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Komárňanská nemocnica obnovila rekonštrukčné práce na internom pavilóne
(25. augusta 2017, SITA)
Vo Všeobecnej nemocnici Komárno spravovanej neziskovou organizáciou FORLIFE, ktorá je
manažérsky riadená skupinou AGEL, sa v piatok konala previerka obnovy rekonštrukcie
pavilónu internistických disciplín. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Alžbeta Sivá.
Obsiahla obnova pavilónu internistických disciplín, ktorá je financovaná sumou 875 tisíc eur
zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň sumou presahujúcou 900 tisíc eur
vyčlenenou prevádzkovateľom nemocnice bude pozostávať z kompletnej výmeny okien,
sanitárnej techniky, elektrických rozvodov, podlahovej krytiny, termoregulácie,
vzduchotechniky.
Jej súčasťou bude inštalácia klimatizácie, ktorá zabezpečí zlepšenie tepelného štandardu pre
pacientov. Nemenej dôležitou súčasťou bude aj kompletná obnova mobiliára všetkých
oddelení nového pavilónu.
Otvoria najneskôr 30. septembra
Plánovaný termín uvedenia do prevádzky obnoveného pavilónu je najneskôr 30. septembra
2018. „Veríme však, že ak budú rekonštrukčné práce prebiehať bez väčších komplikácií, bude
možné uvedenie do prevádzky aj v skoršom termíne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav
Jaška.
Nový pavilón internistických disciplín poskytne priestory pre oddelenie vnútorného lekárstva,
neurologické oddelenie a oddelenie geriatrie vrátane jednotiek intenzívnej starostlivostí
oddelení vnútorného lekárstva a neurológie. Spolu tieto pracoviská mesačne ošetria viac ako
400 pacientov.
Po ukončení rekonštrukčných prác nového pavilónu budú všetky zo spomínaných oddelení
vybavené novým mobiliárom a zároveň poskytnú komfortnejšie prostredie svojim pacientom.
V NÚSCH podalo výpovede jedenásť zamestnancov
(25. augusta 2017, SITA)
Podľa informácií ministra zdravotníctva Tomáša Druckera by sa mali títo zamestnanci
presunúť do centra v Medissime, čo považuje za neprijateľné. ProCare sa ohradzuje, že
centru poskytuje len priestory.
V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave podalo hromadnú
výpoveď 11 zdravotníckych pracovníkov. Na piatkovom brífingu o tom informoval minister
zdravotníctva Tomáš Drucker.
„Sú tam lekári, sestry a iné odbornosti. Ide predovšetkým o oddelenie rádiodiagnostickej a
intervenčnej rádiológie,“ povedal minister. Podľa neho sú medzi nimi aj špičkoví špecialisti v
oblasti rádiodiagnostickej a intervenčnej rádiológie.
„Považujem to za nie náhodu,“ zdôraznil.
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K 1. novembru odídu
Generálneho riaditeľa NÚSCH minister zdravotníctva požiadal, aby mu vypracoval dopad
rizík tohto kroku do budúcnosti. Výpovede zamestnanci podľa neho podali k 1. novembru
tohto roka.
„Žiaľ, disponujem informáciou o tom, že tento tím by sa mal presunúť do centra v Medissime,
čo považujem osobne pre mňa až za neprijateľné,“ zdôraznil.
Ako pokračoval, svoj tím požiadal, aby mu preveril, prečo takáto situácia nastala. Informácie
o vzniknutej situácii by mal mať začiatkom budúceho týždňa.
„Vzápätí oznámim aj personálne dopady, ako k tomu pristúpime,“ tvrdí Drucker. Podstatné je
podľa neho to, aby NÚSCH po týchto hromadných výpovediach nepociťoval žiadne ohrozenie
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
ProCare: Nič s tým nemáme, prenajali sme len priestory
ProCare Medissimo je nemocnica v bratislavskej Petržalke. Je súčasťou siete zdravotníckych
zariadení ProCare, ktoré patria do portfólia investičnej skupiny Penta.
Hovorca ProCare Tomáš Kráľ odmietol akúkoľvek spojitosť s hromadnými výpoveďami
zamestnancov ústavu. „Ani jeden zo spomínaných zamestnancov neprechádza do spoločnosti
ProCare, alebo do inej spoločnosti patriacej pod skupinu Penta Investments,“ zdôraznil Kráľ.
Ako pokračoval, spoločnosť CINRE, ktorú zastupoval Ivan Vulev (jeden z lekárov, ktorý dali
výpovede), oslovila ProCare pri hľadaní vhodných priestorov na dlhodobý komerčný
prenájom.
„Keďže nemocnica s poliklinikou Medissimo takýmito priestormi disponovala, s CINRE sme
sa dohodli na nájomnom vzťahu. Okrem nájomného vzťahu nie je naša skupina akokoľvek
spojená s aktivitami CINRE a jej predstaviteľov,“ uzavrel Kráľ.
Drucker odmieta tvrdenie, že zbytočne sprísnil podmienky čerpania eurofondov
(25. augusta 2017, SITA)
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker poukázal na nariadenie Európskeho parlamentu
a Európskej rady k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, ktoré definuje, ktoré
subjekty sa považujú za podniky v ťažkostiach.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker odmieta tvrdenia Lekárskeho odborového združenia
(LOZ) o tom, že rezort zdravotníctva nad rámec povinností zbytočne sprísnil požiadavky na
uchádzačov o eurofondy, čím vylúčil mnohé štátne nemocnice z čerpania eurofondov.
„Nezakladá sa to na pravde,“ povedal na piatkovom brífingu.
Poukázal pritom na nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej rady k Európskemu fondu
regionálneho rozvoja, ktoré definuje, ktoré subjekty sa považujú za podniky v ťažkostiach.
Toto nariadenia má podľa ministra prednosť pred vnútroštátnou legislatívou.
„Každý uchádzač, ktorý by chcel čerpať v budúcnosti z tohto fondu, sa musí posudzovať, či je
podnikom v ťažkostiach,“ povedal Drucker. Ako uviedol, s ministrom financií Petrom
Kažimírom sa mu podarilo dohodnúť na jednej z najmiernejších definícií podniku v
ťažkostiach.
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Desať štátnych nemocníc
Do prvej výzvy na čerpanie eurofondov sa podľa Druckera môže zapojiť 22 nemocníc, ktoré
nie sú v ťažkostiach, z čoho je do desať štátnych nemocníc. Upozornil pritom na to, že menšie
nemocnice nemôžu dostať z eurofondov také vysoké finančné prostriedky ako väčšie
nemocnice.
„Potom, ako chceme oddlžiť nemocnice, chceme umožniť, aby sa k týmto peniazom mohli
dostať aj ďalšie nemocnice,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.
S rezortom práce a sociálnych vecí minister zdravotníctva rokoval v auguste o tom, ako má
Sociálna poisťovňa posudzovať dlžníka.
„V zmysle nových usmernení od marca sa za dlžníka brala aj spoločnosť, ktorá mala síce
schválený splátkový kalendár, ale evidovaný dlh voči Sociálnej poisťovni,“ povedal Drucker.
Po novom podľa neho napríklad nemocnica v Revúcej bude mať právo uchádzať sa o
prostriedky z eurofondov. „Naopak, zlepšili sme pozíciu aj mnohých dlžníkov,“ tvrdí.
Množstvo peňazí podľa veľkosti
Peniaze z eurofondov podľa ministra uchádzači dostanú podľa počtu akútnych lôžok a
priemerného obdobia hospitalizácie. „Priemer oprávnenosti čerpať u súkromných nemocníc je
zhruba 4 milióny, nakoľko sú to menšie nemocnice, v prípade štátnych nemocníc už v prvej
výzve hovoríme o ôsmich miliónoch eur, pretože sa to týka väčších nemocníc,“ dodal.
Nemocnice, ktoré najviac potrebujú rekonštruovať priestory a investovať do dôstojného
prostredia pre pacientov, sa o eurofondy uchádzať nemôžu, a to na základe kritérií rezortu
zdravotníctva, uviedol v stredu na tlačovej konferencii predseda Lekárskeho odborového
združenia (LOZ) Peter Visolajský.
„Pán minister hrdo ukázal médiám zoznam 44 slovenských nemocníc, ktoré sa o tieto desiatky
miliónov eur môžu uchádzať. Pri tejto tlačovej konferencii však zabudol povedať, že z týchto
44 nemocníc môžu čerpať eurofondy podľa kritérií ministerstva zdravotníctva len štyri štátne
nemocnice,“ uviedol Visolajský.
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