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Kalavská: Sestry chýbajú, avšak nie až toľko, koľko uvádza komora
(9. apríla 2018, SITA)
Komora sestier sa s bývalým ministrom Druckerom dohodla, že sa na počte chýbajúcich
sestier nedohodnú. Nová ministerka túto otázku vytiahla opäť, komora podľa nej šíri poplašné
správy.
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer-SD) pripúšťa, že na Slovensku
chýbajú zdravotné sestry. Ako však v nedeľu uviedla v diskusnej relácii V politike televízie
TA3, počet chýbajúcich sestier nedosahuje číslo 15 000, ako tvrdí komora sestier a pôrodných
asistentiek.
„Je to také šírenie možno poplašnej správy,“ povedala.
Na základe údajov Inštitútu zdravotnej politiky v zdravotníctve podľa ministerky chýba
približne 2 300 sestier. „To je podstatne nižšie číslo, ako deklaruje komora,“ zdôraznila.
Čo s tým robiť
Slovensko však podľa Kalavskej nie je jediná krajina, kde chýbajú sestry a zdravotní
pracovníci.
„Je to celosvetový alebo celoeurópsky trend, teda problémy so sestrami majú aj v okolitých
krajinách,“ povedala s tým, že ministerstvo nastavilo systémové kroky, ktorými sa počet
sestier snaží stabilizovať.
„My sme zvýšili kompetencie zdravotníckym asistentom, čiže sestra sa plne môže venovať
ošetrovateľskému procesu a tie jednoduchšie činnosti robí zdravotnícky asistent, čiže tým
pádom môže sestru odbremeniť,“ povedala Kalavská.
Zadefinovali sa podľa nej tiež kompetencie sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.
„Zadefinovali sme presne, kto čo bude robiť na úrovni dosiahnutého vzdelania. Zvýšili sme
plat sestre, ktorá je magisterka, má špecializáciu,“ povedala. Kvalifikované sestry môžu po
novom napríklad predpisovať zdravotnícke pomôcky, čo tiež vedie k zatraktívneniu práce
sestry.
Ministerka do budúcnosti nevylúčila aj ďalšie zvyšovanie platov sestier.
Obnova prístrojov
Pokiaľ ide o oblasť zdravotníckej techniky, ministerstvo má podľa Kalavskej ročne k
dispozícii 70 miliónov eur na nákup nových zariadení.
„Napríklad, teraz sme obstarali 13 CT prístrojov a prebieha súťaž o MR prístroje,“ uviedla s
tým, že rezort nakúpi do konca tohto roku napríklad aj celoplošné lineárne urýchľovače.
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„My sme si toho vedomí, že naši lekári a zdravotnícki pracovníci nemôžu pracovať s
technikou, ktorá je zastaralá, a tým pádom ani pacient nedostane adekvátnu zdravotnú
starostlivosť. To bola jedna z prvých vecí, ktoré sme urobili, že sme zriadili inštitút verejného
obstarávania a pýtali sme sa nemocníc, aby špecifikovali, ktoré prístroje a technika im chýba a
akom rozsahu a postupne sa im snažíme saturovať tieto chýbajúce stroje,“ dodala ministerka
zdravotníctva.
Zástupcovia zubno-lekárskych organizácii EÚ diskutovali o e-zdravotníctve
(9. apríla 2018, SITA)
Cieľom workshopu bol prieskum stavu existujúcich sumárov pacienta v elektronickom
zdravotníctve jednotlivých krajín EÚ a zistenie záujmu participovať na štandardizácii
medicínskych údajov.
Zástupcovia zubno-lekárskych stavovských organizácii krajín Európskej únie diskutovali v
marci v portugalskom Lisabone o elektronickom zdravotníctve.
Ako informovala Slovenská komora zubných lekárov, cieľom workshopu bol prieskum stavu
existujúcich sumárov pacienta v elektronickom zdravotníctve jednotlivých krajín EÚ a
zistenie záujmu participovať na štandardizácii medicínskych údajov.
„Preklenovacou myšlienkou tejto iniciatívy je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by mala
vypracovať spoločný súbor údajov popisujúci základné informácie pre zubné lekárstvo v
elektronickom zdravotníctve,“ uviedla komora zubárov.
Do eZdravia treba pridať viacero vecí
Z rokovania vyplynuli otvorené okruhy, ktoré je podľa komory nutné zapracovať, ako
napríklad pridať do všeobecného sumáru pacienta časť určenú pre orálne zdravie, ďalej
navrhnutý parodontálny index brať ako povinný údaj v pacientovom sumári kvôli priamemu
dopadu stavu parodontu na celkové zdravie pacienta.
Záverečný brainstorming priniesol požiadavky jednotlivých zástupcov na doplňujúce moduly
a komponenty v orálnej časti sumára: intraorálne a panoramatické RTG snímky, zubný kríž,
referenčnú tabuľku diagnóz a terapií, zjednotenú nomenklatúru.
„Pozitívne vnímame vznesené požiadavky na doplnenie pacientskeho sumára v
celoeurópskom kontexte. Opakovane sme upozorňovali ministerstvo zdravotníctva a Národné
centrum zdravotníckych informácii, že je potrebné do eZdravia pre zubné lekárstvo
implementovať RTG a zubný kríž,“ uviedol prezident Slovenskej komory zubných lekárov
Igor Moravčík.
Od júna 2018 bude Portugalsko vedúcou krajinou projektu eHealth Action, ktorý má uľahčiť
výmenu dát v sieti elektronického zdravotníctva EÚ a cezhraničné využívanie eReceptu.

A. Kalavská: Situácia v NOÚ je stabilizovaná, lekári ostávajú
(8. apríla 2018, ZdN)
8. apríl 2018 - Ministerka zdravotníctva ešte nevie, kto nahradí Jozefa Valockého vo funkcii
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šéfa NOÚ
Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ešte nevie, kto nahradí
Jozefa Valockého vo funkcii šéfa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave.
Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Situácia v onkologickom
ústave je po oznámení rezignácie doterajšieho riaditeľa podľa ministerky stabilizovaná.
Generálny riaditeľ rezignoval ku koncu apríla a aj po tomto dátume vo funkciách ostávajú
medicínsky a tiež aj ekonomický riaditeľ ústavu. „Tým pádom je vedenie onkologického
ústavu zabezpečené plnohodnotne a, samozrejme, môžeme poveriť na miesto generálneho
riaditeľa nejakú osobu na dobu šesť mesiacov, pokiaľ zbehne výberové konanie,“ uviedla
Kalavská.
Ministerka neodmietla, žeby Valockého, ktorý je zároveň politikom a poslancom Národnej
rady SR, mohol nahradiť politický nominant. „Môj názor je, že takéto funkcie by mal zastávať
odborník, ktorý sa rozumie problematike a má dobré manažérske zručnosti, nezávisle od jeho
politickej ambície alebo politickej príslušnosti,“ vysvetlila.
Kalavská v diskusii ocenila krok Valockého, ktorý sa pre upokojenie situácie v NOÚ rozhodol
vo štvrtok (5.4.) rezignovať. Situácia v ústave sa podľa ministerky následne stabilizovala. „Ja
stále hovorím, že my si lekára s 20-ročnou praxou musíme vážiť, pretože ho nemôžete
nahradiť nejakým absolventom, alebo sestru-špecialistku nemôžete nahradiť absolventkou,“
reagovala na odchody odborníkov z ústavu.
„Situácia je v onkologickom ústave teraz stabilizované. Myslím si, že nie je ohrozená
zdravotná starostlivosť, dokonca si dovolím tvrdiť, že určite nie je,“ vysvetlila Kalavská s
tým, že komunikovala s lekármi ústavu. „Deklarovali mi, že všetci ostávajú na svojich
pozíciách a budú sa snažiť vykonávať svoju prácu, ktorú doteraz vykonávali, ako najlepšie
vedia," doplnila.
Krst
(6. apríla 2018, ZdN, Monika Toporcerová)
6. apríl 2018 - Začalo sa to láskavo
Poslanci zdravotníckeho výboru vítali milými slovami Andreu Kalavskú ako ministerku na
prvom spoločnom rokovaní, aby jej v závere prejavili nedôveru. Neschválili totiž uznesenie o
podpore programového vyhlásenia vlády.
Po vládnej kríze ubudol doterajšej krehkej väčšine 6 koaličných poslancov zdravotníckeho
výboru jeden hlas. Igor Janckulík, pôvodne kandidát Siete a neskôr Mosta-Híd, vystúpil z
poslaneckého klubu koaličnej strany. Takže stav koalícia – opozícia je aktuálne 5:5.
To nie je o vás, tu ide o dôveru vláde – čičíkali novú ministerku po hlasovaní.
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No faktom je, že išlo o dva roky staré znenie programového vyhlásenia vlády, ktoré v marci
2018 sľubuje „plnú aplikáciu systému e-Health v roku 2017“.
Iste, aj iné body sú už neaktuálne, pripomeňme centrálne obstarávanie prístrojov a vybavenia
štátnych nemocníc. Aktualizovať pasáže venované zdravotnej politike nebolo ani tak otázkou
času, ako skôr úcty k zdravotníkom aj pacientom.
No pri čítaní programového vyhlásenia sme si aspoň pripomenuli, že aj pre novú vládu je
„dôležité, aby sa vytvoril a presadzoval systém vodcovstva morálnych a odborných autorít,
ktorý bude pozitívnym vzorom aj pre nasledujúce generácie nových zdravotníckych
pracovníkov“. A iné zaujímavé posolstvá.
Nemocnica zaviedla nový liečebný postup, tzv. SM systém
(9. apríla 2018, ZdN)
9. apríl 2018 - Metódou sa posilňujú oslabené svaly a uvoľňujú svaly preťažené
Nemocnica Zlaté Moravce priebežne zavádza moderné procesy liečby na oddelení fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Zdravotníci najnovšie zaviedli na oddelení
liečebný postup známy ako SM systém. Cvičenie s elastickým lanom spolu so správnym
dýchaním sa v krátkom čase stalo veľmi obľúbenou technikou, ktorá je jednoduchá,
fyziologická a najmä účinná, informovala vedúca lekárka oddelenia Dana Poláková.
Metódou sa podľa Polákovej posilňujú oslabené svaly a uvoľňujú svaly preťažené. Cvičenie
odporúča aj tehotným ženám a ženám po pôrode na upevnenie svalstva panvového dna. "Stačí
10 minút denne správneho cvičenia na dostavenie žiadaného výsledku. Keďže účinnosť
cvikov závisí od ich správneho prevedenia, odporúčajú sa všetky SM cvičenia konzultovať
s odbornými terapeutmi,“ povedala Poláková.
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici Zlaté Moravce
zabezpečuje základnú fyziatricko - rehabilitačnú starostlivosť ambulantným pacientom, ako aj
pacientom lôžkových oddelení nemocnice, oddeleniu vnútorného lekárstva, chirurgickému
oddeleniu a pacientom anestézie a intenzívnej medicíny. Ročne ambulantne ošetrí viac ako
6100 pacientov, zrehabilituje približne 150 hospitalizovaných pacientov a poskytne vyše 2750
liečebných terapií, skonštatovala riaditeľka nemocnice Marta Eckhardtová.
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