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Sestry: Nízke platy a zlé pracovné podmienky odrádzajú mladých od práce v
zdravotníctve
(13. júla 2017 – SITA)
AKTUALIZOVANÉ – Podľa prezidentky komory sestier Ivety Lazorovej je neuveriteľné, že
absolvent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný plat, ako je priemerná hrubá mesačná
mzda sestry na Slovensku.
Mladých ľudí od práce v zdravotníctve odrádzajú nízke platy a nevyhovujúce pracovné
podmienky. Poukázala na to v stredu na tlačovej konferencii Slovenská komora sestier a
pôrodných asistentiek (SK SaPA).
Ako uviedla jej prezidentka Iveta Lazorová, komora dlhodobo upozorňuje na to, že na
Slovensku v posledných rokoch klesá záujem mladých ľudí vykonávať povolanie sestry.
Aj pri dostatočnom naplnení uchádzačov o štúdium v odbore ošetrovateľstvo veľa z nich
podľa SK SaPA odchádza už počas školy, alebo po ukončení štúdia nenastúpia do práce v
zdravotníctve.
“Príčin je viacero. Medzi najhlavnejšie dôvody, prečo nám do systému nepribúdajú nové
sestry, je v prvom rade nízky plat, ktorý nemilo prekvapí každého mladého človeka.
Absolventov ošetrovateľstva následne odradí nevyhovujúce pracovné prostredie v
zdravotníckych zariadeniach, pretože si uvedomia, že v priestoroch s plesnivými a zatečenými
stenami či nepolohovateľnými a hrdzavými posteľami sa nedajú ošetrovať pacienti tak, ako
boli učení na školách,“ konštatovala Lazorová,
Problém aj stav v rezorte
Prezidentka dodala, že mladých ľudí od výkonu povolania odrádzajú taktiež korupcia v
zdravotníctve či dlhodobé ignorovanie nespokojných zdravotníkov zo strany politikov.
Podľa Lazorovej je neuveriteľné, že absolvent ošetrovateľstva v Írsku dostane vyšší nástupný
plat (1 150 eur) ako je priemerná hrubá mesačná mzda sestry na Slovensku (767 eur).
Ako ďalej povedala, mladých ľudí uráža, že takmer trojnásobne vyšší plat dostane sestra v
Írsku (2 030 eur), v Nemecku (2 200 eur), v Rakúsku (2 300 eur), vo Veľkej Británii (2 477
eur) a vo Švédsku (až 3 112 eur).
S výnimkou Maďarska, majú od sestier na Slovensku vyššie platy v Poľsku (786 eur) aj v
Česku (1 000 eur).
Počet sestier a pôrodných asistentiek klesá
Zo štatistík SK SaPA vyplýva, že za posledných päť rokov viac sestier a pôrodných asistentiek
ubudlo, ako pribudlo.
“V mesiacoch jún až júl tohto roka sme zaregistrovali 23 absolventov, z toho jedného
absolventa odboru diplomovaná všeobecná sestra a 22 absolventov v odbore ošetrovateľstvo I.
stupeň (Bc.). V porovnateľnom období minulého roka v mesiacoch jún až august 2016 sme
zaregistrovali 102 absolventov, z toho 80 v odbore ošetrovateľstvo I. stupeň (Bc.) a 22
absolventov odboru diplomovaná všeobecná sestra,“ vysvetlil člen Prezídia a Rady SK SaPA
Milan Laurinc.
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Dodal, že zo 42 239 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku je len 718
sestier vo veku 22 až 24 rokov.
Nepočkajú ani na koniec štúdia a odchádzajú
Členka Prezídia a Rady SK SaPA Zuzana Haladová upozorňuje na to, že mnohí študenti
ošetrovateľstva prehodnocujú svoje priority už počas štúdia, keď v rámci praxe prichádzajú do
zdravotníckych zariadení, kde sa stretávajú s nedostatočným materiálovo-technickým
zabezpečením.
“Študentov ošetrovateľstva veľmi rýchlo odradí nevyhovujúce prostredie, kde sa dá veľmi
ťažko poskytovať kvalitná ošetrovateľská starostlivosť. Je totiž ťažké predchádzať
nozokomiálnym nákazám, keď sa v nemocniciach nachádzajú zatečené či plesnivé steny, či
robiť preventívne opatrenia na zamedzenie tvorby preležaniny na hrdzavých a
nepolohovateľných posteliach,“ povedala.
Problémom slovenského zdravotníctva podľa Lazorovej nie je vzdelávanie zdravotníkov, ako
si mylne myslia niektorí politici na čele s predsedom parlamentného výboru pre zdravotníctvo
Štefanom Zelníkom.
“Sestry a pôrodné asistentky jednoznačne potrebujú vytvoriť vhodné podmienky pre štúdium a
pracovné prostredie pre výkon ich povolania, aby chceli pracovať v slovenskom zdravotníctve
pre našich pacientov,“ uzavrela prezidentka.
MZ: Na zlepšení podmienok pracujeme
Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová v reakcii uviedla, že ministerstvo si
povolanie sestry vysoko váži a robí maximum pre to, aby zlepšilo ich podmienky na prácu.
“Aktuálne finalizujeme legislatívny návrh, ktorý bude jasne definovať všetkých
zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier. V platnosti je aj vyhláška zdravotníckych
asistentov, ktorú sme uviedli do praxe a ktorej cieľom je odbremeniť sestry. Zdravotnícki
asistenti tak doplnia činnosti na oddeleniach, čím sa vytvorí priestor napríklad na ďalšie
štúdium sestry,” podotkla.
Ministerstvo zdravotníctva chce podľa Eliášovej zlepšiť aj pracovné prostredie pre sestry.
“Nemocnice mohli napríklad tento rok žiadať o 70 miliónov eur z kapitálových výdavkov,
ktoré sú určené práve na modernizáciu a rekonštrukciu nemocníc. Niektoré zdravotnícke
zariadenia sa môžu uchádzať aj o peniaze z eurofondov. Čo sa týka vzdelávania, podmienky a
kvalita vzdelávania sú na Slovensku na vysokej úrovni, ktoré chceme ešte zlepšovať.
Vnímame a uvedomujeme si, že problémy sestier sú tu dlhé roky. Ministerstvo hľadá spôsoby
riešenia a robí maximum preto, aby situáciu zlepšilo. Ide však o zmeny, ktoré si vyžadujú čas
na aplikáciu. Pripravujeme systém, ktorý bude zohľadňovať dosiahnuté vzdelanie a prax
sestry,” dodala hovorkyňa.
Sestry majú už v súčasnosti zákonom stanovené zvyšovanie platov v pravidelných intervaloch
na základe tzv. mzdového automatu. Zároveň rezort pripravuje v spolupráci so sestrami
zmeny, aby boli odmeňované aj na základe princípu zásluhovosti.
“Ministerstvo zdravotníctva pripravuje nový zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti.
Takisto napríklad štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zvýšila od júla ceny za výkony v
agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti v mobilných hospicoch o 25 percent a v
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zariadeniach sociálnych služieb o 26 percent. VšZP celkovo zvýšila platby pre ADOS,
zariadenia sociálnych služieb a mobilné hospice o približne dva milióny eur ročne,” uzavrela
Eliášová.
Nemocnica v Komárne má staronového prevádzkovateľa
(13. júla 2017, SITA)
Verejnú súťaž vyhlásenú Nitrianskym samosprávnym krajom vyhrala spoločnosť Nemocnica
Komárno, s. r. o., za ktorou stojí Agel SK, a. s.
Všeobecná nemocnica Komárno má staronového prevádzkovateľa. Verejnú súťaž vyhlásenú
Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) vyhrala spoločnosť Nemocnica Komárno, s. r. o.,
za ktorou stojí Agel SK, a. s.
Doteraz nemocnicu prevádzkovala nezisková organizácia Forlife, manažérsky ju riadila
skupina Agel.
Krajskí poslanci schválili, že víťaz súťaže si nemocnicu prenajme na 20 rokov, pričom sa
zaviaže preinvestovať tu do siedmich rokov spolu 7 mil. eur. Ročné nájomné bude
predstavovať 110 000 eur.
Preinvestujú 7 mil. eur
Druhého uchádzača v súťaži – spoločnosť Svet zdravia, a. s., vylúčili zo súťaže pre nesplnenie
podmienok.
Predseda NSK Milan Belica zdôraznil, že majetok nemocnice zostáva naďalej majetkom
kraja. Nová nájomná zmluva bude mať podľa neho oveľa tvrdšie podmienky a bude
výhodnejšia pre kraj ako tá stará.
„V prvom rade sa zvyšuje nájomné, zmenili sa aj podmienky vzájomného vysporiadania,
pokiaľ nájom skončí. Podľa starej zmluvy nemuseli investovať nič, podľa novej budú musieť
investovať 7 mil. eur,“ podčiarkol Belica.
Nemocnica ProCare Medissimo ako prvá na Slovensku získala akreditáciu SAK
(13. júla 2017, SITA)
Ďalším zariadením, ktoré plánujú skupiny ProCare a Svet zdravia zaradiť do tohto procesu, je
nemocnica novej generácie v Michalovciach.
V januári roku minulého roka prešli tri polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia
na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Aktuálne sa k nim pridáva aj bratislavská
nemocnica ProCare Medissimo.
“Akreditácia Spojenej akreditačnej komisie (SAK) garantuje, že zdravotnícke zariadenia sa
riadia postupmi podľa presne stanovených kritérií kvality a bezpečnosti. Štandardizácia
postupov sa tak týka takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou
starostlivosťou či s pobytom pacienta v zariadení. Začína sa už od príchodu pacienta a trvá až
po jeho vyliečenie alebo po stanovenie liečby,” informovala v stredu sieť ProCare.
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Plánujú zapojiť nemocnicu v Michalovciach
Ďalším zariadením, ktoré plánujú skupiny ProCare a Svet zdravia zaradiť do tohto procesu, je
nemocnica novej generácie v Michalovciach.
Akreditácia je platná na nasledujúce tri roky, potom sa celý proces hodnotenia opakuje.
“Na získanie akreditácie musí zdravotnícke zariadenie dodržiavať štandardizované postupy
pri liečbe, ale aj pri nakladaní s odpadom, manažmente budovy, pri bezpečnostných a
hygienických opatreniach či pri krízových situáciách. Napríklad nemocnica ProCare
Medissimo zaviedla kontrolné listy v operačných sálach (checklisty), unikátnu identifikáciu
pacientov pomocou náramkov a kompletne prepracovala systém ohlasovania nežiaducich
udalostí,” objasnila sieť ProCare.
Snaha o zvyšovanie kvality
Spojená akreditačná komisia (SAK) vznikla v roku 1998 v Česku, kde procesom jej
akreditácie prešlo 143 zdravotníckych zariadení, z toho viac ako 100 nemocníc. Jej poslaním
je zvyšovanie kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom štandardizácie
postupov, poradenských aktivít a publikačnej činnosti.
K jej hlavným činnostiam patrí vydávanie akreditačných štandardov pre zdravotnícke
zariadenia vrátane podrobnej metodiky, poradenstvo pri procese akreditácie, špecifikácii
metodiky či pri vytváraní vnútorných noriem a organizácia vzdelávacích podujatí zameraných
na problematiku kvality zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov.
Ochranný limit na doplatky pacientov sa má týkať aj pomôcok i potravín
(13. júla 2017, ZdN)
13. júl 2017 - Ochranný limit na doplatky by sa mal po novom týkať nielen liekov, ale aj
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o rozsahu a podmienkach ich úhrady
z verejného zdravotného poistenia. Chce tak znížiť finančnú záťaž pacientov.
Ochranný limit sa má vzťahovať na všetky zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny,
ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Tak ako pri liekoch sa do limitu bude započítavať
doplatok za ich najlacnejšiu verziu na trhu.
Pacienti pre to, aby získali peniaze, nebudú musieť tak ako doteraz spraviť nič. Zdravotné
poisťovne im automaticky vrátia peniaze.
Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od
roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten je u
starobných dôchodcov v súčasnosti 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu
ZŤP 25 eur.
V prípade zdravotne ťažko postihnutých ministerstvo aktuálne navrhuje zníženie na 10 eur. U
detí je limit vo výške osem eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.
Novelu zákona musí ešte prerokovať vláda aj parlament. V prípade, že ju odobria a podpíše ju
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prezident, mala by platiť od januára 2018.
Rôzne – Výber z tlače (13. júla 2017 – TASR)
Ak mužský obyvateľ hlavného mesta alebo jeho okolia zarobí mesačne v hrubom aspoň
2612 eur, patrí medzi 10 percent najlepšie zarábajúcich v ňom. V prípade žien je táto hranica
o stovky eur nižšia – iba 1895 eur. V ostatných slovenských regiónoch sú rozdiely medzi
príslušníkmi oboch pohlaví s top platmi menej výrazné, približne na úrovni necelých 300 eur.
"Najspravodlivejší" je východoslovenský Prešov, kde je rozdiel len 165 eur. Podrobné údaje
Štatistického úradu potvrdzujú, že rozdiely v platoch sú nielen medzi mužmi a ženami, ale aj
v regiónoch. Napriek tomu však Slovensko z pohľadu medzinárodných porovnaní vychádza
ako krajina s mimoriadne nízkou mierou príjmových nerovností. Podrobnejšie informácie
prináša denník HOSPODÁRSKE NOVINY na titulnej strane v článku s názvom "Bohaté
Bratislavčanky cítia nerovnosť najviac" a na strane dva v článku s názvom "Horná desatina
zarába štvornásobok".
Vyšetrenie u lekára sa pre pacienta môže stať nočnou morou, ak sa stanovenie diagnózy
zvrhne na sexuálne obťažovanie, píše denník SME na titulnej strane v článku pod názvom
"Keď sa liečba stáva obťažovaním" a na druhej a tretej strane v článku "Donaha? Hranica
medzi vyšetrením a obťažovaním je veľmi tenká". Hoci trestný čin sexuálne obťažovanie náš
Trestný zákon nepozná, mohlo by ísť o trestný čin nátlaku, kde je dolná hranica jeden až päť
rokov odňatia slobody. Takéto správanie lekára by mohlo byť aj porušením zákona
o zdravotnej starostlivosti, ktorý dáva pacientovi právo na telesnú integritu.
Advokáta Ivana Lexu nepustili do spisu z vyšetrovania únosu prezidentovho syna, zistil
denník PLUS JEDEN DEŇ. Na súde údajne nemajú človeka, ktorý by mohol advokátovi
Marekovi Parovi sprístupniť utajené dokumenty. Spis sa nachádza na Okresnom súde
Bratislava III od roku 2000. Vtedy podal krajský prokurátor Michal Serbin obžalobu na 13
osôb vrátane Lexu. Vyšetrovanie únosu Michala Kováča mladšieho tak sprevádzajú nečakané
obštrukcie, informuje denník na piatej strane v článku s názvom "Absurdný dôvod".
Príloha denníka PRAVDA sa venuje téme pomoci pri hľadaní práce ľuďom so zdravotným
postihnutím. Užitočné rady publikuje denník na stranách 15, 16, 17, 18 a 19.
Hendikepovaným občanom kladú pod nohy často prekážky aj samotní zamestnávatelia, ktorí
nedokážu akceptovať skutočnosť, že ich zamestnanec je invalidný alebo ťažko zdravotne
postihnutý. Našťastie týchto ľudí sa snaží chrániť zákon. "Najlepší spôsob, ako integrovať
zdravotne postihnutých do spoločnosti, je venovať sa im komplexne. To znamená, okrem
pedagogicko-výchovnej rehabilitácie poskytovať im aj voľnočasovú, liečebnú, pracovnú
a sociálnu rehabilitáciu," vraví Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím.
Ján Suchal zo Slovensko.Digital tvrdí, že v štátnom IT sa trochu zatiahla ručná brzda,
v nových projektoch veľkú zmenu nevidno, informuje denník DENNÍK N na titulnej strane
v príspevku "V IT zákazkách sa až tak veľa nezmenilo". "Trend na západe je taký, že systémy,
ktoré sa obstarávajú z verejných peňazí, majú otvorené zdrojové súbory. Je to výhodné preto,
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aby mohol v projekte pokračovať iný subdodávateľ, je to transparentné," uviedol Suchal. Viac
si možno prečítať v rozhovore na štvrtej a piatej strane v článku s názvom "Suchal: Až tak
veľa sa zasa nezmenilo".
Tenistka Dominika Cibulková prezradila, že hoci je patriotka, zvažuje zmenu svojho
trvalého bydliska. Dôvodom, prečo už nechce oficiálne bývať na Slovensku, sú dane
a odvody, uvádza denník NOVÝ ČAS na strane 25 v článku pod názvom "Pre peniaze chystá
sťahovanie zo Slovenska!".

– 6 –

