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Ako vyhrať
rebríček?

PROGRAM VÝHODY
OD DÔVERY POKRAČUJE
Zaostrené na zdravotnú
starostlivosť

Recept od víťazných
kúpeľov a nemocnice

Zdravé spojenie

Dôvera a Apollo
Ešte väčší, silnejší, stabilnejší
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Vedeli ste, že...
... generálne riaditeľstvo DÔVERY a bratislavská pobočka je od 15. septembra
2009 presťahovaná z Karadžičovej
ulice do nového DIGITAL PARKU II
na Einsteinovej 25, 851 01 Bratislava 5?
Korešpondenčná adresa však ostáva
nezmenená: DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s., Cintorínska 5,
949 01 Nitra 1.
... do programu VÝHODY sa prihlásilo
doposiaľ 7 700 jednotlivcov a 7 500
registrovaných ako rodina? Najviac
čerpanými výhodami sú služby polikliník
ProCare, tovary spoločnosti neckermann.
sk a výhodná ponuka bezúčelovej
pôžičky od VÚB banky.
... poistiť sa v DÔVERE je ešte jednoduchšie ako doteraz? Stačí zavolať na bezplatnú Zákaznícku linku 0800 150 150
a pošleme za vami kuriéra spolu
s prihláškou na podpis.
... od začiatku roka do konca mája 2009
využilo preventívnu prehliadku spolu
181 187 poistencov? Najviac zanedbávanou je stále urologická prehliadka.
Zúčastnilo sa na nej iba 822 mužov.
... aj v nadchádzajúcom chrípkovom
období budeme plne hradiť vakcínu proti
chrípke pre všetkých poistencov?
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Na úvod

Milí čitatelia,
blíži sa moment, dokedy je možné zmeniť zdravotnú poisťovňu. Posledný deň na rozhodnutie je
30. september.
Pre mňa sa slovo zdravie spája s potrebou mať
pocit istoty. Chcem byť poistená tam, kde sa
o mňa postarajú a zabezpečia mi to, čo k môjmu
zdraviu potrebujem. V zdravotnej poisťovni
DÔVERA pracujem už takmer dva roky. Aj keby
som nebola jej zamestnancom, bola by som
rada, že môžem byť jej poistencom. Prečo?
Pretože má tradíciu, no zároveň sa snaží prinášať inovátorské veci. Žiadna zdravotná
poisťovňa nehodnotí lekárov a zdravotnícke
zariadenia tak ako DÔVERA. Žiadna nedáva
svojim poistencom k dispozícii výsledky týchto
hodnotení tak ako DÔVERA. Žiadna nebola
za rok 2008 podľa nezávislého Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku lepšia ako
DÔVERA. DÔVERA je finančne silná inštitúcia
s dostatkom peňazí. Má širokú sieť zmluvných
lekárov a zdravotníckych zariadení. Zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Prináša
nadštandardnú prevenciu a bohatý program
VÝHODY od DÔVERY, ktorý umožňuje starať
sa o zdravie a zároveň šetriť. Tieto výhody sú
odmenou za vernosť a pre rodiny poistené u nás
sú ešte vyššie. Nárok na ne majú všetci naši
klienti a budú ho mať aj v roku 2010.
Keď je reč o roku 2010, bude prelomový a prinesie ešte mnoho ďalších plusov. Ak totiž získame
súhlas kompetentných úradov, k 31. decembru
2009 sa spoja dve najväčšie súkromné zdravotné poisťovne DÔVERA a APOLLO. Pre poistencov je to dobrá správa. Získajú ešte viac lekárov, viac peňazí na zdravotnú starostlivosť, viac
výhod a ešte väčší pocit stability. Čo treba pre

to urobiť? Vôbec nič, poistenci oboch poisťovní
sa stanú klientmi spojenej zdravotnej poisťovne
automaticky. A tí, ktorí sú poistení inde, k nám
môžu podať prihlášku a od 1. januára 2010
budú patriť do veľkej, takmer 1,5-miliónovej
rodiny poistencov tiež.
Už viete, kde chcete byť poistení?

Ing. Dana Kondrótová
riaditeľka úseku predaja zdravotného poistenia
zdravotnej poisťovne DÔVERA
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ZDRAVÉ SPOJENIE
PRE VAŠU ISTOTU

PRE VAŠE ZDRAVIE
Budeme pre vás naďalej vyberať tých najlepších lekárov a zdravotnícke
zariadenia.
Umožníme vám využívať ešte viac poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, ktorí budú bližšie k vášmu domovu.
Získate prístup k väčšiemu počtu výhod a nadštandardných produktov
pre vaše zdravie.
Zabezpečíme vám viac ﬁnančne náročných zákrokov a liekov.
Navyše budete môcť využívať očkovania proti vážnym ochoreniam
nad rámec zákona, ktoré budú bezplatné alebo výrazne lacnejšie.

Z dôvodu spojenia zdravotných poisťovní nestratíte vášho lekára
ani nebudete musieť platiť za vyšetrenie či liečbu.
Bude sa o vás starať väčšia a silnejšia zdravotná poisťovňa.
Budeme mať viac ﬁnančných prostriedkov na prevenciu, diagnostiku,
liečbu aj služby pre vás.
Sieť pobočiek bude väčšia, takže k vám budeme ešte bližšie.
Vďaka väčšiemu počtu regionálnych výhod bude starostlivosť
o vaše zdravie a zdravý životný štýl ešte dostupnejšia.

DVE SILNÉ SÚKROMNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE SA SPOJA PRE VAŠE ZDRAVIE
Výhody zdravého spojenia budú môcť poistenci oboch poisťovní využívať už od 31. 12. 2009. Spojenie
je podmienené súhlasom Protimonopolného úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Do konca roka obe zdravotné poisťovne budú fungovať tak ako doteraz.

Zdravie v ešte lepších rukách
Z D R A V O T N Á

P O I S Ť O V Ň A
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Väčšia, silnejšia,
stabilnejšia
Najlepšia zdravotná poisťovňa na trhu s novými a kvalitnejšími službami pre
poistencov, partnerským a motivačným prístupom k poskytovateľom, silným
finančným zázemím a efektívnou prevádzkou. Takúto zdravotnú poisťovňu
sú odhodlané vytvoriť zdravotné poisťovne DÔVERA a APOLLO.
Zámer spojiť ich k 31. decembru 2009
a vytvoriť tak silnú protiváhu voči štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni oznámila investičná skupina Penta. „Sme presvedčení, že spájanie síl prinesie kvalitnejšie a aj novšie služby pre
poistencov. Z Dôvery a Apolla vznikne jedna
poisťovňa, ktorá bude mať 1,5 milióna klientov,
poisťovne významne ušetria na prevádzkových
nákladoch a zefektívnia svoje fungovanie,“
hovorí partner investičnej skupiny Penta Jaroslav
Haščák. „Naša ‚cestovná mapa‘ k vytvoreniu
najlepšej zdravotnej poisťovne na trhu s novými

Čo môžu očakávať
Poistenci: veľkú, stabilnú, finančne silnú zdravotnú
poisťovňu, ešte viac finančných prostriedkov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ešte viac lekárov, výhod
a väčšiu dostupnosť pobočkovej siete
Poskytovatelia: partnerský prístup, garanciu
splnenia záväzkov vyplývajúcich z platných zmlúv,
menej administratívy, ušetrený čas možno venovať
pacientom
Platitelia: zjednodušenie komunikácie
a menej papierovania

a kvalitnejšími službami pre poistencov, ako aj
partnerským a motivačným prístupom k poskytovateľom sa bude riadiť niekoľkými zásadnými
princípmi,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne DÔVERA Martin Šimun.
Týmito princípmi sú:
 prevziať produkty a tie najlepšie postupy tak,
aby spojená zdravotná poisťovňa poskytovala
maximálnu starostlivosť a služby pre poistencov,
poskytovateľov aj platiteľov
 prevziať záväzky a povinnosti z platných
zmlúv oboch zdravotných poisťovní voči poskytovateľom a garantovať ich splnenie
 zabezpečiť plynulé spojenie tak, aby prechodné obdobie nepociťovali poistenci, poskytovatelia ani platitelia
Súčasní poistenci zdravotných poisťovní
DÔVERA a APOLLO spojením získajú. A to
hlavne viac zmluvných poskytovateľov, viac
výhod a služieb a širšiu pobočkovú sieť. Nemusia robiť nič, poistencami spojenej zdravotnej
poisťovne so všetkými výhodami sa stanú automaticky. Jej klientmi budú aj tí, ktorí podajú právoplatnú prihlášku do jednej z dvoch spájajúcich
sa poisťovní, a to do 30. septembra 2009.
Spojenie podlieha súhlasu Protimonopolného
úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou

starostlivosťou.
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SPOJENIE POISŤOVNÍ: NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
Čo bude s pobočkami?
Spojením zdravotných poisťovní sa
celoslovenská pobočková sieť roz
šíri, budeme k poistencom bližšie.
Nie je vylúčené, že počet pobočiek
sa zmení tam, kde majú zastúpe
nie obe zdravotné poisťovne a kde
nebude dôvod prevádzkovať para
lelne dve pobočky.
Nestratím nárok na to, čo mi teraz
zabezpečuje moja zdravotná
poisťovňa?
Nie. Základným princípom spájania
je, aby naň poistenci nielenže nedo
platili, ale práve naopak, aby vďaka
nemu získali. Takto budeme pristupo
vať aj k službám a výhodám, ktoré
sú k dispozícii v súčasnosti. Chceme
skombinovať ponuku výhod oboch
zdravotných poisťovní, takže budete
mať k dispozícii viac ako doteraz.
Ošetria ma poskytovatelia?
Nebudem čakať dlhšie
na hospitalizáciu? Čo ak jedna
zdravotná poisťovňa s lekárom
zmluvu má a druhá nie?
Nemusíte sa obávať, spojenie
nebude mať negatívny vplyv
na dostupnosť a prístup k zdravotnej
starostlivosti. Budete mať naďalej rov
naké práva, povinnosti aj zákonné
nároky, aké máte teraz a aké
majú poistenci všetkých ostatných
zdravotných poisťovní. Nebude
dôvod na to, aby vás lekár neošetril
z dôvodu spájania. Zmluvné vzťahy

s poskytovateľmi zabezpečíme tak,
že aj po spojení budete mať svojich
lekárov, záväzky vyplývajúce zo
zmlúv oboch zdravotných poisťovní
budeme naďalej plniť.
Doplácam na lieky.
Budem platiť viac?
Ceny liekov a tým pádom aj
doplatky sa riadia legislatívou plat
nou pre všetky zdravotné poisťovne.
O výške doplatku nerozhodujú jed
notlivé zdravotné poisťovne, preto
ani spojenie nebude mať na ne
vplyv.
Mám si meniť preukaz poistenca?
Preukaz poistenca aj Európsky preu
kaz zdravotného poistenia ostávajú
platné a môžete ich naďalej pou
žívať. Ak sa budú preukazy meniť,

všetkým poistencom zašleme nové
s dostatočným predstihom.
Čo sa mení oddnes?
Nič. Všetky zmeny budú účinné v prí
pade súhlasu Protimonopolného
úradu SR a Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou od 31.
decembra 2009. Naďalej fun
gujeme tak ako doteraz, plníme si
svoje povinnosti, preplácame zdra
votnú starostlivosť a zabezpečujeme
všetky služby, servis a výhody.
Čo mám robiť, keď som si k vám
už podal prihlášku alebo to mám
v pláne do 30. septembra?
Prihlášky sú platné. Po potvrdení pri
hlášky zo strany Úradu pre dohľadu
sa stanete od 1. januára 2010 poisten
cami spojenej zdravotnej poisťovne.
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PACIENTKY KU MNE
CHODIA S DÔVEROU
Dôraz v gynekológii kladiem na prevenciu.

Jeseň 09

jemné prostredie, ústretoví zamest
nanci a nadštandardné služby ako
napríklad možnosť objednávať sa
na presný čas či notifikácia termínov
SMS správou. Snažíme sa byť rodin
nou poliklinikou a starať sa o pacien
tov od narodenia až do neskorého
veku. Že sa nám to darí, potvrdzuje
aj fakt, že k nám už roky chodia aj tri
generácie rodín.
Výhodnejšie s Dôverou
Špeciálne zľavy na zdravotnú sta
rostlivosť v poliklinikách ProCare
majú poistenci zdravotnej poisťovne
DÔVERA. Je dobré dopriať tento
nadštandard sebe aj svojim najbliž

ším a zároveň šetriť.

Ako lekárka, pre ktorú sa medicína stala profesiou
i osobným poslaním, sa v ambulancii stretáva
s množstvom zaujímavých žien. Každá je iná, preto
aj jej prístup musí byť individuálny. Niektoré presne
vedia, ako sa o seba starať, iným treba poradiť.
Na to sú tu lekári. Rozpráva gynekologička zo
súkromnej polikliniky ProCare ProSanus
MUDr. Dagmar Gavorníková.
Zodpovednosť
za vlastné zdravie
Som rada, že väčšina pacientok sa
riadi mojimi radami. Vedia, že pravi
delné preventívne prehliadky, ktoré
zahŕňajú kolposkopické, onkocytolo
gické, palpačné i ultrazvukové vyšet
renie, pomáhajú znížiť výskyt rako
viny. Veľmi dôležité je aj vyšetrenie
prsníkov. V mladšom veku ho môže

dopĺňať ultrazvuk, u žien nad 40
rokov i mamografia. Raz mesačne,
najlepšie po menštruácii, odporúčam
aj samovyšetrenie.
Zdravotné poisťovne
pomáhajú
Teší ma, že lekárom pomáhajú zdra
votné poisťovne. Financujú starostli
vosť, pridávajú sa k osvete a niektoré

robia ešte viac. Napríklad zabez
pečujú prednostné objednanie
na mamografiu, prispievajú na vak
cíny proti papilomavírusom vyvoláva
júcim rakovinu krčka maternice alebo
upozorňujú na termíny preventívnych
prehliadok formou SMS správy.
Rodinná poliklinika
Pracujem v súkromnej poliklinike Pro
Care ProSanus, ktorá patrí do siete
súkromných polikliník ProCare. Len
v ProCare ProSanus ošetríme denne
okolo štyristo pacientov. K dispozícii
majú všetky potrebné ambulancie
a profesionálny tím lekárov, sestier,
recepčných a ostatných kolegov, ktorí
sa starajú o ich zdravie aj pohodlie.
Základom nášho úspechu je
vysoko kvalifikovaný personál,
moderné technické vybavenie, prí

Tipy
Chcete nadštandardnú
zdravotnú starostlivosť
a ďalšie výhody a zľavy
zamerané na zdravie?
S programom VÝHODY
OD DÔVERY má na ne
nárok každý poistenec zdravotnej poisťovne DÔVERA.
Viac na vyhody.dovera.sk
Pozor! Zmeniť zdravotnú poisťovňu je také
jednoduché. Prihláška
do DÔVERY príde priamo
za vami, stačí zavolať
na bezplatnú Zákaznícku
linku 0800 150 150
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Zo spolupráce poisťovne
a siete polikliník profituje klient
Od jari tohto roku môžu klienti poistení v DÔVERE čerpať výhody
v sieti moderných polikliník ProCare. A to v Bratislave v poliklinikách
ProCare ProSanus na Daxnerovom námestí a v Karlovej Vsi a tiež
v poliklinike ProCare Košice. Ide o hmatateľné benefity, a to nielen
pre klienta, ale aj jeho peňaženku, pretože zľava na vybrané lekárske
výkony stúpa do výšky niekoľkých desiatok eur a je určená nielen
jednotlivcom, ale aj rodinám.
 Potvrdilo sa to aj na rastúcom záujme. K 1. augustu 2009 si výhody
v sieti ProCare aktivovalo takmer 400 poistencov DÔVERY, mesačne
tak stúpol záujem viac než o polovicu. Tento trend pokračuje aj v letných
mesiacoch. Predpokladáme, že výhody ProCare pre poistencov
DÔVERY sa postupne dostávajú do širšieho povedomia.
 V sieti polikliník ProCare je kvalitná zdravotná starostlivosť podporená
modernou obsluhou pacienta – objednávaním na lekárske vyšetrenia
na presný čas, manažmentom pacienta, elektronickou zdravotnou kartou
a komplexnosťou lekárskych špecializácii pod jednou strechou.
 Od 1. júla 2009 došlo k úprave cien produktov celoročnej zdravotnej
starostlivosti zavedením programu BasicCare za 149 € (4 488,77 Sk)
a MonoCare za 99 € (2 982,47 Sk). Cena produktov ComfortCare
a TopCare sa nemenila – 249 € (7 501,37 Sk), resp. 399 €
(12 020,27 Sk). Doterajší balík OptimalCare nahradili nové balíky
celoročnej zdravotnej starostlivosti. Došlo k zmene v rozsahu benefitov
tak, aby sa neznížila hodnota výhod pre poistencov.
Daniel Rušin,
riaditeľ klientskych služieb, ProCare

Výhody v sieti ProCare pre klientov Dôvery
Pri kúpe jedného z balíkov benefity zadarmo.
Výhody pre jednotlivca
 1x stomatologická konzultácia v hodnote 17 € (512,14 Sk)
 1x hĺbkové čistenie pleti v hodnote 20 € (602,52 Sk)
 1x reflexná masáž (30 min) v hodnote 13 € (391,64 Sk)
Výhody pre rodinu
 3x stomatologická konzultácia, každá v hodnote 17 € (512,14 Sk)
 2x hĺbkové čistenie pleti, každé v hodnote 20 € (602,52 Sk)
 2x reflexná masáž (30 min), každá v hodnote 13 € (391,64 Sk)
 76,51 % zľava pri zakúpení programu JuniorCare pre 1 dieťa
v hodnote až 114 € (3 434,36 Sk)
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VÝHODY OD DÔVERY
pre všetkých

©
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V letnom vydaní časopisu sme predstavili niekoľkých partnerov DÔVERY,
ktorých služby a produkty môžete s preukazom poistenca DÔVERY
čerpať jednoducho a ešte lacnejšie ako ostatní. Aby ste mohli pre svoje
zdravie urobiť ešte viac a dovoliť si aj to, čo by ste za iných okolností
možno mať nemohli, využite výhody prostredníctvom ďalších našich
partnerov. Stále platí – RODINA ušetrí viac ako JEDNOTLIVEC.
 Očná optika a.s. ponúka poistencom DÔVERY dlhodobé zľavy pre JEDNOTLIVCOV,
nájdete ich na portáli vyhody.dovera.sk.
RODINA na vyšetrenie ostrosti zraku získava
50 % zľavu. Až 30 % z ceny ušetrí na okuliarových rámoch Vision & Fashion a zľavu 15 %
získa na rámy, sklá, slnečné okuliare a kontaktné
šošovky.
V predajniach Quatro môžete ušetriť na splátkach od 17 € (512,14 Sk) do 33 € (994,16
Sk). Závisí to od typu registrácie v programe
VÝHODY. Širokú paletu tovarov nájdete
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3003,78 Sk)
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v ponuke spoločnosti Triangel. Výhodne môžete
získať napríklad posilňovací stroj. Zľava dosahuje 30 € (903,78 Sk).
Čakajú vás veľké výdavky? Poistencom
DÔVERY ponúka VÚB banka výhodnú bezúčelovú Flexipôžičku. JEDNOTLIVEC má
100 % zľavu na poplatok za poskytnutie úveru,
RODINA k tomu aj zníženie úrokovej sadzby
o 1 % počas celej doby splatnosti.
Všetky informácie o VÝHODÁCH spolu s podmienkami, registráciou a sortimentom tovarov

a služieb nájdete na vyhody.dovera.sk.
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 Občianske združenie Osmijanko neprázdninovalo a my v DÔVERE tiež nie. Dôkazom toho
je ďalšie slávnostné otvorenie detského kútika
v 2. súkromnej nemocnici v Handlovej. Veselé
mačky, tak sa kútik pre detských pacientov
nazýva, uzrel svetlo sveta začiatkom júla.

Kútik veselých mačiek
Tak ako na mnohé predchádzajúce kútiky
v nemocniciach po celom Slovensku, aj na tento
handlovský finančne prispela zdravotná poisťovňa DÔVERA. Malým aj väčším pacientom
v ňom na neveselý pobyt v nemocnici pomôžu
aspoň na chvíľu zabudnúť pestrofarebne vymaľované steny, všakovaké hračky, knižky a detský nábytok. Staršie deti iste ocenia aj televízor
či počítač, ktorý môžu v kútiku používať.
Nemocnica sa už v minulosti pokúšala zútulniť
aspoň detské oddelenia, no vlastné zdroje
nestačili. „Sme vďační občianskemu združeniu a všetkým, ktorí sa pričinili o to, že aj v našej
nemocnici sa môžu naši malí pacienti cítiť príjemne a môžu aspoň na chvíľu zabudnúť na choroby a bolesť,“ zdôraznila riaditeľka nemocnice
MUDr. Beáta Sonogová.
Pre každý jeden kútik v DÔVERE vyberáme
nášho veľvyslanca. Zúčastní sa na otvorení
kútika a stará sa o to, ako sa mu ďalej darí. Veľvyslankyňou v Handlovej je Handlovčanka, vzťahová manažérka Renáta Krnčoková z pobočky
v Prievidzi. „Bola to skutočne veľmi milá akcia.
Všetci prítomní mali z toho veľmi dobrý pocit. Riaditeľka nemocnice i primár detského oddelenia
poďakovali všetkým, ktorí sa pričinili, že niečo
takéto mohlo vzniknúť. Ich vďaka patrila aj nám,“
spomína na otvorenie R. Krnčoková. „Určite
sa pôjdem aj v budúcnosti pozrieť, ako sa darí
malým pacientom a ako kútik využívajú,“ prezra
dila svoje plány.

Súťaž
Milé čitateľky a čitatelia,
máte v rukách ďalšie číslo nášho a Vášho časopisu
DÔVE RA. Veríme, že v ňom nájdete mnoho
zaujímavých a užitočných informácií, poučíte sa
a inšpirujete zároveň. Po pozornom prečítaní iste
nebude pre Vás problém napísať nám:

Aké sú aspoň štyri aktivity, ktorými
DÔVERA vychádza v ústrety
malým deťom?
Odpovede posielajte do 15. októbra 2009.
Do 15. septembra na doterajšiu adresu,
po 15. septembri na novú adresu:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Odbor PR
DIGITAL PARK II Einsteinova č. 25,
851 01 Bratislava 5
Výhercov čakajú zaujímavé ceny.

V letnom čísle nášho časopisu sme sa pýtali:
Aké percento žien na Slovensku zanedbáva
pravidelné gynekologické prehliadky?
Správna odpoveď je: Až 83% slovenských žien
zanedbáva gynekologické prehliadky
Vyžrebovali sme týchto víťazov:
1. Mária Zrubecová, Zvolen
2. Mária Iringová, Nitra
3. Mária Kováčová, Veľký Krtíš
Výhercom srdečne blahoželáme
a zasielame výhry!
Zároveň ďakujeme všetkým čitateľom
za odpovede, návrhy a nápady.
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Poisťovňa
priateľská k deťom
(a k rodinám)
Konečne prišlo na svet vaše dieťatko. Gratulujeme! Na jeho uvedenie
do spoločnosti vás čaká pár povinností a byrokratických krokov. Matrika,
Sociálna poisťovňa, príslušné oddelenie Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v mieste trvalého bydliska, zdravotná poisťovňa. Ak si vyberiete
DÔVERU, uľahčíme vám všetko hneď od prvých dní. Nehovoriac o tom, že
nadštandardné služby a starostlivosť zabezpečujeme pre bábätká i neskôr,
ako im rôčky pribúdajú. Vieme, čo je to starať sa o detských poistencov.
Máme ich aktuálne 216 500 do 18 rokov, mnohých už od útleho veku.
Vlani si pritom takmer 12 500 rodičov novorodencov
vybralo práve DÔVERU.
Až k vám domov
Sme pripravení poskytnúť vám konzultáciu týkajúcu sa poistenia bábätka priamo u vás doma.
Nemusíte nikam chodiť, prídeme za vami.
Na našej internetovej stránke v sekcii Baby
zóna nájdete zoznam odborníkov DÔVERY
aj s ich telefónnym číslom, rozdelených podľa
regiónu. Stačí zatelefonovať a dohodnúť si
termín návštevy. Naši kolegovia sú pripravení
odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia aj
výberu zdravotnej poisťovne.
Baby kufrík plný užitočných drobností
Každý novorodenec poistený v DÔVERE má
nárok na Baby kufrík plný užitočných maličkostí, ktoré pomôžu hlavne jeho mame a oteckovi po návrate z pôrodnice. V kufríku je informačná brožúrka s užitočnými radami pre prvé
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dni s bábätkom, takisto vzorky detskej kozmetiky NIVEA baby, detská knižka či cumlík s podbradníčkom Canpol babies. Nájdete v ňom
aj vzorky výživy a špeciálnych čajov od spoločnosti Hami. Kufrík sme obohatili o katalóg
výhod a špeciálny kupón s 33-percentnou zľavou na monitor dychu dieťaťa.
Pre správne dýchanie
Syndróm náhleho úmrtia dojčiat je strašiakom
pre mnohé mamy a otcov. Nemusí však byť
s monitorom dychu Babysense od spoločnosti Sewex, s.r.o. Rodičom prináša pokoj bez
neustáleho sledovania ich ratolesti. Monitor
vyhodnocuje, či dieťa dýcha správne. Ak sa
jeho dych zastaví na 20 sekúnd, upozorní
na to zvukovým aj svetelným signálom. Rodičia každého dieťatka poisteného v DÔVERE
môžu ušetriť pri kúpe Babysense až 48,74 €
(1 468,34 Sk). Viac informácií získate na webe
DÔVERY v sekcii Servis/Baby zóna/Monitor
dychu pre bábätká.
Očkovací nadštandard
Spolu s pediatrom vášho dieťatka budete
hlavne počas jeho prvých rokov intenzívne
sledovať očkovací kalendár. No s DÔVEROU
získate viac ako len legislatívou stanovený štandard.
Zabezpečujeme totiž aj nadštandardné očkovanie s dôrazom na prevenciu pred nebezpečnými a rozšírenými ochoreniami. Prispievame
na očkovania proti pneumokokom, kliešťovej
encefalitíde i chrípke. Dvanásťročným dievčatám (od dovŕšenia 12. roku do 13. narodenín)
uhrádzame časť výdavkov na vakcínu proti
HPV vírusu spôsobujúcemu rakovinu krčka
maternice. Výška príspevku závisí od dĺžky
poistenia v DÔVERE. Na vakcínach pre deti
do 16 rokov môžete s DÔVEROU ušetriť až
319,17 € (9 615,32 Sk).

Prevencia a očkovania
U detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä
na odhalenie prípadných metabolických porúch,
odhalenie nedostatku vitamínu D, adekvátnosť
výživy, vyšetrenie pohybového správania, vývin
jemnej motoriky, zmyslových orgánov a vývin
reči. V neskoršom veku sa u detí pri preventívnych
prehliadkach kontroluje pohybový aparát, zrak,
sluch, vývin reči, sociálne správanie, inteligencia,
psychický vývin, cholesterol, krv, moč a krvný tlak.
Povinné očkovanie obsahuje desať základných
očkovaní, medzi ktoré patrí vakcinácia proti tuberkulóze, pneumokokom, rotavírusom, záškrtu, tetanu,
čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám,
detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, osýpkam,
mumpsu a rubeole.

Dôležitá prevencia
Slovenská legislatíva stanovuje, koľko preventívnych prehliadok a v akom rozsahu preplácajú
zdravotné poisťovne. Je prirodzené, že malé
deti chodia k pediatrom častejšie, postupne sa
frekvencia vyšetrení znižuje.
Našich zmluvných lekárov hodnotíme za to,
ako robia prevenciu. Zároveň ich podľa počtu
vykonaných prehliadok odmeňujeme. Chceme
totiž, aby jej venovali dostatočnú pozornosť.
Tento rok sme v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, Asociáciou
súkromných lekárov a Asociáciou na ochranu
práv pacientov zrealizovali pilotný ročník projektu Robme spolu prevenciu. Zverejnili sme
top 20 pediatrov, ktorí robia najviac prevencie
a rodičia sú s ich starostlivosťou a prístupom
spokojní. Troch najlepších sme finančne odmenili. Mená najúspešnejších pediatrov nájdete

na www.dovera.sk.
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Kríza, zdravie, šetrenie
Šetriť na starostlivosti o zdravie alebo nie? Ak áno, ako, aby to negatívne
neovplyvnilo náš zdravotný stav? Kde nám zbytočne utekajú peniaze, ktoré
by sme mohli využiť pre nás a našich najbližších užitočnejšie? V čase krízy
aktuálne otázky. Poznáte odpovede?
Kríza a poisťovne
Najčastejšie používané slová tejto doby sú
kríza a šetrenie. Zdroje na zdravotnú starostlivosť sú obmedzené a vzácne. V časoch krízy
ešte vzácnejšie. Dôkazom sú aj čísla.
Príjmy zdravotných poisťovní sa vyvíjajú horšie,
ako naznačovali predpoklady. Dbajú preto
hlavne na zodpovednosť a opatrnosť.
Poistenci ani pacienti však nemusia mať obavy.
Dostávajú a dostanú potrebnú zdravotnú
starostlivosť, na ktorú majú zo zákona nárok.
Naopak, poskytovatelia sa na vyššie ceny
zrejme tešiť nemôžu.
Kríza a poistenci
Zodpovední a čo sa týka financií opatrní by mali
byť aj poistenci. Je dôležité, aby platili len za to,
čo treba. Na druhej strane, šetriť za každú cenu
sa neoplatí. Prvým nevyhnutným krokom je informovanosť. To, za čo si pacient pripláca alebo
platí plnú sumu a čo mu hradí jeho zdravotná
poisťovňa, určujú zákony platné pre všetkých
rovnako. Prv než siahnete do peňaženky
v lekárni, ambulancii či v nemocnici, získajte čo
najviac informácií o doplatkoch a priamych platbách. Ak si nie ste istý, pýtajte sa svojej zdravotnej poisťovne, lekára, lekárnika alebo hľadajte
informácie na internete a na www.dovera.sk.
Lacnejšie lieky
Cesta za účinným a čo najlacnejším liekom (bez
doplatku) sa začína už v ambulancii lekára.

Pýtajte sa ho na možnosti a lacnejšie alternatívy predpísaných liekov. Žiadajte informácie
o liekoch bez doplatku. Hoci sú lacnejšie, nie sú
menej účinné alebo menej kvalitné. Ak užívate
viac liekov, informujte sa u svojho lekára, či sú
ich počet, cena a vzájomné vplyvy primerané.
Možno vám stačí menej liekov a uľaví sa nielen
vášmu telu, ale aj vašej peňaženke. Viac liekov
nemusí znamenať lepšiu starostlivosť.

Za čo sa (ne)platí
Drvivá väčšina zdravotnej starostlivosti je na Slovensku hradená z verejného zdravotného
poistenia. Dopláca sa na vybrané zákroky,
zdravotnícky materiál, lieky, zdravotnícke
pomôcky alebo nadštandardné služby. Sú to
napríklad umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť pacientky, ošetrenie zubného kazu pri
absencii preventívnej prehliadky rok predtým,
rôzne kozmetické zákroky v plastickej chirurgii, zákroky na žiadosť pacienta (teda neindikované lekárom), vydávanie potvrdení (napríklad
na vodičský preukaz) a pod. Spravidla sa spoplatňujú nadštandardné služby ako objednanie
na presný termín, nadštandardná izba v nemocnici, výber lekára na operáciu, konzultácie
a vyšetrenie mimo ordinačných hodín a pod.
U zubára poistenec hradí rozdiel medzi štandardom hradeným z verejného zdravotného poistenia a ľubovoľne zvoleným nadštandardom. Platiť
budete aj u nezmluvného lekára pri plánovanom
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zákroku. Ak však pošlete žiadosť o príspevok,
môže vám ho zdravotná poisťovňa DÔVERA
po splnení podmienok schváliť do výšky 70 %
obvyklej úhrady za daný výkon. V každom prípade však odporúčame navštevovať zmluvných
lekárov a zariadenia. Pozor, za akútne ošetrenie
neplatíte ani u nezmluvného lekára!
Ak ste v nemocnici či u lekára, ich povinnosťou
je upozorniť vás ešte pred ošetrením, že ide
o zákrok, ktorý si budete hradiť sami. Poskyto-

vateľ nesmie od pacienta požadovať peniaze
za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s jej
poskytovaním nad rozsah určený v zákone. Ak
potrebujete prednostné vyšetrenie, zaplatíte
zaň podľa cenníka vyveseného na viditeľnom
mieste. Výšku cien schvaľuje hlavný lekár samosprávneho kraja. Pri platení si vždy skontrolujte
požadovanú sumu. Neplaťte bez dokladu
o zaplatení. Malo by byť z neho zjavné, za čo

presne úhrada bola.

Ako ušetriť (nielen v čase krízy)
 Nebuďte chorý. Dodržiavajte
aspoň základné pravidlá dobrej
životosprávy a pohybovej aktivity.
Prejdite sa peši alebo po schodoch –
nič to nestojí.
 Nechoďte zbytočne k lekárovi.
Pri bežných ľahkých ťažkostiach
nasaďte domácu liečbu, aktívne si
hľadajte dostupné informácie (napr.
s pomocou množstva webstránok –
zdravie.sk; primár.sk atď.). V zásade
to je zadarmo.
 Ak si bez lekára neviete rady,
prvou „zastávkou“ nech je váš všeobecný lekár, pre vaše deti pediater
a pre dispenzarizovaných pacientov
príslušný špecialista. Stojí to čas, nie
peniaze.
 Buďte pripravený dať lekárovi
čo najviac informácií o vašom stave
(anamnéze) a trvajte na tom, aby
si ich vypočul. Tak lepšie nasadí
správnu liečbu a minimalizujú sa
ďalšie zbytočné vyšetrenia. Nestojí
to nič, len trošku času.

 Špecialistu navštevujte len na odporučenie všeobecného lekára. Dohodnite si termín telefonicky. Je možné, že
za objednanie sa na presný termín
zaplatíte. Ale je to zrejme výhodnejšie, ako stráviť pol dňa čakaním.
 Ak by lekár trval na priamej platbe,
žiadajte doklad o zaplatení. S neoprávnenými platbami sa obráťte
na vyšší územný celok alebo Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri neoprávnenej úhrade máte

nárok na vrátenie peňazí.

 Nezabudnite platiť poistné.
Nezaplatením neušetríte. Skôr či
neskôr budete musieť zaplatiť aj so
sankciami. Bude vás to stáť viac.
Využívajte poradenstvo vašej
zdravotnej poisťovne. Nič to nestojí
a môžete ušetriť.
MUDr. Eduard Kováč,
výkonný riaditeľ a prezident
Združenia zdravotných poisťovní SR

Poplatky v zdravotníctve
Lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok – za recept 0,17 €
Lekárska služba prvej pomoci – 1,99 € (59,95 Sk)
(5,12 Sk)
Dopravná služba (preprava sanitkou) – 0,07 € (2,11 Sk)
Sprievodca v nemocnici počas hospitalizáza kilometer
Kúpeľný
cie – 3,32 € (100,02 Sk) za každý deň pobytu
poplatok pri diagnózach typu A – 1,66 € (50,01 Sk)
za každý deň pobytu
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Na prvé počutie by ste mali viesť
tím prísnych a nekompromisných
kontrolórov, ktorí neplatičom
naháňajú strach.
V podstate to je pravda. Nie sme
však prísni samoúčelne. Zabezpe
čujeme dôležitú vec – naplnenie roz
počtu zdravotnej poisťovne. Našou
úlohou je starať sa o to, aby odvody
platili riadne a včas všetci, ktorým to
legislatíva prikazuje. Tieto peniaze
totiž potrebujú naši poistenci, či už
na prevenciu, diagnostiku alebo
liečbu. Nikto z nás nevie, kedy bude
chorý a bude potrebovať, aby mu
jeho zdravotná poisťovňa zaplatila
potrebnú starostlivosť.
Ako reálne zabezpečujete, aby
do zdravotnej poisťovne prišli
všetky peniaze?

www.dovera.sk

Kontrolujeme platiteľov poistného
interne aj externe, sledujeme, ako si
plnia povinnosti zo zákona, komu
nikujeme s nimi. Neplatičov musíme
oznamovať Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, ten im
môže uložiť sankcie. My si zase
môžeme vymáhať dlžné poistné aj
úroky z omeškania. Samozrejme,
v prípade splnenia podmienok sa
vieme s platiteľom dohodnúť na splát
kovom kalendári. Zabezpečujeme
tiež vymáhanie nákladov na zdra
votnú starostlivosť pre tých našich pois
tencov, ktorým bola treťou stranou
spôsobená ujma na zdraví napríklad
pri dopravných nehodách alebo ak
porušili liečebný režim.
Spomínali ste interné kontroly.
Čo to presne znamená?
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Deň s...

manažérkou odboru kontroly
platiteľov a vymáhania pohľadávok

Interná kontrola je v podstate súčas
ťou našej každodennej činnosti.
Vykonávame ju napríklad pri spracú
vaní ročného zúčtovania poistného,
pri žiadostiach o splátkový kalen
dár či pri požiadavkách platiteľov
o vrátenie preplatkov na poistnom.
Sledujeme pri nej, či platitelia platili
odvody v správnej výške a včas.

V zdravotnej poisťovni DÔVERA zamestnávame desiatky ľudí, ktorí sa každý
deň starajú o to, aby poistenci dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť
a servis. Sú medzi nimi lekári, inžinieri, právnici, informatici a mnohí ďalší.
Poodhalíme vám každodenný život zdravotnej poisťovne a jej zamestnancov.
V tomto čísle sa pozrieme bližšie na to, čo všetko má na starosti manažérka
odboru kontroly platiteľov a vymáhania pohľadávok Anna Vajdová.

A čo externá kontrola?
To je priama fyzická kontrola u pla
titeľa poistného. Má za cieľ to isté
ako kontrola interná. Podľa zákona
môžeme kontrolovať obdobie až
desať rokov dozadu, resp. kontrolu
jeme platiteľa odvtedy, odkedy je
u nás registrovaný ako platiteľ.
Na to, aby ste mohli platiteľov
kontrolovať, potrebujete o nich
správne údaje. Máte ich?
Je pravda, že na to, aby sme vedeli,
koľko má každý zaplatiť, potrebu
jeme súbor dôležitých údajov. Naprí
klad či podniká, odkedy je živnostník,
či je invalid alebo trebárs či bol počas
roka nezamestnaný a platil za neho
štát a pod. Zákon hovorí, že nahlaso
vať tieto údaje zdravotnej poisťovni je
povinnosťou poistenca, resp. platiteľa.
Bohužiaľ, mnohí to nedodržiavajú.
Čo potom hrozí?
Nesplnenie si oznamovacej povin
nosti môže byť impulz pre Úrad

pre dohľad nad zdravotnou staros
tlivosťou na sankciu. Takisto hrozí,
že zdravotná poisťovňa nemá vo
svojom systéme správne údaje,
pretože ich nemá mať odkiaľ. Tak
môže podhodnotiť alebo nad
hodnotiť výšku poistného, ktoré by
mal daný platiteľ odviesť. Stáva sa
nám, že kontaktujeme platiteľa, pre
tože podľa našich dát má voči nám
nedoplatok. Až potom zistíme, že
platil správne, len nám dôležité infor
mácie ovplyvňujúce výšku odvodov
neoznámil. Odporúčame preto
všetkým klientom, aby si oznamo
vaciu povinnosť plnili riadne podľa
zákona. V DÔVERE im to umožňu
jeme dokonca pohodlne a rýchlo
prostredníctvom internetu.
Prezradíte laikovi, čo vlastne
znamená vymáhanie
pohľadávok?
Možno pod tým rozumieť situá
ciu, keď si platiteľ neplní odvodové
povinnosti a zdravotná poisťovňa
to zistí. Vtedy využívame rôzne

zákonné formy – aktívnu komuniká
ciu s platiteľom, zasielanie výziev,
podanie návrhu na vydanie platob
ného výmeru na Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou
alebo vydanie výkazu nedoplat
kov priamo platiteľovi. Ak dlžník
neuhradí poistné a platobný výmer
alebo výkaz nedoplatkov sa stane
právoplatným a vykonateľným,
vymáhané pohľadávky preberá
súdny exekútor. Súdna exekúcia je
posledným krokom vymáhania.
Cítite na platobnej disciplíne
hospodársku krízu?
Žiaľ, áno. Platobná disciplína sa
zhoršuje, počet firiem, živnostníkov
aj samoplatiteľov porušujúcich odvo
dové povinnosti postupne rastie. Stre
távame sa však aj s pozitívnym prístu
pom, keď sám platiteľ navrhne stret
nutie v záujme riešiť svoju nepriaznivú
finančnú situáciu. Splátkový kalendár
schválime za legislatívou stanovenej
podmienky, keď platiteľ bežné pred
davky uhrádza riadne a v lehote splat

nosti. V každom prípade je dobré, ak
platiteľ koná v prípade finančných
problémov aktívne a osloví nás.
Do konca júna bol termín
na podanie ročného zúčtovania
poistného. Vaša práca s tým
spojená sa zrejme týmto
termínom nekončí.
Ani zďaleka. Každé jedno ročné
zúčtovanie sa musí zaevidovať.
Zisťujeme zároveň, či platiteľ, ktorý
podľa našich údajov mal povin
nosť podať ročné zúčtovanie, ho
aj reálne podal. Sme povinní nahlá
siť Úradu pre dohľad nad zdravot
nou starostlivosťou všetkých, ktorí
tak neurobili. Potom nasleduje fáza
kontroly. Pri zistení nedostatkov kon
trolóri vyzývajú platiteľov na pred
loženie chýbajúcich dokladov, aby
mohlo byť každé tlačivo uzavreté.
Následne prichádza čas „zúčto
vania“. Zdravotná poisťovňa vracia
preplatky a platitelia uhradia nedo
platky. Zákonom stanovený termín

je do 31. októbra.
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Rebríček kúpeľov
podľa pacientov
Minulý rok mal v podaní zdravotnej poisťovne DÔVERA premiéru rebríček nemocníc.
Tento rok sme zverejnili vôbec prvý rebríček kúpeľných zariadení. Mapoval úroveň
kúpeľov hlavne z pohľadu pacientov. Tým je predovšetkým aj určený.
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Ako rebríček kúpeľov dopadol?
Hodnotenie a rebríček kúpeľov
Celkové
hodnotenie

Názov kúpeľov

Služby
pacientom

Prieskum
spokojnosti

1. Kúpele Brusno, a.s. 
2. Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
3. Bardejovské kúpele, a.s.
4. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
5. Kúpele Nimnica, a.s.
6. Kúpele Dudince, a.s.

Čo rebríček kúpeľov zohľadňuje?
Prieskum spokojnosti pacientov,
ktorý zahŕňal tri oblasti:
správanie a starostlivosť personálu
ubytovanie a strava
poskytnutá liečba
a subjektívny pocit s jej výsledkami

Hodnotenie služieb pacientom,
ktoré sa zameriavalo na:
úroveň vybavenia liečebných domov
úroveň zdravotnej časti (ambulancie, priestory
úroveň vybavenia
na rehabilitácie a procedúry)
dostupnosť
a možnosti stravovania
doplnkové služby
a prostredie kúpeľov

Spokojnosť a služby
„Rozširujeme trend transparentnosti a informovania o úrovni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Po rebríčku nemocníc a hodnotení lekárov
v prevencii prinášame aj informácie o kúpeľoch.
Dúfame, že budú užitočné pre našich poistencov
aj pre manažment kúpeľov,“ povedal pri príležitosti zverejnenia rebríčka riaditeľ úseku nákupu
zdravotnej starostlivosti v DÔVERE Martin Kultan.
Zdôraznil, že nejde o komplexné hodnotenie, ale
o pohľad na kúpele z perspektívy klienta zdravotnej poisťovne. Celkovo sa v rebríčku objavilo

27 kúpeľných zariadení. O ich poradí rozhodli
čiastkové výsledky v dvoch hodnotených oblastiach. Prvou bol prieskum spokojnosti pacientov
a druhou úroveň služieb, ktoré kúpele poskytujú
v rámci verejného zdravotného poistenia.

7. Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
8. Kúpele Sliač, a.s.
9. Kúpele Lúčky, a.s
10. Liečebné termálne kúpele, a.s., Sklené Teplice
11. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
12. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Smrdáky
13. Kúpele Nový Smokovec, a.s.

Výsledky všeobecne
Služby mapovali a známkovali odborníci zdravotnej poisťovne v priebehu roku 2009. A to osobne
počas návštevy každých kúpeľov. Nezohľadňovali služby nad rámec verejného zdravotného
poistenia. Z tohto hodnotenia vyšli ako najsilnejšie
stránky kúpeľov všeobecné vybavenie a úroveň ich zdravotnej časti (ambulancie, priestory
na procedúry a rehabilitácie a pod.). Naopak,
slabinami niekde stále zostávajú vybavenie a úroveň liečebných domov i dostupnosť doplnkových
služieb.
Čo sa týka prieskumu spokojnosti, zapojili sa
do neho poistenci DÔVERY, ktorí v roku 2008
absolvovali kúpeľnú liečbu. Kúpeľom dávali
známky ako v škole. Vyjadrovali sa k ubytovaniu,
strave, prístupu personálu, k liečbe a k subjektívnej
spokojnosti s jej výsledkami. Odpovedal každý
desiaty oslovený respondent. Z prieskumu vyšlo,
že poistenci najviac ocenili prístup a správanie
personálu, najmenej ubytovanie a stravu. V tomto
sa pohľad na kúpele neodlišuje od pohľadu
na nemocnice. S kúpeľmi je však celkovo mierne
vyššia spokojnosť ako s nemocnicami.

14. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
15. SLOVTHERMAE, Slovenské liečebné kúpele, podnik služieb, š.p.
16. Kúpele Bojnice, a.s.
17. Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
18. Wellness KOVÁČOVÁ, s.r.o.
19. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
20. Kúpele Štós, a.s.
21. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Tatranské Matliare
Kúpele Lúčivná, a.s.*
KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR DRUŽBA - Bardejov*
Sanatórium Dr. Guhra n.o.*
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice*
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.*
Kúpele Horný Smokovec, s.r.o.*
nadpriemer,

priemer,

podpriemer

Poznámka: * prieskum spokojnosti pacientov nie je realizovaný (nízky počet odliečených poistencov)

Výsledky konkrétne
Prvé miesto v historicky prvom rebríčku kúpeľov
získali Kúpele Brusno, druhú priečku obsadili Prírodné jódové kúpele Číž a úspešnú trojicu uzatvárajú Bardejovské kúpele.
V Brusne pacienti ocenili výborné služby, oproti
ostatným vynikli takmer vo všetkých oblastiach.
Klienti si pochvaľovali celkové vybavenie a úroveň

liečebných domov. Spokojní boli aj so zdravotnou
časťou kúpeľov, pozitívne hodnotili ambulancie,
rehabilitačné priestory i samotné procedúry.
Prírodné jódové kúpele Číž boli najlepšie
v prieskume spokojnosti. Bodovali najmä vďaka
správaniu personálu a ubytovaniu. V Bardejovských kúpeľoch poistenci vysoko hodnotili úspešnosť a výsledky liečby a stravovanie.
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Vyspovedaní víťazi
V ostatnom čísle časopisu Dôvera sme vás informovali o výsledkoch
hodnotenia nemocníc za rok 2008. Víťazom rebríčka DÔVERY, tak ako
rok predtým, sa v kategórii všeobecných nemocníc stala Nemocnica
s poliklinikou Žilina. Na stránkach tohto vydania zase predstavujeme
premiérové hodnotenie kúpeľov. Víťazom sa stali Kúpele Brusno.
Ako vidia svoje prvenstvá, prečo zvíťazili a aké majú plány
do budúcnosti, sme sa spýtali oboch riaditeľov.
Nemocnica s poliklinikou Žilina
Ing. Daniela Bekeová, MPH
V rebríčku nemocníc zverejnenom v máji
2009 ste vo svojej kategórii obhájili
minuloročné prvenstvo.
Aký máte recept na úspech?
Odpoveď je jednoduchá – snažíme sa posky
tovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých
pacientov a tomu podriaďujeme našu prácu.
Prvenstvo určitým spôsobom morálne motivovalo
zamestnancov tým, že sa verejne kladne zhodno
tila úroveň Nemocnice s poliklinikou Žilina. Je to
o to dôležitejšie, že takýto úspech prišiel vo veľmi
náročnom období v nadväznosti na prácu zdra
votníkov. Obhajoba prvenstva je však určite ťažšia
ako jeho získanie na prvýkrát.
Čo boli pre vás hlavné závery z minuloročného
hodnotenia, ako ste výsledky využili?
Uvedomili sme si, že musíme klásť väčší dôraz
na zlepšenie medziľudských vzťahov v rámci
celého zdravotníckeho zariadenia, takisto na komu
nikáciu s pacientom a jeho príbuznými aj na zabez
pečenie obnovy prístrojovej techniky, bez ktorej nie
je možná rýchla a kvalitná diagnostika.
Čo boli najväčšie pozitíva a úspechy

nemocnice v hodnotenom roku 2008?
Medzi najväčšie pozitíva našej nemocnice
určite patrí široký rozsah poskytovania zdravot
nej starostlivosti v mnohých medicínskych odbo
roch, veľké spádové územie, o ktoré sa staráme,
takisto dostatok kvalitne vzdelaného personálu
a snaha o neustálu obnovu prístrojovej techniky.
Aktuálne problémy, ktoré vznikajú v každodennej
práci, máme snahu a záujem čím skôr riešiť.
Aké máte plány na tento rok a na rok budúci?
Budeme pokračovať v nezmenenom rozsahu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Našou
ambíciou je vytvoriť z našej nemocnice fakultnú
nemocnicu, a to v spolupráci so Slovenskou zdra
votníckou univerzitou Bratislava. Niektoré naše
oddelenia sú už akreditované, čo sa určite pre
javí i na našej práci. V tomto roku chceme začať
s realizáciou výstavby urgentného príjmu a odde
lenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, kto
rou posunieme aj tieto služby na vyššiu kvalita
tívnu úroveň.
V čom by ste sa chceli hlavne zlepšiť?
Z môjho pohľadu sú ešte stále občasné nedo
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statky v komunikácii zdravotníckeho personálu
a pacientov. Chceme tiež spríjemniť pobyt pacien
tov v našom zdravotníckom zariadení a obnoviť
chirurgický pavilón.

Kúpele Brusno
Štefan Hrčka
Aké je to, byť riaditeľom víťazných kúpeľov?
Je krásne zvíťaziť, ale chce to veľa práce.
Vďaka čomu podľa vás Brusno vyhralo?
Po komplexnej rekonštrukcii kúpeľov a po opä
tovnom otvorení v septembri 2007 sme sa snažili
vyjsť pacientom v čo najširšej miere v ústrety. Prispel
k tomu celý kolektív zamestnancov, ktorý sa denne
staral o pacientov s úsmevom na tvári, snažil sa im
pomôcť, pochopiť ich problémy, svojou prácou im
zlepšiť zdravotný stav a vrátiť ich do plnohodnot
ného života.
Zisťujete si aj vy spätnú väzbu a spokojnosť
vašich návštevníkov? Čo z nej vyplýva?
Áno, zisťujeme spätnú väzbu a spokojnosť formou
anonymných dotazníkov aj dennou komunikáciou.
Dostávame podnety, na ktoré reagujeme, aby sa
pacienti ešte počas pobytu u nás cítili veľmi dobre.
Ďakujeme im, že nás takto posúvajú ďalej.
Čo máte iné, lepšie než konkurencia?
Máme jedno z najkrajších prostredí. Kúpele
Brusno sú postavené v krásnej prírode v srdci
Slovenska a každý má k nám rovnako ďaleko.
Pre našich pacientov máme tie najlepšie služby
v novo zrekonštruovanom liečebnom dome
Poľana. Sú im k dispozícii každý deň od rána
do 22. hodiny. Tiež nesmieme zabudnúť na to
najdôležitejšie a to je profesionálny, usmievavý
a priateľský kolektív zamestnancov, ktorí sú tu
vždy pre pacienta.

Čo chcete zlepšiť?
Do budúcnosti chceme rozšíriť služby na tráve
nie voľného času, chceme sa zamerať na mladé
rodiny s deťmi, ktoré by u nás našli pokoj, oddych
a zábavu. Taktiež nás čaká rekonštrukcia kúpeľ
ného parku a historických kúpeľných budov.
Podporujete zverejňovanie informácií
o kúpeľoch a sprostredkovanie názorov
pacientov verejnosti?
Áno, aj keď nie vždy musia byť pozitívne. Touto
cestou sa chceme poďakovať zdravotnej pois
ťovni Dôvera za túto aktivitu. Každá informácia
od pacientov, ktorá sa dostane na verejnosť a tým
aj k prevádzkovateľom kúpeľov, je veľmi cenná.
Vedenie kúpeľov môže reagovať na svoje nedo
statky, zlepšiť služby a tým aj konkurencieschopnosť.
Čo je najnáročnejšie? Zabezpečovať kvalitnú
kúpeľnú starostlivosť, ubytovanie, stravu,
služby alebo prístup a správanie personálu?
Všetky kategórie sú veľmi dôležité. Na to, aby bol
návštevník spokojný, musia byť všetky služby posky
tované na profesionálnej úrovni, v čom sa nám
v súčasnosti darí, pretože v každej kategórii máme
ľudský a profesionálny personál. Preto by som
nerád „známkoval“ alebo určoval poradie dôleži
tosti, lebo jedno bez druhého nemôže fungovať.
Čo všetko klientom ponúkate?
Profesionálnu a odbornú zdravotnú starostli
vosť, luxus a krásne prostredie, výbornú domácu
kuchyňu vo forme švédskych stolov, bohatý kaž
dodenný kultúrny program a iné spoločenské akti
vity počas voľného času. V čase voľna môžu hos
tia využiť napríklad biliard, stolný futbal, cvičenie
v bazéne, s vibračnými tyčami, s fit loptou. Kúpele
sú situované v lone prírody, kde sa dajú robiť výlety
do širokého okolia. Každý deň ponúkame bohatý
kultúrny program – ľudová hudba, džezové kon

certy, tanečné večierky a mnoho iného.
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Poradňa pre mamičky
Moje bábätko už nie je bábätko...
... opúšťa rodinné prostredie, od septembra ide do škôlky.
Radosť striedajú obavy, no nedovoľte, aby vaše dieťa
cítilo, že sa tejto zmeny bojíte viac ako ono samo. Ak je to
len trochu možné a vaše dieťa to vyžaduje, umožnite mu
„adaptačný“ proces. Možno potrebuje na rozhliadnutie
sa v kolektíve a priestoroch prvé dni aj rodiča. Nebráňte
sa tomu. Skúste spolu s pedagógmi škôlky vyhovieť tejto
prirodzenej požiadavke. Pre menšie deti je vhodnejšie,
ak sa pobyt v škôlke predlžuje postupne. Rozprávajte
mu veľa o tom, čo bude robiť, ako sa bude hrať, papať,
uisťujte ho, že vždy sa pre neho vrátite.
Pri príchode dieťaťa do kolektívu je obvyklá obava, že
dieťa bude chorľavé. Nebojte sa napriek tomu, že doteraz v kolektíve nebolo. Netreba ho zvlášť pripravovať
na vstup do kolektívu po zdravotnej stránke, naďalej platí
zásada zdravej a vyváženej stravy bohatej na ovocie
a zeleninu. Detský organizmus sa pomerne rýchlo
vyrovná s novým prostredím. Pozor, ak však ochorie,
určite ho nedávajte do škôlky.
Iste vás čaká aj pár sĺz či smutné oči alebo vzdor.
To je však prirodzené a postupne tieto prejavy ustúpia.
Neustúpte však vy, dali ste sa na boj, tak ho dobojujte.
Vaše veľké „bábätko“ vás totiž skúša. Ak sa vám však
na ňom alebo jeho správaní niečo nezdá, objaví sa
zajakavosť, nočné mory či panický strach, zvážte návštevu psychológa. Prípadne porozmýšľajte nad zmenou
kolektívu, poraďte sa s pedagógom v škôlke. Prejavy
možno pripisovať aj nezrelosti na kolektív.
Napriek nástrahám vám pri septembrovom štarte
prajem pevné nervy a veľa zdravia vašim detičkám
MUDr. Miroslav Sviatko
pediater, revízny lekár DÔVERY
Máte otázky na nášho pediatra?
Napíšte nám ich na poradna@dovera.sk.
Odpovede zverejníme v časopise Dôvera aj na
webovej stránke www.dovera.sk v sekcii Baby zóna.

www.dovera.sk

 Dovolenka je vynálezom minulého storočia.
Zdá sa, že jej formy a funkcie sa budú vyvíjať,
rozširovať a obohacovať aj na začiatku tohto
tisícročia. Nemožno vylúčiť ani to, že na konci
21. storočia sa odborníci dohodnú, že práve ono
bolo storočím stresu.
Je paradoxom, ktorý však pozná veľká väčšina z nás, že samotná príprava na dovolenku
býva ukážkovým stresom. A tak sa odporúča,
aby sme si už pred dovolenkou zobrali dva dni
voľna a náležite sa na ňu pripravili. Až potom,
odpočinutí a optimisticky naladení, treba vyraziť
„za hranice všedných dní“. Takže nezabudnite
nabudúce.
Dovolenka je časom, keď si môžeme poriadne
oddýchnuť, zabudnúť na pracovné úlohy či problémy. Neplatí to pre workoholikov. My ostatní
by sme sa z nej mali vrátiť dobre naladení a plní
nového elánu do práce.
Často to však býva úplne naopak. Prvé pracovné
dni po dovolenke sa stávajú pre mnohých poriadnou záťažou. Hovorí sa tomu „podovolenková
depresia“ alebo post-holiday (post-travelling)
back-to-work blues. Po návrate z dovolenky sa
človek ocitá v negatívnom napätí – musí dobehnúť všetko, čo zameškal. Takáto podovolenková
depresia máva spravidla krátkodobý charakter.
V pravom zmysle slova ani nejde o afektívnu
poruchu, teda depresiu. U človeka, ktorý ťažko
zvláda návrat z dovolenky, sa objavujú už pár
dní po príchode domov rôzne príznaky ako stres,
smútok, únava alebo pocit nedostatku energie,
pocity nepokoja a predráždenosti, poruchy
spánku, dlhotrvajúca zlá nálada, bolesti hlavy
alebo končatín, zápcha či bolesti brucha.
Je chybou našej uponáhľanej doby, že neexistuje
postupný prechod medzi dovolenkovým režimom a plným pracovným nasadením. Od ľudí
sa ako samozrejmosť očakáva okamžité a plné
sústredenie na prácu. Človek sa vráti z dovolenky a všetci čakajú len na to, kedy prevezme
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PsyChológ radí:
Ako prežiť po dovolenke v práci
alebo aby návrat z dovolenky nebolel
Dovolenka býva v našich predstavách najčastejšie obdobím bezstarostného
oddychu a relaxu. No mali by sme ju chápať aj ako nevyhnutnú prevenciu
vzniku rôznych ochorení, pod ktoré sa spravidla podpisuje celoročný stres.
O dňoch bez práce a o bezpečnom návrate z dovolenky viac
prezrádza psychológ PhDr. Štefan Matula, PhD.

opäť svoje úlohy, prípadne ešte ďalšie za niekoho, kto na dovolenku len odchádza. Práve táto
rýchla zmena sťažuje adaptáciu a môže vyvolávať ďalší stres. A tak paradoxne to, prečo všetci
odchádzame na dovolenku, zbaviť sa stresu
a napätia, sa čoskoro vráti. Nie je výnimkou, že
už týždeň po návrate z dovolenky sa náš pracovný stres dostáva na rovnakú úroveň ako pred
dovolenkou.
Z doteraz povedaného vyplýva, že aj
na návrat do práce a stres s tým súvisiaci sa treba
vopred pripraviť. Platí tu niekoľko zásad a odpo-

rúčaní: Po návrate z dovolenky, výletu či zájazdu
si nechajte aspoň deň alebo dva voľna, nechoďte
hneď do práce. Ak sa po návrate z dovolenky vrhnete do šialeného pracovného kolobehu, môžete
si byť istí, že priaznivé účinky oddychu sa veľmi
rýchlo vytratia. Nemusí sa to tak skončiť, stačí, ak
si urobíte vo svojich povinnostiach poriadok.
Spomeňte si na všetko, čo musíte vybaviť, a rozdeľte si povinnosti na súrne záležitosti, menej
akútne a nakoniec na veci, ktoré istý čas počkajú.
Aj napriek návratu do práce sa snažte udržať
si dovolenkovú náladu. Čím dlhšie vám vydrží,
tým lepšie.
Ak ste si niečo počas dovolenky obzvlášť užívali,
skúste v tom pokračovať aj doma. Keď sa vrátite
unavení a deprimovaní z práce, poprezerajte si
fotky alebo video z poslednej dovolenky. Stres
sa pomaly vytratí a vám sa vráti príjemné dovolenkové očarenie. Niektorí ľudia si zvyknú postaviť fotografiu z pláže na pracovný stôl.
... a určite neurobíte chybu, ak si nabudúce pred
odchodom na dovolenku dobre premyslíte, čo
vás bude čakať po návrate. Preto je lepšie prácu
si nadbehnúť (ak sa to, samozrejme, vo vašej profesii dá), aby ste neboli hneď po príchode vystre
sovaní z toľkých povinností.
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Stravovanie diabetikov
Diabetická diéta je všeobecne medzi laikmi považovaná za veľmi komplikovanú, obmedzujúcu
a dokonca vytrhávajúcu diabetika v stravovaní z kruhu jeho rodiny, priateľov a spoločnosti.
Nie je to tak. Diabetická diéta sa výrazne nelíši od zásad správnej výživy. Je to pestrá,
plnohodnotná strava s veľkým spektrom potravín. Naopak, diabetik má výhodu, že môže
jednoduchým spôsobom – výberom vhodného jedla – ovplyvňovať svoje ochorenie a prispieť
výraznou mierou k dobrej kompenzácii diabetu a predchádzaniu obávaných zdravotných
komplikácií. Na otázky o strave diabetikov odpovedá MUDr. Adriana Ilavská
z diabetologickej a metabolickej ambulancie Medispektra v Bratislave.
Zistili mi cukrovku. Ako sa mám
správne stravovať?
Diétne odporúčania pre diabetikov
sú veľmi podobné ako zásady
racionálneho stravovania. Preto
rovnakú stravu môže s diabetikom
konzumovať celá jeho rodina, bez
nutnosti prípravy osobitných jedál.
No zmena stravovania k racionálnemu spôsobu stravovania nebýva
samostatne dostatočne účinná.
Treba zmeniť aj životný štýl a trávenie voľného času. Zvýšenie fyzickej
aktivity je veľmi žiaduce.
Čím sa bude môj jedálny lístok
odlišovať od doterajšieho?
Cukrovka nebolí. Žiť sa s ňou dá
bez väčších ťažkostí dosť dlho.
Ale skracuje život a spôsobuje
závažné až smrteľné komplikácie
(amputácie končatín, zlyhanie
obličiek, oslepnutie, srdcový alebo
mozgový infarkt). Vhodnou stravou
sa dá ovplyvniť vývoj cukrovky
na 50 – 75 %. Diabetik si môže
vybrať, či bude žiť síce kratšie, ale
možno pohodlnejšie bez sledovania stravy alebo vhodným výberom
potravín si predĺži život a zabráni
komplikáciam. Väčšina ľudí má
svoje stravovacie zvyklosti a rituály,
ktoré sú hlboko zakorenené už

od mladosti a len veľmi ťažko sa
menia. Ak tieto návyky nie sú
správne, zmenu diabetik pocíti ako
obmedzenie.
Na čo si mám dávať pozor?
Strava má byť pestrá a vôbec nie
monotónna. Základ stravy, až
dve tretiny, majú tvoriť výrobky
s vysokým obsahom sacharidov
a vlákniny. Ide o rastlinné potraviny (celozrnné obilniny, strukoviny,
zemiaky, ryža) spolu so zeleninou
a ovocím. Denne odporúčam
skonzumovať asi 700 g zeleniny
a ovocia – predstavuje to asi 3 – 4
porcie zeleniny (vrátane zemiakov)
a 2 – 3 porcie ovocia.
Asi 17 – 20 % stravy majú tvoriť

bielkovinové potraviny rovnomerne
rozdelené na živočíšne a rastlinné.
Medzi živočíšne patria mäsové
a mliečne výrobky. Najvhodnejšie je biele mäso (hydina, ryby)
a chudé druhy červeného mäsa. Je
žiaduce zvýšiť hlavne príjem rýb,
ktorých konzumácia na Slovensku
je asi o tretinu nižšia, ako je odporúčané. Všetky mliečne výrobky majú
byť nízkotučné. V súčasnosti už
na každom mliečnom výrobku je
uvedený obsah tuku a vyznačené,
či patrí medzi nízkotučný, strednealebo vysokotučný.
Z rastlinných bielkovín je potrebné
zvýšiť príjem strukovín asi o štvrtinu.
Príjem tukov je nutné znížiť hlavne
u obéznych diabetikov. Tuky nie sú
iba v klasických potravinách, ako
je maslo, rastlinné maslá, oleje. Sú
skryté aj v mliečnych a mäsových
výrobkoch. Z tukov je potrebné
sledovať aj príjem cholesterolu.
Nachádza sa v živočíšnych výrobkoch, najviac ho obsahujú vajíčka.
Preto ich konzumáciu je vhodné
obmedziť na 2 – 3 týždenne.
Sú jedlá, ktoré majú diabetici
vyslovene zakázané?
V súčasnosti vyslovene zakázané
jedlá pre diabetikov neexistujú.
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Oproti minulosti sa dokonca uvoľňuje aj príjem cukrov, ale treba ich
započítať do celkového množstva
energie a sacharidov. Opatrnosť
treba pri jedlách, ktoré môžu rýchlo
zvýšiť hladinu cukru – hlavne
múčne jedlá, pečivo, cestoviny
a ovocie. Pri nich je dôležité
neprekročiť odporučené množstvo
na jednu porciu.
Ak poruším pravidlá správneho
stravovania, čo sa mi môže stať?
Viem nesprávnu výživu nejako
kompenzovať?
Jednorazové porušenie diéty
nijako podstatne neovplyvní stav
diabetika. Je dôležité, aby sa to stávalo iba občas. Vybočením z diéty
nie je nič stratené a nemôže byť
dôvodom trvalého zlyhania. Čo
najskôr sa treba vrátiť k vhodnému
výberu potravín a nezlyhať.
Výnimkou je diabetik liečený
inzulínom. Zmene stravy má prispôsobiť aj dávku inzulínu. Pritom
je potrebné sledovať glykémie pri
sebakontrole glukomerom.
Aké sú diabetické potraviny?
Špeciálne dia výrobky nie sú
v potrave nevyhnutné. Niektorí
diabetici majú dojem, že ich môžu
konzumovať v neobmedzenom
množstve. Nie je to tak. Ich energia
sa musí započítať do diétneho
príjmu. Síce obsahujú pomerne
málo sacharidov, ale o to viac
tukov. Takzvané dia výroky
mávajú preto obyčajne vyššiu
energetickú hodnotu ako „nediabetické“ výrobky. Časť diabetológov
ich neodporúča.
Potraviny sa vraj delia na skupiny.
Aké? Prečo to tak je?
Ide o tzv. výmenný systém.

Po stanovení diétneho plánu systém
umožňuje diabetikovi jedálniček
často a jednoducho obmieňať
a pritom dodržiavať stály príjem
energie a sacharidov. Všetky
potraviny sú rozdelené do piatich
základných skupín:
 chlieb a pečivo, múka, príkrmy –
zemiaky, ryža, kukurica,
ovsené vločky
 mlieko a mliečne výrobky
 mäso a údeniny
 cukrárenské výrobky
 zelenina a ovocie
Diabetik nemusí počítať v kalóriách
alebo jouloch, stačí iba vedieť,
koľko jednotiek z ktorej skupiny
má zjesť. Pritom jedna jednotka
obsahuje 10 g sacharidov.
Na nemeckých a rakúskych
výrobkoch sa môžeme stretnúť
aj s chlebovou jednotkou (BE –
z nemeckého Broteinheit). Ide
o podobný systém, ale jedna BE
obsahuje 12 g sacharidov.
Sú umelé sladidlá plnohodnotnou
náhradou cukru?
Umelé sladidlá nemajú žiadnu
biologickú hodnotu. Ich úlohou je
iba nahrádzať chuť bežného cukru
(sacharózy). Rozdeľujú sa na neenergetické (aspartam, acesulfam
K, sacharin...) a ener-

getické (fruktóza a sorbit). Líšia sa
navzájom chuťou aj sladivosťou.
Okrem tehotných diabetičiek ich
môžu užívať všetci v obmedzenom
množstve. Hlavne pri energetických je potrebné započítať ich
hodnotu do celkového denného
príjmu energie.
Čo v prípade, ak idem
do reštaurácie?
V reštaurácii, na dovolenke alebo
aj na návšteve v prípade možnosti
výberu je vhodné zvoliť si jedlo
zodpovedajúce racionálnej
strave. Ale každý diabetik, aj ten
najzodpovednejší, už diétu porušil.
Následné výčitky niekedy vedú
k trvalému zlyhaniu. Toho sa treba
vyvarovať a čo najskôr sa vrátiť
k vhodnému výberu jedál.
Akou mierou ovplyvňuje diéta
moju chorobu?
Správna diéta spolu s pohybovou
aktivitou ovplyvňuje ochorenie
na 75 – 80 %. Takže diabetik
má v rukách svoje zdravie
a podstatnou mierou môže
ovplyvniť priebeh svojho
ochorenia.
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1A

Sadnite si na stoličku, predkloňte sa.
Trup sa dotýka stehien, hlava je v predĺžení chrbtice.
Spevnite telo a ruky dajte do polohy "supermana", nádych a...

1B

...s výdychom striedavo
predpažujeme a zapažujeme.

2A

Predpažte, dlane smerujú dozadu, nádych...

3A

Ruky zapažte vedľa tela,
dlane smerujú nahor, nádych...

2B

...a s výdychom ťahajte lakte hore.

3B

...a s výdychom vytlačte paže dohora.

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

... na stuhnuté svaly chrbta
Touto sériou cvičení precvičíme svaly chrbta.
Dodržiavajte správnu techniku a cvičte vždy až do pocitu pálenia v precvičovaných svaloch.

4A

Ruky zapažte od tela dohora,
dlane smerujú nahor, nádych a...

4B

...s výdychom pripažujte ruky k sebe.
Predstavte si lienku, ktorá otvára a zatvára krídla.
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Vaše otázky, naše odpovede
Chceli by sme zaplatiť
nedoplatok z ročného zúčtovania
zdravotného poistenia 2008.
Musíme platbu špeciálne označiť
konštantným alebo variabilným
symbolom?
Nedoplatok z ročného zúčtova
nia je potrebné zaplatiť zdravotnej
poisťovni najneskôr do 31. októbra.
Keďže však posledný októbrový
deň tohto roka pripadá na deň
pracovného voľna, reálne je čas
na vyrovnanie nedoplatku do 2.
novembra 2009. Čísla pre uhrade
nie nedoplatku sú nasledovné:
pre hromadných platiteľov
(zamestnávateľov)
číslo účtu: 7000136639/8180
variabilný symbol: IČO organizácie
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: 132008
pre individuálnych platiteľov
(samoplatiteľov, živnostníkov)
číslo účtu: 7000136647/8180
variabilný symbol:: rodné číslo
konštantný symbol: 3558
špecifický symbol: 132008
Som na rodičovskej dovolenke,
ktorá sa mi čoskoro skončí.
Ostávam sa starať o dieťa až do 6
rokov jeho veku. Aké mám voči
zdravotnej poisťovni povinnosti?
Kde sa mám prihlásiť?
Ak si chcete predĺžiť rodičovskú
dovolenku, musíte vyplniť čestné
vyhlásenie. Toto tlačivo nájdete
na www.dovera.sk v sekcii Tlačivá/

Pre poistencov. V tlačive je potrebné
označiť bod E01, ktorým vyhlasujete,
že ste osobou, ktorá sa celodenne
a riadne stará o dieťa vo veku do 6
rokov. Za celodennú starostlivosť sa
považuje to, ak je dieťa umiestnené
v štátnom zariadení na maximálne 4
hodiny denne. Oskenované čestné
vyhlásenie nám môžete poslať elek
tronicky na adresu info@dovera.sk,
osobne odovzdať v ktorejkoľvek
pobočke poisťovne alebo zaslať
poštou na korešpondenčnú adresu
Dôvera zdravotná poisťovňa,
a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra.
Na základe čestného vyhlásenia
bude za vás poistné platiť štát.
Môj syn momentálne študuje
v zahraničí a je predpoklad, že
tam bude navštevovať aj vysokú
školu. Aké doklady je potrebné
predložiť, aby za neho platil
odvody štát?
Ak študent navštevuje vysokú školu,
ktorá je ekvivalentom akreditovanej
vysokej školy na Slovensku v krajine
Európskej únie, platiteľom jeho zdra
votného poistenia bude Slovenská
republika. Doklad o návšteve akre
ditovanej vysokej školy nám môže
doručiť
 poštou na adresu Dôvera
zdravotná poisťovňa, a.s.,
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
 oskenovanú elektronicky
na info@dovera.sk
 osobnej v ktorejkoľvek pobočke

Váš syn môže byť v zahraničí
v akútnych prípadoch ošetrený
na základe vydaného Európskeho
preukazu zdravotného poistenia.
Ten garantuje prístup k nevyhnutnej
zdravotnej starostlivosti v členských
krajinách EÚ u lekárov napojených
na verejnú sieť. Prípadnú spoluúčasť,
ktorú by platili aj domáci pacienti,
však bude platiť sám, na tú sa preu
kaz nevzťahuje. Ak sa chce týmto
prípadným platbám vyhnúť, odporú
čame komerčné pripoistenie.
Ak za mňa môj zamestnávateľ
neodvádza zdravotné poistenie,
čo mi hrozí?
Pokiaľ máte v zdravotnej poisťovni
nahláseného platiteľa od správneho
dátumu vášho nástupu do zamest
nania, nemusíte sa o nič starať.
Pokiaľ za vás zamestnávateľ neplatí
odvody, zdravotná poisťovňa
osloví zamestnávateľa ako platiteľa
a žiada ho o úhradu nedoplatku.
Vám ako zamestnancovi nebudú
udelené žiadne sankcie a nevy
plývajú pre vás žiadne povinnosti.
Takisto sa nemusíte obávať, že by ste
mali obmedzený prístup k zdravot
nej starostlivosti, na ktorú vám vzniká
nárok zo zákona.
Aké pravidlá platia pri
poskytovaní zdravotníckych
pomôcok zdravotnou
poisťovňou? Ako si môžem
pomôcku vybaviť?

Poskytovanie zdravotníckych
pomôcok sa riadi preskripčnými
a indikačnými obmedzeniami,
ktoré pre všetky zdravotné pois
ťovne stanovuje Zoznam zdravot
níckych pomôcok plne uhrádza
ných alebo čiastočne uhrádzaných
na základe verejného zdravotného
poistenia. O nároku na pomôcku
by vás mal informovať váš ošetru
júci špecialista. Ten vám ju môže,
rešpektujúc spomínaný Zoznam,
predpísať na lekársky poukaz. Zo
Zoznamu vyplýva, ktoré pomôcky
sú bezplatné a za ktoré si pacienti
doplácajú. Všetky potrebné infor
mácie o výške doplatkov i dostup
nosti pomôcky plne hradenej
z verejného zdravotného poistenia
si pýtajte od svojho lekára.
Som živnostník. V ročnom
zúčtovaní poistenia za rok 2008
sa mi zmenila výška preddavkov.
Odkedy a ako musím novú sumu
odvádzať?
Podľa zárobku v minulom roku
vám v ročnom zúčtovaní poistenia
vyšla aj nová výška preddavkov.
Ste povinný odvádzať ju za pred
chádzajúci mesiac vždy do 8. dňa
nasledujúceho mesiaca. Prvýkrát
tak musíte urobiť za júl 2008, prvý
zmenený preddavok teda musíte
zaplatiť zdravotnej poisťovni
do 8. augusta. Najjednoduchším
spôsobom platby je vytvorenie
trvalého príkazu v banke a zasie
lanie preddavkov na číslo účtu:
7000136647/8180, VS: rodné

číslo, KŠ: 3558.

STAŤ SA NAŠÍM
POISTENCOM
NEBOLO NIKDY TAKÉ
JEDNODUCHÉ!

Zdá sa vám zmena zdravotnej poisťovne komplikovaná?
Nechce sa vám nikam chodiť? Odteraz už nemusíte!
Stačí zavolať na bezplatnú nonstop Zákaznícku linku
0800 150 150 a prihláška na podpis príde za vami.
Zavolajte
na bezplatnú
Zákaznícku linku
0800 150 150.

www.dovera.sk
0800 150 150

V dohodnutý
deň vám kuriér
doručí prihlášku
na zvolenú adresu.

Ak sú údaje
správne, prihlášku
podpíšete
a odovzdáte kuriérovi.

www.dovera.sk

MOJI
PACIENTI
KU MNE
CHODIA
S DÔVEROU

MUDr. Dagmar Gavorníková
gynekológ, poliklinika ProCare

Je dôležité, aby vám vaša zdravotná poisťovňa
dokázala zabezpečiť kvalitnú zdravotnú
starostlivosť vrátane nadštandardných výkonov.
A ak vie ponúknuť aj VÝHODY navyše,
vybrali ste si správne. Navštevujte
vášho lekára s dôverou.

Získajte výhody, ktoré vám prináša
DÔVERA u svojich partnerov. Nájdete
ich v katalógu VÝHODY OD DÔVERY
alebo na vyhody.dovera.sk.
Stačí zavolať a prihláška na podpis príde
za vami. Je to jednoduché – už nemusíte
nikam chodiť. Zavolajte už dnes!

Zdravie v najlepších rukách

