej činnosti.
O športovcoch sa často
píše, čo musia: tréningy,
regenerácia, stravovanie,
a možno menej o tom, čo
si musia odoprieť. Môžete
si napríklad zalyžovať, ísť
na dva týždne s rodinou na
dovolenku alebo si dať pivo
u kamaráta na grilovačke?
V podstate môžem všetko zo
spomínaného, až na to, že si to
môžem dopriať len v určitom
období. A väčšinu roka na to
nemám ani čas, ani si to nemôžem dovoliť. Dovolenka je
to tak maximálne spolovice,
keďže väčšinou je to tak, že
moje baby sú na dovolenke
a ja na sústredení, ale aspoň
sme spolu.
Ako si stanovujete ciele
pred dôležitými pretekmi?
Ide skôr o umiestnenie
alebo o dosiahnutý čas?

Podľa prípravy viem odhadnúť, na aký čas som pripravený a aké tempo si môžem
v pretekoch dovoliť. Ale na
vrcholných podujatiach mi
nikdy nezáleží na čase. Ak
ste majster sveta, môžete
ísť aj desať minút za osobným rekordom, a naopak,
ak aj zájdem národný rekord
a skončím mimo medailových pozícií, spokojný už asi
nebudem. Alebo nie úplne. Ale
keď som sa pohyboval v strede
štartového poľa, boli pre mňa
dôležitejšie výkony.
Máte nejaký rituál, zvyk
pred pretekmi, ktorý dodržiavate?
Nie je to rituál ani poverčivosť, ale od večere pred
štartom až po samotný štartový výstrel mám všetko presne
naplánované a ten plán je takmer identický pred každými
pretekmi. Večer je to príprava na preteky - občerstvenie,
dres, tenisky, štartové číslo,
ráno budíček, toaleta, ľahké
raňajky, odchod na okruh,
rozcvičenie. Potom už len 50
kilometrov...
Hovorievate, že tam, kde
ste, ste aj vďaka svojej
manželke. Má vôbec popri
vašom programe čas aj na
svoje vlastné záľuby? Ako
sa jej snažíte oplatiť všetku
starostlivosť?
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Rozhovor

Darujeme krv

V mojej žene mám obrovskú
oporu, pomoc a silu. Naše
deti zvyknú hovoriť, že keby
maminka na pár dní odišla, vybuchol by nám dom.
Zvláda všetko - postarať sa
o deti, o domácnosť, o svoju
prácu. Má to náročné, hlavne keď som mimo domu,
čo je relatívne často. Navyše
sme v Banskej Bystrici sami,
starých rodičov máme hodinu cesty, takže väčšinou je
všetko len na nej. Na druhej
strane sa jej to snažím vynahradiť, keď som doma. Vtedy sa rodine venujem na sto
percent. Vždy keď môže, ide
sa aspoň na chvíľu vyvetrať
- pochodí si po obchodoch,
najnovšie začala chodiť na
jogu. Ale rádovo si na to nájde
čas tak maximálne jednu až
dve hodiny týždenne.
Kráčate oveľa rýchlejšie,
ako mnohí bežci bežia. Vedeli by ste preteky zabehnúť v rovnakom čase, za
aký ich prejdete chôdzou?
Myslím, že by to bolo ešte
o niečo rýchlejšie. Ale chcelo by to aspoň pár mesiacov
bežeckých tréningov, aby
si svaly zvykli na iný pohyb.
Kondične je to takmer to isté.

Vrcholový šport je však
o odriekaní a o disciplíne.
Čo by ste teda poradili
mladým športovcom, ktorí
chcú niečo dosiahnuť.
Ako nepodľahnúť týmto
pokušeniam a ísť ďalej za
svojimi cieľmi?
Je to predovšetkým o radosti. Ak robíte niečo preto, že
vás to baví a napĺňa, potom
dokážete prekonať aj zložitejšie prekážky. Ak športujete
alebo robíte čokoľvek iné len
preto, že vás k tomu niekto
núti, ďaleko nedôjdete. Takže
ak vás niečo baví, nenechajte
sa odradiť. Výsledky sa často
nedostavia hneď, ale všetko,
čo v živote odrobíte, sa vám
vráti a postupne sa môžete prepracovať až na vrchol.
A ak sa to aj nepodarí - lebo
nie každý sa môže stať olympijským víťazom - vôbec vás
to nemusí mrzieť, lebo ste svoj
čas vypĺňali niečím zmysluplným. A ja stále vnímam ako
najväčšie pozitívum športu
práve jeho vplyv na rozvoj
mojej osobnosti počas prvých
rokov kariéry.

Matej Tóth (34)
Slovenský reprezentant v chôdzi na 20 a 50 kilometrov, je členom
Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Absolvent Filozofickej fakulty UKF v Nitre, odbor žurnalistika. Je ženatý,
s manželkou Lenkou má dve dcéry: Emmu (2007) a Ninu (2009).
Na Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro v roku 2016 získal
zlato a rovnako rok predtým na majstrovstvách sveta v Pekingu.

Hovorí sa, že mať talent
nestačí. Súčasnosť nás
nabáda byť pohodlný,
rozhodovať sa slobodne.
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Trúfli by ste si robiť trénera, až raz skončíte s aktívnou športovou kariérou?
Novinárčinu by ste stíhali
popritom, napríklad ako
komentátor.
Profesionálneho trénera určite robiť nechcem. O tomto som bol presvedčený už
ako 18-ročný a som rád, že
som sa tak vtedy rozhodol.
Trénerský chlebík je veľmi
náročný. A hlavne - tréner je
neustále so športovcom. Takže by som vlastne pokračoval
v profesionálnej kariére. A ja
sa už neviem dočkať, keď po
zavesení tenisiek na klinec
budem môcť žiť normálny
život. Takže skôr si viem
predstaviť rolu komentátora
ako trénera. Ale určite chcem
zostať pri športe, chcem
radiť a deliť sa so svojimi
skúsenosťami s budúcimi
generáciami chodcov, športovcov alebo trénerov. Myslím, že by ma bavila aj funkcionárska činnosť, ale to je
zatiaľ hudba budúcnosti. Sám
so zvedavý, ako to so mnou
nakoniec dopadne.
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Unikátna kniha
o darovaní krvi
Hľadali ste niekedy vo vašom kníhkupectve publikáciu o darovaní krvi,
ktorej by bez problémov rozumeli
aj laici? Asi to bol trochu problém.
Práve preto sme v spolupráci s denníkom Pravda a pod záštitou Slovenského Červeného kríža pripravili
publikáciu Kvapka po kvapke.

CHOĎ
KRV
kvapkaDAŤ
po kvapke
Partneri projektu

Užitočné informácie o darovaní krvi pre budúcich aj súčasných darcov

•
•
•
•

publikácie je spolupráca Dôvery
a denníka Pravda, ktorá spočívala v sérií článkov o darovaní krvi
pod názvom Tisíc a jedna kvapka,
pravidelne uverejňovaných v prílohe denníka Pravda – Dobré zdravie.
Rozhodli sme sa ich spojiť do jednej
knihy a distribuovať ako prílohu denníka 12. júna.

 edy môžem darovať krv?
K
Čo darovanie krvi a šport?
Čo darovanie krvi a moje lieky?
Čo je to vlastne krv a aká je história krvných
transfúzií?
• Prečo sa hovorí, že šľachtici majú modrú krv?

Ešte predtým sme stihli novú publikáciu slávnostne pokrstiť. Krstnými otcami boli prezident
Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš
a olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na
50 km Matej Tóth.

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky vám
prinesie unikátny sprievodca o darovaní krvi,
ktorý prišiel na svet pri príležitosti Svetového
dňa darcov krvi. Základným kameňom novej

Ak ste si 12. júna nestihli kúpiť noviny a chcete túto publikáciu získať, dajte nám vedieť na
tlacove@dovera.sk. Desiatich z vás vyžrebujeme
a odmeníme publikáciou.

7

Výhody

Výhody

Dovolenku môže
znepríjemniť aj
papagáj
Mala to byť pekná fotka s papagájom z dovolenky
v Turecku. Skončilo sa to operáciou, aby lekári
zachránili chlapcovi prst, do ktorého ho papagáj
ďobol. Účet v nemocnici – 1600 eur.

Keďže Turecko nie je súčasťou EÚ, nepomohol ani
Európsky preukaz zdravotného poistenia. Rodina
mala, našťastie, uzatvorené aj komerčné poistenie,
ktoré tieto náklady pokrylo. Podobných prípadov je mnoho, spoliehať
sa pri ceste do zahraničia
len na Európsky preukaz
zdravotného poistenia nestačí. Náklady na úraz v zahraničí sa vedia vyšplhať aj
na 130-tisíc eur, zdravotné
poistenie z toho vykryje len
minimum.
Nepokrýva totiž náklady
v súkromných zdravotníckych zariadeniach, nekryje
ani spoluúčasť pacienta
v štátnych zariadeniach,
takisto nie vždy stačí na
náklady na transport, a vôbec nerieši právne služby.
Pritom práve tieto položky
sú pri poistnej udalosti najvyššie.
Preto sme sa dohodli na
spolupráci s komerčnou
poisťovňou Generali a naši
poistenci môžu vďaka tomu
využívať cestovné poistenie
so zľavou.
„Vieme, aké sú vysoké náklady na zdravotnú
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starostlivosť v zahraničí,
navyše európsky preukaz
poistenca ich nekryje všetky. Preto sme chceli našim
poistencom pomôcť získať
čo najvýhodnejšie komerčné cestovné poistenie, aby
im ani nenapadlo vycestovať za hranice bez neho.
Sme veľmi radi, že nám
poisťovňa Generali vyšla
v ústrety,“ uviedol generálny riaditeľ Dôvery Martin
Kultan.
Na získanie zvýhodneného
poistenia vám stačí navštíviť
stránku www.dovera.sk/
cp, kde si vyberiete poistenie, o ktoré máte záujem.
Zadáte svoje identifikačné
číslo poistenca, ktoré nájdete na preukaze poistenca, a e-mail, na ktorý chcete dostať link na zľavu. Po
kliknutí na tento odkaz sa
dostanete na webovú stránku poisťovne Generali. Tam
nájdete poistenie, ktoré ste
si vybrali, už aj so započítanou zľavou.
Poisťovňa Generali poskytne poistencom Dôvery zľavu na všetky balíky
cestovného poistenia na
neobmedzený počet výjazdov do celého sveta
vo výške 15 percent, na

všetky balíky jednorazového cestovného poistenia vo
výške 30 percent, prípadne
zľavu 15 percent na krátkodobé cestovné poistenie
na študijný či au-pair pobyt
a zľavu 15 percent na poistenie do hôr.
Okrem toho môžete pri pochybnostiach, či vyhľadať
lekára alebo nie, využiť aj
DôveraLinku24. Dovolať sa
na ňu dá aj zo zahraničia
a dokonca aj z aplikácie
Dôvera vo vašom mobile. Volanie cez aplikáciu
skráti čas overovania vašej
identity. S vaším súhlasom
sa lekár na linke vie dostať k vašim záznamom
v zdravotnej poisťovni, čo
mu umožní fundovanejšie
poradiť s problémom so
zdravím. Samotná služba
je bezplatná pre všetkých
poistencov Dôvery, platí
sa len cena hovoru podľa štandardnej tarify. Pred
cestou na dovolenku, či už
doma alebo v zahraničí, si
preto nezabudnite uložiť
číslo služby DôveraLinka24
do svojho mobilu, aby ste
ho v prípade potreby mali
poruke.

0905 500 024
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Pomáhame

Do boja o zdravie
sa pustilo vyše 300
bojovníkov
Začiatkom apríla sme vyhlásili v poradí už tretích Bojovníkov za zdravie. Unikátny grantový
program, ktorý podáva pomocnú ruku tam, kde verejné zdravotné poistenie už nestačí, zastrešil
aj olympijský víťaz a majster sveta v atletike Matej Tóth.
Pre zdravie sme ochotní zájsť až za hranice
svojich možností. Preto aj Dôvera už druhým
rokom prekračuje hranice toho, čo jej prikazuje
zákon, a svojim poistencom pripláca na liečbu,
ktorú by si inak museli hradiť sami. Žiadatelia
najčastejšie využívajú grant na rehabilitácie
doma aj v zahraničí, na nákup zdravotníckych
pomôcok a liekov (invalidných vozíkov, načúvacích prístrojov, pomôcok pre diabetikov) či
na rôzne terapie a zákroky (operácia očí, liečba
kryokomorou), ktoré výrazne pomáhajú zvyšovať kvalitu života.
Silná motivácia
Na ceste za uzdravením motivoval našich
bojovníkov aj olympijský víťaz a majster sveta.
Atlét Matej Tóth sa stal tvárou jedinečného
grantového programu.
„Cením si grantový program Dôvery, lebo
sám viem, že bez podpory svojich najbližších
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a pomoci obetavých ľudí  aj najtvrdší bojovník ťahá za kratší koniec. Preto sme sa rozhodli s Dôverou spojiť sily. Ja sa budem
snažiť svojím príkladom podporiť malých
veľkých bojovníkov, aby bojovali minimálne
tak ako ja na horúcom asfalte v Riu. A Dôvera im pomôže štedrými darmi, aby im nič
nestálo v ceste za zdravím. Spolu tak, verím,
porazíme aj toho najtvrdšieho nepriateľa chorobu,“ hovorí úspešný slovenský športovec Matej Tóth.
Naši poistenci mali čas viac ako mesiac na
to , aby sa prihlásili a požiadali o príspevok.
Príležitosť získať nadštandardnú liečbu si
nenechalo ujsť až 315 z nich. Všetky žiadosti
starostlivo posúdia odborníci z oblasti zdravotníctva ako aj nezávislí garanti či zástupcovia neziskového sektora. Príbehy úspešných
uchádzačov o grant prinesieme už čoskoro.
Viac na www.bojovnicizazdravie.sk.

Podpore
zdravia
a prevencii
venujeme
14 000 eur

Organizácia Bublina a jej projekt 5 elementov učí
deti z detských domovov spoznať prírodu a jej
živly na vlastnej skúsenosti.

Organizácie opäť využili možnosť dvakrát do
roka ponúkanú zdravotnou poisťovňou Dôvera. Do grantového programu prihlásili svoje
projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života
ľudí. Aj tento raz sme podporili 16 z nich sumou
do 1 000 eur.
Do jarného kola grantového programu Dôvera
sa prihlásilo 66 žiadateľov, z ktorých väčšinu
tvorili mimovládne organizácie, školy, sociálne
a zdravotnícke zariadenia. Z nich sme vybrali
16, ktorým udelíme dotáciu v celkovej výške
14 000 eur. Tieto peniaze pomôžu danej komunite naštartovať svoj program zameraný na
podporu zdravia, prevencie, športu, liečby či
voľnočasových aktivít pre deti.
„Jarným kolom sme otvorili už piaty ročník
úspešného Grantového programu Dôvera. Niekoľkoročná tradícia a vyše 140 podporených
projektov nás utvrdili v tom, že to, čo robíme,
má zmysel. Dovolím si tvrdiť, že bez našej pomoci by mnohé zdraviu prospešné projekty
z dôvodu nedostatku financií nemohli vzniknúť,
prípadne pokračovať. Kvalitná liečba, moderné relaxačné metódy či terapie alebo športové
a zážitkové aktivity by mali byť dostupné pre
všetkých a o to sa aj týmto grantovým programom snažíme,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Projekt Háčkujeme cestičku do života vymyslela
skupina dám, ktoré spríjemňujú mamičkám
a ich predčasne narodeným deťom chvíle
strávené v nemocnici ručne vyrobenými
háčkovanými vecami.

Zámerom projektu Divínsky Boyard je zabezpečiť
väčšie možnosti pohybových aktivít pre deti
v prírode.
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Pre deti bolo
pripravené:
•
•

kopec zábavy a hry v detskom  kútiku
maľovanie na tvár

Čo ste mohli využiť
na Festivale zdravia?

Máj a jún sme strávili
na cestách s Festivalom
zdravia
Komplexnú diagnostiku tela, diagnostiku chodidiel či dermoporadenstvo mohli bezplatne využiť
obyvatelia 24 miest Slovenska. Každý, kto prišiel na Festival zdravia,
sa navyše mohol zapojiť do súťaže
o nový bicykel. Zaujímavosťou bolo
aj meranie hladiny stresu a zisťovanie krvnej
skupiny z kvapky krvi. Festival zdravia je jednou
z najväčších preventívnych akcií na Slovensku,
zorganizovali sme ju už po tretí raz.

12

l e t o 2 0 17

•
•
•
•
•
•
•

komplexnú diagnostika tela
zisťovanie krvnej skupiny a informácie
o darovaní krvi
rady, ako zvládať stres, od odborníkov,
ktorí zároveň zmerajú hladinu stresu
diagnostiku chodidiel a rady pre
správne držanie tela
dermoporadenstvo
poradenstvo o zdravotnom poistení
súťaž o jeden z 24 nových bicyklov

Téma zdravého životného
štýlu je medzi ľuďmi veľmi
populárna. Návodov, ako byť
zdravý, je mnoho a každý
z nich sa snaží nájsť recept,
ako prežiť plnohodnotný a zdravý život a cítiť sa
fit. Mnoho z toho, čo je potrebné vedieť
o prevencii a o zdravom životnom štýle, sa
návštevníci dozvedeli práve na Festivale
zdravia.
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Slnko a lieky

Nebezpečný mix pre kožu
Lieky a slnko sa nemusia
znášať
Svrbenie kože, začervenanie, opuchy, pľuzgiere.
Stačí aj malá prechádzka
po slnečnej pláži a je z vás
pacient v kožnej ambulancii. Bez riadneho oblečenia
chrániaceho pokožku sa
pekný slnečný deň môže
skončiť bolestivo.
Najmä ak užívate lieky, ktoré
zvyšujú citlivosť kože na
ultrafialové UV- A žiarenie.
Podráždená koža sa bráni
vytváraním protilátok, ktoré
poškodzujú kožné bunky,
koža začne nebezpečne
reagovať.
„Desiatky tisícov pacientov
na Slovensku ohrozuje v lete
kombinácia slnka a užívaných liekov. Ide najmä
o kardiakov, psychiatrických
pacientov, ale aj chorých,
užívajúcich antibiotiká,“ upozornila manažérka liekovej
politiky Dôvery PharmDr.
Monika Lainczová.
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Citlivú reakciu na slnečné
žiarenie možno očakávať aj
vtedy, ak ste pred opaľovaním
použili voňavku, umyli sa parfémovaným mydlom alebo
použili parfémovaný krém.
Keď slnko nie je lekár
Reakcie pokožky na slnko,
vyvolané vzájomnými účinkami liekov a slnečného
žiarenia (alebo žiarenia zo
solária), sa nazývajú fotosenzitivita. Tá môže vyvolať
fototoxickú alebo fotoalergickú reakciu.
Pacientov môže potrápiť
slnko nielen počas leta, ale
aj v zimných mesiacoch,
dokonca niektorí môžu byť
citliví aj na umelé svetlo interiérových lámp.
Ide aj o minúty
Niekedy stačí pár minút,
aby sa na koži pacienta objavila fototoxická reakcia:
pred slnečným žiarením
nechránená pokožka začne
červenať, objavia sa na nej

pľuzgiere, vyrážky, miestami
svrbenie alebo pigmentové
škvrny (hyperpigmentácia).
Ak si nedáte pozor opakovane, koža sa vám „zavďačí“
rýchlejším starnutím, a čo
je horšie, zvyšujete riziko
vzniku rakoviny kože.
Pobyt na priamom slnku by
mali zvážiť ľudia chorí na
srdce alebo psychiatrickí pacienti. Lieky, ktoré dlhodobo užívajú, môžu spôsobiť
spomínané vedľajšie účinky,
ako sú nepríjemné popáleniny, opuchy, vyrážky.
Zásah až do imunity
Menej časté sú fotoalergické
reakcie pokožky, o to väčšie
dopady majú na zdravie
pacienta. Tie už vyvoláva
zmena imunitného systému
zapríčinená práve reakciou
liekov na UV žiarenie. Svrbenie a ekzém alebo alergická kontaktná dermatitída
sa ukážu 24 až 72 hodín po
vystavení sa žiareniu. Objavia sa aj na tých miestach na
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vašom tele, ktoré ste slnku
nevystavovali.
Ak už vaše lieky spôsobili
alergickú reakciu vyvolanú imunitnou odpoveďou,
zníženie dávok liečiva nepomôže. Odborníci odporúčajú len dôslednú ochranu
pred slnkom.
Kto si má dávať pozor
Chemické látky v liekoch
a UV žiarenie sa vzájomne neznášajú pri viac než
300 druhoch liekov. Vyvolať môžu fototoxické aj
fotoalergické reakcie. Patria k nim hlavne antibiotiká, voľnopredajné lieky na
bolesť a zápaly, diuretiká, retinoidy, lieky proti plesniam
a na lieču srdcovo-cievnych
chorôb.
Srdciari do tieňa
Výskyt fotosenzitívnej reakcie sa v rôznych zdrojoch
uvádza u 30 až 50 percentách pacientov užívajúcich
antiarytmiká. Mierna citlivosť na svetlo môže pretrvať až do štyroch mesiacov
po vysadení lieku. Kožná
pigmentácia postupne vymizne, ale môže pretrvať aj
niekoľko rokov. Problémom
je nielen dávka lieku, ale aj
jeho dlhodobé užívanie.
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V Dôvere má antiarytmiká
predpísaných 12 500 poistencov.
Nebezpečnú reakciu môže
spôsobiť najmä liečivo amiodarón, ktoré sa často predpisuje vo vysokých dávkach
počas pobytu v nemocnici,
kde hospitalizovaní neprichádzajú do styku so
slnečným žiarením. Preto
by si pacienti po prepustení do domácej starostlivosti
mali dávať pozor na pobyt
na priamom slnku. Liek
s obsahom liečiva amiodarón užívalo vlani viac než
6-tisíc poistencov Dôvery,
v letných mesiacoch takmer
päťtisíc.
Jednou z najviac užívaných
skupín liekov sú statíny.
Lieky na úpravu cholesterolu v krvi spôsobujú fototoxické aj fotoalergické
reakcie. Ročne ich užíva až
100-tisíc poistencov Dôvery. Celkovo spotrebujú pol
milióna balení tabliet!
Aj iné diagnózy
Antidepresíva aj antiepileptiká zvyšujú citlivosť kože na
slnko. Výrobcovia v príbalových letákoch upozorňujú
na riziko vzniku fotosenzitívnej reakcie. U epileptikov
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sa aj bez ohľadu na užívané lieky odporúča vyhýbať
priamemu, ostrému slnku.
Voľnopredajné antidepresíva zase môžu obsahovať
zložku z ľubovníka bodkovaného. Ten môže vašu
pokožku zafarbiť nežiaducimi pigmentovými škvrnami.
Preto v lete pozor na čaje na
upokojenie či tabletky proti
nespavosti.
Antibiotiká a slnko? Zakázaná kombinácia
Najčastejšie vystríhajú lekári
pacientov pred pobytom na
slnku počas užívania takmer
všetkých antibiotík. Zápaly
močových ciest, horných dýchacích ciest, chlamýdiové
a mykoplazmové infekcie by
mali pacienti vyležať v tieni.
Antibiotiká zo skupín chinolónov, tetracyklínov
a s obsahom sulfónamidu
užívalo v období od mája
do septembra 2016 takmer
50-tisíc poistencov Dôvery. V roku 2016 užívalo
ciprofloxacín (chinolónová
skupina) viac ako 90-tisíc
poistencov Dôvery.
Pozor aj na voľnopredajné lieky
Protizápalové lieky s obsahom
ibuprofénu tiež dráždia našu

liečiva vo vašom lieku. Preto, ak je to možné, po konzultácii s lekárom môžete
upraviť dávku a znížiť riziko
reakcie. Ak to nie je možné,
myslite na správnu ochranu:
používajte opaľovacie
mlieka s vysokou ochranou
proti UVA žiareniu a špeciálne oblečenie chrániace
pred UV žiarením. Dôsledne
si prečítajte príbalový leták
k lieku, ktorý upozorňuje na
možné riziko fotosenzitívnej
reakcie.

pokožku. Podľa Národného
centra zdravotníckych informácií patria k najpredávanejším liekom, dostupným bez
receptu v lekárni. Ročne si
Slováci kúpia približne milión balení.
Koža môže nebezpečne reagovať vtedy, ak užívate prípravky proti bolesti kĺbov vo
forme gélu, náplasti či masti
s účinnou látkou diklofenak. V minulosti boli voľne
dostupné lieky s obsahom
ketoprofénu. „Ale práve
fotosenzitivitou spôsobené
kožné reakcie u mnohých

pacientov boli príčinou
prehodnotenia ich voľnej
dostupnosti a stali sa z nich
prípravky viazané na lekársky predpis,“ hovorí Monika
Lainczová.
Ak potrebujete ochrániť svoje kĺby, nechoďte na priame
slnko bez ochranného
odevu a krému s UVA/UVB
faktorom. Ak sa dá, zmeňte
si gél a vyberte iné liečivo.
Ako zvládnuť slnečné
lúče popri liečbe?
Výskyt fototoxickej reakcie
je ovplyvnený aj množstvom

Ochrániť sa pred nepríjemnými následkami pomôže
oblečenie alebo opaľovací
krém s vysokým ochranným
faktorom. Ale pozor, UVA
žiarenie dokáže prekonať aj
odev ušitý z ľahkých letných
materiálov, nezastaví ho ani
tabuľa skla. Spáliť sa preto
môžete aj v kancelárii, ak
sedíte pri okne alebo v aute,
kde na vás svieti.
Popálenie, svrbenie kože
ako reakciu na pobyt na
slnku môžete utíšiť bežne
dostupnými analgetikami
či chladiacimi krémami.
Vážnejšie postihnutie kože
si už vyžaduje návštevu
lekára. Svrbenie kože môžu
zjemniť antihistaminiká, neuľavia vám však úplne.

17

Téma

Téma

Ročné zúčtovanie
poistného za rok 2016
Ak ste boli našimi poistencami k 31. decembru 2016, ročné zúčtovanie poistného za
rok 2016 urobíme za vás. Poistenec ani jeho zamestnávateľ si ho sami robiť nemusia.
Ak ste sa stali našimi poistencami v januári tohto roku, ročné zúčtovanie za vás urobí
vaša predchádzajúca zdravotná poisťovňa.
Termín, dokedy musíme
stihnúť urobiť ročné zúčtovanie, je najneskôr do konca
septembra 2017, prípadne
do 31. októbra 2017 za tých
z vás, ktorí máte predĺženú
lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016.
Koho sa to týka
Ročné zúčtovanie urobíme
za vás, ak ste:

18

• z
 amestnanec, ktorý mal
v roku 2016 len jedného zamestnávateľa a váš
príjem v niektorom
mesiaci presiahol 4 290
eur, mali ste teda kolísavé
príjmy
• z amestnanec viacerých
zamestnávateľov, ak váš
mesačný príjem v úhrne
zo všetkých zamestnaní
presiahol sumu 4 290 eur,
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hoci jednotlivo ste mali
u každého zamestnávateľa príjem nižší ako táto
suma
• z amestnanec viacerých
zamestnávateľov, ak váš
príjem v každom mesiaci
presiahol výšku 4 290 eur
• zamestnanec s celoročným
príjmom do 6840 eur a ste
zamestnaný v pracovnom,
štátnozamestnaneckom,

služobnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu
(nie „dohodár“), a máte
nárok na odpočítateľnú
položku (suma odpočítateľnej položky za celý rok
2016 je najviac 4 560 eur)
• s amostatne zárobkovo
činná osoba (SZČO)
• mali príjem z kapitálového majetku alebo ostatný
príjem
• mali príjem z dividend.
Výsledok zúčtovania každému oznámime. V prípade preplatku oznámením o výsledku

ročného zúčtovania poistného
a v prípade nedoplatku výkazom nedoplatkov. A to buď
vášmu zamestnávateľovi, ak
ste boli uňho zamestnancom
nepretržite počas celého roka
2016 a ste uňho zamestnaný
až doteraz, alebo priamo vám,
ak ste mali v roku 2016 viacerých zamestnávateľov alebo
už v čase vykonania ročného zúčtovania pracujete
inde ako vlani. Prípadne ak
ste SZČO alebo ste mali príjmy z kapitálového majetku,
ostatné príjmy alebo príjmy
z dividend.

V prípade, že je váš preplatok vyšší ako 4,99 eura,
vrátime vám ho prevodom
na bankový účet alebo poštovým poukazom na adresu. Nedoplatok je splatný
do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
výkazu nedoplatkov (t. j. ak
nebudú podané námietky,
nedoplatok je splatný najneskôr do 60 dní odo dňa
doručenia výkazu nedoplatkov). Ak je nedoplatok
nižší ako päť eur, nemusíte
ho zaplatiť.
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Šikanovanie.
Čo môže urobiť
rodič?
Takmer 60 percent žiakov druhého stupňa základnej školy bolo podľa prieskumov niekedy
svedkami šikanovania. Každý tretí hovorí, že on
sám bol šikanovaný minimálne raz. Zdá sa, že
šikanovanie sa v školách vyskytuje často. Menej
sa o ňom hovorí a stále sa nerieši dosť efektívne. Mnohí odborníci ho pokladajú za sociálnu
patológiu či za poruchy správania. Novší pohľad šikanovanie definuje ako nežiaduci, avšak
prirodzený sociálny jav. Vzniká ako extrémne
vychýlenie dynamiky skupiny. Roly a procesy
v skupine vždy budú kolísať a vychyľovať sa,
záleží len na tom, či deti a dospelí dovolia javu
prerásť do devastujúceho zneužívania moci
v skupine, alebo zasiahnu včas a urobia z neho
pre deti výchovnú lekciu o vzťahoch. O tom, že
napokon dokážu napraviť vzťahy tak, aby boli zas
všetky deti v triede spokojné. Nové prístupy sa
zameriavajú na aktivizovanie”prihliadajúcich”,
ktorí pomôžu drobnými činmi predísť sociálnej
izolácii slabšieho dieťaťa. Učitelia i rodičia sú
však zodpovední za to, aby vedeli včas zasiahnuť
a starali sa aj o prevenciu.
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Moja dcéra Dominka (13) je už v tretej škole
šikanovaná. Sme z toho zúfalí. Nerozumiem,
prečo má takú smolu, že ju nikde v kolektíve
neberú. Veď je to šikovné dievča! Radka (42).
Zdá sa, že máte množstvo otázok a cítite nespravodlivosť. Je to pochopiteľné. Čo sa vlastne
pri šikanovaní deje? Pre deti je počas dospievania veľmi dôležité mať dobré miesto medzi
rovesníkmi, primeraný status, zapadnúť. V tejto
snahe urobia mladí neraz kadečo. Boj o moc
a popularitu sa môže vymknúť spod kontroly. Niekto môže podkopávať druhých, len aby
si zaistil lepšiu pozíciu,aby vynikol. Deje sa to
najmä tam, kde sú prítomné výrazné normy
a tlak na ich dodržiavanie, napríklad v športovej
škole, konzervatóriu a pod. Odlišnosť od noriem
často deťom slúži ako ospravedlňovanie sociálneho vylúčenia, avšak terčom útokov sa môže
stať ktokoľvek, pri kom sa agresorovi darí uspieť
a vyniknúť.
Na začiatku to mohla byť v Dominikinom prípade náhoda. Ale ak sa to opakuje, už to náhoda nie

je. Ako to? Šikanované dieťa obvykle cíti, že vo
vzťahoch zlyhalo. Je bezradné, zažíva bezmocnosť a ruinuje sa jeho sociálny sebaobraz. Vzniká
hlboká jazva v identite, podobne ako pri traume.
Samo seba vníma ako nehodné kamarátstiev,
menej si verí, je vzťahovačnejšie. Pokračuje
vnútorná viktimizácia, teda dieťa samo seba
vníma ako obeť a aj v nových vzťahoch cez ten
filter vyhodnocuje správanie, a tým sa, žiaľ, neskôr samé pričiní o nerovnocenné vzťahy.
V terapeutickej praxi sa stretnem aj s trvaním
role obete od základnej školy cez maturitu
až po pracovný tím. Ak deti nezažijú dobré
doriešenie šikanovania a zážitok iných fungujúcich vzťahov, stále si nesú výrazne vryté vzorce
mocenského správania. Týka sa to nielen obetí,
ale aj agresora a jeho pozície uplatňovania moci,
ktorej nie sú nastavované hranice. Najviac preto
možno odporúčať v spolupráci so školou a psychológom napraviť vzťahy tam, kde sa pokazili. Ak je šikanovanie rozšírené príliš a škola ho
nerieši účinne, môže byť rozumným riešením
prestúpiť do iného kolektívu. To však samo
o sebe nestačí. Nevyhnutné je, aby sa identita
”obete a zlyhania” mohla zmeniť na identitu
“zaslúžim si a viem mať pekné rešpektujúce
vzťahy s rovesníkmi”. Pri opakovanom šikanovaní odporúčam využiť psychoterapiu. Podporte
Dominiku, aby našla dobré skúsenosti v ďalších
skupinách (v susedstve, v krúžku). Teraz sa možno cíti už veľmi neisto. Pomôžte jej uvedomiť
si jej konkrétne talenty a zručnosti, najmä tie
sociálne. Je potrebné poukazovať na to slovne:
„Vidíš, ako sa s tebou Zuzka z tanečnej rada hrá?
Asi sa jej na tebe niečo páči. Čo? V triede to zrejme nevidia, ale ty máš na skutočné kamarátstva
talent. So Zuzkou sa predsa kamarátite roky.
Kto v triede v tebe ten talent vidí? A kto by ešte
mohol? Ako to v triede zistia? Čo môžeš urobiť, aby si to v triede všimli?” Školský psychológ

a učiteľ môžu takto ošetrovať identitu kedysi
šikanovaného dieťaťa v práci s triedou.
Od iných rodičov počúvam o šikanovaní.
My zatiaľ nič také neriešime, ale možno je
dobre spraviť niečo v predstihu. Ako syna
pripraviť? Mária (33), Miško (6).
Rozmýšľate rozumne. Základom je vzor rešpektujúcich vzťahov v rodine a v skorých kamarátstvach. Odporúčam deťom šikanovanie v bezpečnej atmosfére predstaviť. Rozprávať sa doma
o tom, ako to medzi deťmi chodí. Že sa niektoré
vedia pekne hrať, ale niekedy sú deti aj poriadni
loptoši. Že je to v poriadku, ale keď sa prekročí
hranica a dieťaťu to očividne ubližuje, tak to
už v poriadku nie je a vtedy môže chlapček či
dievčatko trpieť. Rodič môže priniesť vlastné
zážitky a postrehy z detstva. Doplniť ich treba
dobrým doriešením, ponaučením a konkrétnymi stratégiami. Uistite dieťa, že je dobrý krok
povedať o trápení rodičovi a učiteľovi, ale že veľa
vie spraviť aj ono svojou priateľskosťou. Dieťa
neveďte ku konfrontácii s agresorom v prípadoch, že bude svedkom ubližovania. Naopak,
skôr k empatizovaniu a pomoci: „Ako sa asi cíti
chlapček, ak sa z neho vkuse smejú? To sa ani
tebe nepáči, však? Čo pomáha tebe, keď si smutný z kamarátstiev? Možno keď iné dieťa za tebou
príde a usmeje sa, niečo milé povie a ponúkne ti,
že sa bude s tebou hrať… Keď budeš vidieť, že sa
niekto v triede trápi, skús ho tiež tak podporiť. Je
to veľmi dôležité. Môžeš povedať aj spolužiakom,
že sa postaráte o to, aby v triede nikto nebol sám.”

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.

21

Podporujeme

Podporujeme

Najlepším medikom sa stal
Filip Olekšák z Levoče
Dominovali študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Väčšina finalistov
plánuje po skončení štúdia ostať pôsobiť na Slovensku.
Víťazom tretieho ročníka
súťaže Medik roka 2017 sa
stal 24-ročný Filip Olekšák
z Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine. Sieť nemocníc
Svet zdravia spoločne s partnermi v januári 2017 vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých
lekárskych fakúlt. Budúci
lekári v odbore všeobecné
lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje nielen
teoretické, ale aj praktické poznatky a skúsenosti. Vo spišskonovoveskej nemocnici sa
konalo finálové sústredenie,
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na ktorom 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia
v praktických podmienkach
skutočnej nemocnice. V rámci praktických medicínskych
workshopov si finalisti vyskúšali základy laparoskopie,
kardiopulmonálnu resuscitáciu, triáž na urgentnom
príjme a intraoseálny prístup.
Z nemedicínskych oblastí
sa budúci lekári zoznámili
s ekonomickým riadením
nemocnice, fungovaním
zdravotného poistenia
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a s princípmi komunikácie
s pacientom. Súťaž opäť ukázala, že študenti lekárskych
fakúlt by uvítali viac praktických skúseností a možnosť
získania poznatkov z nemedicínskych oblastí už počas
štúdia. Všetci finalisti získali
od Sveta zdravia ponuku
garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na
oddelení podľa vlastného
výberu.
„Z prvého miesta som neuveriteľne prekvapený a súčasne
šťastný. Tento víkend pre mňa

predstavoval veľkú skúsenosť.
Najťažšia bola pre mňa resuscitácia a najviac ma bavila
simulácia laparoskopickej
operácie. O chvíľu ma čakajú
štátnice a po nich by som sa
rád venoval pediatrii v jednej
zo slovenských nemocníc.
Zahraničie som si už vyskúšal,
ale doma je doma,“ zdôraznil
Filip Olekšák, víťaz tretieho
ročníka súťaže Medik roka
2017.
Finálové medicínske
workshopy:
•	základy laparoskopie (Finalisti si prakticky vyskúšali miniinvazívne operačné
metódy. Ich cieľom bolo
v simulovanej brušnej dutine nájsť presnú štruktúru
a cielene uskutočniť sekčný
výkon. )
•	kardiopulmonálna resuscitácia (úlohou finalistov
bol zachrániť život: presne
cieleným Heimlichovým
manévrom odstrániť prekážku v dýchacích cestách

a následne simulovať prácu
záchranára v teréne s využitím defibrilátora a vitálnych liekov.)
• intraoseálny prístup (Finalisti sa učili zaviesť katéter
pre prívod tekutín a liekov
priamo do kostnej drene.)
• triáž na urgentnom príjme
novej generácie (Finalisti
sa zoznámili s organizáciou
práce na urgentnom príjme. Triážovali čiže triedili
pacientov podľa závažnosti
stavu. Ich úlohou bolo tiež
správne zhodnotiť EKG
a rozhodnúť o ďalšom diagnostickom a liečebnom postupe v prvých minútach.)
Na prvom mieste sa umiestnil Filip Olekšák (Levoča),
24-ročný študent 6. ročníka na Jesseniovej lekárskej
fakulte UK v Martine. Získal hlavnú finančnú výhru
3 000 €. Na druhom mieste
sa umiestnila Zuzana Horváthová (Galanta), 24-ročná študentka 6. ročníka na

Jesseniovej lekárskej fakulte
UK v Martine. Tretie miesto
obsadil Ján Sýkora (Košice),
23-ročný študent 5. ročníka
na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.
V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera o najlepšieho medika inovátora
vyhrala Veronika Kissiová
(Michalovce) z 5. ročníka na
Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Získala finančnú výhru
1 000 eur.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť
Svet zdravia v spolupráci
s generálnym partnerom
súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Odbornými partnermi sú: Lekárska
fakulta UK v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta
UK Martine, Lekárska fakulta SZU v Bratislave, Lekárska
fakulta UPJŠ v Košiciach.
Viac informácií nájdete na
www.medikroka.sk.
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Pomáhame

Pre deti

Spustili sme nový
web pre diabetikov
V polovici mája sme spustili novú webovú stránku - www.dovera.sk/cukrovka/.
Ponúka množstvo dôležitých informácií
pre zvládnutie cukrovky, ako aj praktické
rady pre diabetikov a ich blízkych. Taktiež
si tam záujemcovia nájdu príbehy diabetikov, ktorých životy sťažuje diagnóza diabetes mellitus. V sekcii
nazvanej Starostlivosť a príspevky sa diabetici dozvedia všetko

o nároku diabetika na kompenzácie súvisiace s diabetom. Pravidelne budeme
poskytovať aj informácie o prebiehajúcich
akciách, pravidelných novinkách, výskumoch a zaujímavostiach týkajúcich sa
diabetu a jeho liečby.

Pre koho je web určený?
•
•
•

diabetici registrovaní v programe
DôveraPomáha diabetikom
rodinní príslušníci diabetikov
široká verejnosť

INVERZNÁ PODOBA
PRODUKTOVÉHO LOGA
CMYK: C 0 %, M 0 %, Y 0 %, K 100 %
RGB: R 0, G 0, B 0
HEX: 000000
Pantone: Process Black C

Ďakujeme za vašu pomoc

Inverzná podoba produktového loga umožňuje
použitie v prípade, že okolnosti nedovoľujú využitie plnofarebnej verzie. Ide o prípady, keď sú podklady farebne kontrastujúceho charakteru a použitie farebného loga by znížilo jeho rozpoznateľnosť
a čitateľnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí vyplnili dotazník z minulého čísla. Pýtali sme sa, ako vylepšiť nás časopis, aby bol pre
vás zaujímavejší. Dostali sme mnoho odpovedí, ktoré sú pre nás užitočné, a veríme, že sa nám vaše priania
podarí pretaviť do reality. Odmenou za vyplnený dotazník bol balíček praktických vecí od Dôvery, ktorý získala
pani Viktória Šusteková z Trenčína.
28
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Produktové logo
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Produktové logo

CMYK: C 100 %, M 72 %, Y 0 %, K 32 %
RGB: R 0, G 60, B 120
HEX: 003479
Pantone: Pantone 281 C
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recept

Tajnička
Pomôcky:
Lionel, irade,
Troger, moa,
orada, anas

Mládza

Samička
srnca

Vyhynutý
pštrosovitý vták

Striebro
(zn.)

1. časť
tajničky

Sultánov
príkaz

Turci (zastar.)
Rakúsky maliar
18. st.
Návod
Autor:
Jozef Blaho

Prudko
postrčila

2. časť
tajničky

EČV Žiliny

Úder (hovor.)
Pomoc (hovor.)

Vpíjala

Ovocná
záhrada

Z pravej strany
(prísl.)

Hummus s cviklou

Zvratné
zámeno
Sánky

Morská ryba
Porozdávala
Časti chotárov
(hist.)

Otcova sestra

Hummus už dnes pozná asi každý. Nie všetkým
„šmakuje“, hoci by sme si ho radi dopriali už len
pre jeho vysoký obsah železa, vitamínu C, kyseliny listovej a vitamínu B6. Niekedy však stačí
zvoliť správnu kombináciu s inými surovinami,
ako je napríklad červená repa. A pochúťka je
na svete.
Potrebujeme:
• 1 plechovku cíceru
• 2 menšie uvarené červené repy
• 1 strúčik cesnaku
• 1 ČL sezamového oleja
• 1 ČL citrónovej šťavy
• soľ, mletú rascu podľa chuti
• olivový olej
Postup:
1.	Cícer z plechovky opláchneme pod tečúcou
vodou. Uvarenú cviklu nakrájame na menšie
kúsky.
2.	C ícer s cviklou dáme do mixéra, pridáme strúčik cesnaku, citrónovú šťavu
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a sezamový olej. Všetko dobre rozmixujeme.
3.	Podľa chuti posolíme a okoreníme mletou
rascou ( stačí necelá 1 ČL soli a 1/2 ČL mletej
rasce).
4.	Ak by bola konzistencia hummusu veľmi
hustá, pridáme ešte olivový olej.
Tip 1: Hummus podávame ozdobený
nasekanými bylinkami (napríklad čerstvý
medvedí cesnak), posypaný sezamovými semienkami a pokvapkaný olivovým
olejom. Odporúčame vyskúšať aj  guľôčky
granátového jablka. Tie hummus príjemne
osviežia.
Tip 2: Hummus môžete použiť ako nátierku
alebo ako dip na namáčanie rôznej zeleniny.
Môžete ho však podávať aj ako prílohu k iným
hlavným jedlám, pokojne aj k mäsu alebo falafelu.
Viac chutných receptov na www.inspiracie.sk.

Vylučovala
po kvapkách
(kniž.)

Skratka doktora

Žltokvetá
bylina

Francúzsky
člen

Jazero v Mali

Skratka adresy

Starorímska
minca

Ihličnatý strom

Lekár,
po nemecky

Lebo (bás.)

Izbová rastlina

Buničina

Pohovka
(zastar.)

Kačica (zool.)

Produkt včiel
Centiliter (zn.)

Mesto v Bolívii

Literárne listy

Parafa anonyma

Anglické
mužské meno

Údolie,
po nemecky

Metropola
Angoly

Lovkyňa perál

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla je: Uložte si číslo a poraďte sa kedykoľvek. Víťazom je pán Ján Poliak zo Zvolena.
Znenie novej tajničky nám zasielajte najneskôr do konca augusta 2017 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.
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200 EUR PRE KAŽDÉHO Z RODINY*
Pre vaše zdravie robíme ešte viac a doplatky za lieky a dietetické potraviny na predpis preplácame našim poistencom do 18. roku veku, ich matkám a otcom poisteným
v Dôvere až do výšky 200 eur.

Výhoda sa týka napríklad:
často predpisovaných liekov, viacerých antibiotík, liekov proti alergiám, dietetických potravín
(teda aj umelého mlieka) a očkovacích látok proti vírusu HPV u dievčat v 13. roku veku.
200 €

nárok na vrátenie doplatku vo výške 200 eur má dieťa do dovŕšenia 18. roku veku, jeho matka
a otec. Podmienkou je poistenie v zdravotnej poisťovni Dôvera.
žiadosť o preplatenie môžete podať kedykoľvek, keď nazbieraná suma presiahne 3 eurá,
prostredníctvom Elektronickej pobočky, ktorá je zadarmo pre každého poistenca.
peniaze vám budeme preplácať výhradne prostredníctvom bankového prevodu na váš účet,
ktorého správnosť vždy potvrdíte v žiadosti.
stav vášho konta priebežne aktualizujeme. Vždy si viete pozrieť, na akú sumu máte nárok
a koľko vám ešte zostáva.
ak máte viac detí spĺňajúcich podmienky, doplatky do 200 eur vrátime každému z nich.

*Bližšie informácie a kompletné kritériá na preplatenie doplatkov poistenca za lieky a dietetické potraviny na predpis
nájdete na www.dovera.sk. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., si vyhradzuje právo na zmeny.

Zákaznícka linka
0850 850 850

