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Preventívne kardioprehliadky budú v septembri aj vo vlakoch
(4. septembra 2017, SITA)
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) sa už po desiaty raz pripojí ku kampani Spolu
chránime vaše srdcia, ktorú organizuje Slovenská nadácia srdca.
Každý utorok, stredu a štvrtok od 5. do 28. septembra vypraví spolu 16 rýchlikov so
špeciálnymi kupé rezervovanými pre odborníkov na srdcovocievne ochorenia. Informovala o
tom ZSSK.
Cestujúci si budú môcť nechať bezplatne zmerať krvný tlak, hladinu cholesterolu, cukru a
fibriláciu predsiení a prekonzultovať svoje prípadné otázky.
„Tento projekt sa každoročne stretáva s veľkým záujmom našich cestujúcich. Preto bolo pre
nás samozrejmé nielen sa opäť zapojiť, ale zároveň aj rozšíriť meracie miesta až do 16 vlakov
po celom Slovensku,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip
Hlubocký.
Minulý rok sa merania uskutočnili v rámci Dňa srdca 29. septembra 2016 v dvoch rýchlikoch
ZSSK na hlavnom ťahu Bratislava – Košice.
Meracie miesta budú cestujúcim k dispozícii v týchto vlakoch:


utorok 5. 9. 2017 R 603 PSS LIŠIAK (Bratislava hl. st. 07:55 – Košice 13:52)



streda 6. 9. 2017 R 812 Gemeran (Košice 09:23 – Bratislava hl. st. 15:59)



štvrtok 7. 9. 2017 R 835 Tekov (Bratislava hl. st. 10:01 – Banská Bystrica 13:25)



štvrtok 7. 9. 2017 R 840 Urpín (Banská Bystrica 14:35 – Bratislava hl. st. 17:59)



utorok 12. 9. 2017 R 811 Sitno (Bratislava hl. st. 08:01 – Košice 14:37)



streda 13. 9. 2017 R 604 Dargov (Košice 08:08 – Bratislava hl. st. 14:05)



štvrtok 14. 9. 2017 R 835 Tekov (Bratislava hl. st. 10:01 – Banská Bystrica 13:25)



štvrtok 14. 9. 2017 R 840 Urpín (Banská Bystrica 14:35 – Bratislava hl. st. 17:59)



utorok 19. 9. 2017 R 605 Dargov (Bratislava hl. st. 09:55 – Košice 15:52)



streda 20. 9. 2017 R 604 Dargov (Košice 08:08 – Bratislava hl. st. 14:05)



štvrtok 21. 9. 2017 R 835 Tekov (Bratislava hl. st. 10:01 – Banská Bystrica 13:25)



štvrtok 21. 9. 2017 R 840 Urpín (Banská Bystrica 14:35 – Bratislava hl. st. 17:59)



utorok 26. 9. 2017 R 603 PSS LIŠIAK (Bratislava hl. st. 07:55 – Košice 13:52)



streda 27. 9. 2017 R 812 Gemeran (Košice 09:23 – Bratislava hl. st. 15:59)



štvrtok 28. 9. 2017 R 835 Tekov (Bratislava hl. st. 10:01 – Banská Bystrica 13:25)



štvrtok 28. 9. 2017 R 840 Urpín (Banská Bystrica 14:35 – Bratislava hl. st. 17:59)
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SKSaPA: Žiadna sestra nedostala šancu viesť fakultnú nemocnicu
(4. septembra 2017, SITA)
Člen Prezídia a Rady SK SaPA Milan Laurinc konštatoval, že na Slovensku je mnoho
sestier, ktoré spĺňajú predpoklady byť dobrými manažérkami, a predsa na niektorých
pozíciách sedia roky tie isté osoby.
Na Slovensku je veľa šikovných sestier, ktoré by mohli zachraňovať zadlžené a korupčné
zdravotníctvo, no minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ jedinej z nich nedal šancu
viesť fakultnú nemocnicu z pozície riaditeľa. Upozornila na to v tlačovej správe Slovenská
komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).
Pre mladé sestry je podľa stavovskej organizácie taktiež takmer nemožné dostať sa na pozíciu
námestníčky, vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky v štátnych nemocniciach, pretože tam
viaceré osoby dlhé roky sedia podľa komory „doslova ako žaby na prameni“.
„Vedúce sestry a pôrodné asistentky sú spoluzodpovedné za stav zdravotníctva na Slovensku,
keďže organizujú a riadia ošetrovateľskú prax a prax v pôrodnej asistencii. Aj preto musí
ošetrovateľský tím viesť sestra s magisterským vysokoškolským vzdelaním v odbore
ošetrovateľstvo alebo bakalárskym vzdelaním v odbore pôrodná asistentka, pričom taktiež
musí mať špecializáciu z klinického odboru a minimálne trojročnú prax,“ uviedla komora.
Bez konkurzu aj bez vzdelania
Člen Prezídia a Rady SK SaPA Milan Laurinc konštatoval, že na Slovensku je mnoho sestier,
ktoré spĺňajú predpoklady byť dobrými manažérkami, a predsa na niektorých pozíciách sedia
roky tie isté manažérky, niektoré bez výberových konaní a bez príslušného vzdelania.
„Aj toto je výsledok toho, v akom stave sa nachádza slovenské ošetrovateľstvo. Je to kritika
do vlastných radov, ale aj do radov Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré nechce riešiť tento
problém,“ dodal Laurinc.
Rezort zdravotníctva je podľa neho ako regulátor a tvorca legislatívy plne zodpovedný za
kontrolu dodržiavania personálnych normatívov zdravotníckych zariadení.
Nevhodné vzory
Laurinc sa zároveň pýta, ako je možné, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach sa
nedodržiava táto legislatívna norma a na pozíciách manažérov pre ošetrovateľstvo sedia ľudia
s chýbajúcimi kvalifikačnými predpokladmi a mnohokrát aj bez absolvovania transparentného
výberového konania.
Člen Prezídia a Rady SK SaPA uviedol, že nerozumie tomu, ako štát môže chcieť, aby sestry
pri lôžkach pacienta, ktorých je podľa neho v súčasnosti „ako šafranu“, dodržiavali platnú
legislatívu a Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, keď samotní vedúci pracovníci
nespĺňajú ani základné predpoklady pre výkon svojej funkcie.
„Veď byť dobrým manažérom v ošetrovateľstve je v prvom rade byť dobrou, vzdelanou,
empatickou a asertívnou sestrou, ktorá stmeľuje a motivuje tím,“ poznamenal.
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Ako ďalej pokračoval Laurinc, pred 17 rokmi sa ministri zdravotníctva na druhej konferencii
Svetovej zdravotníckej organizácie v Mníchove zaviazali plniť deklaráciu, ktorej cieľom je
zdôrazniť potenciál sestier a pôrodných asistentiek ako výraznej politickej a sociálnej sily, ale
aj zdroja pre verejné zdravie.
„Škoda, že pán minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ nedal jedinej sestre alebo
pôrodnej asistentke na Slovensku možnosť manažovať fakultnú nemocnicu z pozície
riaditeľa. Možno by sme potom nemali toľko zadlžených zdravotníckych zariadení, ako je
tomu v súčasnosti. Dobrým príkladom je bývalá ministerka zdravotníctva Českej republiky
Dana Jurásková, ktorá je úspešnou riaditeľkou Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe,“
uzavrel Laurinc.
VÚSCH hľadá dodávateľa kanýl
(4. septembra 2017, SITA)
Celkovú predpokladanú hodnotu zákazky stanovil VÚSCH na 270 010 eur.
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), a. s. hľadá dodávateľa
kanýl. Informoval o tom v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ.
„Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál určený pre kardiochirurgické
operácie s mimotelovým obehom,“ píše sa v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Okrem iného ide aj o aortálne kanyly nepoťahované, arteriálne kanyly s rovným a
zošikmeným hrotom, venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované, či venózne
kanyly typu „triple stage“ a venózne kanyly typu „single stage“ rovné.
Zákazka na tri roky
Celkovú predpokladanú hodnotu zákazky stanovil VÚSCH na 270 010 eur.
Zákazka sa delí na časti, pričom je možné predkladať ponuky na všetky. Rozhodujúcim
kritériom pre výber víťaza bude cena. Trvanie zákazky stanovil zadávateľ na 36 mesiacov.
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody, ktorá sa uzavrie s viacerými uchádzačmi.
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody sú traja.
Zadávateľ sa rozhodol využiť elektronickú aukciu. Záujemcovia môžu predkladať ponuky
alebo žiadosti o účasť do 2. októbra.
Union znižuje čakacie lehoty na MR vyšetrenia
(4. septembra 2017, SITA)
Opatrenie bude stáť zdravotnú poisťovňu asi 200 tis. eur.
Union zdravotná poisťovňa znižuje čakacie lehoty na magnetickú rezonanciu. Ako uviedla
poisťovňa, jej poistenci budú po novom čakať maximálne 2 až 21 dní.
„Poistenec nemusí urobiť nič navyše – dohodli sme sa s poskytovateľmi MR vyšetrení, aby
mu dali najskorší možný termín automaticky,“ vysvetlila členka predstavenstva Union
zdravotnej poisťovne Elena Májeková.
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Podľa zverejnených informácií, ak by poistenec nebol spokojný s termínom, ktorý na MR
vyšetrenie dostal, mal by kontaktovať callcentrum Union ZP, ktoré mu pomôže nájsť
pracovisko so skorším dátumom objednania.
Dopyt po MR stúpa
V rámci projektu starostlivosti o klienta pod názvom „Kompas zdravia“ poisťovňa sleduje aj
kapacitné presuny svojich poistencov a prispôsobuje tomu ich manažment.
Opatrenie bude stáť zdravotnú poisťovňu asi 200 tis. eur.
Keďže sa magnetická rezonancia pomaly stáva štandardnou vyšetrovacou metódou, rastie aj
dopyt zo strany lekárov a pacientov. Počet MR vyšetrení na Slovensku stále stúpa – Union ZP
preplatí každý mesiac okolo 2 000 výkonov, čo tvorí medziročný nárast o 9 %.
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