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SKSaPA: Za posledný rok kompetentní pre sestry nespravili nič
(24. augusta 2017, SITA)
Predstavitelia komory vyzývajú šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Drucker, aby už konečne
začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom slovenských sestier.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker má už rok na svojom pracovnom stole návrh
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) na Slovensku, no doteraz nie je
schválený jediný konkrétny návrh, ktorý by stabilizoval akútny nedostatok personálu v
slovenskom zdravotníctve.
Upozornili na to vo štvrtok na tlačovej konferencii predstavitelia SK SaPA, ktorí vyzývajú
šéfa rezortu zdravotníctva, aby už konečne začal konať a riešiť vážnu situáciu s nedostatkom
slovenských sestier.
Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová pripomenula, že zástupcovia komory sa s
ministrom od jeho nástupu stretli štyrikrát, naposledy tento rok v januári. Na pracovnom
stretnutí v auguste v roku 2016 mu pomenovali kľúčové problémy v ošetrovateľstve a
odovzdali návrh komory na riešenie nedostatku sestier a pôrodných asistentiek.
Lazorová: Prestaňte so žabomyšími vojnami
“Vyzývam koaličných partnerov, aby prestali s nezmyselnými žabomyšími vojnami a začali
spoločne riešiť slovenské zdravotníctvo, ktoré sa týka každého občana na Slovensku.
Slovákov trápi zadlžené a korupčné zdravotníctvo, rozpadajúce sa zdravotnícke zariadenia a
nedostatok sestier a pôrodných asistentiek,” uviedla Lazorová.
Hlavnými dôvodmi nedostatku sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku sú podľa
Lazorovej zlé pracovné podmienky a nedostatočné odmeňovanie, a preto je potrebné
bezodkladne stabilizovať situáciu so sestrami a zároveň zatraktívniť toto povolanie.
Sestier je málo, treba to riešiť
Komora dlhodobo upozorňuje na nedostatok sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom
zdravotníctve.
Ako povedala členka Prezídia a Rady SK SaPA Zuzana Haladová, do roku 2020 bude podľa
štatistík Európskej komisie na trhu práce EÚ chýbať takmer 1,5 milióna zdravotníckych
pracovníkov, z toho takmer 500 tisíc sestier.
Tento nedostatok sa podľa nej snažia jednotlivé krajiny riešiť zlepšovaním pracovných
podmienok pri výkone povolania, zavedením rôznych systémových motivačných prvkov,
benefitov a v neposlednom rade úpravou mzdy.
“Nespokojnosť sestier narastá, pretože je ich nedostatok, sú preťažené a slabo ohodnotené.
Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky budú odchádzať za lepšími pracovnými
podmienkami do zahraničia v ešte väčšom počte, ako je tomu teraz, aj pre slabé finančné
ohodnotenie. Už teraz nám na Slovensku chýba viac ako 12 tisíc sestier, pričom vývoj je
dlhodobo nepriaznivý,” dodala Haladová.
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Mzdy a pracovné podmienky
SK SaPA pred rokom navrhla ministrovi zdravotníctva deväť motivačných a stabilizačných
opatrení. Ako povedal člen Prezídia a Rady komory Milan Laurinc, aby bolo možné
stabilizovať situáciu so sestrami v slovenskom zdravotníctve a zatraktívniť toto povolanie, v
prvom rade je potrebné upraviť mzdy sestier a pôrodných asistentiek a zlepšiť ich pracovné
podmienky.
Komora odporúča podporovať zamestnávanie sestier, ktoré z rodinných, zdravotných, či iných
dôvodov nie sú ochotné, či nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými
možnosťami práce v súlade so Zákonníkom práce.
“Navrhli sme taktiež kontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier a pôrodných
asistentiek na jednotlivých oddeleniach, kontrolu dodržiavania nariadenia vlády o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania so zameraním aj na riadenie ošetrovateľskej
praxe, zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie či zavedenie kreditového
príplatku v súvislosti s povinnosťou sústavného vzdelávania,” pripomenul Laurinc.
Viac kompetencii vítajú, nebude sa však týkať všetkých
Prezidentka víta prvé kroky ministerstva rozšíriť kompetencie v rámci plánovanej novely
zákona o zdravotnej starostlivosti, avšak poukazuje na viaceré nedostatky tohto návrhu.
“V prvom rade chcem povedať, že toto opatrenie sa nebude týkať všetkých sestier, ale len
niektorých, takže nemôžeme hovoriť o stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek na
Slovensku,” upozornila Lazorová.
V druhom rade prezidentka konštatovala, že doteraz nikde komora nepočula o tom, ako budú
sestry odmenené za to, že budú vykonávať nové činnosti.
Počet detí, ktoré potrebujú Vojtovu metódu, rastie
(24. augusta 2017, ZdN)
Vojtova metóda sa používa i pri liečbe oneskoreného psychomotorického vývoja, pri detskej
mozgovej obrne, pri rôznych poúrazových stavoch, pri úprave skolióz, pri rázštepe chrbtice a
neurologických ochoreniach.
Počty detí využívajúcich fyzioterapeutickú starostlivosť sa každoročne zvyšujú. V súčasnosti
sa mnoho detí rodí pod vplyvom zložitých okolností. K pozitívnejšiemu vývinu sa im dá
dopomôcť so špecifickou technikou cvičenia.
Ako ďalej informovala hovorkyňa skupiny Agel Alžbeta Sivá, populárna liečebná technika je
založená na princípe reflexných stláčaní, čím sa stimulujú nutné zóny dieťaťa. Metódu malým
pacientom na oddelení rehabilitácie a fyzioterapie výraznú pomoc pri rozvoji motorického
vývoja poskytuje napríklad aj Nemocnica Bánovce.
,,Vojtovou metódou liečime zväčša deti. Je dôležité povedať, že tak, ako dieťa rastie, mení sa
aj jeho liečba. Rozhodovať o nej môže len fyzioterapeutka, ktorá dokonale pozná vývoj
dieťaťa. Naše oddelenie navštevujú nielen mamičky z okresu Bánovce nad Bebravou, ale
chodia k nám aj mamičky z iných okresov," uviedla MUDr. Mina Bobocká riaditeľka
nemocnice.
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,,Vojtova metóda je facilitačná metóda vhodná pre cvičenie novorodencov, dojčiat aj starších
detí v prípadoch, kde je narušený či spomalený vývoj dieťaťa. Považuje sa za jednu z
efektívnych foriem liečby pre pacientov postihnutých napríklad akoukoľvek formou detskej
mozgovej obrny," doplnila fyzioterapeutka Ľudmila Igazová.
Vojtova metóda pripomína mozgu svaly, ktoré sa nepoužívajú správne. Tlakom na presne
určené body, je možné stimulovať dieťatko k správnym pohybom a dopomôcť mu k lepšiemu
motorickému vývinu.
Deti, ktoré potrebujú túto metódu, trpia zväčša centrálnou koordinačnou poruchou. Vďaka
pravidelnému cvičeniu je možné odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly. Pri cvičení sa
podporujú aj svaly brušnej steny, pravidelné dýchanie, stimulácia nervových centier, a
celkovo sa zlepšuje a posilňuje pohybové ústrojenstvo.
Vojtova metóda sa používa i pri liečbe oneskoreného psychomotorického vývoja, pri detskej
mozgovej obrne, pri rôznych poúrazových stavoch, pri úprave skolióz, pri rázštepe chrbtice a
neurologických ochoreniach.

Rôzne – Výber z tlače (24. augusta 2017 – TASR)
Slovenská firma BTG Holding, ktorá stavala teplárne a elektrárne po celom svete, skončila
podľa denníka HOSPODÁRSKE NOVINY v konkurze. Osudným sa je stal najmä zmarený
biznis na Kube, v Kolumbii či vo Vietname, informuje denník na titulnej strane v článku s
názvom "Mali miliónové kontrakty v exotike, končia v konkurze". Téme sa denník venuje aj
na desiatej strane v príspevku s názvom "Mali miliónové...".
Diaľničný obchvat Ružomberka, ktorý už mal byť niekoľko týždňov hotový, bude meškať
minimálne štyri a pol roka. Pôvodný termín sa podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS)
nestihol pre zosuv pôdy v tuneli cez vrch Čebrať nad Ružomberkom. Obchvat stavia
konzorcium OHL ŽS a Váhostav, píše denník SME na titulnej strane v článku s názvom
"Ružomberský obchvat bude meškať roky". V téme denník pokračuje aj na tretej strane v
príspevku s názvom "Obchvat Ružomberka bude meškať roky pre neisté podložie".
DENNÍK N informuje o problém s financiami projektu Zdravé komunity, v rámci ktorého
Rómovia z komunít pomáhajú Rómom vo svojom okolí. Úspešný a chválený projekt začal
mať problémy potom, ako sa dostal pod ministerstvo zdravotníctva. Pracovníkom v teréne
meškajú výplaty aj dva mesiace. Viac informácií prináša denník na šiestej strane pod názvom
"Rómovia pracovali v osadách aj bez výplaty".
Výberové konanie na riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch vyhral
Imrich Matuška. Vzniklo však podozrenie, či sa riaditeľom stal oprávnene. Jeden z jeho
protikandidátov Bruno Rudinský, prednosta neurochirurgie v novozámockej nemocnici, podľa
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denníka PLUS JEDEN DEŇ zistil, že Matuška vo svojom projekte použil takmer všetko z
práce Transformačný plán nemocnice, ktorú v roku 2016 vypracoval Tomáš Valaška. Ten sa
tiež v júni 2017 uchádzal vo výberovom konaní o post riaditeľa novozámockej nemocnice,
informuje denník na 11. strane v článku s názvom "Šéfom vďaka opísanej práci?".
Búrka z 10. augusta dôchodcom v Domove sociálnych služieb (DSS) v bratislavskej
mestskej časti Rača odtrhla strechu a po pár dňoch, keď prišiel ďalší dážď, ich vytopilo.
Klienti hovorili o sfušovanej robote. Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v SR (APSS
SR) upozornila, že strecha, ktorú odtrhlo, bola v roku 2010 rekonštruovaná bez verejného
obstarávania. Bratislavská župa sa však vyhovára, že išlo o haváriu, preto obstarávanie obišla.
"Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) dospel ku kontrolným záverom, že župa nepreukázala
splnenie zákonnej podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. Z uvedeného
vyplýva, že postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní," uviedol pre denník
NOVÝ ČAS hovorca ÚVO Ján Mažgút. Podobných praktík bolo v župe oveľa viac, zistil
denník, ktorý sa téme venuje na strane osem v článku s názvom "Sfušovaná strecha odkryla
podivné obstarávania!".
Denník PRAVDA uverejňuje rozhovor so Sveťom Moravčíkom, s jedným z organizátorov
bratislavského hudobného festivalu Uprising, ktorý sa uskutoční na bratislavských Zlatých
pieskoch 25. a 26. augusta. Moravčík v rozhovore porozprával, čo všetko pre návštevníkov
festivalu jubilejného desiateho ročníka organizátori nachystali. Rozhovor denník uverejňuje
na 33. strane pod názvom "Sveťo Moravčík: Sean Paul na Uprising rozhodne patrí".
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