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Breznianska nemocnica má vynovenú jednotku intenzívnej starostlivosti pre deti
(20. júla 2017, SITA)
Okrem vynovenia priestorov získalo oddelenie aj prístroj monitorujúci životné funkcie, ktorý
je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o kriticky choré dieťa.
Výraznou obmenou prešlo jedno z najdôležitejších nemocničných oddelení Nemocnice s
poliklinikou (NsP) v Brezne.
Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) už prijíma malých pacientov vo vynovených
priestoroch a vyšetruje modernou technológiou od Dôvery. O projekte obnovy tohto oddelenia
informovala agentúru SITA PR špecialistka spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Daniela Kopecká.
„Spolu s občianskym združením (OZ) Osmijanko už desať rokov vynovujeme detské
oddelenia po celom Slovensku,” dodala Daniela Kopecká. Brezno je podľa nej už 39.
projektom, pričom pri každom sa snažia vyhovieť predovšetkým potrebám konkrétnej
nemocnice.
Potrebovali špeciálny prístroj
Rovnako to bolo aj na strednom Slovensku, kde ich vedenie požiadalo o nový monitorovací
prístroj, ktorý nepretržite vyhodnocuje všetky vitálne funkcie pacienta a od ktorého doslova
závisí jeho život. Keďže jednotka intenzívnej starostlivosti je špeciálne oddelenie, vyhoveli
špeciálnej požiadavke a prispeli na zariadenie, ktoré výrazne pomôže lekárom pri záchrane
životov.
„Pobyt v nemocnici je častokrát pre zdravie nevyhnutný, no pre deti zároveň aj stresujúci.
Odlúčenie od rodiny a domova, kde sa cítia bezpečne, prežívajú ťažšie ako dospelí, a preto
sme si zútulňovanie detských oddelení po celom Slovensku vzali pod patronát už pred
desiatimi rokmi. Maľujeme alebo prerábame ambulancie, chodby či izby na farebné technicky
vybavené priestory,“ uviedol generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.
Jednotka intenzívnej starostlivosti v Brezne hospitalizuje detských pacientov v kritickom
stave a v ohrození života. “Preto sme sa tentoraz odklonili od štandardného konceptu projektu
a na požiadanie vedenia nemocnice sme investovali nielen do kvalitného vybavenia, ale aj do
špeciálneho prístroja, ktorý pre toto oddelenie, a hlavne pre pacientov predstavuje
najhodnotnejší dar,” dodal Kultan.
Potrebujú väčšiu pomoc
„To, že pri hospitalizácii dieťaťa prežíva obrovský stres samotný detský pacient je
neodškriepiteľným faktom, s ktorým sa vyrovnávajú niektoré deti ľahšie, iné ťažko. Našou
snahou v spolupráci s Dôverou je prostredníctvom príjemného prostredia tento stres do čo
najmenšej možnej miery znížiť. Veríme, že JIS v Brezne bude ďalším takým prípadom, kde sa
nám to spoločnými silami podarilo,“ uviedla riaditeľka OZ Osmijanko Jana Kubranská.
Podľa primára detského oddelenia NsP Brezno Norberta Surového na Horehroní žije asi 15
tisíc detí často v zložitých sociálnych pomeroch a práve marginalizované skupiny, ktoré často
trpia zdravotnými ťažkosťami, potrebujú väčšiu pomoc a pochopenie.
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“Jedným z projektov, ktorý má zlepšiť kvalitu pobytu na nemocničnom lôžku na detskom
oddelení NsP Brezno, je projekt Dôvery a združenia Osmijanko. Jeho výsledkom je vynovenie
priestorov jednotky intenzívnej starostlivosti a zakúpenie monitora životných funkcií, ktorý je
nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o kriticky choré dieťa. Kontinuálne sníma akciu srdca,
počet dychov, EKG, tlak a okysličovanie krvi. Uvedeným krokom zdvihneme pomyselnú
latku kvality zase o niečo vyššie,“ dodal Surový.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je podľa sestier výrazne poddimenzovaná
(20. júla 2017, SITA)
AKTUALIZOVANÉ – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva Ministerstvo
zdravotníctva SR, aby pripravilo a prijalo koncepciu rozvoja a financovania domácej
ošetrovateľskej starostlivosti.
Na Slovensku pribúdajú starší a chronickí pacienti, pre ktorých je problém pravidelne chodiť
na ošetrenie či rehabilitáciu do zdravotníckeho zariadenia. Domáca ošetrovateľská
starostlivosť na Slovensku však nie je dostupná pre všetkých, ktorí ju potrebujú.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) preto opätovne vyzýva
Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene pripravilo a prijalo koncepciu rozvoja a
financovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Na problém upozorňuje aj OECD
Ambulantná zložka vrátane agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je podľa
sestier poddimenzovaná a agentúry musia riešiť existenčné problémy.
“Aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe o
zdravotníctve skonštatovala, že na Slovensku je nedostatočne rozvinuté poskytovanie
dlhodobej a domácej starostlivosti, najmä pre nedostatok financií. Z celkových výdavkov
smeruje do tejto oblasti iba 6,5 % a inštitúcie, ktoré poskytujú profesionálne služby v tejto
oblasti, zamestnávajú relatívne málo ľudí, ak to porovnávame s inými krajinami OECD,”
uviedla na štvrtkovom brífingu prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.
Pre štát je podľa nej veľmi neefektívne, ak sa pacient doliečuje v nemocnici niekoľko
týždňov, keď zdravotnícky systém poskytuje lepšiu ošetrovateľskú starostlivosť.
Zmeny sa pripravujú
Ako ďalej uviedol predseda sekcie sestier pracujúcich v ADOS Jaroslav Straka, spolu s
rezortom zdravotníctva pripravujú zmenu koncepcie fungovania a financovania systému.
“Efektívne fungovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa stále nerieši systémovo,
pritom domáca ošetrovateľská starostlivosť je najlepšou možnosťou ako začať riešiť
problematiku financovania dlhodobej starostlivosti. Navrhujeme v spolupráci so zdravotnými
poisťovňami vytvoriť efektívny model financovania, ktorý zreálni ceny našich služieb,”
povedal Straka.
Dodal, že aj keď sa financovanie tejto služby zmení, domáca ošetrovateľská starostlivosť
bude stále najlacnejšou zdravotnou starostlivosťou.
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Navrhujú zaviesť obvody
Momentálne je podľa Lazorovej totiž situácia taká, že o prepusteného pacienta sa už nikto
nezaujíma.
„V úplne zlom prípade sa pacienti prepúšťajú v piatok a do pondelka už príbuzní nevedia,
koho majú osloviť,“ povedala. SK SaPA preto navrhuje vytvoriť takzvané obvody v rámci
regiónu, kde by sestry pôsobili.
„Takáto cesta zazmluvnenia obvodu je pozitívna, lebo musíme hovoriť aj o prevencii. Ak má
sestra nejakých pacientov vo svojom obvode, s ktorými už pracovala, v rámci prevencie ich
môže následne skontrolovať,“ podotkol Straka.
Vytvorenie obvodov by podľa neho pomohlo zmapovať situáciu tak, aby domáca
ošetrovateľská starostlivosť bola dostupná pre všetkých ľudí v regióne, ktorí ju potrebujú.
MZ: Pripravujeme nový zákon
Ministerstvo zdravotníctva pracuje na systémových krokoch v oblasti domáceho
ošetrovateľstva, zriadilo preto aj pracovnú skupinu.
Ako ďalej informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, spolu s ministerstvom práce
pracujú na novom zákone o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, kde sa zaoberajú aj otázkou
financovania a dostupnosti ADOS.
„Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi Slovenskej lekárskej spoločnosti
intenzívne pracuje aj na zozname zdravotných výkonov ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v súlade s programovým vyhlásením vlády. Cieľom je nový zoznam pre mnohé segmenty
zdravotnej starostlivosti vrátane agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, či mobilných
hospicov,“ uviedla Eliášová.
Pripravili pilotný projekt
Ministerstvo zdravotníctva zároveň pripravilo pilotný projekt využitia služieb agentúr
domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre potreby nemocníc, ktorý by sa mal postupne
uvádzať do praxe.
Myšlienkou podľa Eliášovej je, aby nemocnica mohla do domáceho prostredia prepúšťať
pacientov, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný. Nemocnica tak bude môcť znížiť
priemernú dobu hospitalizácie a uvoľnené lôžko bude možné využiť pre ďalších pacientov.
„Výhody to prinesie pre pacienta, ktorý sa bude môcť po stabilizovaní zdravotného stavu
ďalej doliečovať v domácom prostredí, kde mu bude poskytnutá potrebná starostlivosť,“
informovala Eliášová.
Dodala, že pokiaľ ide o financovanie, napríklad štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zvýšila
od júla ceny za výkony v ADOS v mobilných hospicoch o 25 % a v zariadeniach sociálnych
služieb o 26 %. Celkovo tak zvýšila platby pre ADOS o približne dva milióny eur ročne.
OĽaNO: Ministerstvo výrazne okresalo návrhy zmien od sestier
(20. júla 2017, SITA)
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AKTUALIZOVANÉ – Podľa poslankyne hnutia OĽaNO-NOVA Anny Verešovej návrh
poslednej verzie zmien z dielne ministerstva neobsahuje sestrami predložené a žiadané
kompetencie
Situácia so zdravotnými sestrami je alarmujúca, ich návrhy zmien ministerstvo zdravotníctva
napriek prísľubom opäť výrazne okresalo. Upozornila na to v stredu v tlačovej správe
poslankyňa hnutia OĽaNO – NOVA Anna Verešová.
“Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v týchto dňoch poukázala na nezáujem
mladých ľudí vykonávať povolanie zdravotnej sestry. Problémom nie je, že by tento odbor
nechceli študovať, ale že do slovenského zdravotníctva nakoniec pracovať nejdú,”
poznamenala.
Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na túto informáciu tvrdí, že robí maximum pre zlepšenie
podmienok sestier na Slovensku a že pripravuje zmeny v spolupráci so sestrami. To však
podľa Verešovej nie je celá pravda.
“Práve od zdravotných sestier viem, že návrh poslednej verzie zmien z dielne ministerstva
neobsahuje sestrami predložené a žiadané kompetencie. V tejto poslednej verzii došlo k
výrazným zmenám, čo v zásade zmenilo celú filozofiu kompetencií. Neexistuje ani prísľub
úpravy miezd podľa vykonávaných činností, preto ministerstvo nemôže očakávať od sestier
súhlas a teda ani navonok hovoriť, akoby došlo k dohode,“ vysvetlila poslankyňa.
Chýba celá generácia
Kritická situácia v zdravotníctve je podľa Verešovej výsledkom trestuhodného zanedbávania
zo strany všetkých vlád, zvlášť však vlád Roberta Fica, ktorý spravuje krajinu s krátkou
prestávkou už skoro 10 rokov.
Ako upozornila poslankyňa, v slovenských nemocniciach v súčasnosti chýba asi 12 tisíc
sestier. “Zdravotné sestry, ktoré zostali pracovať na Slovensku, hovoria, že vydržia do
dôchodku. Je to generácia žien vo veku 50 až 60 rokov. Mladšie sestry nie sú. Chýba celá
generácia sestier,” dodala.
Verešová poznamenala, že mnohé sestry pracujú v Rakúsku ako opatrovateľky za hrubý plat
800 až 1 000 eur mesačne.
“Odhaduje sa, že zo 40 tisíc ľudí zo Slovenska, ktoré opatrujú starých ľudí v Rakúsku, je
približne 9 až 10 tisíc vyštudovaných zdravotných sestier. Odišli pre nízke platy a zlé
podmienky. Pri štrajku zamestnancov o vyššie platy vo Volkswagene sa premiér Fico pridal
na stranu zamestnancov, keď však štrajkovali zdravotné sestry, k nim bol naopak drzý a
dokonca ich ponižoval. Pri zdravotných sestrách totiž nejde o peniaze, ide „iba“ o život a
zdravie obyčajných ľudí,“ konštatovala Verešová.
MZ: Na zlepšení pracujeme
Ako reagovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, 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 kompetencie všetkých
zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier. V platnosti je aj vyhláška zdravotníckych
asistentov, ktorú sme uviedli do praxe a ktorej cieľom je odbremeniť sestry. Zdravotnícki
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asistenti tak doplnia činnosti na oddeleniach, čím sa vytvorí priestor napríklad na ďalšie
štúdium sestry,” dodala.
Ministerstvo zdravotníctva chce podľa hovorkyne 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,” konštatovala Eliášová.
Na počte chýbajúcich sestier sa nezhodnú
Hovorkyňa tiež uviedla, že čo sa týka odmeňovania sestry, majú už v súčasnosti zákonom
stanovené zvyšovanie platov v pravidelných intervaloch na základe tzv. mzdového automatu.
“Ministerstvo zdravotníctva zároveň 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 zariadeniach sociálnych služieb o 26 percent. VšZP celkovo zvýšila platby pre
ADOS, zariadenia sociálnych služieb a mobilné hospice o približne dva milióny eur ročne,”
informovala Eliášová.
V nemocniciach podľa mimoriadneho štatistického zisťovania z jesene 2016 chýbalo 1 032
sestier, čo predstavuje 21-percentné zníženie oproti roku 2010, kedy v nemocniciach chýbalo
1 277 sestier.
“Ak sa pozrieme na celý sektor a vychádzame zo štatistík OECD, tak ministerstvo odhaduje,
že chýba okolo 1 900 až 2 000 sestier,” uzavrela hovorkyňa.
Rôzne – Výber z tlače (20. júla 2017)
Za stovky miliónov eur prebudovať pol storočia starú tepelnú elektráreň na východe
Slovenska na zelený zdroj energie a v jej tieni rozbehnúť smart technologický park
budúcnosti. Tak znel ambiciózny plán americkej spoločnosti Theta Energy Group vo
Vojanoch. Investícia za približne 730 miliónov eur, ohlásená iba mesiac pred vlaňajšími
parlamentnými voľbami, ktorá mala v regióne s vysokou nezamestnanosťou vytvoriť 800
nových pracovných miest, sa totiž dosiaľ nerozbehla, pripomína denník HOSPODÁRSKE
NOVINY. Theta Energy Group napriek tomu tvrdí, že jej investičný zámere neďaleko hraníc s
Ukrajinou napreduje. "Projek je vo finálnom štádiu rokovaní so zainteresovanými partnermi,
ako aj s ďalším investormi, ktorí plánujú prísť v prípade prerobenia elektrárne na zelenú
energiu spolu s našou spoločnosťou na Slovensko," povedal pre denník Igor Hantuch,
výkonný riaditeľ slovenskej pobočky Theta Energy Group. Téme sa denník venuje na prvej a
desiatej strane v článku s názvom "Američania chcú zmeniť Vojany na Silicon Valley" a
"Američania chcú zmeniť Vojany...".
Ak sa chystáte na dovolenku do susednej Českej republiky (ČR), buďte opatrní,
upozorňuje denník PLUS JEDEN DEŇ. Zúri tam epidémia mumpsu, čo je síce detská
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choroba, ale môžu ju dostať aj dospelí. V ČR zaznamenali v poslednom období 1300 chorých,
čo vyprovokovalo zdravotníkov dokonca zmeniť očkovaciu schému. Potvrdilo sa totiž, že
vakcína proti mumpsu nechráni dostatočne. Príznaky mumpsu sú podobné ako pri chrípke či
inej viróze: pocit slabosti, únava, nechutenstvo, horúčky. Pri mumpse navyše bolestivo
opuchne dolná časť tváre, kde sa čeľusť stretáva s ušným lalokom. Očkovanie je jedinou
účinnou ochranou, no nezaručuje úplnú imunitu, takže sa ľudia môžu nakaziť aj dnes. Ďalšie
podrobnosti si možno prečítať na strane 14 v článku s názvom "V Česku môžete chytiť
mumps!".
Murári, inštalatéri, robotníci, roľníci, poľnohospodári, ktorí pravidelne predávajú na
trhoviskách, už nebudú môcť priznávať dane na papierovom tlačive daňového priznania.
Vypísané tlačivo nebudú môcť poslať Slovenskou poštou a ani osobne doniesť na daňový
úrad, uvádza denník SME. Ministerstvo financií navrhuje, aby od 1. januára 2018 boli všetci
živnostníci na Slovensku povinní komunikovať s daňovými úradmi len elektronicky, teda cez
internetový portál finančnej správy. Zmena zasiahne desaťtisíce ľudí. Na Slovensku je totiž
podľa údajov Štatistického úradu 340.000 živnostníkov. Návrh zákona o povinnom priznávaní
daní cez web už prešiel pripomienkovaním, poslanci by o zákone mali hlasovať na jeseň.
Denník problematiku rozoberá na šiestej strane v článku s názvom "Živnostníci majú dane
priznávať už len cez web".
Čo deň, to život človeka. Letné prázdniny za prvých 19 dní vydávajú smutnú bilanciu, na
slovenských cestách pri dopravných nehodách zahynulo 19 ľudí. Mimoriadne tragický bol
utorok 11. júla so štyrmi obeťami. Vlani za rovnaké obdobie prišlo o život 17 ľudí,
pripomenul autor článku v denníku PRAVDA. Pod nešťastia sa podpísali rýchla jazda, alkohol
a nepozornosť. Na alarmujúci vývoj polícia reaguje nasadením väčšieho počtu policajtov a
častejšími kontrolami. Kým minulý rok boli obeťami viac motocyklisti, teraz sú to vodiči a
spolujazdci v autách. Dopravný analytik Ján Bazovský upozorňuje najmä na nepozornosť,
ktorá je najčastejšou príčinou dopravných nehôd hlavne v lete. Viac si možno prečítať na
prvej, šiestej a siedmej strane v článku s názvom "Tragické leto za volantom".
DENNÍK N na strane 12 v článku s názvom "Je to Tarantino, Rambo aj Bud Spencer a
Terence Hill" píše o pripravovanom festivale Hviezdne noci. V auguste v Bytči predstaví
filmy z afrického Wakaliwoodu. Peter Gärtner wakaliwoodske diela objavil na webe pred
troma rokmi. Okamžite ho fascinovala originálna estetika, ktorá v niečom pripomína kultové
turecké Hviezdne vojny. Festival Hviezdne noci čaká v auguste len 3. ročník, no už od prvého
ročníka má vlastnú tvár a narastá. Zameraný je najmä na filmy, ktoré na iných slovenských
festivaloch nenájdete.
Kedysi slávne kúpalisko rozdelil plot a tak vznikli kúpaliská dve. Keď zanikla Okresná
správa cestovného ruchu v Galante, kedysi slávne kúpalisko Diakovce sa malo vrátiť obci.
Zistilo sa však, že sa nachádza v katastrálnom území až dvoch obcí - Diakoviec a Horných
Salíb. Keďže ani jedna sa nechcela podielu vzdať, postavili plot a kúpalisko v roku 2001
rozdelili. Kým časť patriacu Diakovciam dala obec do prenájmu, časť patriacu Horným
Salibám prevádzkuje obecná firma. V súkromných rukách tu je len wellness centrum. Na
raritnú situáciu upozornil denník NOVÝ ČAS na strane 14 v článku s názvom "Kúpalisko si
rozdelili plotom!".
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