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BYŤ POISTENCOM VšZP SA OPLATÍ
VYSKÚŠAJTE OD JÚLA NAŠE NOVÉ BENEFITY
U ZUBÁRA A V KÚPEĽOCH
Vyššiu kvalitu života, menej návštev
u lekára, menej liekov a menej bolesti. Aj takýto efekt by mali priniesť
nové zdravotné benefity, ktoré
VšZP ponúka svojim poistencom
od 1. 7. 2018.
Prvým je príspevok na dentálnu hygienu dieťaťa vo veku 6 – 18 rokov
vo výške 50 % z platby (max. 30 eur)
raz ročne. Ak dieťa už v útlom veku
naučíme správne sa starať o chrup,
urobíme mu službu na celý život
a ani v dospelosti nemusí byť preňho
zubárske kreslo strašiakom.
Ďalšie dva benefity sme sústredili do kúpeľnej
starostlivosti. Kopírujú moderné trendy vo vyspelých krajinách sveta. Špeciálne 10-dňové
liečebno-preventívne programy Obezita
a Zdravý chrbát zatiaľ na Slovensku nemajú
konkurenciu. Unikátne spojenectvo VšZP a Asociácie slovenských kúpeľov založené na využití
liečebného potenciálu kúpeľov a prostriedkov verejného zdravotného poistenia môže
významne ovplyvniť kvalitu života veľkej časti
našich poistencov, ale do budúcnosti aj ušetriť
verejné zdroje.
Cieľom oboch programov je nastavenie nefarmakologickej liečby pre dospelých poistencov s bolesťami chrbta alebo obezitou, ktorí
nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej
liečby z verejného zdravotného poistenia.
Do programu Obezita sa môžu zapojiť ľudia
s B MI ≥ 30 alebo s BMI > 28 v kombinácii s vysokým krvným tlakom a poruchou metabolizmu tukov alebo cukrov. Súčasťou programu je
cielená edukácia zameraná na budovanie nových stravovacích návykov, lepšie pochopenie

zloženia potravín a ich energetickej hodnoty,
ale i vzdelávanie v oblasti pohybovej aktivity.
Zjednodušene povedané, poistenci sa napríklad naučia, ako sa dá úpravou každodenných
aktivít zvýšiť výdaj energie.
Program Zdravý chrbát je určený poistencom
s opakujúcimi sa bolesťami vyvolanými funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú
ich každodenné aktivity. Aj tu možno zmenou
nesprávnych pohybových stereotypov dosiahnuť veľký pokrok a zbaviť ich bolesti. Tzv. Škola
chrbta napríklad naučí poistencov správne ležať, vstávať, sedieť, dvíhať bremená. Množstvo
ľudí trpí práve preto, že neovláda tieto základné
zásady.
Pri oboch kúpeľných programoch VšZP poskytne samoplatcom príspevok vo výške 30 %
z bežnej úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľnom zariadení (maximálne 8 eur/deň) a kúpele ďalšiu 12 % zľavu na ubytovanie a stravu.
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PRESTÚPTE S NAMI DO PRVEJ LIGY

ZVYŠUJEME KOMFORT NAŠICH POISTENCOV,
S LEKÁROM BUDÚ MÔCŤ ČETOVAŤ

Využívajte zdravotné benefity VšZP

Nadštandardné
vyšetrenia a služby

VšZP v spolupráci so Združením všeobecných
lekárov postupne spúšťa pilotný projekt eOrdinácia. Pacienti budú môcť priamo so svojimi
lekármi elektronicky konzultovať svoj zhoršený
zdravotný stav z pohodlia domova, zdieľať dokumenty, obrázky, aj priamo četovať. Projekt
eOrdinácia by mal priniesť úsporu času pre lekára i pacienta, menej fyzických návštev ordinácií, efektívnejší manažment najmä chronicky
chorých pacientov.
S cieľom zvýšiť komfort liečby VšZP finančne
podporila aj návštevu pacienta v domácom
prostredí. Agentúram domácej ošetrovateľskej
služby od júla navýšila platby o 25 % v porov-

naní s rokom 2017, čo je nárast v priemere
o 381–tisíc eur mesačne.
Zmeny sa dotkli aj dopravnej služby. VšZP navýšila platby za 1 km pri každom type jázd o 13
centov (okrem BA), čo v priemere predstavuje
navýšenie o 0,5 mil. eur mesačne oproti roku
2017. Od júla navyšuje platby o ďalšie dva centy
za prepravu imobilných pacientov, ktorí potrebujú asistenciu pri presune z domu do vozidla
alebo opačne.
Od júla sa môžu tešiť aj všetci, ktorí radi cestujú. Len poistenci VšZP získavajú zľavy od ČSOB
Poisťovne na dlhodobé cestovné poistenie až
do výšky 60 %. Ide o najvýhodnejší benefit tohto druhu na trhu s cestovným poistením.

NA LIMITY V AMBULANCIÁCH ŠPECIALISTOV
OD JÚLA ZABUDNITE, VšZP ICH ZRUŠILA

Foto: archív VŠZP

Nadštandardné
očkovania proti

chrípke (úhrada v celom rozsahu)
vírusovej hepatitíde typu B (100 % z ceny 3. dávky vakcíny)
hepatitíde typu A a B (príspevok vo výške ceny 3. dávky vakcíny proti
hepatitíde typu B)
test na okultné krvácanie (1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke pre
poistencov nad 40 rokov)
cytologické vyšetrenie krčka maternice aj LBC metódou (pri každej
gynekologickej preventívnej prehliadke raz ročne už od 18 rokov)
vyšetrenie rizika cievnej mozgovej príhody (1x za 2 roky pri
preventívnej prehliadke)
vyšetrenie CRP prístrojom nad rámec kapitačnej platby
u všeobecného lekára pre deti a dorast do 18 roku veku vrátane;
všeobecný lekár pre dospelých má možnosť kedykoľvek urobiť CRP
vyšetrenie cez zmluvné laboratórium a VšZP ho uhradí
stanovenie indexu ABI oscilometrickou metódou (1x za 2 roky pri
preventívnej prehliadke pre všetkých poistencov nad 60 rokov;
všetkým symptomatickým pacientom s podozrením na ischemickú
chorobu dolných končatín, symptomatickým pacientom nad 50
rokov veku s minimálne 1 rizikovým faktorom
preventívna urologická prehliadka (1x za 3 roky pre mužov od 40.
roku veku)
starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára pre pacientov
s hypertenziou a poruchami metabolizmu tukov
základné predoperačné vyšetrenia u všeobecného lekára
podpora prevencie detskej obezity u všeobecného lekára
preventívne mamografické vyšetrenie do 15 dní
príspevok na dentálnu hygienu pre deti vo výške 50 % z platby (max.
30 eur)
liečba ťažko liečiteľných porúch príjmu potravy (bulímia, anorexia)
pre deti
komplexná liečba morbídnej obezity pre dospelých
Liečebno-preventívny program OBEZITA v kúpeľoch (tretina
z nákladov na zdravotnú starostlivosť)
Liečebno-preventívny program ZDRAVÝ CHRBÁT v kúpeľoch (tretina
z nákladov na zdravotnú starostlivosť)
preventívna pripomienka (cez ePobočku, mobilnú aplikáciu)
webstránka so zameraním na prevenciu www.preventivne.sk

Dlhé čakanie poistencov na termín u odborného lekára s odôvodnením, že zdravotná
poisťovňa im už vyšetrenie tento mesiac
nezaplatí, sa stáva minulosťou. VšZP na pol
roka uvoľnila limity pre
všetkých špecialistov.
V ambulantnej sfére
od 1. 7. 2018 dochádza aj k ďalším zásadným
zmenám. Čo prinesú pacientom, ale i samotným ambulanciám špecialistov, vysvetľuje riaditeľka odboru nákupu zdravotnej starostlivosti JUDr. Petra Fiala.
Všetky zmeny majú spoločný motív. Zvýšiť našim
poistencom dostupnosť ambulancií špecialistov
a riešiť praktické situácie, s ktorými sa bežne stretávajú, najmä v podobe dlhých čakacích lehôt
na vyšetrenie u lekára.

Pre poistencov je to nepochybne viac ako
dobrá správa. Prečo však limity rušíte len
na pol roka?
Pretože po tomto období chceme ambulanciám
navrhnúť systémovejšie riešenie, ktoré si už teraz
overujeme v piatich medicínskych odbornostiach.
Je to nový kombinovaný úhradový mechanizmus,
ktorý sme od 1. 7. 2018 ponúkli internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergiológom
a ORL lekárom. Ak sa v ambulantnej sfére v rámci
pilotného projektu osvedčí, zavedieme ho vo všetkých odbornostiach.
O čo ide pri tomto novom kombinovanom
systéme úhrady?
Princíp spočíva v tom, že doterajšia úhrada
vo výške 100 % sa rozdelí na dve časti. 70 % bude
tvoriť fixná zložka, ktorá sa vypočíta z priemerných nákladov na poistenca a z počtu ošetrených
poistencov v danej ambulancii, a 30 % úhrady
platba za výkony. Výkonová zložka má motivovať
lekárov ošetriť viac pacientov a VšZP garantuje,
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Lekári prvého kontaktu si zaslúžia byť viac ako len dispečermi
v zdravotníckom systéme. Ako im pri tom pomôžu väčšie
kompetencie? Čo prinesú ambulanciám a pacientom?
MUDr. Monika Palušková, všeobecná lekárka pre dospelých, prezidentka SVLS
Keď VšZP ako prvá v roku 2014 zazmluvnila u všeobecných lekárov predoperačné
vyšetrenia, bol to prvý reálny krok k zvyšovaniu ich kompetencií. Pribudla
starostlivosť o pacientov s hypertenziou či zvýšenou hladinou tukov v krvi,
prístrojové vyšetrenie cievneho systému dolných končatín, ktoré včas odhaľuje
komplikácie a zabraňuje amputáciám. Od leta 2018 je hradený aj výkon
24-hodinového monitorovania krvného tlaku u pacienta doma. Pacient chce
väčšinu nekomplikovaných problémov riešiť na jednom mieste, nie vysedávať
v čakárňach. Máme už pripravené návrhy, aby pribudli ďalšie kompetencie.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa nám postupne podarí zmeniť mylnú predstavu časti verejnosti, že všeobecný lekár len preposiela pacientov
do odborných ambulancií. Vytvárame priestor
na to, aby sme posilnili vážnosť postavenia
všeobecného lekára v systéme tak, ako je to bežné
vo vyspelej Európe.

Aké vyšetrenia teda pribudnú napríklad v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých?
Novinkou je manažovanie porúch metabolizmu
tukov. Po dobrých skúsenostiach s manažovaním
liečby hypertenzie sprístupňujeme pacientom ďalšiu
dostupnú komplexnú liečbu priamo v ambulancii
všeobecného lekára.

MUDr. Miroslav Kotek, gynekológ a prezident ZAP
Foto: archív M. Koteka

Vo svete je bežné,
že až 80 % zdravotných
problémov
rieši pacient v ambulancii všeobecného lekára. Tomuto
trendu sa snaží priblížiť aj Slovensko.
Od 1. 7. 2018 môžu
poistenci VšZP absolvovať u svojho
všeobecného lekára viac vyšetrení. S väčším
komfortom, bez zbytočného čakania a objednávania sa k špecialistom. Vysvetľuje MUDr. Beata Havelková, MPH, riaditeľka odboru zdravotného a revízneho.

Ako sa najnovšie zmeny dotknú ambulancií
všeobecných lekárov pre deti?
Tu sme sa zamerali na najmenších poistencov
a prvú preventívnu prehliadku u pediatra, ktorá sa
robí v domácom prostredí dieťaťa. Cieľom je, aby
sme čo najskôr zachytili prípadné vývinové chyby
v psychomotorickom vývoji dieťaťa, najmä preto
sme zvýšili platbu za toto vyšetrenie.
Čo dostanú pacientky navyše v gynekologickej ambulancii?
Preventívnu prehliadku sme rozšírili o kolposkopiu,
vyšetrenie, ktoré je súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice. Novinkou je aj možnosť pre tehotné
poistenky absolvovať očkovanie proti chrípke priamo v gynekologickej ambulancii. Gynekológovia
budú dostávať kapitačnú platbu už za poistenky
od 15. roku veku. VšZP zaplatí navyše aj štvrté sonografické vyšetrenie tesne pred pôrodom.

Pre gynekológiu je podstatné, aby lekár mohol vyšetriť pacientku podľa toho, čo
reálne potrebuje. VšZP je dnes jedinou poisťovňou, ktorá uhrádza gynekológovi
vyšetrenie onkomarkerov v diagnostickom procese onkologických ochorení. Je
jedinou poisťovňou, ktorá hradí gynekológovi generické vyšetrenie porúch zrážavosti
krvi u neplodných žien a ako prvá zaviedla 4. ultrazvuk v tehotnosti. Od 1. 4. 2018
podporila vyšetrovanie dievčat od 15 rokov. To všetko znamená pre lekára možnosť
kvalitnej diagnostiky a liečby a pre pacienta kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť
v jednej ambulancii. Sám som poistený vo VšZP aj s celou rodinou a viem prečo.

MUDr. Marta Špániková, všeobecná lekárka pre deti a dorast, prezidentka SPPS

To, či lekár pracuje ako dispečer alebo naozaj robí v ambulancii medicínu, závisí
od jeho spôsobu práce, vzdelania a možností, ktoré má na dostatočné vyšetrenie a liečbu
pacienta. Pacienti sú zbytočne odosielaní do ambulancií špecialistov. Jednou z príčin je, že
lekár prvého kontaktu nemá možnosť spraviť kvalitnú diferenciálnu diagnostiku. Zvýšené
kompetencie pre ambulantných lekárov musia znamenať rozšírenie možností vyšetrení
pacienta priamo v ambulancii primárnej starostlivosti a rozšírenie preskripcie niektorých
liekov. Doposiaľ všetky takéto kompetencie v zodpovedajúcej miere nemáme, ale budeme
robiť všetko pre to, aby sme ich po rokovaniach s VšZP zmluvne získali.

MUDr. Marián Šóth, všeobecný lekár pre dospelých a prezident Zdravita
Foto: archív M. Šótha

Foto: archív VŠZP

VIAC PEŇAZÍ I KOMPETENCIÍ PRE VŠEOBECNÝCH
LEKÁROV

Foto: Archív M. Paluškovej

Kvalitnejšie vybavené ambulancie zaplatíme
lepšie a v rámci zdokonaľovania tohto systému
uvažujeme napríklad aj o vyššej platbe za tzv.
prvovyšetrenia pacientov, ktorí do ambulancie
prichádzajú prvýkrát, alebo opäť po viac ako 24
mesiacoch od poslednej návštevy.

NÁZOR ODBORNÍKOV

Čo vás inšpirovalo zmeniť doterajší už roky
zaužívaný systém platieb v ambulantnom
sektore?
Snaha reagovať na skutočné problémy, s ktorými
sa pri návšteve ambulancií naši poistenci stretávajú. Kombinovaný systém úhrad sme od začiatku tohto roka zaviedli v nemocniciach, limity sme
zrušili aj stomatológom, čeľustným ortopédom
a od apríla i v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Prvé skúsenosti naznačujú, že to bolo správne rozhodnutie. Prečo ho teda nevyužiť aj v ambulanciách?

V prvom rade sme skutočne degradovali všeobecnú medicínu iba na vydávanie
výmenných lístkov. Asociácia súkromných lekárov sa snaží prinavrátiť spoločenské
postavenie všeobecnému lekárovi. Ak mu chceme vrátiť dôstojnosť, musíme mu
okrem kompetencie vystaviť výmenný lístok dať aj možnosť ukázať, že je lekár
špecialista. Nové kompetencie od VšZP dávajú do rúk spektrum vyšetrení a možnosti
sebarealizácie, ktoré zlepšujú spoločenské postavenie lekára v očiach pacienta aj
seba samého. Pre pacienta je to možnosť uspokojenia potrieb na jednom mieste
a v krátkom čase a zvyšuje sa aj dôvera v schopnosti všeobecného lekára.

Foto: archív M. Špánikovej

že im zaplatí všetky potrebné vyšetrenia. Zvýšené príjmy od zdravotnej poisťovne môžu lekári
následne využiť napríklad na modernizáciu ambulancií, nákup nových prístrojov a podobne,
čo určite ocenia aj pacienti. Výhodou pre nich je
aj ošetrenie bez poplatkov, ktoré je podmienkou
nového systému úhrady zdravotnej starostlivosti.
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ZAČNITE BOJ S OBEZITOU
V KÚPEĽOCH, PRISPEJEME VÁM

VšZP sa ako partner 3. ročníka Slovenského dňa
obezity v máji t. r. zapojila do merania BMI národa v piatich mestách – v Košiciach, Bratislave,
Martine, Nitre a Banskej Bystrici. Naším cieľom
bolo presvedčiť vás, že nadváha a obezita patria
do rúk lekára. Podujatie zaujalo vyše 700 ľudí,
ktorí sa prišli poradiť, ako si zostaviť zdravý jedálny lístok a akými pohybovými aktivitami je
vhodné optimalizovať svoju telesnú hmotnosť.
Viac ako 200 odvážnejších si dalo urobiť komplexnú analýzu tela a absolvovali všetky vyšetrenia rizikových faktorov srdcovo-cievnych
ochorení. Teší nás, že ich bolo viac ako vlani.
Najvyšší index telesnej hmotnosti dosiahlo
mesto Martin, 28,8, najnižší, 26,1, zaznamenali
odborníci v Banskej Bystrici. Obe hodnoty potvrdzujú nadváhu, nateraz s nízkym až mierne
vyšším rizikom.

Pozor na vnútrobrušný tuk
Z hľadiska správnej klasifikácie obezity je
podstatné rozmiestnenie tukového tkaniva.
Najväčším nebezpečenstvom je jeho hromadenie v brušnej dutine. „Vnútrobrušný tuk je
endokrinne aktívny orgán,“ vysvetľuje internista
MUDr. Igor Vozár. Tukové bunky podľa doktora
Vozára veľmi intenzívne komunikujú so zvyškom organizmu a sú hrozbou pre viaceré životne dôležité orgány nášho tela. „Látky, ktoré
do organizmu uvoľňujú, ovplyvňujú funkciu mozgu, napr. centrum hladu a sýtosti, ale aj funkciu
čriev, žalúdka, žlčníka a pankreasu,“ upozorňuje
špecialista.

Kontrolujte si pravidelne obvod pása
Hranica 94 centimetrov pre mužov a 80 centi-

metrov pre ženy by mala byť vážnou výstrahou.
Zvýšené alebo vysoké zdravotné riziko podľa
tohto ukazovateľa odhalil 3. Slovenský deň
obezity približne dvom tretinám zo všetkých
účastníkov podujatia, ktorí absolvovali komplexné merania. Nadváha a obezita sa „kamaráti“ s cukrovkou 2. typu. Zvýšené riziko rozvoja
tohto ochorenia malo až 29 % vyšetrených, ďalším viac ako 10 % účastníkom slovenského dňa
obezity merania túto diagnózu jednoznačne
preukázali.
Čo robiť, keď na kilá nezaberajú ani osvedčené „brušáky“? Skúste ich nahradiť aeróbnymi
aktivitami. „Brušného tuku sa zbavíme oveľa
efektívnejšie bicyklovaním, behaním, plávaním a korčuľovaním v aeróbnom pásme,“ radí
MUDr. Igor Vozár. V aeróbnom pásme sa naše
telo nedostáva do stavu tzv. kyslíkového dlhu,
čiže aj napriek zrýchlenému dychu dokážeme
voľne hovoriť a srdcová frekvencia sa pohybuje
na úrovni 60 – 70 % maxima. MUDr. Igor Vozár
odporúča riadiť sa tepovou kalkulačkou. „Kľúčovou na udržanie správnej telesnej hmotnosti je
však vyrovnaná energetická bilancia, t. j. vyvážený príjem a výdaj energie,“ zdôrazňuje.

Stojíme pri vás
Máte pocit, že to sami nezvládnete? Vyberte
sa do kúpeľov a vyskúšajte jeden z našich najnovších zdravotných benefitov – liečebno-preventívny program Obezita. Podrobnosti nájdete na www.vszp.sk.

V DUDINCIACH LIEČIA AJ CHOROBY Z POVOLANIA,
VšZP PRISPIEVA NA CHORÝ CHRBÁT
Kúpele Dudince, a.s., patria k popredným slovenským poskytovateľom kúpeľnej
starostlivosti. Základom liečby je minerálny prameň, ktorého zloženie je jedinečné
v celosvetovom meradle. Kúpele sú zamerané najmä na klientelu v produktívnom
veku. Pacientom s ochoreniami pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému,
ale aj nervového, pomáhajú vrátiť zdravie. Pre ostatných sú vyhľadávaným
miestom pre oddych a načerpanie nových síl. Od júla tohto roku môžete v nich
absolvovať aj liečebno-preventívne programy Obezita a Zdravý chrbát s finančnou
podporou Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
Liečivé účinky minerálnej vody v Dudinciach
údajne poznali už starí Rimania. Aj dnes si návštevníci môžu spraviť prechádzku k travertínovým bazénikom v prírode, príznačne nazvaným
Rímske kúpele. Tie sa nachádzajú len pár minút
chôdze od liečebných domov Rubín a Smaragd
a kúpeľného hotela Minerál, ktoré poskytujú
komplexnú kúpeľnú liečbu, ako aj možnosti pre
relaxačné, rekondičné či víkendové pobyty.
Zdravý chrbát vďaka unikátnej minerálnej
vode
Zdravý chrbát je komplexný program na zmiernenie bolestí vyvolaných funkčnými poruchami
pohybového systému. Počas pobytu v kúpeľoch Dudince sa klienti naučia zvládať každodenné aktivity bez bolesti, zdravo sa stravovať,
navyše absolvujú terapiu liečivou minerálnou
vodou. Tá vďaka vysokému obsahu sírovodíka pomáha znížiť bolestivosť kostí a kĺbov.
Program funguje aj ako prevencia chorôb pohybovej sústavy. Ponúka nielen liečbu, ale tiež
edukáciu a individuálny prístup.

Proti obezite pohybom
Nerovnováha medzi príjmom a výdajom kalórií
dokáže v tele narobiť poriadne zmätky. Obezita
je nebezpečná pre srdce, cievy, vedie k zvýšenému výskytu cukrovky, vysokému krvnému
tlaku a k mnohým ďalším obmedzeniam v živote. Klienti sa dozvedia o zdravom stravovaní, fyzickej aktivite a naštartujú dôležité zmeny v živote, ktoré človek často nedokáže urobiť sám.
Navyše väčšinu pohybových aktivít absolvujú
v čistom, ekologicky neznečistenom prostredí
kúpeľov. Súčasťou sú terénne kúry v lesoparku
Búroš, prechádzky kúpeľným areálom a vo voľnom čase si klienti môžu zacvičiť na posilňovacích strojoch pri kúpeľnom chodníku zdravia.
K zvládnutiu srdcovo-cievnych problémov opäť
napomáha zloženie dudinskej vody, pretože
oxid uhličitý výrazne zvyšuje prekrvenie pokožky, čo má vplyv na hemodynamiku a prevenciu
periférnych cievnych ochorení. Tým dochádza
k poklesu systolického i diastolického krvného
tlaku.

AKTUALITY

TIPY NA VOĽNÝ ČAS
V DUDINCIACH
Aké voľnočasové aktivity ponúkate klientom v kúpeľoch?
Voľný čas môžu naši
hostia tráviť aktívne
alebo pasívne. Aktívne
napríklad na športoviskách (bowling, squash,
tenis, stolný tenis), tiež
využívajú bezplatné požičiavanie bicyklov,
môžu si ísť zacvičiť na stroje pozdĺž voľne
prístupného kúpeľného chodníka zdravia
a v lete naberať bronz na neďalekom kúpalisku. Milovníci kultúry zas ocenia hudobné
večery, ale aj tanečné zábavy, knižnicu. Niektorí vyhľadávajú oddych pri vonkajšom alebo
vnútornom bazéne či vo wellness.

Foto: archív Kúple Dudince

Výhody pre poistencov VšZP
Oba programy trvajú 10 dní a poskytujú komplexnú starostlivosť pod dohľadom skúsených
lekárov a fyzioterapeutov. Navyše, poistenci
VšZP dostanú späť časť liečebných nákladov
po absolvovaní pobytu. VšZP im ako jediná
zdravotná poisťovňa preplatí až tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Účastníci týchto
programov tiež dostanú 12 % zľavu na ubytovanie a stravu priamo od kúpeľov. A to sú naozaj dobré dôvody, prečo investovať do seba
a svojho zdravia.

AKTUALITY

ZOBERTE RODINU DO PARKU
ZDRAVIA A UŠETRITE TAKMER
1 400 EUR ROČNE

Inšpirovali sme sa štatistikami o pozitívnom
vplyve zelených oddychových zón na duševné
zdravie a rozhodli sme sa vytvoriť si vlastný park
s oveľa širším zameraním. Pobyt v ňom prispieva
k dlhšiemu a šťastnejšiemu životu, pretože jeho
základom je pravidelná starostlivosť o zdravie
od narodenia až do vysokého veku.

Čo všetko ponúka liečba, prevencia alebo oddych v Kúpeľoch Dudince?
•
•
•
•

•

•

Liečbu unikátnou minerálnou vodou.
Viac ako 70 liečebných alebo relaxačných
procedúr.
Skúsený zdravotnícky personál, ktorý
ku klientovi pristupuje individuálne.
Dva liečebné domy (Rubín, Smaragd)
a najkomfortnejší kúpeľný hotel v Dudinciach (Minerál).
Široký výber voľnočasových aktivít – športové, kultúrne, oddychové, zábavné aktivity.
Viac ako 16 000 klientov ročne, z ktorých sa
do kúpeľov mnohí pravidelne vracajú.

NAJVIAC SLNEČNÝCH DNÍ
Základom kúpeľného pobytu je voda s vysokým obsahom oxidu uhličitého a sírovodíka,
ktorá lieči viaceré ochorenia, najmä pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému,
ochorenia nervového systému a choroby
z povolania. Dudince sa nachádzajú na juhu
stredného Slovenska, v okrese Krupina. Historicky patrili do regiónu Hont. Sú najjužnejšie položenými slovenskými kúpeľmi, ležia
len 15 km od hraníc s Maďarskom na rozhraní Podunajskej nížiny, Krupinskej planiny
a Štiavnických vrchov. Patria k najteplejším
oblastiam Slovenska a majú najväčší počet
slnečných dní v roku.

V Parku zdravia VšZP si jednotlivci i celé rodiny
vyberajú z rôznych nadštandardných benefitov, ktoré sme od 1. júla 2018 rozšírili o dva liečebno-preventívne programy v kúpeľoch.
Prvý je určený poistencom s obezitou, ktorých pobyt v kúpeľoch nastaví na liečbu tohto
vážneho ochorenia. Nie liekmi, ale správnym
stravovaním, vhodnou pohybovou aktivitou
a vzdelávaním. VšZP zaplatí svojim poistencom
počas 10-dňového pobytu tretinu z ceny nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
a 12 % zľavu na stravu a ubytovanie im poskytne kúpeľné zariadenie. Rovnaké výhody získajú
aj účastníci liečebno-preventívneho programu
Zdravý chrbát, ktorý je ďalšou z tohtoročných noviniek Parku zdravia VšZP. Môžu ju využiť tí z vás,
ktorí sa v posledných dvoch rokoch opakovane
liečili na funkčné ochorenia chrbtice, ale nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia.
Keďže sme presvedčení, že aj zdravý úsmev pomáha liečiť a zvyšovať odolnosť organizmu proti

stresu, zaradili sme od 1. júla 2018 medzi nadštandardné benefity parku zdravia 50 % príspevok
(maximálne 30 eur) na dentálnu hygienu pre
poistencov vo veku 6 – 18 rokov. Podmienkou je,
aby boli vo VšZP minimálne 3 roky a spolu s nimi
aspoň jeden z ich rodičov. Ušetrené peniaze môže
rodina investovať napríklad do oddychu. Mimochodom, vedeli ste, že aj ten sa dá v našom parku
zdravia absolvovaním preventívnej prehliadky
získať úplne zadarmo v súťaži Za preventívnu
prehliadku dovolenka? Ak budete mať šťastie,
neopakovateľné dovolenkové okamihy zachytíte
kvalitným fotoaparátom, ktorý je hlavnou cenou
ďalšej atraktívnej súťaže Takto zdravo žijem ja!
S preukazom VšZP sa dajú v parku zdravia využívať aj rôzne zľavy, napr. na vitamíny, športové aktivity, prírodnú kozmetiku, wellnes pobyty a najnovšie na celoročné cestovné poistenie.
Osobitné pozvanie do parku zdravia patrí darcom krvi. Pre držiteľov bronzovej, striebornej,
zlatej a diamantovej Janského plakety a medailí
J. Kňazovického je pripravená malá pozornosť ako
prejav úcty všetkým typom hrdinov, ako darcov
krvi zvykneme vo VšZP nazývať.
Vyrátali sme, že štvorčlenná rodina môže čerpať ročne nadštandardné benefity za takmer
1 400 eur. Dajte o tom vedieť všetkým, na ktorých
vám záleží, aby si aj oni do 30. septembra 2018 vybavili vstup do Parku zdravia VšZP.

AKTUALITY

NEVIDITEĽNÁ PODPORA JE PRE
NÁS DÔLEŽITÁ
VšZP nie je len najväčšia poisťovňa na Slovensku. Patrí jej aj iné prvenstvo, ktoré je možno pre
veľkú časť verejnosti navonok neviditeľné, ale je
o to dôležitejšie a užitočnejšie. VšZP podporuje
na Slovensku v oblasti zdravia, prevencie a zdravotníctva najviac neziskových organizácií, občianskych združení či stavovských organizácií. Je ich
niekoľko desiatok a aktívne s nimi spolupracuje
na rôznych verejnoprospešných či odborných
projektoch, podujatiach a aktivitách.
VšZP už 10 rokov podporuje vzdelávanie lekárov,
psychológov a rehabilitačných pracovníkov, ktorí
sa angažujú v Lige proti rakovine, tiež podporuje
Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú asociáciu
logopédov i Asociáciu záchrannej zdravotnej
služby a jej súťažný projekt Záchrana.
Naša poisťovňa je finančným partnerom aj mnohých projektov a podujatí, ktorých hlavným cieľom je motivácia k prevencii, šírenie osvety či
oceňovanie prejavov výnimočnej profesionality
jednotlivcov ochotných pomáhať chorým a zdravotne znevýhodneným. Takým je aj ocenenie
„Biele srdce“, ktorým Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek každoročne ďakuje ošetrovateľkám za ich starostlivosť a ľudskosť, alebo
projekt Slovenskej lekárnickej komory „Od srdca
k srdcu“ zameraný na prevenciu rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení v lekárňach.
Prevenciu cievnych mozgových príhod či kardiovaskulárnych ochorení podporuje VšZP v spolu-

práci so Slovenskou nadáciou srdca v kampani
„Road show Srdce“ a „MOST – mesiac o srdcových
témach“.
Poisťovňa podporuje aj podujatie Slovenského
Červeného kríža „Oceňujeme všetky typy hrdinov
(A, B, AB a 0)“ spojené s udeľovaním Janského plakiet a medailí J. Kňazovického za darovanie krvi.
Darcom krvi za ostatné dva roky odovzdala VšZP
vyše 11 tisíc vitamínových balíčkov. Poisťovňa tiež
podporuje najväčšiu preventívnu akciu v oblasti
ústneho zdravia „Spolu za zdravý a krásny úsmev“
pod gesciou Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.
VšZP sa angažuje v celoslovenskom osvetovom
turné „Črevotour“ zameranom na prevenciu
a včasný záchyt rakoviny hrubého čreva v spolupráci s OZ Europacolon a taktiež nefinančne
podporuje aktivity OZ Zriedkavé choroby, ktoré
šíri osvetu a pacientsku pomoc cez najväčší portál v strednej Európe o problematike zriedkavých
chorôb.
VšZP je partnerom „Dňa narcisov“ Ligy proti rakovine, kampane „Máte slinu“ i „Dobrák od kosti“ Nadácie Kvapka nádeje, kampane „7 životov“
na podporu transplantačného programu,
„COrvus“ na podporu slabozrakých a nevidiacich,
„Svet mobility“ pre ťažko zdravotne postihnutých
a mnohých ďalších kampaní a CSR projektov, ktoré pomáhajú slovenským pacientom a ich rodinám.

Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej
poisťovne k 1. januáru kalendárneho roka
Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne k 1. januáru kalendárneho roka vyplývajú z ustanovenia § 23 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov podľa ktorého:
poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi počas trvania
zamestnania zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa každej
zmeny príslušnej zdravotnej poisťovne; ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi;
poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej
poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní
prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.

01
02

Od 1. januára 2017 boli poistencom zrušené povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne, ktoré
vyplývali z ustanovení § 20 a § 22 zákona č. 580/2004 Z. z.. Jedná sa o povinnosti:
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UPOZORNENIE

preukázateľne vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného
postenia do svojej pôvodnej poisťovne;

X
oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má poistenec uzatvorenú
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej poisťovne;

X
• v prípade, že poistenec je samostatne zárobkovo činnou osobou, pri zmene zdravotnej
poisťovne, písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné
do 8. januára kalendárneho roka,
• vykázať výšku preddavku na poistné do ôsmich dní odo dňa vzniku povinnosti
platiť poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Odchodom zo zdravotnej poisťovne sa klient nezbavuje povinností za obdobie poistenia vo VšZP,
preto odporúčame overenie týchto skutočností na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP.

X

OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM
NAMIESTO PREUKAZU POISTENCA

NEZABUDNITE UHRADIŤ NEDOPLATKY
Z ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO

U lekára alebo v lekárni sa budú niektorí poistenci preukazovať občianskym
preukazom alebo európskym preukazom

Aj tento rok vykonávajú zdravotné poisťovne ročné zúčtovanie poistného (RZ)
za svojich poistencov, ktorí splnili podmienky na jeho vykonanie za rok 2017

Ročne zdravotné poisťovne vydajú svojim poistencom 800 tisíc preukazov poistencov. Od januára je v platnosti nová legislatíva, podľa ktorej sa
budú vydávať klasické preukazy poistencov len
tým, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom, teda najmä deťom a seniorom.

VšZP začala prvé výsledky ročného zúčtovania
zdravotného poistenia zasielať už začiatkom júna
2018. Výsledky, informáciu o preplatkoch, ako aj
nedoplatkoch, zasiela elektronicky do schránok
aktivovaných na doručovanie na Ústrednom portáli verejnej správy. Preto je veľmi dôležité, aby
si všetky subjekty, ktoré takéto
schránky majú, ich obsah pravidelne kontrolovali.
Poistenci a platitelia, ktorým
VšZP vykonala ročné zúčtovanie,
si výsledky môžu pozrieť v ePobočke a využiť ju aj na podanie námietky alebo
nesúhlasného stanoviska, či na položenie otázky
k výsledku ročného zúčtovania. Aj poistenci, ktorí majú konto v ePobočke a ktorým VšZP zúčtuje
výsledok ročného zúčtovania cez ich posledného zamestnávateľa alebo zamestnávateľov, majú
možnosť pozrieť si v ePobočke podrobný výpočet ročného zúčtovania. V ePobočke nájdu poistenci a platitelia VšZP taktiež informácie súvisiace

Držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým
čipom už od 1. júla zdravotné poisťovne nebudú
vydávať národný preukaz zdravotného poistenia.
Podľa platnej legislatívy sa držiteľ elektronického
občianskeho preukazu s čipom bude preukazovať u lekára aj v lekárni občianskym preukazom
alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP). S touto zmenou by malo rátať aj
postupne implementované elektronické zdravotníctvo. Keď sa pacient u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým
čipom, lekár na jeho identifikáciu použije čítačku,
do ktorej vloží tento občiansky preukaz. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou
mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný
elektronický podpis.
Pri návšteve nemocnice
by poistenec však už nemal nechávať u sestričky
svoj občiansky preukaz
s elektronickým čipom až
do ukončenia hospitalizácie,
ako to bolo bežne zaužívané pri
klasických preukazoch poistencov. Aj nemocnice
musia byť zapojené do elektronického zdravotníctva, identifikácia poistenca prebieha rovnako,
ako pri návšteve lekára v ambulancii alebo v lekárni.
Zmena sa dotkne tých poistencov, ktorí sa po návrate zo zahraničia opätovne prihlasujú do zdravotnej poisťovne, ktorí svoj preukaz poistenca
stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený alebo tých, ktorí menia zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019.

Držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom bude Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ako aj iné zdravotné poisťovne vydávať
už len Európsky preukaz zdravotného poistenia.
Všetky doposiaľ vydané preukazy poistencov zostávajú naďalej platné a poistenci ich budú môcť
využívať až do skončenia doby ich platnosti. Zmeny sa týkajú iba vydávania nových preukazov.
V mobilnej aplikácii VšZP bude mať poistenec
zobrazený aktuálne platný preukaz poistenca. Ak
má poistenec vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom a nebude mať platný národný
preukaz poistenca, v mobilnej aplikácii VšZP sa
mu bude zobrazovať iba Európsky preukaz zdravotného poistenia.
Všeobecná zdravotná poisťovňa vytvorila a prevádzkuje rozsiahle elektronické služby, prostredníctvom ktorých si poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti môže overiť poistenosť, ako aj aktuálny nárok
na zdravotnú starostlivosť.
Lekár si bude môcť overiť poisťovňu klienta napríklad prostredníctvom služby erecept
a v ePobočke VšZP,
v časti Služby pre
neprihlásených.
EPZP je rovnocennou
náhradou
národného
preukazu
poistenca.

s úhradou nedoplatku, respektíve vrátenia preplatku. Nedoplatok sa dá jednoducho zaplatiť
i načítaním QR kódu priamo z obrazovky.
Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať
v ePobočke k dispozícii aj ďalšiu dôležitú informáciu – výpočet preddavku na poistné od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019.
Zároveň je nevyhnutné, aby
si platitelia sledovali splatnosť
výsledkov ročného zúčtovania. Tá začína plynúť uplynutím
lehoty na podanie námietok/
nesúhlasných stanovísk, ktorá je 15 dní odo
dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania.
Po uplynutí uvedenej lehoty začína plynúť
45-dňová lehota, v rámci ktorej je povinný poistenec/platiteľ zaplatiť nedoplatok a zdravotná
poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok
a záväzkov musí poistencovi/platiteľovi vrátiť
preplatok.

ZMENY V POISTENÍ POBERATEĽOV PREDČASNÉHO
DÔCHODKU PRACUJÚCICH NA DOHODU
Zmena legislatívy platná od 15. júna tohto roka zavádza novinky pre poberateľov predčasného
starobného dôchodku zamestnaných na dohodu o vykonaní práce či dohodu o pracovnej
činnosti. Na jej základe sa za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia nebude považovať
dosahovanie príjmov z dohôd o vykonaní práce, resp. dohôd o pracovnej činnosti, uzatvorených
s poberateľmi predčasného starobného dôchodku.
Tieto osoby sa teda na účely zdravotného poistenia nebudú považovať za zamestnancov
a zamestnávateľ ich nebude prihlasovať do zdravotnej poisťovne a nebudú figurovať ani
v mesačných výkazoch.
Zamestnanec, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, je povinný oznámiť
zamestnávateľovi zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich dní odo
dňa vzniku tejto skutočnosti. Dôvodom je, že ak nárok na výplatu starobného dôchodku zanikne,
pričom zamestnanec pracuje na dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti,
začne sa na účely zdravotného poistenia považovať za zamestnanca a zamestnávateľ ho musí
prihlásiť ako zamestnanca a vykazovať aj v mesačnom výkaze.

PRÍBEH

PRÍBEH

Do bratislavského sídla VšZP sa prišli poďakovať. Sedemročný Šimon v sprievode niekoľkých
ošetrujúcich lekárov z Olomouca. Po ťažkej vírusovej infekcii sa pred dvoma rokmi prestal hýbať
a dýchal len s podporou prístrojov. Už rok sa aj vďaka VšZP lieči v českom Olomouci a robí pokroky.
Keď som sa začala pripravovať na rozhovor s jeho energickou a neúnavnou mamou, poprosila som ju,
aby na úvod spísala základnú kostru príbehu. Urobila to tak dobre a pútavo, že sme sa rozhodli dať jej
priestor v našom časopise. Verím, že sa vám tento príbeh bude dobre čítať.
Zuzana Devera, šéfredaktorka

ŽIJEME MOMENTMI, KTORÉ DYCH
NEBERÚ, ALE VRACAJÚ
Šimon bol zdravý 5-ročný chlapec. Bicykloval, plával, venoval sa športu. Užíval si letné prázdniny.
Po prázdninách sa veľmi tešil na kamarátov do škôlky. Nečakane agresívne ochorel koncom augusta
2016. Nástup jeho choroby bol mimoriadne rýchly. Počas 24 hodín sa objavili vysoké horúčky.
Na základe okamžitej reakcie jeho detskej lekárky ho záchranári previezli z bardejovskej nemocnice
do fakultnej nemocnice v Košiciach. Ochorenie sa zo začiatku javilo ako kliešťová encefalitída. Všetko
sa zmenilo v priebehu pár hodín.
Netušili, či prežije
Samotní lekári netušili, či Šimon prežije prvú
noc. Pre nás rodičov to bol jeden z najhorších
okamihov v živote. Lekári na detskom oddelení
ARO Košice Šimona uviedli do umelého spánku a boli nútení zaviesť tracheotómiu, ktorá mu
pomáhala dýchať. Šimonovi diagnostikovali
akútne demyelinizačné ochorenie nervového
systému ako následok ťažkej vírusovej infekcie.
Keď Šimon otvoril oči, jeho jediným možným
pohybom bolo klipnutie očami. Od krku nadol ostal bez pohybu. Nasledovalo množstvo
neurologických a iných vyšetrení, ktoré mali
odhaliť príčinu ochorenia. Šimon sa nehýbal
a nedokázal a zatiaľ stále nedokáže spontánne
dýchať.
Život rodiny sa zmenil
Počas deviatich mesiacov strávených na oddelení detského ARO Košice sa život našej rodiny
zmenil. Šimonov otec okamžite odišiel z práce
zo zahraničia a bol denne pri ňom. Ja som sa
snažila zvládnuť chod rodiny, chodila do práce
a po práci cestovala do Košíc. Denné cestovanie
z Bardejova do Košíc vzdialených približne 80 kilometrov bolo pre nás rodičov ľudsky aj finančne
náročné. Nikto nemal predstavu, ako dlho bude
Šimon v nemocnici. Po štyroch mesiacoch lekári
povolili 24-hodinovú prítomnosť otca.

Pomoc v Česku si našli sami
Šimonove lekárske správy boli rozoslané po špecializovaných oddeleniach nemocníc na Slovensku. Osobne som kontaktovala viacerých
slovenských lekárov. Keďže sme nenašli pomoc
na Slovensku, začali sme ju hľadať v Českej republike. Odporúčanie sme dostali
na MUDr. Martinu Vrublovú z Vojenskej nemocnice Olomouc. Po osobnom stretnutí s pani

doktorkou sme sa dohodli na hospitalizácii
Šimona a následnej intenzívnej starostlivosti.
Je smutné, že sme si informácie museli zháňať
sami, lebo žiadny lekár na Slovensku nám neodporučil toto oddelenie a túto nemocnicu,
keďže o nej nemajú informácie.
Administratívny proces pri schválení liečby v zahraničí je náročný, ale nie nezvládnuteľný. Slabšie povahy by zrejme mohol odstrašiť, netreba
sa však nechať odradiť. Predbežný rozpočet
nákladov na rok liečby bol približne 122–tisíc
eur. Bez kompletnej úhrady finančných nákladov zo strany VŠZP by Šimon pravdepodobne
skončil doživotne na ventilátore a bez akéhokoľvek výrazného fyzického zlepšenia. VšZP zareagovala operatívne a profesionálne a aj vďaka tomu sa Šimonov prevoz do Česka urýchlil.
Do Olomouca bol vrtuľníkom transportovaný
30. 4. 2017.
Robí pokroky
Od prvého dňa hospitalizácie na olomouckom
oddelení Oddelenie chronickej resuscitačnej
starostlivosti (OCHRIP) sme sa ako rodičia stretli
s mimoriadne profesionálnym a ľudským prístupom celého kolektívu. Šimon je malý chlapec a pri svojom ochorení prešiel všetkými
fázami nálad. Iba veľká dávka ľudskosti, trpezlivosti a skúseností pani doktorky a ľudí v jej
pracovnom tíme umožnila po mesiacoch viditeľné zlepšenie Šimonovho zdravotného stavu.
Po roku ich práce, ktorá spočíva v 24-hodinovej starostlivosti, Šimon robí denne pokroky.
Je spoločenský, komunikatívny a dožaduje sa
neustálej pozornosti. Šimon nie je oslobodený
ani od vzdelávania. Riaditeľka základnej školy
v Bardejove, ktorú by mal navštevovať, pripravila individuálny vzdelávací proces. Učiteľka
zo Slovenska komunikuje s učiteľkou v Česku
a vzájomne si vymieňajú pracovné podkla-
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dy. Šimon sa učí čítať a počítať,
nechýba prírodopis, číta knihy.
Denný program Šimona je náročný. Stará sa oňho interdisciplinárny tím zložený z fyzioterapeutiek,
psychologičky, kraniosakrálnej
terapeutky. Špeciálne sa mu venuje koncentratívno-pohybová
terapeutka Mgr. Petra Biháry. Tá
využíva pri práci so Šimonom
špeciálny prístup zahŕňajúci rôzne somatické, zmyslové, dotykové i pohybové intervencie, ktoré
podporujú jeho mobilitu.
Odpojenie od ventilátora
Po takmer roku práce Šimon zvláda
sedieť, celé jeho telo naberá svalovú silu. Skúsil aj pár krokov. Dôležitou súčasťou procesu uzdravovania
je navrátenie schopnosti samostatne dýchať. Hlavným cieľom je
odpojenie Šimona od ventilátora.
Od jeho ochorenia sme zažili už
niekoľko svetlých okamihov. Keď
otvoril oči a zistilo sa, že mozog ostal nepoškodený. Keď zjedol prvý
tanier jedla alebo začal sedieť. Keď
nás dojal vianočnými básničkami,
ktoré sa naučil v nemocnici.
Život našej rodiny sa nezastavil,
ale je nový úplne vo všetkom. Šimona čaká veľa práce. Ako rodičia
mobilizujeme všetky sily, veríme
v uzdravenie nášho syna a jeho
šťastný návrat domov. Ako matka
si myslím, že veľa dospelých ľudí
by ťažko psychicky zvládalo celé
mesiace takej dlhej hospitalizácie.
Ale vzhľadom na ojedinelosť Šimonovho ochorenia nebolo by v našich silách ako rodičov mať Šimona
v domácej starostlivosti a dopriať
mu všetko potrebné na jeho uzdravenie. Takmer dva roky, počas
ktorých Šimon robí pokroky, nás
posúvajú všetkých vpred. Otec Šimona je denne s ním, ja sa snažím
zabezpečiť rodine všetky ostatné
náležitosti. Za Šimonom dochádzam počas víkendov a vo všetky
voľné dni. Netuším, ako zvládajú
krízové stavy iné rodiny, ale tejto
našej dali posledné mesiace riadne
zabrať. Vždy však nakoniec preváži
jediný spoločný cieľ – Šimonove
uzdravenie.

Nádych z inej perspektívy
Hovorí sa, že život sa nemeria počtom nádychov,
ktoré urobíme, ale počtom momentov, ktoré nám
dych vezmú. Som mama jediného syna a od istého momentu som sa na život, dych a pohyb začala pozerať z inej perspektívy. Život je teraz pre
Šimona a nás rodičov zložený z momentov, situácií, ľudí a aktivít, ktoré Šimonovi dych a pohyb
neberú, ale naopak, pomáhajú mu ich znovu navrátiť. Celá naša energia i energia ľudí vôkol neho
sa sústreďuje na to, aby Šimon začal sám dýchať
a kráčať. A aby sa vrátil domov.
Lenka Labudíková, Šimonova mama

Poďakovanie
Chceli by sme sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí Šimonovi pomohli a naďalej pomáhajú pri uzdravovaní.
Špeciálne poďakovanie patrí detskému oddeleniu ARO Košice, MUDr. Mariánovi Petkovi, riaditeľovi NsP Bardejov,
MUDr. Martinovi Svobodovi, riaditeľovi Vojenskej nemocnice Olomouc, Česká republika, MUDr. Martine Vrublovej,
MUDr. Pavlovi Pokornému, MUDr. Tomášovi Gajdošovi a pracovnému tímu lekárov a sestričiek, rehabilitačným
sestričkám, Mgr. Petre Biháry, Alešovi s rodinou a všetkým priateľom, ktorí sú oporou celej našej rodine.
Poisťovni VšZP ďakujeme za to, že finančne zabezpečila a umožnila a naďalej umožňuje kompletný liečebný proces
nášho syna vo Vojenskej nemocnici Olomouc v Českej republike.
Lenka Labudíková a Róbert Labaš, Šimonovi rodičia
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DOVOLENKA PRI MORI NEMUSELA
VÁŠMU ZDRAVIU POMÔCŤ

VŠETKO DOBRÉ, ČO ČLOVEK UROBÍ
PRE INÉHO, SA MU VRÁTI

MIESTA, KDE SI POSILNÍTE IMUNITU ČI VYLIEČITE
KAŠEĽ, V KATALÓGOCH CESTOVIEK NEHĽADAJTE

Aké okolnosti vás priviedli k tomu, že ste sa
stali darcom krvi? Ako sa to všetko začalo
a pokračovalo?
Keď som mal 16 rokov, môjmu otcovi bolo
diagnostikované vážne ochorenie a napriek
tomu, že podstúpil niekoľko náročných operácií,
po dvoch rokoch zomrel. Počas tejto choroby
dostal viackrát krv. Už vtedy som si hovoril, že
aj ja, ak budem môcť, stanem sa v budúcnosti
bezpríspevkovým darcom krvi. Aby som mohol
pomáhať ľuďom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Prvýkrát som daroval krv ako vojak základnej
vojenskej služby v nemocnici v Trnave. Vojenská
posádka organizovala hromadnú akciu darovania
krvi, tak som sa prihlásil aj ja. Neskôr som daroval krv ešte v nemocnici
v Leviciach, Topoľčanoch,
Nitre a posledných približne 20 odberov som
absolvoval v Univerzitnej
nemocnici
Bratislava,
konkrétne v Nemocnici
Ružinov.

Foto: Archív Ľ. Kuťku

Už v mladosti si povedal, že bude bezpríspevkovým
darcom krvi. Vtedy, keď sa zamýšľal nad vážnym
ochorením svojho otca. Dnes je Ing. Ľubomír Kuťka
riaditeľom Úseku služieb železničných koľajových
vozidiel v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia
a od júna držiteľom zlatej Janského plakety. Toto
ocenenie udeľuje Slovenský Červený kríž ženám
za 30 odberov a mužom za 40 odberov krvi.

Poznáte aj príbehy pacientov, ktorým vaša krv
prispela k záchrane života či úspešnej liečbe
vážnej diagnózy?
Nie, nepoznám, ale verím, že viacerým pacientom moja krv pomohla. Možno je však lepšie
strániť sa takýchto informácií, keďže poznanie
utrpenia iných ľudí je jedným z najrozšírenejších
stresových faktorov. A záťažových situácií mám
vo svojej práci dosť.

VÁŽIME SI

DARCOV KRVI

Čo vám prináša pravidelné darcovstvo krvi?
Na jednej strane je to
vnútorná radosť z toho,
že aj takýmto spôsobom môžem pomôcť
mne neznámym ľuďom.
Na druhej strane darcovstvo prináša pre darcu
tiež pravidelnú kontrolu
krvného obrazu a tým
i jeho zdravia.

Oceňujeme
všetky
typy
VÁŽIME
SI
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Pracujete v náročnej manažérskej pozícii. Ako relaxujete?
V minulosti som hrával futbal za rodnú obec, dnes ho
sledujem zväčša pasívne
v televízii. V súčasnosti sa
skôr venujem tenisu, lyžovaniu a turistike. Mám
rád pohyb na čerstvom
vzduchu, prácu v záhradke
a okolo domu.
Čo by ste odkázali začínajúcim darcom krvi?
Všetko dobré, čo človek
urobí pre iného človeka, sa
mu raz vráti. Tomu verím.
Darcovstvo krvi je niečo, čo
nás darcov nič nestojí a pritom nezištne pomôžeme
tým, ktorí to potrebujú.

Celý rok sa neviete dočkať. Deti podchvíľou soplia,
vás bolí chrbát a toho kolotoča viróz už máte naozaj dosť. Konečne oddych! Dovolenka pri mori
však sľubuje aj úľavu od zdravotných ťažkostí.
Dokázali ste využiť potenciál prímorského pobytu naplno? Nevyhodili ste svoje peniaze von oknom? Odborníci na portáli www.preventivne.sk
radia, kam sa vybrať, ak chcete posilniť imunitu
svojich detí, vyliečiť kašeľ, zlepšiť ekzém či zmierniť bolesti kĺbov.
Liečba sa začína až po desiatich dňoch
„Ľudia si myslia, že kamkoľvek k moru pôjdu, pobyt tam má liečebný efekt. S tým zásadne nesúhlasím,“ vystríha MUDr. Janka Zálešáková, viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov. Prímorská
liečba pritom pomáha pri širokom spektre diagnóz. Alergie, ekzémy, poruchy imunity, ťažkosti
s kĺbmi, dýchacie problémy a mnohé ďalšie ochorenia môže pobyt výrazne zlepšiť.
Experti spolupracujúci s portálom www.preventivne.sk, ktorý prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa, vysvetľujú základné pravidlá. Dovolenky
kratšie ako desať dní treba brať
len ako rekreáciu. „Efekt začína
pri dlhšom pobyte. Ak máte
opakované ochorenia, napríklad problémy s dutinami, máte
chronický zápal. Ten sa zmenou
prostredia môže zaktivizovať.
Naštartujú sa imunitné procesy,
a to sa môže prejaviť zhoršením
stavu. Ste zahlienení, soplíte,
alebo sa vám zhorší ekzém.
Vnímame to ako prvotnú reakciu, ktorá môže byť priaznivá.
Potom dochádza k druhej fáze,
k uzdravovaciemu procesu,“ vysvetlil imunológ MUDr. Martin
Lešťan, ktorý absolvoval so svojimi pacientmi desať ročníkov
úspešných liečebných pobytov
pri mori.

Oceňujeme
všetky typy
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HRDINOV

More lieči, nie však každé a nie všade
Dôležité je vybrať si správnu destináciu. More má
najväčšie opodstatnenie pri liečbe porúch imunity a respiračných ochorení. Vdychovanie morského aerosólu s obsahom solí regeneruje sliznicu
dýchacích ciest. Našinec sa síce veľmi nepoteší, no
na podporu imunity otužovaním sa uprednostňujú severné oblasti s chladnejšími a búrlivejšími vodami.„V Nemecku, v Poľsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, vo Francúzsku, ale aj v Holandsku a na Islande
sú vynikajúce strediská uznanej talasoterapie,“
radí MUDr. Zálešáková. V prípade liečby ekzémov
má výnimočné postavenie Mŕtve more, kde je salinita až 330 gramov soli v jednom litri vody.

www.preventivne.sk prináša relevantný

obsah tvorený výlučne v spolupráci s viac ako
dvadsiatimi lekármi a odborníkmi z oblasti zdravotníctva. Novinky z medicíny, poradňu, testy,
zdravé recepty, videá, informácie o zdraví pre
laickú i odbornú verejnosť. Publikované materiály sú autorizované.
Foto: Shutterstock

Vrcholový manažér a poistenec VšZP má zlatú Janského plaketu za opakované darovanie krvi
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ADELA VINCZEOVÁ:

ŽÚROVÉ CIGARETKY UŽ NEPRICHÁDZAJÚ DO ÚVAHY

Každý týždeň si pre pracovnú zaneprázdnenosť musí naplánovať dopredu. Cvičí
pod vedením trénera, s manželom si zamilovali chôdzu na čerstvom vzduchu a nedá
dopustiť na domácu stravu a kvalitné potraviny. Moderátorka Adela Vinczeová tvrdí, že
si pri svojom pracovnom tempe jednoducho nemôže dovoliť byť chorá.
aktuálnej úrovne. Z čisto praktických dôvodov je
pre mňa dôležité si trénovať a udržiavať angličtinu. Takisto je pre mňa podstatné vzdelávanie
v konkrétnych oblastiach v závislosti od hosťa
a témy, ktorej sa idem v daný čas venovať. Všetko
je to otázkou aktuálnej potreby.

FOTO: TV Markíza

Zvykne sa hovoriť, že problémom inteligentných ľudí je, že priveľa myslia. Ak však človek
priveľa rozmýšľa, tak veľa vecí skombinuje
a napokon je celý tento proces skôr kontraproduktívny. Stáva sa vám občas, že si priveľkým premýšľaním len skomplikujete život?
Sama na sebe som spozorovala, že je občas lepšie zaradiť neutrál. Nechať skrátka niektoré veci
prirodzene plynúť. Či už to nazveme Bohom, osudom, ale jednoducho nechať život, aby to vyriešil.
Trošku viac ho žiť. Život je naozaj dobre vymyslený. Aj dobre funguje. Je to podobné, ako keď
rieka tečie. Nezamýšľa sa nad tým, kam by mala
tiecť. To je ako keď palička spadne do rieky. Nevie, či sa má vydať doprava alebo doľava. Chvíľu
s prúdom bojuje, ale pritom keby to nechala tak,
tak ten prúd ju dovedie tam, kde má. Treba viac
dôverovať životu, ako sa len snažiť a myslieť si,
že my si všetko dokážeme v hlave zorganizovať
najlepšie. Som si toho vedomá. Najčastejšie sa
nám to ukazuje, keď nevieme, čo máme v danej
situácii robiť a nemáme inú možnosť, ako to len
nechať tak…

Adela, pôsobíte v oblasti šoubiznisu a médií už
dlhé roky. Je pri vašej práci potrebné neustále
vzdelávanie alebo určitá forma sebarozvoja?
Myslím si, že pri mojej práci je veľmi dôležité si
udržiavať určitú formu psychohygieny. Človek
dokáže ľahko podľahnúť ilúziám a ľahko sa nechá
vtiahnuť do určitých bublín, ktoré sa tvária dôležitejšie, ako sú. Takéto zorientovanie sa vo vlastnej
psychike je podľa mňa veľmi dôležité. Zvyknem
to robievať svojimi vlastnými cestami podľa mojej

V šoubiznise fungujete už dlhé roky. Necítili ste v istom čase či momente akúsi únavu
materiálu? Nepotrebovali ste niekedy aspoň
na pol roka pauzu od náročného pracovného
tempa?
Základ spočíva v tom, že človek sa sám vyčerpáva
a nikdy za to nemôžu tí druhí. Je to o tom, ako sa
nastavíme, čo si pripúšťame a čo nás zvykne v živote trápiť. Sami si nastavujeme, čo nás v živote
stresuje. Je to skôr o tom, aby sme si to vedeli
v sebe upratať a ujasniť. My sami rozhodujeme
o tom, čomu venujeme pozornosť a čím sa zao-

beráme. Občas som mala stavy, že pôjdem do Tibetu a tým sa zmení svet (smiech). Vždy som však
z toho rýchlo vycúvala, lebo viem, že to nie je riešenie. Nikdy som nemala problém so samotným
šoubiznisom a ani som si nevravela vetu, že toto
by sa mi nikde inde nestalo.
Médiá vás dlhodobo prezentujú, že žijete
nesmierne zdravo. Ako u vás vyzerá taká
bežná zdravotná prevencia?
Pri mojej práci, ktorá je veľmi nepravidelná,
musím vynaložiť oveľa viac energie a sily,
aby som si zorganizovala pohyb, spánok
a stravu. Každý týždeň si robím nový
plán, kde okrem práce zaraďujem aj
pohyb. To je trošku zložitejšie. Chodievam na kompletnú preventívnu prehliadku, chodím k ženskému lekárovi
a k zubárovi. Ostatných lekárov navštevujem podľa potreby. Vždy to
kombinujem. Sú veľmi dobrí
lekári, ktorí majú pomerne
príčetný pohľad na pacientov, a potom sú aj alternatívni lekári, ktorí vedia byť
takisto rôzni. Vždy všetko
závisí od daného lekára.
Stravovanie tiež prispôsobujete
svojej
pracovnej zaneprázdnenosti. Ako sa snažíte jesť, prípadne máte
nejaké
potraviny,
ktorým dávate prednosť?
Jem trikrát za deň.
Preferujem domáce
jedlá a kvalitné suroviny. Nekupujem
si na pumpách napolitánky či bagety.
Musí byť naozaj veľmi zlá situácia, aby
som to spravila. To
sa stane maximálne
dvakrát za rok. Snažím sa jesť veci, ktoré mi
v daný moment vyhovujú. Vyhýbam
sa pečivu a ťažkým veciam. Chcem najmä, aby bolo jedlo kvalitne urobené.
Dosť pátram po tom, kde dobre varia. Mám tri reštaurácie v Bratislave,
ktorým dôverujem. No a základom
je u mňa jesť dobre predovšetkým
doma. Večer si uvarím tú svoju
pšenovú kašu s nejakým ovocím.
Dávam si aj kefír z ovčieho mlie-

ROZHOVOR

Pohyb si musíte kvôli práci plánovať. Snažíte
sa cvičiť pod dohľadom trénera?
Cvičím s trénerom už približne pätnásť rokov. Vychádza to približne tak dvakrát do týždňa. Niekedy aj trikrát a niekedy len raz. Mám výborných tré-
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zatváraný. Minulý týždeň
som prešla šesťdesiat kilometrov.
Denne prejsť desať kilometrov je
fajn. Kombinujem to aj cestou s MHD
a chodím čo najčastejšie pešo. Čiže už
viac uvažujeme aj týmto smerom.
Pravidelne teda cvičíte s trénerom v telocvični, okrem toho sa venujete chôdzi. Máte
ešte ďalšie obľúbené športy?
Rodičmi som bola vždy vedená k plávaniu. Cvičila som aj jogu, ale tomu sa teraz často nevenujem. Opäť som sa vrátila k lyžovaniu. Som
v podstate pomerne športovo zdatný človek.
Viem si zahrať tenis, squash alebo aj pingpong, ale to sú pre mňa skôr nárazové športy.

nerov, ktorí sa starajú aj o svetových športovcov.
Pre mňa je to dobré nielen zo zdravotného hľadiska, navyše si s nimi aj dobre rozumiem. S Viktorom
sme si teraz dali záväzok, aby sme oveľa viac chodili. Povedali sme si, že sa málo hýbeme na vzduchu, špeciálne v zime je človek stále niekde po-
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Rok ste boli vegetariánkou a v rodine sa u vás
mäso nikdy veľmi nepreferovalo. Videli ste
na sebe nejaké zmeny, keď ste mäso nejedli?
Už si na to veľmi nespomínam. V súčasnosti mi
mäso veľmi chutí. Nie som však stotožnená s veľkým chovom mäsa a veľkou produkciou a ani
s tým, koľko mäsa sa je. Mäso je totiž veľmi neekologická potravina. Aj v dokumente Leonarda
DiCapria sa hovorí, že keby ľudia prestali jesť toľko
hovädzieho mäsa, tak sa výrazne zníži znečistenie
ovzdušia. Konkrétne najmä kvôli metánu, lebo
kravy ho vypúšťajú veľmi veľa. Oveľa menej sa
toto deje napríklad pri kuracom mäse. Človek by
sa mal nad týmito vecami zamyslieť. Podľa mňa
jeme extrémne veľa mäsa. Nie je to ani ekologické, humánne a ani absolútne zdravé.
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ka. Chlebík kupujem od známych – dobrý a kváskový. Vajcia kupujeme takisto domáce. U mňa
jednoducho neexistuje, že keď mám horúčku,
tak ostanem doma. Musím sa udržiavať v kondícii. Nemôžem ísť v piatok večer piť, potom spať
dve hodiny a ísť na druhý deň nakrúcať reláciu.
Preto si dávam napríklad rybí olej, lebo vitamín
D je u nás veľmi podceňovaný, pritom drží človeka pri nejakej základnej imunite. Možno aj preto
nebývam často chorá. Maslo si kupujem kvalitné
a veľmi mi chutí kefír.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že žijete
nesmierne zdravo. Máte aj nejaké neresti?
Ste absolútnou abstinentkou?
Nie som. Alkohol však nepijem veľmi často.
Zistila som, že víno mi nerobí dobre. Raz
za čas si dám radšej kvalitné „tvrdé“, napríklad dobrú hruškovicu. Alkohol mi však
rýchlo stúpa do hlavy. Mala som ešte rok
dozadu žúrové cigaretky, ale to už tiež
vôbec neprichádza do úvahy. U mňa
je však najväčším problémom to, že
nejdem skoro spať. Nikdy sa mi to
nepodarí do polnoci. Niekedy aj neskoro jem, lebo si rada doprajem.
V poslednom čase mám veľkú
chuť na sladké. Okrem toho som
sa nejako rozkávičkovala, lebo
káva mi evokuje pohodu. Čím
viac stresu mám, tým viac káv
vypijem. Káva je totiž u mňa
spojená s relaxom.

Message-Id: <262EB02A28224065956F8DC143092A0A@MatusPC>
References: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
In-Reply-To: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="utf-8"; reply-type=response
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-Msmail-Priority: Normal
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 16.4.3505.912
X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V16.4.3505.912

TIPY PRE VÁS

HUSTÁ POLIEVKA Z PEČENEJ TEKVICE

Dobry den, 200 ks - 25,89 ? s DPH
Štípala M.

SPA APHRODITE

-----Pôvodná správa----- From: Elena Rafayová
Sent: Wednesday, January 30, 2013 3:13 PM
To: norpal@chello.sk
Subject: Vizitky - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek
Prajem pekný de?,
prosila by som vás o ponuku na výrobu vizitiek: 3-farebné, papier
grafický, rozmer 5x9 cm, jednostranné
Po?et kusov:
200 kusov
alebo
2x po 200 kusov
Termín dodania:

?akujem
Elena Rafayová
0918 60 28 65

Ostatné ingrediencie:
Kilo maslovej tekvice alebo hokkaido, za hrsť tekvicových jadierok, soľ, voda, biele korenie.

rajecké teplice

Načerpajte pozitívnu energiu
tela i duše
v kúpeľoch SPA APHRODITE
Rajecké Teplice.

Postup:
Na papier na pečenie si poukladáme pokrájanú tekvicu.
Na plech takisto pridáme aj
vnútro tekvice – teda jadierka
s jaderníkovou „pavučinkou“.
Poukladanú tekvicu pečieme
v rúre bez soli alebo len jemne
posolenú. Vyberieme po upečení z rúry a hneď mixujeme aj
s jadierkami do hustej hladkej
kaše. Pridáme soľ, rozriedime
vodou (nemusíme) a dochutíme
bielym korením. Vrch polievky
ozdobíme ošúpanými jadierkami
a najemno nasekanou vňaťou a tekvicovým olejom.

www.spa.sk
spa@spa.sk
Tel.: +421/41 5494 256

Komplexný kúpeľný
pobyt light

VEGÁNSKY OVSENÝ KOLÁČ S MAKOM

Spravte pre svoje zdravie
niečo výnimočné!

Na koláč nachystajte tortovú formu s priemerom cca 24 cm. Ak máte väčšiu, tak koláč
s rovnakým množstvom budete piecť kratšie
a teplote nižšej o 10 °C.

` 7 nocí s plnou penziou
` voľný vstup do fitness centra
a bazénov, Wifi a ďalšie služby
TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:
` 18 procedúr za pobyt
` vyšetrenia, diagnostika,
laboratórne testy
` Cena od 518,- € /os. /7 nocí
Rezervácie a viac informácií
Tel.: +421 33 775 7733
E-mail: booking@spapiestany.sk

www.kupelepiestany.sk

Ingrediencie
Asi hodinu namočené ovsené vločky
(cca 800 g), 200 g ľanu, 400 g maku, extrakt
z pravej vanilky alebo vyčistenú tobolku vanilky, štipka soli, 1 balenie bezfosfátového prášku
do pečiva, 1 PL kokosového tuku na vymazanie
formy (neprilepí sa).

čiva zmiešame s makom a ľanom a vložíme
do kokosovým olejom vymastenej formy. Koláč pečieme podľa hrúbky a šírky formy, ideálne na 180 °C asi 35 minút v teplovzdušnej rúre.
Vrch začne pukať a vtedy je hotový.

Postup
Namočené vločky precedíme a premiešame
s vanilkou, soľou a práškom do pečiva. Vodu
z vločiek len scedíme. V mixéri pomelieme ľan
s makom. Vločky s vanilkou a práškom do peAutorka receptov: Henrieta Kundrátová-Peškovičová, fotografie: www.preventivne.sk

INFORMÁCIE

Autor:
Juraj
Mitošinka

KVÍZ - POZNAJ SVOJE TELO
1. Srdce je sval, ktorý nepretržite zásobuje bunky nášho tela kyslíkom a živinami.
Viete, koľko litrov krvi približne prečerpá
táto „pumpa“ za 1 minútu?
A) 5
B) 7
C) 9
2. Aké veľké je ľudské srdce?
A) dá sa porovnať s veľkosťou dlane dospelého človeka
B) je len o niečo väčšie ako ľudská päsť
C) je približne také veľké ako polovica tváre novorodenca
3. Fungovanie srdca je vystavené množstvu rizikových faktorov. Ich podceňovanie spôsobuje rôzne ochorenia, ktoré
sa často končia fatálne. Na Slovensku sú
choroby srdca a ciev v rebríčku úmrtí…
A) na druhom mieste, hneď za nádorový-

mi ochoreniami
B) na prvom mieste už predbehli nádorové ochorenia
C) približne na rovnakej úrovni ako úmrtia
na nádorové ochorenia
4. Ktoré orgány ľudského tela okrem srdca, mozgu a ciev najviac zaťažuje vysoký
krvný tlak?
A) obličky a oči
B) pečeň a žalúdok
C) pľúca a pažerák
5. Ktorá z 2 nameraných hodnôt krvného tlaku je významnejšia z hľadiska
posudzovania rizika vzniku cievnej mozgovej príhody, srdcového a obličkového
zlyhávania?
A) horný (systolický) krvný tlak
B) dolný (diastolický) krvný tlak
C) hodnoty systolického a diastolického

krvného tlaku sú pri posudzovaní rizík
uvedených ochorení rovnako dôležité
6. Nádejou pre pacientov v ohrození
života, odkázaných na transplantáciu,
je umelé srdce. V roku 2017 ho tím
lekárov NÚSCH v Bratislave implantoval prvému pacientovi na Slovensku
a v strednej Európe. Ktorá zdravotná
poisťovňa v plnej výške uhradila túto
unikátnu operáciu?
A) Dôvera
B) VšZP
C) Union

Kvíz pripravila redakcia preventivne.sk
v spolupráci s MUDr. Ivetou Hochmuthovou z kardiologickej ambulancie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Zabezpečte svojim deťom zdravý a krásny
úsmev po celý rok a dôvod usmievať sa budete mať aj vy. Poistencom vo veku 6 – 18 rokov
preplatí VšZP 50 % (maximálne 30 eur) z ceny…
(dokončenie je v tajničke)
Správne znenie tajničky posielajte do 8. novembra 2018 elektronicky (www.vszp.sk/tajnicka)
alebo poštou na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
odbor marketingu a komunikácie
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Obálku s vyplneným kupónom označte heslom
KRÍŽOVKA.
Všetkých, ktorí nám v stanovenom termíne pošlú správne znenie tajničky, zaradíme do žrebovania o balíček výrobkov značky Cetaphil a balíček slnečnej ochrany značky Daylong.
Tajnička KRÍŽOVKY z Partnerstva 2/2018
… NOVÉ KÚPEĽNÉ BENEFITY
Balíček vitamínov získava Milan Kovaľ z Vyšných Ružbách, balíček reklamných predmetov
VšZP posielame do Pezinka Jánovi Vargovi.
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(Správne odpovede: 1A, 2B, 3B, 4A, 5A, 6B)

KRÍŽOVKA 3/2018
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Adresa bydliska:

zvlnený
povrch na
usadeninách
Pomôcky:
rodea,
Asopos,
laxans

E‑mail:
Správne znenie tajničky:

Vaše postrehy a pripomienky:
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zhotovilo
zostavia
otec
nymfy
Aigíny

mravec, po
anglicky
bokom,
stranou

výstupok
v stene
(archit.)

Poučenie:
V prípade, ak súhlas odvoláte pred termínom odovzdania cien, nebudeme vás môcť do súťaže zaradiť. Všetky informácie a oznámenia
podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako
prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk a sú dostupné na všetkých klientských pracoviskách.

Podpis:
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kolísal
(expr.)

rozpínavé
látky
dohliadalo
omamná
látka
vnímam
sluchom

druh
motýľa

slovesná
predpona

Súhlasím, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava („VšZP“), spracúvala moje osobné údaje v rozsahu
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa s cieľom
vyhodnotenia súťaže. Súhlas udeľujem na obdobie do 31. 12. 2018
(termín odovzdania cien). Súhlas môžem kedykoľvek odvolať, pričom
odvolanie nemá spätné účinky.

zn. pre
miliröntgen
chovatelia
sokolov

odhora
obyvateľ
Pruska

antická
plastika
chytila,
zdrapla
druh
machu
tkaním
vložil

zužitkuj
počítate

rozsialo
rod
komárov
epocha
triasu

motýľe
(druh)

stlmili
stupeň
neogénu

chirurgický steh
Pomôcky:
Avana,
anofeles,
anis, sao

tlačová
agentúra
Francúzska

výrobné
družstvo
zn. prvku
argón

židovská
mystika
zn. prvku
titán

kto slepo
verí
v osud

zatýkací
rozkaz
(práv.)

preklenul
mostom

Karolína
(dom.)

milujeme leto

tatratour.sk
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