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Nelegálna internetová lekáreň ponúka lieky neznámeho pôvodu
(24. januára 2018, ZdN)
24. január 2018 - Stránka ponúka aj lieky viazané výlučne na lekársky predpis a lieky, ktoré
nie sú registrované v SR.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na webovú stránku www.ru-486.eu, ktorá
ponúka rôzne lieky napriek tomu, že nejde o internetovú lekáreň. Zaevidoval na ňu viacero
podnetov. Stránka ponúka aj lieky viazané výlučne na lekársky predpis a lieky, ktoré nie sú
registrované v SR, priblížila hovorkyňa ŠÚKL Alica Štrbavá.
„Predmetné lieky sú neznámeho pôvodu a nespĺňajú požiadavky zákona o liekoch a
zdravotníckych pomôckach. ŠÚKL tak nemôže zaručiť ich kvalitu, účinnosť a bezpečnosť,“
uviedla Štrbavá. Webstránka nie je podľa jej slov legálnou online lekárňou, ktorá by bola
registrovaná ako verejná lekáreň prevádzkujúca internetový výdaj.
Legitimitu internetovej lekárne si ľudia môžu overiť kliknutím na spoločné logo pre
internetový výdaj liekov. Skladá sa z grafického obrazca s vlajkou štátu, v ktorom má daný
subjekt povolenie na činnosť. Pacienta presmeruje na stránku liekovej agentúry, kde sa
nachádza zoznam všetkých subjektov oprávnených ponúkať predaj liekov na diaľku.
"V prípade, že danú lekáreň v zozname nenájde, neodporúča sa pacientom pokračovať ďalej
v nákupe," upozornila Štrbavá.
Štátny ústav vyzval ľudí, aby v záujme vlastnej bezpečnosti postupovali pri nákupe liekov cez
internet podľa uvedených odporúčaní. „Pripomíname, že prostredníctvom internetového
výdaja možno na Slovensku ponúkať len lieky, ktoré sú v SR registrované a ktorých výdaj nie
je viazaný na lekársky predpis. Pri nákupe liekov z neoverených a neschválených zdrojov
hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú,
naopak, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viesť k výraznému
poškodeniu zdravia pacienta,“ zhrnula Štrbavá.
Fakultná nemocnica má nový prístroj na rozbíjanie močových kameňov
(24. januára 2018, ZdN)
Celková cena zostavy prístrojov bola 433 200 eur.
Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline predstavila v pondelok na urologickom
oddelení nový prístroj na rozbíjanie močových kameňov.
Generálny riaditeľ žilinskej fakultnej nemocnice Igor Stalmašek informoval, že celková cena
zostavy prístrojov bola 433.200 eur. "Prostriedky boli poskytnuté z kapitálových zdrojov
ministerstva zdravotníctva. Bolo nevyhnutné urobiť aj rôzne stavebné úpravy, ktoré
financovala naša nemocnica z vlastných prostriedkov v hodnote zhruba 37.000 eur," povedal
Stalmašek.
Podľa primára urologického oddelenia Juraja Mikuláša doteraz využívali starší prístroj,
ktorému skončila životnosť. "Nový prístroj slúži na rozbíjanie kameňov neinvazívnou formou.
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Znamená to, že lekár nemusí urobiť pacientovi rez. Asi tretina operačných výkonov na našom
oddelení sa vykonáva s röntgenovou a ultrazvukovou kontrolou. Vďaka modernejšej zostave
budú výkony bezpečnejšie a jednoduchšie nielen pre pacienta, ale aj pre lekára," vysvetlil
primár urologického oddelenia.
Komplexnou rekonštrukciou prešla na urológii operačná sála. "V súvislosti s novou zostavou
boli potrebné stavebné úpravy. Rekonštrukciou vznikla z troch menších miestností jedna
veľká operačná sála s novou elektroinštaláciou a vzduchotechnikou, podlahami, oknami
a, samozrejme, s novým zariadením," dodal Stalmašek.
V žilinskej fakultnej nemocnici ošetrili minulý rok na urológii ambulantne takmer 7100
pacientov a vykonali 2804 operačných výkonov.
Ekonomickým riaditeľom UNB bude V. Kocúrek
(24. januára 2018, ZdN)
Ekonomickým riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava sa stane Vladimír Kocúrek.
Vyplynulo to z výsledku výberového konania, ktorý zverejnilo ministerstvo zdravotníctva na
svojej stránke.
Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači; jeden však
odstúpil. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a
požiadavky zriaďovateľa, informuje ministerstvo.
Kocúrek vo svojom projekte označil situáciu v UNB za kritickú. Na svojom poste chce
stabilizovať finančnú situáciu nemocnice, racionalizovať počet lôžok i počet kliník, pričom
niektoré duplicitné pracoviská by sa mali zlúčiť.
Chystáte sa do dôchodku?
(24. januára 2018, www.socpoist.sk)
Sociálna poisťovňa vydala sériu užitočných informácií pre seniorov
Overiť si obdobia zamestnania i výšku zárobkov tak, aby mal žiadateľ pri odchode do
dôchodku všetky potrebné podklady. Urýchli to výpočet dôchodku a ušetrí ho to od
„prekvapenia“, že sa mu určité obdobie nezapočíta a dôchodok bude mať nižší. To je jedno z
odporúčaní Sociálnej poisťovne pre ľudí v preddôchodkovom veku, ktoré im spolu s ďalšími
radami, servisnými informáciami a odporúčaniami prináša v novo vydanej brožúre „Chystáte
sa do dôchodku?“. Informačnú príručku vydala Sociálna poisťovňa v týchto dňoch v snahe
ešte viac zlepšiť komunikáciu so žiadateľmi či s poberateľmi niektorého z dôchodkov. Táto
48-stranová brožúra obsahuje všetky potrebné informácie od momentu, kedy poistenec
uvažuje nad požiadaním o niektorý z dôchodkov až po získanie nároku na jeho priznanie.
Záujemcovia ju bezplatne nájdu vo všetkých pobočkách a vysunutých pracoviskách Sociálnej
poisťovne po celom Slovensku i na internetovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Príručka pre
všetkých dôchodcov.
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