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Dlžníci na webe
Neplatiči nemajú nárok
na odkladnú zdravotnú
starostlivosť

Poznáme
víťazné
nemocnice
Zostavili sme rebríček
slovenských nemocníc
a top oddelení

Vítame
nových
poistencov
Od roku 2012
narastieme,
najviac zo všetkých
zdravotných
poisťovní
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Vedeli ste, že...
... švédsky spisovateľ John Virapen,
ktorý na slovenský trh vlani uviedol knihu
Nežiaduci účinok: Smrť (2010), prichádza
s jej voľným pokračovaním? Publikácia
s názvom Kult liekov vyšla u nás
30. októbra. John Virapen ju 3. novembra
pokrstil na Medzinárodnom knižnom
veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe.
Ako zverejnila tlačová agentúra SITA,
John Virapen pracoval vo farmaceutickom
priemysle viac ako 35 rokov. Bývalý
riaditeľ švédskej pobočky farmaceutického
koncernu Eli Lilly & Company v knihe
Nežiaduci účinok: Smrť (2010) opisuje
údajnú korupciu vo farmaceutickom
priemysle. V jej voľnom pokračovaní
čitateľom rozpovie viac o tom, ako
po užití liekov, za ktorými stáli obrovské
peniaze, zomierali ľudia, no napriek
tomu museli na trh. Svoje názory opisuje
aj prostredníctvom príbehov pacientov,
ktorí dôverovali lekárom a zaplatili za to
životom. Farmaceutické spoločnosti podľa
Virapena zneužívajú dôveru chorých na to,
aby dosiahli ich závislosť.
... do konca januára sa môžete dať
bezplatne zaočkovať vakcínou proti
chrípke? Očkovaciu vakcínu vám predpíše
zmluvný všeobecný lekár pre deti alebo
pre dospelých. Po vakcínu si stačí zájsť
s receptom do lekárne. Zaočkovať
sa dajte následne u svojho
všeobecného lekára.

www.dovera.sk
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Milí čitatelia,
som rád, že do budúceho roka vstupujeme ako
zdravotná poisťovňa, ktorá v roku 2011 získala
najviac poistencov. Potvrdzujú to aj oficiálne
čísla od Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou – najviac prihlášok prijala zdravotná poisťovňa DÔVERA. Teší ma nielen to, že
si nás vybralo takmer 90-tisíc poistencov meniacich zdravotnú poisťovňu, ale aj to, že sme boli
voľbou číslo jeden aj pre rodičov a ich takmer
20-tisíc bábätiek narodených v tomto roku. Sme
zdravotná poisťovňa, ktorej ľudia veria.
Logicky stojíme pred úlohou splniť očakávania
našich súčasných aj nových poistencov a stáť
pri nich vždy, keď to budú potrebovať. Vstupujeme do roka, v ktorom nebudú mať všetky
otázky jasné odpovede. Čakajú nás predčasné
parlamentné voľby, hrozí druhá vlna krízy, ekonomické vyhliadky sú neisté. Napriek tomu, či
práve preto sa dôsledne pripravujeme, aby sme

mali dosť financií na zdravotnú starostlivosť, aby
sme dôsledne vyberali kvalitných a efektívnych
lekárov, aby sme skvalitňovali náš servis a pre
poistencov mali čoraz bohatšiu ponuku nadštandardných služieb a benefitov. Verím, že sa
nám to bude aj naďalej dariť a že popri všetkom
nám zostanú, tak ako každý rok, peniaze aj
na verejno-prospešné aktivity a pomoc slabším.
Verím, že v roku 2012 budete vy aj vaši blízki
zdraví. Ak nie, bude tu vaša zdravotná poisťovňa. Prajem vám veľa zdravia, šťastia a lásky.

JUDr. Martin Šimun
predseda predstavenstva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
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Vitajte medzi nami
Rodina poistencov DÔVERY sa od januára rozrastie o viac ako
88-tisíc nových poistencov, ktorí sa rozhodli zmeniť svoju doterajšiu
poisťovňu a „prestúpiť“ do DÔVERY. Najväčšia súkromná poisťovňa
na Slovensku sa tak teší z najväčšieho prírastku klientov v rámci
všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku.
Z pohľadu záujmu o zmenu je tento prírastok
v porovnaní s minulým rokom takmer trojnásobný.
A číslo 88-tisíc nie je zďaleka konečné. „Okrem
záujmu stať sa naším poistencom od prvého
januára k nám prichádzajú prihlášky nových poistencov aj v priebehu roka. Záujem o DÔVERU
je naozaj veľký. Do októbra si podalo prihlášku
celkovo vyše 123-tisíc poistencov,“ hovorí manažér odboru starostlivosti o klientov Boris Szabó.
Okrem tých, ktorí sa rozhodli prestúpiť k nám
z iných poisťovní, sú to aj noví poistenci (novorodenci a ľudia prichádzajúci zo zahraničia).
Definitívne čísla prírastku klientov zatiaľ nie sú
konečné. Odzrkadľujú len stav ku koncu októbra.

Mimoriadne úspešný rok
„Tohtoročné výsledky sú pre DÔVERU mimoriadne úspešné. A to vďaka našej snahe poskytovať poistencom kvalitnú zdravotnú starostlivosť
a služby na úrovni,“ hovorí manažér odboru
predaja zdravotného poistenia Daniel Pisarčík.
A kto sú naši noví klienti? Z počtu poistencov,
ktorí si do konca septembra podali prihlášku
do zdravotnej poisťovne DÔVERA, tvoria ekonomicky neaktívni (najmä deti, dôchodcovia,
nezamestnaní, matky na materskej) dve tretiny
nových klientov. Pritom už v súčasnosti majú
v kmeni DÔVERY ekonomicky neaktívni poistenci prevahu. Z 1,4 milióna ich je až 60 %.
Práve starostlivosť o ekonomicky neaktívnych,
predovšetkým deti do 1 roka a starých ľudí, je
nákladovo najnáročnejšia.
Nahláste zmeny
Ak ste si k 30. septembru podali prihlášku
do novej zdravotnej poisťovne, nezabudnite túto
zmenu nahlásiť vášmu ošetrujúcemu lekárovi
a zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára
2012. Lekár túto informáciu potrebuje preto, aby
vedel, ktorej zdravotnej poisťovni má vyúčtovať
sumu za starostlivosť o vás. A zamestnávateľa
zaujíma, kam treba odviesť peniaze na preddavky na poistné. Ak si platíte odvody sami,
nezabudnite zmeniť číslo účtu na prevodnom
príkaze do banky. Informácie o číslach účtov

nájdete v článku na strane 10.

Nadštandard
viete, čo ponúkame?
Ak ste si tento rok podali prihlášku do DÔVERY, od budúceho roka môžete
využívať tak ako naši súčasní poistenci nadštandardné produkty, ktoré
poskytujeme nad rámec zákona, a ďalšie služby a výhody k tomu.
O zdravie našich poistencov sa snažíme starať
aj nad rámec, ktorý nám ustanovuje zákon. Uvedomujeme si, že prevencia je jedným z najdôležitejších prvkov v starostlivosti o zdravie. Preto
máme pre našich poistencov pripravené rôzne
očkovania a produkty v oblasti prevencie.
Ochránime proti chrípke aj žltačke
V sychravom jesennom počasí môžete využiť
očkovanie proti chrípke, ktoré poskytujeme

všetkým poistencom zdarma. V  plnej výške
hradíme poistencom od 2 rokov aj vakcínu proti
pneumokokovým infekciám, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc, zápal mozgových blán a ďalšie
závažné ochorenia. Ak chcete seba a svoje deti
chrániť pred vírusovou hepatitídou, v DÔVERE
dostanete až 50 % zľavu z ceny kombinovanej
vakcíny proti hepatitíde A a B. Nemenej nebezpečná ako hepatitída je kliešťová encefalitída.
Najväčším prenášačom vírusov sú kliešte. 
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Ak radi trávite svoj voľný čas v prírode, možno by
ste mali zvážiť očkovanie proti tomuto ochoreniu.
DÔVERA uhradí deťom aj dospelým v plnej sume
poslednú z troch dávok očkovacej látky. Prispievame tiež na očkovanie proti vírusu HPV, ktorý
môže spôsobovať rakovinu krčka maternice.
Prevencia je dôležitá
Mamografické vyšetrenie je dôležitou súčasťou
prevencie pred rakovinou prsníkov. Všetkým
našim poistenkám vo veku 40 – 69 rokov zabezpečujeme toto vyšetrenie už do 10 pracovných dní od objednania. Objednanie je rýchle
a jednoduché – napríklad prostredníctvom
Zákazníckej linky 0850 850 850. Pre všetkých
poistencov vo veku 30 – 60 rokov máme pripravený preventívny program Zdravé srdce. Je
zameraný na včasné odhalenie rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení a poskytujú ho vybraní
všeobecní lekári ako súčasť preventívnej prehliadky. Zoznam našich zmluvných lekárov, ktorí
tento program poskytujú, nájdete na webstránke
dovera.sk. Snažíte sa odnaučiť fajčiť? Prispejeme vám sumou 33,19 eura na liek proti odvykaniu od fajčenia. Podmienkou je absolvovanie
programu Zdravé srdce.
Ak radi pomáhate druhým a bezplatne darujete
krv, získate od nás vitamíny zdarma. Vyzdvihnúť si ich môžete v ktorejkoľvek pobočke po predložení dokladu o darovaní krvi.
Niečo pre mamičky
Ak sa vám práve narodilo dieťatko, určite by ste
ocenili, ak by ste formálne záležitosti týkajúce sa
poistenia dieťaťa mohli vybaviť komfortne, napríklad bez osobnej návštevy pobočky. V DÔVERE
vám to umožníme – náš odborník príde za vami
domov, keď to vám vyhovuje, poskytne všetky
potrebné informácie o poistení a v prípade
záujmu vaše dieťatko aj hneď poistí.Pre novopečených rodičov máme pripravený aj malý darček

www.dovera.sk

– Baby kufrík, ktorý obsahuje množstvo milých
drobností – dojčenskú fľašku, vzorky značkovej
kozmetiky, knihu Naše dieťatko či poukážku
na 33% zľavu na nákup monitora dychu dieťaťa.
Online poradňa pre mamičky je ďalšia naša
služba, ktorú môžete využiť, ak sa potrebujete
poradiť s pediatrom v otázkach zdravia vášho
dieťaťa. Stačí napísať na e-mailovú adresu
poradna@dovera.sk.
Moderná a komfortná liečba
Zdravotná poisťovňa Dôvera podporuje rozvoj
moderných liečebných postupov a jednodňovú
ambulantnú starostlivosť na Slovensku. Vo svete
je tento trend bežný, u nás sa stále len rozvíja.
Pričom prináša mnohé výhody predovšetkým
pre pacienta – je to rýchle a komfortné riešenie
jeho zdravotného problému pri zachovaní kvality ošetrenia, pričom je výrazne znížené riziko
nemocničnej infekcie. Naša zdravotná poisťovňa
postupne rozširuje sieť zmluvných zdravotníckych
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zariadení, ktoré jednodňovú ambulantnú starostlivosť poskytujú. V súčasnosti máme uzatvorené
zmluvy s viac ako 100 zdravotníckymi zariadeniami s týmto typom ošetrenia v rámci celého
Slovenska.
Už poznáte Výhody do DÔVERY?
Iba naši poistenci môžu využívať jedinečný program zliav a benefitov VÝHODY
OD DÔVERY. V programe nájdete výrazné
zľavy na produkty a služby prioritne zamerané
na zdravie a zdravý životný štýl. Ak je u nás
poistená celá vaša rodina, zľavy môžu byť až
dvojnásobné! Využiť môžete napríklad cenovo
zvýhodnenú preventívnu prehliadku v súkromných poliklinikách ProCare v Bratislave, Nitre
a Košiciach. V kúpeľoch v Piešťanoch, Turčianskych Tepliciach, Kováčovej a Lúčkach vás čakajú
zľavy až do 20 % na vybrané pobyty, v ďalších
slovenských kúpeľoch sú to zľavy do výšky
10 %. Až 30 % zľavy na vybrané okuliare, okuliarové rámy či šošovky nájdete v obchodnej sieti
ďalšieho nášho partnera – spoločnosti Očná
optika. V lekárňach Dr. Max získate zľavu 30 %
na vybrané produkty – vápnik, horčík, zinok
a rybí olej.
V programe VÝHODY OD DOVERY nájdete
ďalších partnerov, u ktorých môžete vďaka
programu nakupovať výrazne lacnejšie.
Do programu je potrebné sa zaregistrovať –
registrácia je veľmi jednoduchá a nezaberie
vám viac ako pár minút na webstránke vyhody.
dovera.sk. S registráciou vám pomôžu aj kolegovia na Zákazníckej linke 0850 850 850
alebo v pobočkách.
Poradenstvo a servis
Ak potrebujete poradiť s otázkami, ktoré sa
týkajú zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, poistenia v zahraničí či platby poistného, sme pripravení vám pomôcť. Na celom

Slovensku nájdete 74 našich pobočiek
v každom regióne, kontaktovať nás môžete
aj telefonicky na nonstop Zákazníckej linke
0850 850 850 alebo nám môžete napísať
na e-mailovú adresu info@dovera.sk. Pokiaľ
chcete šetriť svoj čas a komunikovať s nami
skutočne pohodlne, potom určite využite našu
službu Elektronická pobočka.
Elektronická komunikácia
Či už ste naším poistencom ako fyzická osoba
alebo ste živnostník, Elektronická pobočka pre
vás predstavuje rýchly, bezpečný a pohodlný
prístup k informáciám v zdravotnej poisťovni.
V Elektronickej pobočke nájdete napríklad prístup k údajom o zdravotnej starostlivosti, ktorá
vám bola poskytnutá – prehľad o výkonoch,
ktoré ste u svojho lekára absolvovali, o poskytnutých liekoch, absolvovaných preventívnych prehliadkach. Nájdete tu tiež celkovú sumu výdavkov za vám poskytnutú zdravotnú starostlivosť
a informáciu, koľko ste mohli ušetriť, ak by ste si
v lekárni vybrali generický liek.
Elektronická pobočka však nie je len informačný
zdroj. Môžete v nej jednoducho a rýchlo, bez
toho, aby ste museli osobne navštíviť pobočku,
zmeniť svoje osobné údaje, opätovne požiadať o vystavenie preukazu poistenca v prípade
straty či krádeže alebo oznámiť zmenu platenia
poistného. Môžete si tiež aktivovať službu SMS
preventívna pripomienka, prostredníctvom ktorej vás budeme informovať o blížiacom sa termíne vašej preventívnej prehliadky u všeobecného lekára, stomatológa alebo gynekológa.
Zamestnávatelia môžu cez Elektronickú
pobočku odoslať mesačné výkazy aj hromadné oznámenia, k dispozícii majú ich kompletný prehľad a archív, rovnako tak upozornenia na chybné alebo nedodané doklady.
Ak vás výhody elektronickej komunikácie zaujali, zaregistrujte sa na www.dovera.sk.
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Zisťovali sme
vašu krvnú skupinu
Aj viac ako hodinu boli ľudia ochotní stáť v rade na zistenie svojej
krvnej skupiny. Nie však u lekára, ale v obchodných centrách, kde sa
konal unikátny projekt pod názvom Si nula alebo béčko? Pre nás si
to najdôležitejšie. Zorganizovala ho DÔVERA spolu so Slovenským
Červeným krížom a laboratóriami Alpha Medical v septembri
v trinástich mestách na Slovensku.
„Cieľom bolo vzbudiť v ľuďoch chuť darovať
krv a dozvedieť sa niečo o svojej krvnej skupine,“
hovorí koordinátorka projektu Monika Šimunová. Pre veľký záujem sa v obchodných centrách tvorili skutočne dlhé rady. „Svedčí to o tom,
že ľudia naozaj nepoznajú základnú informáciu o sebe – akú majú krvnú skupinu. Sme radi,
že sme im takto jednoducho mohli pomôcť,“
dodáva M. Šimunová.

Stačilo pritom málo. Prítomné laborantky
z Alpha Medicalu odobrali záujemcovi kvapku
krvi z prsta a za desať minút sa dostavil výsledok. Počas čakania na svoju skupinu ľudia
vypĺňali dotazník. „Pýtali sme sa ich, aké jedlá
preferujú, či radi športujú a ako trávia voľný čas.
Výsledky tohto unikátneho prieskumu Slovákov
podľa krvných skupín už čoskoro zverejníme,“
hovorí M. Šimunová. Do ankety aj do zisťova-
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nia krvných skupín sa zapojilo viac ako dvetisíc
záujemcov. Okrem dobrého pocitu zo zistenia
výsledku si odnášali aj náramok s označením
svojej krvnej skupiny. Zážitkom pre mnohých
bolo podujatie v bratislavskom Poluse, na ktorom laborantkám pomáhali aj herci zo známeho televízneho seriálu TV Markíza Ordinácia v ružovej záhrade.
Všetkým návštevníkom boli k dispozícii dobrovoľníci z územných spolkov Slovenského
Červeného kríža. Poskytovali im informácie
o darcovstve a priebehu darovania. Na akcii sa
dozvedeli aj detaily o možnosti, ako podporiť
darcovstvo na Slovensku – kúpou trička s logom
svojej krvnej skupiny. Tričká predáva e-shop
kompot.sk. Výťažok z predaja putuje práve Slovenskému Červenému krížu.
Zakúpiť si ich môžete prostredníctvom webovej
stránky www.kompot .sk alebo ak navštívite

domovskú stránku projektu www.mojakrvnaskupina.sk. Stránka má už 18 500 návštevníkov, zaradených vo svojich krvných skupinách
na Facebooku. Vďaka tejto stránke môžete
spoznať ľudí rovnakej krvnej skupiny, dozvedieť
sa o svojej krvi niečo nové alebo položiť otázku

doktorke hematologičke.

Čo sa dozviete z www.mojakrvnaskupina.sk
Ešte nie ste na Facebooku vo svojej krvnej skupine? Stačí, ak kliknete na www.mojakrvnaskupina.sk
a stanete sa fanúšikom vašej krvnej skupiny na Facebooku. Na stránkach funguje aj poradňa.
Vyberáme pre vás z nej najzaujímavejšie otázky a odpovede:
Môžem darovať krv,
keď už dlhšie dojčím dieťa, som
zdravá a dobre sa cítim?
Nie, počas dojčenia mamičky krv
darovať nemôžu. Ich organizmus
je plne vyťažený tvorbou mlieka.
Darovanie krvi predstavuje vysokú
záťaž na organizmus dojčiacej matky.
Často majú dojčiace matky nižšiu
hladinu železa a vápnika, hlavne
po dlhodobom dojčení. Krv môžete
darovať po ukončení dojčenia.
Môžu darovať krv aj tehotné ženy?
Nie. Tehotenstvo predstavuje veľkú
záťaž na organizmus ženy. Navyše,
v tele ženy prebiehajú špecifické
imunologické reakcie, ktoré nie sú

vhodné pre darcovstvo.
Môžem darovať krv, ak som
prekonal infekčnú mononukleózu?
Áno, ak od ochorenia ubehli dva roky
a ste zdravý a nemáte iné ťažkosti.
Ako dlho po operácii krčných
mandlí môžem darovať krv?
Krv darovať môžete pol roka
od operácie.
Som dva dni po očkovaní proti
chrípke, kedy môžem najskôr
darovať krv?
Najskôr týždeň po očkovaní, ak sa
u vás nevyvinie ochorenie a budete
úplne zdravá.

Už dlhší čas ma trápi kašeľ,
no všetky výsledky u doktorky sú
v poriadku. Môžem darovať krv?
Zatiaľ určite nie. Diagnostika býva
niekedy dlhá, je dobré si počkať
na výsledky a darovať krv, až keď
máte 100 % istotu, že ste zdravá.
Ešte stále platí zákaz darovania krvi,
ak bol človek do roku 1996 aspoň
pol roka vo Veľkej Británii, kvôli
možnej nákaze CreutzfeldovouJakobovou chorobou?
Áno, toto obmedzenie stále platí.
Ochorenie sa stále nemuselo prejaviť,
takže darovať krv nie je u nás možné.
Inkubačná doba ochorenia je 6
mesiacov až 40 rokov.
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Neplatičov lekári
ošetria len akútne
Zdravotné poisťovne majú povinnosť zverejňovať svojich dlžníkov
na webe. Tí okrem zverejnenia riskujú aj to, že im lekári pomôžu iba
v akútnom prípade – mnohí dlžníci totiž podľa platných zákonov
nemajú nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť. Lekár ich môže
ošetriť len v prípade, že ich zdravotný stav sa akútne zhoršil.
Presne 85 386 neplatičov s celkovým záväzkom 56,7 mil. eur je na zozname dlžníkov, ktorý
v súlade s novelizovanou legislatívou zverejnila
zdravotná poisťovňa DÔVERA 20. októbra.
Vyhľadávanie v zozname je k dispozícii pre verejnosť aj lekárov. Tí si tak môžu overiť, či ich pacient
má z verejného zdravotného poistenia nárok aj
na odkladnú zdravotnú starostlivosť alebo iba
na akútnu. Platiteľ (samoplatiteľ, živnostník alebo
zamestnávateľ) sa do zoznamu dostane vtedy,
ak zdravotnej poisťovni DÔVERA nezaplatil

od 1. januára 2009 poistné alebo preddavky
na poistné za tri mesiace, prípadne má nedoplatok z ročného zúčtovania a zároveň jeho dlh
dosahuje viac ako 10 eur. Ak má platiteľ dlh viac
ako 10 eur na preddavkoch na poistné (to, čo sa
platí v bežnom roku) alebo z ročného zúčtovania,
zdravotná poisťovňa za neho uhradí iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť – teda starostlivosť
poskytnutú v akútnom stave. Odkladnú liečbu
ako napríklad kúpele, plánovanú hospitalizáciu
alebo plánované ambulantné vyšetrenie si musí
zaplatiť sám. Zdravotná poisťovňa bude jeho
zdravotnú starostlivosť v plnej miere hradiť až
potom, ako zaplatí svoj dlh.
Ak sa klient zdravotnej poisťovne v zozname
nájde, má možnosť svoj dlh uhradiť alebo podať
voči zverejneniu reklamáciu. Súčasťou reklamácie sú relevantné doklady. Najvýhodnejšie
je podať reklamáciu elektronicky. Podľa legislatívy stačí zoznam aktualizovať vždy k 20. dňu
v mesiaci. DÔVERA však bude zoznam aktualizovať častejšie. Do 7 dní po uhradení dlhu neplatič zo zoznamu vypadne.
To, že platiteľ nie je v zozname neplatičov, automaticky neznamená, že má vyrovnané všetky
svoje záväzky voči zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa totiž uvádza v zozname iba

údaje od roku 2009.
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Ako správne platiť odvody

Najčastejšie otázky

Aby ste mali v poriadku všetky vaše platby
súvisiace so zdravotným poistením, je potrebné
dodržiavať termíny platieb a uhrádzať správnu
sumu. No nielen to. Nezabudnite aj na správne
číslo účtu a identifikačné údaje.

Keď uhradím dlh,
zaplatí za mňa poisťovňa
spätne to, čo som musel
zaplatiť lekárovi, keď
som bol na ošetrení, ktoré
nebolo akútne?
Nie, zdravotná poisťovňa
spätne za túto liečbu
neplatí, keďže rozhodujúce
obdobie je v momente, keď
sa zdravotná starostlivosť
poskytuje. Keď ste v tom čase
na zozname a máte nárok
len na akútnu zdravotnú
starostlivosť, zdravotná
poisťovňa za vás uhrádza len
túto zdravotnú starostlivosť.

Čísla účtov
pre hromadných platiteľov je
7000747747/8180
pre individuálnych platiteľov je
7000464464/8180
V prípade úhrady platobných výmerov,
prirážok, poplatkov, regresov a pokút používajú:
individuálni platitelia číslo účtu
7000170052/8180,
hromadní platitelia číslo účtu
7000170052/8180.

Platby zo zahraničia
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia
v prípade úhrad platobných výmerov, prirážok,
poplatkov, regresov a pokút je:
IBAN: SK2381800000007000170052,
SWIFT: SUBASKBX.
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a. s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Identifikačné údaje
1. variabilný symbol
Individuálni platitelia používajú ako variabilný
symbol svoje rodné číslo.
Pre hromadných platiteľov platí ako variabilný
symbol ich osemmiestne IČO plus dvojmiestne
poradové číslo organizačnej jednotky. Ak firma
organizačnú jednotku nemá, použije 00.
2. špecifický symbol
Aby bola platba priradená k správnemu
obdobiu, je potrebné uvádzať špecifický symbol
v tvare MMRRRR, napr. 062011. Pozor! Bez
špecifického symbolu je platba priradená
k najstaršiemu neuhradenému obdobiu platiteľa
podľa údajov v systéme zdravotnej poisťovne.
Nezabudnite uviesť aj správny
konštantný symbol 3558.

Ako často sa zoznam
aktualizuje?
Zoznam aktualizujeme
denne, aj keď zo zákona
túto povinnosť nemáme. Ak
si dlh uhradíte, istý čas trvá
prevod a hlavne spracovanie
platby, no maximálne do 7
kalendárnych dní vás zo
zoznamu vymažeme. Vašou
reklamáciou sa budeme
zaoberať okamžite, ako ju
zašlete elektronicky spolu
s oskenovanými dokladmi.
Ak v zozname nie som,
znamená to, že nie som nič
dlžný?
To, že nie ste v zozname
neplatičov, automaticky
neznamená, že máte
vyrovnané všetky vaše
záväzky voči zdravotnej
poisťovni. Zdravotná
poisťovňa uvádza
v zozname iba údaje od roku
2009, môže však evidovať
vaše staršie dlhy alebo
príslušenstvo.

Našiel som svoje meno
v zozname, no neviem
o tom, že by som bol
dlžníkom. Ako mám
postupovať?
Môžete podať reklamáciu
– preferujeme elektronicky,
prípadne aj poštou.
K reklamácii je potrebné
priložiť dokumenty, ktoré
potvrdia vaše tvrdenia
v reklamácii.
Ako bude zdravotná
poisťovňa riešiť moju
reklamáciu?
Naši pracovníci reklamáciu
prevezmú do 24
hodín od jej podania.
Po doručení všetkých
dokladov ju najneskôr
do 15 kalendárnych dní
vybavíme a vás o výsledku
informujeme. V prípade,
že ste zaslali reklamáciu
prostredníctvom Elektronickej
pobočky, informáciu o stave
a riešení reklamácie máte
k dispozícii priebežne
elektronicky. Ak bola
reklamácia zaslaná inou
formou, výsledok vám
oznámime poštou.
Ako mám podať
reklamáciu – nesúhlas
so zverejnením
v zozname dlžníkov?
Môžete nám reklamáciu
spolu s dokumentmi, ktoré
potvrdia vaše tvrdenia
v reklamácii, zaslať poštou
alebo ju môžete podať
elektronicky kliknutím
na tlačidlo Reklamovať. To
sa zobrazí pri vašom mene
na webe.
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Zo splatených
dlhov podporíme
nemocnice
Téma vymáhania dlhov na poistnom je stále aktuálna. Zdravotná
poisťovňa DÔVERA po prvej vlne výkazov nedoplatkov vymáha
nezaplatené poistné znova. A to formou mandátnej správy pohľadávok.
Znamená to, že na dlžníkov si posvieti špecializovaná firma. Časť
z vymožených dlhov venuje DÔVERA nemocniciam. O tom, ktoré
získajú finančnú podporu, rozhodne celoslovenské hlasovanie.
Prvé veľké kolo vymáhania dlžného poistného z minulosti realizovala DÔVERA koncom
zimy. Prvýkrát v histórii zaslala výkazy nedoplatkov na 156-tisíc dlžníkov, ktorí jej neuhradili
poistné vo výške 60 miliónov eur. Svoj záväzok
uhradila, resp. podala námietky iba časť z dlžníkov. Viac ako 94-tisíc z nich nezaplatilo ani
výkazy nenamietalo. Tým sa výkazy stali právoplatné a vykonateľné a sú exekučným titulom. Sú
tak pripravené na ďalšie vymáhanie.

Ďalším krokom, ako postupovať voči týmto
neplatičom, môže byť exekučné konanie, postúpenie pohľadávok alebo ich mandátna správa.
DÔVERA sa rozhodla pre mandátnu správu
pohľadávok. Mohla by priniesť do zdravotníctva
niekoľko miliónov eur. Tie sa použijú na zaplatenie zdravotnej starostlivosti.
Dlhy vymáha spoločnosť SAF, ktorá sa na túto
formu vymáhania pohľadávok špecializuje.
Zabezpečí sa tak vyššia úspešnosť a nižšie

ZIMA 11

náklady. „Mandátnu správu pohľadávok
úspešne využívajú aj iné inštitúcie verejnej správy,
napríklad Sociálna poisťovňa. Je to postup plne
v súlade so zákonmi a s ochranou osobných
údajov,“ hovorí riaditeľ úseku financií zdravotnej
poisťovne DÔVERA Radomír Vereš. Obálku
s výzvou na uhradenie dlžného poistného
môžu dostať tí, u ktorých zdravotná poisťovňa
eviduje dlh do konca roka 2008. Mandátna
správa je vhodná najmä pri starších dlhoch,
pri ktorých je potrebné know-how, skúsenosti
a investície do komunikácie s dlžníkmi. „Vo výberovom konaní sme sa rozhodli pre spoločnosť SAF
Investment, ktorá pôsobí na Slovensku aj v iných
stredoeurópskych krajinách v oblasti telekomunikačných a finančných služieb, energetického
sektora či rôznych priemyselných odvetví, pričom
vo väčšine dosahuje prvé miesta v úspešnosti.
Bude s platiteľmi komunikovať osobne, telefonicky
alebo poštou. Jej odmena za to bude hradená
z vymožených prostriedkov,“ spresňuje R. Vereš.
Zaplatiť svoj dlh v mandátnej správe pohľadávok
je posledný spôsob, ako sa vyhnúť exekúcii a ďalším nákladom. „V mandátnej správe sa istina
dlžníkovi nezvyšuje, je pre neho výhodnejšia
ako exekúcia. Tú považujeme za krajné riešenie, a preto sa jej chceme mandátnou správou
vyhnúť. Je totiž pre dlžníka nevýhodná, keďže
musí zaplatiť aj trovy a odmenu súdneho exekútora,“ dodáva R. Vereš.
Výnos z vymáhania bude príjmom zdravotnej
poisťovne a tá ho môže investovať do zdravotnej
starostlivosti. Presne 100-tisíc eur pôjde na cielený
dar nemocniciam, ktoré získajú najviac hlasov
v celoslovenskom hlasovaní na webe. Tento unikátny spôsob podpory nemocníc so zapojením
verejnosti DÔVERA spustí v blízkej budúcnosti.
Intenzívne vymáhanie pohľadávok, ktoré
DÔVERA realizovala počas tohto roka, prinieslo
23 miliónov eur. Využili sa na financovanie zdra
votnej starostlivosti o poistencov.

Ako uhradiť dlh?
Ak vás kontaktovala firma SAF s výzvou na úhradu dlžného
poistného, uhraďte ho na tieto čísla účtov:

Individuálni platitelia poistného
(živnostníci, dobrovoľne nezamestnaní)
Číslo účtu: 7000464464/8180
Variabilný symbol: číslo výkazu nedoplatkov v tvare
8888XXXXXX
Konštantný symbol: 3558
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia
IBAN: SK4981800000007000464464
SWIFT: SUBASKBX

Hromadní platitelia poistného
(zamestnávatelia)
Číslo účtu: 7000747747/8180
Variabilný symbol: číslo výkazu nedoplatkov v tvare
9999NNNNNN
Konštantný symbol: 3558
Typové označenie účtu pre platby zo zahraničia
IBAN: SK5281800000007000747747
SWIFT: SUBASKBX

O vymáhaní a mandátnej správe
Je viacero spôsobov vymáhania pohľadávok od neplatičov.
Nielen mandátna správa, ale aj súdna exekúcia.
Mandátna
správa pohľadávok nezvyšuje záväzok dlžníka o žiadne
ďalšie trovy vyplývajúce z jej výkonu.
Na základe
mandátnej správy je vymáhaná iba samotná pohľadávka,
ktorá je výškou dlžnej sumy z minulého obdobia. Nie sú
tam žiadne zvýšenia, penále ani pokuty.
Ak si dlžník
neprevzal zásielku s výkazom nedoplatkov ešte vo februári,
tá sa považuje za doručenú aj napriek tomu, že si ju odmietol
prevziať na pošte.
Mandátnu správu pohľadávok spravuje
spoločnosť SAF Investment, ktorá uzatvorila so spoločnosťou
DÔVERA zmluvu o mandátnej správe pohľadávok. Vlastníkmi
pohľadávok je stále DÔVERA, SAF Investment ich má len
v dočasnej správe. Takýto postup je plne v súlade so zákonom.
Osobné údaje sme poskytli tretej strane na základe zmluvy
o mandátnej správe s podmienkou, že ich bude chrániť,
neposkytovať ich tretím osobám, nakladať s nimi v medziach
zákona o ochrane osobných údajov a výhradne na účely
komunikácie v súvislosti s dlhom.

13

14

ZIMA 11

Aktuálna téma

www.dovera.sk

ZIMA 11

Čo hovoria víťazi?

Najlepší svoje
miesta obhájili
Tri z piatich nemocníc dokázali obhájiť prvé miesto v komplexnom
hodnotení nemocníc, ktoré v októbri 2011 po štvrtýkrát
zverejnila zdravotná poisťovňa DÔVERA.
 K  úspešným obhajcom minuloročného
prvenstva patria Nemocnica Košice-Šaca a. s.,
1. súkromná nemocnica, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a Národný
onkologický ústav v Bratislave. Nováčikmi
medzi víťazmi sú Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov (predtým piata) a Detské kardiocentrum v Bratislave (naposledy štvrté).
V porovnaní s predchádzajúcim rebríčkom si

najviac polepšili nemocnice Humenné, Nitra
a Čadca, naopak, najviac sa prepadli Galanta
a Topoľčany. „Oceniť by sme chceli napríklad
fakultnú nemocnicu v Prešove. Je príkladom,
keď rozumná reštrukturalizácia a tlak na vyššiu
efektivitu prinášajú lepšie postavenie v rebríčku,“
vyzdvihol riaditeľ úseku nákupu zdravotnej starostlivosti Miroslav Žilinek.
Rebríček je kombináciou pohľadu pacientov

„Veľmi ma teší, že sa nám opäť
podarilo obhájiť pozíciu z minulého
roka. Hovorí to o kvalite pracoviska,
jeho odbornom potenciáli, kvalite
vzťahov ako aj o jeho atraktivite. Je to
o to potešujúcejšie, že sme prvenstvo
obhajovali v ťažkom období za plnej
prevádzky prebiehajúcich
rozsiahlych stavebných prác
a priestorových improvizácií. Kládlo to
obrovské nároky na organizáciu,
personál a pacientov. Som veľmi rád,
že sme boli podrobení tejto skúške,
ktorá preverila profesionalitu ľudí,
ktorí tu pracujú. Som presvedčený,
že to ocenenie im právom patrí a ja
im za ich prácu ďakujem. Ďakujem aj
pacientom a ich rodičom, ktorí nám
napriek sťaženým podmienkam zostali
verní a svojím hodnotením ocenili našu
snahu vytvoriť pre nich novú kvalitu,
zvýšiť bezpečnosť a komfort. Je to pre
nás zaväzujúce a sľubujem, že s celým
kolektívom našej nemocnice urobíme
všetko preto, aby sme pobyt dieťaťa
v nemocnici čo najviac spríjemnili,
skrátili, aby od nás odchádzali spokojní

a keď sa k nám vrátia, tak s pozitívnym
dojmom, že sme tu boli pre nich.“
MUDr. Nosko Ján
riaditeľ DFNsP Banská Bystrica
Skutočnosť, že DÔVERA ohodnotila
FNsP J. A. Reimana Prešov ako
najlepšiu nemocnicu spomedzi všetkých
fakultných nemocníc na Slovensku,
nás nesmierne teší. Zároveň nás to
aj zaväzuje nepoľaviť v poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a aj v budúcnosti
prinášať pacientom tie najlepšie služby.
Som rád, že som riaditeľom takého tímu
lekárov a zdravotných sestier, ktorých
odbornosť i ľudský prístup dokážu
pacienti aj odborníci oceniť.
MUDr. Ľubomír Jacko
riaditeľ FNsP J.A.Reimana Prešov
Sme predovšetkým veľmi radi
a vážime si hodnotenie pacientmi
a zdravotnou poisťovňou DÔVERA.
Ak by sme mali krátko odpovedať,
kde vidíme podstatu tohto úspechu,
tak to možno vyjadriť nasledovne
- propacientsky orientovaný

a odborníkov v zdravotnej poisťovni. Okrem
spokojnosti pacientov sa v ňom zohľadňuje
ďalších 14 parametrov. Najväčšiu váhu a vplyv
na výsledok majú okrem pohľadu pacientov aj
náročnosť diagnóz a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tomto rebríčku pribudlo
v chirurgických odboroch hodnotenie využívania jednodňovej ambulantnej starostlivosti.
„Teší nás najmä to, že hodnotenie je už bežnou
súčasťou rokovaní s nemocnicami a podkladom
pre manažmenty nemocníc. Pýtajú si od nás
detaily hodnotenia a snažia sa robiť zmeny
tak, aby sa zlepšili. To prináša skvalitňovanie
zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie efektivity,“
povedal M. Žilinek. Medzi nemocnice, ktoré

zdravotnícky personál, veľmi slušná
úroveň komunikácie a nastavené
pravidlá v tejto úrovni, značné investície
vedenia do vzdelávania, investícií
a rekonštrukcií.
Jasným dôkazom je, že len za posledné
tri roky si zvýšilo kvalifikáciu 22 lekárov
a akademický titul PhD obhájilo
päť, traja lekári sú pred habilitáciou.
V poslednom roku sme zrekonštruovali
(vrátane fasádneho plášťa) tri
oddelenia a v minulom roku dve
oddelenia, kde kvalita prestavby
na nadštandardných izbách
zodpovedá úrovni hotelov vyššieho
štandardu. Naša nemocnica obhájila
tretíkrát Slovak Gold Exclusive, ktorá
je predovšetkým ekonomickým
ohodnotením spoločnosti. Významne
sa zlepšila spolupráca so zdravotnými
poisťovňami a postupne dochádza
k nastavovaniu jasných pravidiel
a vytváraniu lepšej úrovne komunikácie.
MUDr. Juraj Vančík, CSc.
riaditeľ spoločnosti Nemocnica
Košice-Šaca a.s., 1.súkromná
nemocnica

aktívne využívajú hodnotenie na vlastné zlepšovanie, patrí napríklad aj nemocnica v Rimavskej
Sobote.
Metodika hodnotenia sa medziročne prakticky
nezmenila. Opäť sa porovnávali medzi sebou
príbuzné nemocnice, čím vznikol rebríček
fakultných, všeobecných a detských fakultných
nemocníc, takisto onkologických ústavov a kardiologických ústavov. V rebríčku sa zohľadnili
informácie, ktoré vykázali nemocnice pri poskytovaní starostlivosti poistencom DÔVERY, zároveň sa bral do úvahy aj prieskum spokojnosti
pacientov na vzorke 6 320 respondentov.
Súčasťou rebríčka sú aj najúspešnejšie oddelenia
v piatich frekventovaných odbornostiach.
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Rebríčky najúspešnejších zdravotníckych zariadení
Komplexné hodnotenie nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení
FAKULTNÉ NEMOCNICE
1. Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov
2. Univerzitná nemocnica Bratislava
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky





4. Fakultná nemocnica Nitra
5. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok –
fakultná nemocnica
6. Univerzitná nemocnica Martin
7. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
8. Fakultná nemocnica Trenčín
9. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
Banská Bystrica
10. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11. Fakultná nemocnica Trnava

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIA
Kardiologické ústavy
1. NÚSCH, a.s. - detské kardiocentrum
2. Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a. s.
3. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.




4. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
5. Kardiocentrum Nitra, s. r. o.

Detské fakultné nemocnice
1. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica



2. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
3. Detská fakultná nemocnica Košice

Onkologické ústavy
1. Národný onkologický ústav Bratislava



2. Východoslovenský onkologický ústav, a. s.
3. Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.

VŠEOBECNÉ NEMOCNICE
1. Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica
2. Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
3. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Liptovský Mikuláš
4. Nemocnica s poliklinikou Tvrebišov, a.s.
5. Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.







6. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o.
7. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
8. Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota
9. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
10. Vranovská nemocnica, n. o.
11. Nemocnice a polikliniky n. o. - Žiar nad Hronom
a Banská Štiavnica
12. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
13. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
14. Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o. Bardejov
15. FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno
16. Nemocnica svätého Michala, a. s.
17. Nemocnica Poprad a. s.
18. Nemocnice s poliklinikami n.o. - Levice
19. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
20. Nemocnica Zvolen a. s
21. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
22. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.
24. Nemocnica Hnúšťa, n.o.
25. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.
26. Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany
27. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín
28. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
29. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
30. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.
31. Nemocnica Handlová - 2. súkromná nemocnica, s. r. o.
32. Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
33. Železničná nemocnica a poliklinika Bratislava
(NOVAPHARM, s. r. o.)
34. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
35. Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.
Zlaté Moravce
36. Hospitale, s.r.o.
37. Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
38. Nemocnica Krompachy spol. s r. o.
39. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o.
40. Nemocnica s poliklinikou Sv.Lukáša Galanta, a.s.
41. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
42. Univerzitná nemocnica s poliklinikou
Milosrdní bratia, spol. s r. o.
43. Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.
45. Nemocnica Snina, s. r. o.
46. Nemocničná a. s. Malacky
47. Nemocnica s poliklinikou Myjava
48. Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.
49. Revúcka medicínsko-humanitná, n. o.
50. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš

TOP ODDELENIA – najlepšie oddelenia slovenských nemocníc
Vnútorné lekárstvo






Nemocnica svätého Michala, a. s.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.
Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany
Univerzitná nemocnica Martin
Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Nemocnica s poliklinikou Sv.Lukáša Galanta, a.s.
Hospitale, s.r.o.
FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno
Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Pediatria
Univerzitná nemocnica Martin
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Detská ozdravovňa Kremnické Bane
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Detská ozdravovňa Železnô
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany
Nemocnica Poprad a. s.
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.
Fakultná nemocnica Nitra

Gynekológia a pôrodníctvo
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica Trenčín
Univerzitná nemocnica Bratislava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Univerzitná nemocnica Martin

Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.
Fakultná nemocnica Trnava
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
FORLIFE n. o. - nemocnica Komárno
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.
Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s. r. o.

Chirurgia
Nemocnica svätého Michala, a. s.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o.
Nemocnice s poliklinikami n.o. - Topoľčany
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín
Nemocnica s poliklinikou Sv.Lukáša Galanta, a.s.
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Univerzitná nemocnica Martin
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Oddelenie dlhodobo chorých
Nemocnica Hnúšťa, n.o.
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
SANATÓRIUM KARPATIA LIMBACH, S.R.O.
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o.
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
Liečebné centrum Čilistov (Merkator, s. r. o.)
Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
Nemocnice s poliklinikami n.o. - Levice
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N. Jégeho Dolný Kubín
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.
Nemocnice a polikliniky, n. o. - Rimavská Sobota
POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o. Detva

Poznámka: Rebríčky predstavujú poradie na základe komplexného hodnotenia nemocníc a hodnotenia zo strany pacientov. Komplexné hodnotenie sa skladá zo 15 parametrov, ktoré sa týkajú subjektívneho pohľadu pacientov aj objektívnych dát. Názor pacientov je jedným z kritérií komplexného hodnotenia. Prieskum spokojnosti - oslovení pacienti
hodnotili nemocnice v kategóriách: 1) správanie a prístup personálu, 2) subjektívna spokojnosť s úspešnosťou liečby a s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a 3) strava, ubytovanie, upratovanie. Výsledná známka vzišla zo spriemerovania všetkých získaných známok v jednotlivých kategóriách.
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Podali sme pomocnú
ruku. Doslova
Svet sa mu obrátil naruby pred troma rokmi. Nie raz, ale trikrát. A to doslova.
Pri autonehode sa jeho auto po troch saltách zastavilo. Na veľké šťastie
kotrmelce prežil, smolu mala rozmliaždená dlaň. Nešlo inak, iba ju amputovať.
V ťažkých chvíľach pri ňom stála jeho zdravotná poisťovňa DÔVERA.

ZIMA 11

V Martine pribudol kútik na hranie aj učenie
Dlhodobo sa snažíme sa pomáhať našim najmenším. Podporujeme občianske združenie Osmijanko, ktoré
zútulňuje priestory nemocníc, aby sa v nich detskí pacienti cítili príjemnejšie. Ďalší detský kútik, ktorý sme pomohli
Osmijankovi vybudovať, je od októbra na psychiatrickom oddelení Univerzitnej nemocnice v Martine.
Pre pacientov detského
psychiatrického oddelenia bude
priestor kútika, pripomínajúci svet
veselých písmeniek, ich malým
svetom hier a zábavy, ale aj učenia,
v ktorom by mali lepšie znášať liečbu.
„Univerzitná nemocnica v Martine
je vďačná za každú pomoc tohto
druhu. Prežívame hektické časy, keď
sa zdravotníctvo borí s mnohými
problémami vrátane finančných. Preto
vyslovujeme úprimnú vďaku ľuďom
z občianskeho združenia Osmijanko
za to, že vytvorili pre detských

pacientov psychiatrickej kliniky útulný
priestor na hranie i výučbu. Veríme, že
to naši malí pacienti ocenia,“ hovorí
námestníčka úseku ošetrovateľskej
starostlivosti v martinskej nemocnici
Jana Vadkertiová. Vedenie
psychiatrického oddelenia vyčlenilo
pre kútik vhodný priestor, združenie
s pomocou sponzorov zabezpečilo
jeho vymaľovanie na motívy veselých
písmeniek a vybavenie kútika
detským nábytkom, lavicami, ale aj
rozprávkovými knihami, stavebnicami,
hračkami.

Náš poistenec Štefan Varga je
muž v najlepších rokoch. Žije
v Nitre, má manželku a dve deti,
podniká, dokonca sa venuje
športovej streľbe. Na prvý
pohľad nie je vidieť žiaden zdravotný problém. Chýba mu „iba“ kus ľavej ruky.
„Po nehode som myslel, že skočím v nemocnici
z okna,“ hovorí Štefan Varga. Stačil však pohľad
z trinásteho poschodia budovy v bratislavskom
Ružinove a silný pud sebazáchovy ho prinútil
zamyslieť sa nad zmenou v živote inak. Prežil
a dostal druhú šancu. Rozhodol sa ju využiť, i keď
prvé chvíle po amputácii boli psychicky veľmi
náročné. „Uvedomíte si, že je tu rodina, prehodnotíte priority. To platí pár mesiacov po úraze.
Potom sa však potrebujete dostať do normálu,“
hovorí Štefan Varga.

Na druhej strane, manželka vraví, že aj s jednou
rukou môžem vysávať,“ dodáva. Dnes opäť žije
svoj štandardný život ako pred nehodou. Iba
občas potrebuje s niečím pomôcť. Po autonehode sa dokonca pridal k zdravotne postihnutým
športovcom. Na športovú streľbu ho nahovoril
otec Zuzany Štefečkovej, striebornej medailistky
z olympijských hier aj Svetového pohára. Štefan
vďaka členstvu v klube ŠSK Vištuk trénuje pod
dozorom predsedu klubu Jozefa Širokého a známeho reprezentanta a medailistu Jozefa Gönciho.

Terapia športom
Dostať sa do normálu znamenalo vyliečiť zranenie, vyrovnať sa s fantómovými bolesťami,
keď svrbí palec, ktorý už neexistuje, alebo so
zaväzovaním šnúrok na topánkach. „Všetko
sa dá zvládnuť, len človek musí chcieť,“ hovorí
náš poistenec. Odmieta ľútosť okolia. Aj keď už
na veľa vecí sa pozerá s nadhľadom a humorom.
„Bezdomovci, ktorí pri pošte žobrú do klobúka,
odo mňa nič nechcú, keď vidia, že som bez ruky.

Jediný široko-ďaleko
Dostať sa do normálu pomohla Štefanovi aj jeho
zdravotná poisťovňa DÔVERA. Dnes sa ako
jediný v strednej Európe pýši elektronickou robotickou rukou. Dokáže s ňou uchopiť šálku, naliať
si vodu, písať na klávesnici aj odniesť tašku. Ruka
poslúcha na povely, ktoré jej vydávajú svaly
na predlaktí. Pohyb je možný prstami hore aj
dolu. Ruka potrebuje údržbu kvôli atrofii svalstva.
Koľko vydrží, nevie zatiaľ nikto povedať. Prvé

Fakty o pomôcke
Na to, aby zdravotná poisťovňa mohla schváliť takúto
špecializovavnú pomôcku, musí aj jej nositeľ spĺňať dôležité
kritériá. Predovšetkým musí byť jeho zdravá časť ruky schopná
pomôcku ovládať. S pomocou svalov na zostávajúcej časti ruky
bol pán Štefan na takúto pomôcku pripravený. „V tom čase
sme riešili viacero žiadostí pacientov s amputovanými nohami
o špeciálne protézy v cene 30-tisíc eur,“ hovorí špecialistka
odboru liekovej politiky Anna Lukáčová. Dve žiadosti zdravotná
poisťovňa DÔVERA schválila a dve zamietla. „Vždy sa
na pacientov stav pozeráme komplexne, keďže ide o veľmi drahé
náhrady. Zvažujeme, či o polovicu lacnejšie protézy nesplnia
ten istý účel,“ pokračuje A. Lukáčová. Š. Varga je majiteľom
firmy na lakovanie áut. Pri výbere farebných vzoriek a miešaní
farieb potrebuje obe ruky. Preto mu vyhovovala viac robotická
ako štandardná protéza. A keďže spĺňal všetky podmienky
na úhradu, pomôcku v cene 34 323 eur mu Dôvera schválila.

prototypy nemeckého výrobcu sú v prevádzke už
15 rokov. Táto je u nás zatiaľ prvá a okrem pána
Vargu s ňou nemá zatiaľ žiadne skúsenosti iný
pacient na Slovensku.
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pozrieť, či spĺňa zákonné podmienky na vrátenie doplatkov. Takisto si môže overiť, či sa jeho
liek počíta do zákonného limitu, a ak áno, v akej
výške. Nie každý liek sa totiž v limite zohľadňuje
a môže sa stať, že sa zohľadní nižšia suma než
tá, ktorú pacient skutočne zaplatil v lekárni. Ak
sa chcú tomu pacienti vyhnúť, mali by si vyberať
najlacnejší liek na svoje ochorenie. Poradí im
lekár alebo lekárnik.
Do limitu spoluúčasti sa zahrnú len lieky na lekársky predpis čiastočne hradené z verejného
zdravotného poistenia a iba vo výške doplatku
za najlacnejší liek v danej skupine liekov. Ak si
pacient vyberie drahší liek a zaplatí zaň viac,
do limitu spoluúčasti sa započíta iba doplatok
za najlacnejší náhradný liek. Súčasne musí byť
splnená podmienka, že za najlacnejší náhradný
liek dopláca zdravotná poisťovňa minimálne

Neplaťte za lieky viac

Peniaze dostanú poistenci automaticky, nie je
potrebné o ne zdravotnú poisťovňu žiadať ani ju
kontaktovať. Ak by mali voči výške vrátenej sumy
alebo iným skutočnostiam námietky, je vhodné
ich zaslať písomne. Zdravotná poisťovňa ich preverí, prípadne odstúpi na Úrad pre dohľad, ak
bude namietaná skutočnosť v jeho kompetencii.
Vzhľadom na fakt, že ide o zložitú úpravu
v zákone, pripravila DÔVERA pre poistencov
pomôcku na portáli www.vyhodnelieky.sk. Užívateľ (bez ohľadu na to, kde je poistený), si môže

Zo zákona má zdravotná poisťovňa povinnosť vrátiť poistencom
túto sumu do 90 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
Poistencom, ktorí majú na vrátenie časti doplatkov nárok, ich vráti
dvoma spôsobmi. Poštovou poukážkou alebo bezhotovostným
prevodom na účet.

Kto má na vrátenie časti
doplatku nárok
Držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím a poberatelia invalidného dôchodku. Ak za lieky
zaplatia viac ako 30 eur za kalendárny štvrťrok, doplatok, ktorý
prevyšuje túto sumu, im vrátime.
Poberatelia starobného dôchodku. Ak za lieky zaplatia viac
ako 45 eur za kalendárny štvrťrok, doplatky, ktoré prevyšujú túto
sumu, im poisťovňa vráti.
Obe skupiny obyvateľov majú na vrátenie časti doplatku
nad určený limit nárok iba vtedy, ak súčasne nemajú príjmy zo
zamestnania a ani zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo
nemajú v roku 2011 dôchodok vyšší ako 372,25 eura.

Užívame milióny balení liekov

Presne 1 491 poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA dostalo naspäť
peniaze, ktoré od apríla do júla zaplatili za receptové lieky nad rámec
zákonného limitu. Splnili totiž legislatívne podmienky a patria medzi sociálne
ohrozených pacientov, chránených pred vysokými výdavkami na lieky.
 Zdravotná poisťovňa DÔVERA spracovala údaje zo svojho systému aj od Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a 1 491
poistencom vrátila do konca septembra spolu
23-tisíc eur. Poistenci dostali peniaze na účet
alebo poštovou poukážkou. Zároveň dostali
list s vysvetlením a celkovým vyúčtovaním svojich výdavkov na lieky za dané obdobie, teda
od apríla do júla 2011. Ďalšie vrátenie doplatkov za lieky sa uskutoční za obdobie júl až september, a to do konca decembra 2011.

Peniaze do 90 dní

75 percent z jeho ceny. Po Novom roku prejde
limit spoluúčasti jednou zmenou. Zruší sa vyššie
uvedená podmienka, podľa ktorej sa do limitu
započítavajú lieky, na ktoré dopláca zdravotná poisťovňa 75 % z ich ceny. Znamená to,
že do limitu budeme započítavať všetky lieky
uhrádzané z verejného zdravotného poistenia s doplatkom poistenca. Naďalej platí, že
úhradu nad limit budú poisťovne vracať pri
dodržaní hranice minimálneho dôchodku alebo
príjmu.


Najpredávanejším liekom na predpis je Anopyrin, medzi
voľnopredajnými kraľuje Paralen. Vyplýva to zo štatistík
Národného centra zdravotníckych informácií. To zverejnilo
TOP 50 najpredávanejších liekov na recept aj bez neho. Podľa
štatistík v prvom polroku 2011 nakúpili Slováci 10,9 milióna
balení liekov bez receptu. Balení na recept z rebríčka top
50 sa predalo o niečo menej. V lekárňach si pacienti vybrali
viac ako 8,3 milióna balení voľnopredajných liekov. Reálne
sa liekov kupuje oveľa viac, keďže rebríček mapuje len 50
najpredávanejších farmaceutík.
V top 50 najpredávanejších liekov bez receptu je väčšina
určených proti bolesti, kašľu, prechladnutiu a na problémy so
zažívaním. Najpredávanejšou päťkou sú Paralen, Wobenzyn,
Ibalgin, Acylpirin a Panadol. V rebríčku sa umiestnilo aj jedno
homeopatikum. V top 50 liekoch na recept obsadili prvé
priečky lieky ako Anopyrin, Novalgin, Detralex, Agen 5
a Lusopress. Z liekov v prvej päťke má jedine Agen 5 dostupné
lacnejšie generikum. Pacienti si ho môžu dať predpísať
a v lekárni zaň nedoplácajú nič. Za prvý polrok využívali
poistenci viac ako 392-tisíc balení tohto lieku. Doplatok
za najviac predpisované balenie je 0,56 eura. Ak by užívali liek
bez doplatku, ušetrili by viac ako 220-tisíc eur.
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Odmena pre lekárov
na internete
Lekári a zdravotná poisťovňa spolu komunikujú každý mesiac pri
zúčtovaní zdravotnej starostlivosti. V praxi to najčastejšie vyzerá
nasledovne: Lekári nosia zdravotnej poisťovni hŕbu papierov osobne
alebo posielajú poštou, prípadne ich donesú na starodávnej diskete
či USB kľúči. Existuje však oveľa jednoduchší spôsob. Dokonca aj
s odmenou pre tých lekárov, ktorí ho využijú do konca roka.
Bezplatné a šetrné
Jednoduchý a komfortný spôsob sa volá Elektronická pobočka. Je to bezplatná služba pre
zmluvných poskytovateľov zdravotnej poisťovne DÔVERA dostupná na www.dovera.sk.
Je zabezpečená a chránená, pričom umožňuje
zasielať dokumenty a komunikovať so zdravotnou poisťovňou elektronicky. Teda bez zasielania papierov, chodenia do pobočky, nosenia
diskiet.
Znamená to ušetrené peniaze aj čas, ktorý
môže lekár venovať svojim pacientom. Neho-

Vedeli ste, že...
... služba Elektronická pobočka umožňuje poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti najmä
Plne elektronickú
a jednoduchú komunikáciu pri zasielaní zúčtovacích
dokladov a fakturácii. Nemusíte už zasielať žiadne ďalšie
papiere ani doklady poštou (výnimkou sú lekárne, ktoré
musia posielať v papierovej podobe recepty a poukazy).
Aj zdravotná poisťovňa Vám výsledok zúčtovania zašle
elektronicky.
Ešte pred odoslaním dávky si môžete
skontrolovať, či nemá chyby.
Dobropisy, ťarchopisy či
vystavené faktúry potvrdzujete priamo bez potreby
zasielania dokladov poštou.

voriac o ušetrených lesoch, keďže elektronická
komunikácia je ekologická a chráni zeleň.
Výhra do konca roka
Počet používateľov Elektronickej pobočky spomedzi zmluvných lekárov DÔVERY výrazne
narastá. Ak ešte medzi nich nepatríte, nie je
vhodnejší čas pridať sa ako teraz. Aktivujte si
službu na webe, na Linke pre poskytovateľov
0800 150 155 alebo v ktorejkoľvek pobočke,
zašlite nám do konca roka aspoň jednu zúčtovaciu dávku elektronicky a vyhrajte! Výhrou je
USB kľúč s 4 GB pamäťou zadarmo plus kupóny
na zľavnené hlasové služby, mobilný či fixný internet od Slovak Telekomu. Kupóny sú platné do 29.
februára 2012 a sú prenosné, môže ich teda využiť ktokoľvek, komu ich darujete. Po ich predložení
v sieti predajní Slovak Telekom si môžete vybrať
spomínané zvýhodnené služby. Konkrétnejšie
informácie sú uvedené priamo na kupónoch,
získate ich aj v predajniach Slovak Telekom
alebo na telefónnych číslach 0800 123 456
(pre fyzické osoby), 0800 123 500
a 0800 800 800 (podnikateľské subjekty).
O kupóny ani USB kľúč nás nemusíte žiadať,
zašleme vám ich automaticky po tom, ako od vás

prijmeme zúčtovaciu dávku elektronicky.

Účinné a zdravé cvičenie.

Dá sa aj bez strojov
Hýbať sa treba, to nie je žiadna novinka. Bežne chodia ľudia behať, hrať
tenis, futbal či squash alebo zacvičiť si do posilňovne. Pre zábavu, lepšiu
kondíciu, nižšiu hmotnosť. Cvičenie však pomáha aj pri každodenných
prácach v domácnosti či v záhrade. Isto oceníte, keď budete nosiť nákup,
dvíhať niečo ťažké zo zeme alebo umývať okná bez bolesti.
 Na to, aby ste si precvičili telo, nemusíte
v posilňovni využívať tie najmodernejšie stroje.
Áno, na prvý pohľad nie je nič prirodzenejšie,
ako sa pohodlne usadiť do komfortne tvarovanej
sedačky, nastaviť si závažie, v tých lepších prípadoch iba kliknutím prsta na váhu, a urobiť si svojich

10 či 15 opakovaní. „Čo na tom, že dotyčný predtým sedel od rána v práci za počítačom, v aute
za volantom alebo v obchode za pultom. Cvičiť
sa dá aj inak. A dokonca to môže byť aj zdravšie
a účinnejšie,“ vysvetľuje osobný tréner, bývalý

aktívny hokejista Milan Bališ.
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Každodenné pohyby
Lekcia 2
Pohyby, ktoré poznáme z každodenného života
ako dvíhanie nákupných tašiek, ukladanie škatúľ
do skrine, upratovanie či umývanie vane alebo
bazéna na záhrade, nie sú izolovanými pohybmi
jednej ruky či nohy. Ide o spoluprácu viacerých
segmentov tela ako jedeného komplexného
reťazca. „Ľudské telo má okolo 640 svalov a pracuje ako jeden celok,“ zdôrazňuje tréner, ktorý má
„domov“ vo fitnescentre Golem v bratislavskom
Auparku.
Všetky aktivity, ktoré denne vykonávame, sú
podmienené pohybom celého tela vo všetkých
rovinách, uhloch a rotáciách. Má teda zmysel
položiť si otázku, prečo svoje telo nepripraviť
na zvládnutie denných aktivít bez väčších problémov a navyše sa cítiť vitálnejší a o pár kíl ľahší.

Lekcia 1
Dvetisíc je málo
Človek bol odjakživa stvorený na pohyb. Sedavý
spôsob zamestnania nie je z tohto pohľadu prirodzený. Ľudia pracujúci v kancelárii bežne prejdú
za deň len dva kilometre. To je málo.
Problém nastáva, keď po pracovnom týždni
príde víkend a treba urobiť nejaké práce
v domácnosti, v záhrade, na chalupe. „Práve pri
bežných pohyboch dochádza najčastejšie k zraneniam. Či už ide o notoricky známe bolesti v driekovej časti chrbtice, krku, bolesti bedrových, kolenných či členkových kĺbov, v tých horších prípadoch
sú to aj zranenia vyžadujúce si liečbu alebo práceneschopnosť,“ upozorňuje M. Bališ.
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Nejde len o postavu
Lekcia 3
Keď je odpoveď kladná, je tu ešte jedna otázka.
Ako to urobiť čo najúčinnejšie? Zoberme si manažéra či zamestnanca v kancelárii, ktorý celý
deň presedí na stretnutiach a poradách alebo
za počítačom. Príde si zatrénovať do fitnescentra
a celú hodinu bude obchádzať rôzne stroje. „Už
to, že mu nedovolím sadnúť si na stroj, bude pre
neho dostatočne namáhavé. Vodič držiaci niekoľko hodín volant s predpaženými rukami a vysadenými ramenami dopredu nemusí cvičiť ani tak
tlak na lavičke ako skôr vystieranie sa a posilnenie
oslabených svalových skupín,“ dáva príklad tréner. Odporúča, aby sme sa na cvičenie pozerali
aj z inej stránky, ako je len dobrý vzhľad a dokonalá postava. V hre sú totiž aj zdravie a funkčná
stránka nášho tela. Brucho je vhodné cvičiť nielen
pre pekné kocky, ale aj preto, aby sme vedeli
ráno ľahšie vstať z postele. Drepy sú síce dobré
na vypracovaný zadok a stehná, ale ženy matky
si na ne rady spomenú vždy, keď budú dvíhať
svoje dieťa zo zeme a nebudú pri tom cítiť žiadnu
bolesť v driekovej časti chrbtice.

Stroje a pomôcky
Lekcia 4
Keď už sa rozhodneme pravidelne cvičiť v posilňovni, stále máme na výber: na strojoch alebo
bez nich. Každé cvičenie má svoje špecifiká,
treba si ich zodpovedne zvážiť a rozhodnúť sa
pre ten najvhodnejší spôsob. Ideálne po konzultácii s trénerom alebo odborníkom. Cvičenie
na strojoch je vhodné napríklad pre úplných
začiatočníkov, ktorí majú problém s koordináciou pohybu a nedostatočnou silou. Takisto ho
M. Bališ odporúča pri obmedzeniach pohybového aparátu. Nie je dôvod, prečo si aj so zranenou či zlomenou nohou neprecvičiť v sede
na stroji hornú časť tela.
Ak nie ste fanúšikmi strojov v posilňovni, existuje
riešenie aj pre vás. Môžete si tréning obohatiť o pomôcky na zlepšenie stability a koordinácie (známa BOSU alebo fitlopta) alebo
zapojiť celé telo ako gymnasta na kruhoch
pomocou čoraz obľúbenejších pásov TRX, prípadne cvičiť s vakmi naplnenými vodou alebo
pieskom. S pásmi TRX, pri ktorých posilňujete
s vlastnou hmotnosťou tela, máte na výber izolované, ale aj komplexné cviky. Vaky s vodou
alebo pieskom sa zasa výborne osvedčili pri
balančných cvičeniach, keďže neustály pohyb
vody a piesku vnútri valca núti telo reagovať
na zmeny polôh. Takáto nepevná záťaž umožňuje vysokú svalovú koordináciu, aktiváciu a rovnováhu tela.
Ako trénuje M. Bališ
Lekcia 5
M. Bališ preferuje zdravotný štýl cvičenia hlavne
s vlastným telom, voľnými činkami alebo spomínanými pomôckami. Niekedy nie je počas
celého tréningu v hre jediný stroj. Pomôcky totiž
plne nahradia cvičenie na stroji, umožňujú napodobiť každodenné situácie a možno s nimi robiť
nielen cviky izolované, ale aj komplexné.
Dôraz na zdravotnú stránku sa prejavuje napríklad pri trénovaní správneho držania tela. Zlé

držanie tela býva jedným z najdôležitejších
atribútov pri negatívnych návykoch ľudí hodiny
sediacich za počítačom či v kancelárii. „Je dôležité, aby človek pochopil, že netrénuje len preto,
aby dobre vyzeral, mal veľké svaly a vyrysovanú postavu, ale aj preto, aby mal funkčné telo
pripravené na každodenné aktivity v bežnom
živote,“ zdôrazňuje M. Bališ.
Cvičenie nie je len o telesnej, ale aj o duševnej
stránke. Je prirodzené, že tréning v posilňovni je
náročný, ale zároveň by mal byť zdrojom novej
energie. Nie je dobré znamenie, keď odchádzate z posilňovne unavený. Malo by to byť
naopak. „Pre úspech cvičenia je veľmi dôležitý
dobrý pocit, že ste pre svoje telo, myseľ a ducha
spravili niečo navyše, čo vás v konečnom
dôsledku môže posunúť k dosiahnutiu vášho

cieľa,“ dodáva M. Bališ.
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Pomôcky:
Abe, edém,
Ra, zea, id,
SP, ma, nai

Autor:
Jozef Blaho

MPZ áut
Somálska

1. časť
tajničky

Uzbecký
druh flauty

Štát v Ázii

Mnoho
(hovor.)

Rob

Nikto

Čínska droga

Nemocničné
oddelenie

Sibírsky
veľtok

Buničina

Opačná
strana, rub

Japonský
dramatik

Dcéra kráľa
Euryta
Mys

2. časť
tajničky

Alegória

Kukurica
(bot.)

Džes,
po anglicky

Oproti

Pieseň, nápev
Poľské vlákno

Kam

Mužské meno

Sánky

Obec
pri Komárne

Rímska
šestka

Rieka
v Rakúsku

Staroegypt.
boh slnka

Meno
Olympie

Modifikácia,
obmena

Jed

Nové kombinované preukazy
O  kombinovaný preukaz môžu požiadať
aj naši doterajší klienti. Od polovice decembra budeme vydávať preukaz do piatich dní
od vyžiadania. Pozor, nezabudnite svojej
bývalej zdravotnej poisťovni vrátiť starý preukaz poistenca. Aj naďalej zostávajú v platnosti
staré preukazy bývalej poisťovne Apollo,
rovnako aj preukazy poistencov DÔVERY
s kódom 23.

Amerícium
(zn.)

Gén, idant

Husársky
kabát

Lúka(kniž.)

Nedaruj

Opuchlina
(lek.)

Milí čitatelia! Správne znenie tajničky z minulého čísla znie:

vyhodnelieky.sk
Výherkyňou sa stala pani Emese Šikorová z Kráľovského Chlmca. Srdečne blahoželáme! Výherkyni
zašleme darčekový predmet. Znenie novej krížovky nám môžete zasielať do 15. januára 2012 na adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, odbor PR, DIGITAL PARK II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5.

Na výhercu opäť čaká zaujímavá cena.

Infoservis
pre poistencov
Noví klienti DÔVERY získajú začiatkom decembra uvítací balíček
s novým, už kombinovaných preukazom poistenca. Jedna strana
preukazu bude slúžiť na preukázanie sa v slovenskej ambulancii
a druhá v prípade potreby u lekára v Európskej únii.

3. časť
tajničky

Odpočívajú
v spánku

Infoservis

www.dovera.sk

Niečo aj pre najmenších
Pre nových poistencov do 10 rokov sme pripravili špeciálnu edíciu detských preukazov
s detským motívom. Návšteva zdravotníckeho
zariadenia býva pre deti často stresujúca. Snažíme sa rodičom túto nepríjemnú situáciu uľahčiť. K preukazu dostanú naši najmenší poistenci
aj detskú omaľovánku.
Poistenci DÔVERY môžu využívať mnoho
nadštandardných produktov (viac si prečítajte

na stranách 5-7) a so svojou poisťovňou môžu
komunikovať výhodne elektronicky. Vďaka
službe Elektronická pobočka tak môžu jednoducho cez internet nahlásiť dôležité zmeny
bez potreby návštevy pobočky. Na registráciu
v Elektronickej pobočke stačí navštíviť stránku
www.dovera.sk a poslať žiadosť o prihlásenie
v sekcii Poistenec.
Pre poskytovateľov
Od prvého novembra musia zdravotné poisťovne zverejňovať na webovej adrese zmluvy
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa Dôvera bude tieto zmluvy zverejňovať v zmysle zákona na svojom webovom
sídle www.dovera.sk.
Zmluvy nadobudnú účinnosť až po zverejnení
na internetovej stránke zdravotnej poisťovne.
Odporúčame preto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili do zdravotnej poisťovne
v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy.
Platí to pre nové zmluvy aj dodatky k zmluvám.
Na vysvetlenie: Ak sa napríklad poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti transformuje na akciovú spoločnosť k 1.12.2011, novú zmluvu musí
podpísať do konca mesiaca november a zároveň musí túto zmluvu do konca novembra zdra
votná poisťovňa zverejniť.
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MÁTE UŽ NOVÉ
VÝHODY OD DÔVERY?

S NOVÝM KATALÓGOM VÝHODY OD DÔVERY
ZÍSKATE ZĽAVY A BENEFITY AŽ DO
Aktuálny katalóg VÝHODY OD DÔVERY nájdete:

+ v našich pobočkách po celom Slovensku,
+ na stránke vyhody.dovera.sk,
+ alebo sa informujte na Zákazníckej linke 0850 850 850.

Zdravie v najlepších rukách
www.dovera.sk, 0850 850 850

