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Prípravy štandardov pokračujú, 19 je pripravených na zavedenie do praxe
(18. októbra 2018, ZdN)
18. október 2018 - Guidelines odstránia zastarané metódy v diagnostike a liečbe a potlačia u
lekárov zvyknutých na nemoderné postupy ich využívanie vo svojej praxi.
Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pokračuje v príprave štandardných diagnostických
a terapeutických postupov (ŠDTP). Devätnásť štandardov je aktuálne pripravených na
implementáciu, napríklad z odboru psychiatria, ošetrovateľstvo či radiačná onkológia. Ide o
jednotný systém prevencie, diagnostiky aj liečby.
Na príprave štandardov pre lekárske, nelekárske odbory, ako aj interdisciplinárne oblasti
pracuje rezort od septembra 2017. Odborné pracovné skupiny doteraz vytvorili a na
hodnotenie komisie MZ SR pre túto problematiku predložili spolu 152 štandardných
postupov, ktoré sú v štádiu dokončenia a prípravy implementácie do praxe.
„Tento proces zahŕňa adopciu a adaptáciu klinických postupov, legislatívne úpravy, prípravu
materiálno-technického vybavenia, riešenie otázky ľudských zdrojov, vzdelávanie odborníkov
a ďalšie nadväzujúce procesné zmeny. Ide o významný posun, pretože práve štandardné
postupy koncentrujú najdôležitejšie a najnovšie vedecké poznatky v oblasti konkrétneho
klinického problému do komplexného klinického alebo interdisciplinárneho postupu,
optimalizujú rozhodnutie lekára, manažment sestry či iných zdravotníckych pracovníkov a
odporúčajú postup diagnostiky a adekvátnej účinnej liečby a úpravy dispenzarizácie
a zavedenia komplexného manažmentu a bezpečnosti pacientov,“ uviedol garant národného
projektu ŠDTP Jozef Šuvada.
Rozsah aj zodpovednosť
Zdravotníckym pracovníkom majú štandardy priniesť presný návod, ako majú postupovať
v diagnostike a liečbe. „Môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich klinických rozhodnutí v prospech
pacienta. Tieto postupy odstránia zastarané metódy v diagnostike a liečbe, potlačia u lekárov
zvyknutých na nemoderné postupy ich využívanie vo svojej praxi, zosúladia liečebnodiagnostický postup, a tým zlepšia zdravotnú starostlivosť,“ povedal profesor Pavol Žúbor
z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
(UK) a Univerzitnej nemocnice Martin.
V oblasti primárnej starostlivosti odborné pracovné skupiny navrhujú napríklad skríning
autizmu a odchýlok psychomotorického vývinu dieťaťa počas druhej až 11. preventívnej
prehliadky. V geriatrii by odborníci chceli presadiť multidisciplinárny diagnostický postup tzv. komplexné geriatrické hodnotenie, ktoré by bolo prínosom pre seniorov, keďže je určené
na zistenie somatického zdravia, psychosociálneho stavu a funkčných schopností najmä
u krehkých alebo inak rizikových seniorov.
„V ošetrovateľstve sú pripravené štandardy výborným vstupným predpokladom pre uplatnenie
kompetencií sestier v následnej a dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti,“ skonštatoval
Šuvada. „Štandardné postupy presnejšie určujú potrebný rozsah vyšetrení, liečbu a aj
zodpovednosť jednotlivých poskytovateľov. Poskytujú oporu v rozhodovaní, prispievajú k
právnej istote pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Obzvlášť dôležitý je význam
štandardných diagnostických postupov v akútnej starostlivosti,” doplnil Jozef Kalužay zo IV.
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internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorý je aj členom
ministerskej komisie.
Najnákladnejšie diagnostické okruhy
Vďaka štandardom má poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku dostať pravidlá.
Pacientom by sa malo vďaka nim pri viacerých diagnózach dostať čoskoro rovnakej
diagnostiky aj liečby bez ohľadu na to, v akom meste pôjdu do nemocnice či ktorého lekára
navštívia. O potrebe štandardov sa hovorí už roky. Ich zavedenie má pomôcť predchádzať
odvrátiteľným úmrtiam. Na začiatok sa majú zaviesť štandardy pre najčastejšie a
najnákladnejšie diagnostické okruhy. Každý rok sa budú prehodnocovať.
„Existuje mnoho prístupov k tomu, ako by pacient mal byť vyšetrený a liečený. Potrebujeme
vytvoriť štandardné postupy na základe najlepších skúseností a najnovších poznatkov. Iba tak
dosiahneme, aby mal každý pacient na Slovensku rovnakú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“
zhrnula ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).
Jednotný systém manažmentu starostlivosti o pacienta, diagnostiky a následnej liečby
dlhodobo funguje napríklad v škandinávskych krajinách, Austrálii, Veľkej Británii,
Švajčiarsku, ale aj v susednom Rakúsku, a v súčasnosti ho zavádza do systému zdravotníctva
a interdisciplinárnych odborov aj Česko a Maďarsko.

Vláda vzala na vedomie návrh ústavného zákona o zavedení stropu na penzijný vek
(pravda.sk; 17/10/2018; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo)
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/488315-vlada-vzala-na-vedomie-navrh-ustavnehozakona-o-zavedeni-stropu-na-penzijnyvek/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Vláda SR. Autor - Robert Hüttner, Pravda
Dôchodkový vek na Slovensku by sa mal ústavne zastropovať na 64 rokov. Ústavný návrh
koaličného Smeru v stredu vzala na vedomie vláda. V súčasnosti je v parlamente v druhom
čítaní. Na definitívne schválenie však strana potrebuje ústavnú väčšinu, teda aj hlasy opozície.
Poslanci Smeru navrhujú dať do ústavy formuláciu, že "vek potrebný na vznik nároku na
primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory
rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie
maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v
starobe". Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované
aj ustanovenie o minimálnej mzde.
Poslanci tiež navrhujú, aby boli v Ústave SR ukotvené základné piliere dôchodkového
zabezpečenia. "Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom
priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového
sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok," uvádza sa v návrhu ústavného
zákona.
Zásadné pripomienky k návrhu mala Národná banka Slovenska, ktorá nesúhlasí, aby sa
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ústavne upravil dôchodkový vek. Takúto úpravu považuje za nesystémovú, nesprávnu, až
škodlivú.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) žiada, aby boli vyčíslené vplyvy tohto návrhu na
dlhodobú udržateľnosť verejných financií, hospodárenie Sociálnej poisťovne. "Stanovenie
pevnej hranice staroby na úrovni 64 rokov, alebo na akejkoľvek inej úrovni, nebude odrážať
meniacu sa spoločenskú situáciu v dlhodobom horizonte, a preto nie je jej zavedenie z
pohľadu cieľov Ústavy Slovenskej republiky vhodné," skonštatovala rada. Zásadnú
pripomienku malo aj ministerstvo práce. Týkala sa nadobudnutia účinnosti ustanovenia v
prípade osôb, ktoré majú ísť do dôchodku skôr za výchovu dieťaťa. Konfederácia odborových
zväzov zase zásadne žiada, aby sa do návrhu explicitne doplnil text v tom duchu, že u žien sa
zohľadní počet vychovaných detí.
Rezort spravodlivosti mal len technické výhrady k jednotlivým formuláciám v ústavnom
zákone. Napríklad je podľa neho potrebné doplniť účinnosť zákona a skorší odchod do
dôchodku by mal byť podmienený rodičovstvom, nie materstvom.
Na definitívne schválenie zmeny Ústavy SR je potrebná ústavná väčšina, teda aspoň 90
hlasov. Koalícia tak potrebuje aj hlasy opozície, ktorá podporu návrhu podmieňuje tým, aby
ženy odchádzali do dôchodku skôr. Predseda Smeru Robert Fico minulý týždeň avizoval, že je
pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý to má zabezpečiť. Avšak pre nedostatok poslancov
nemohol byť na utorkovom (16.10.) rokovaní sociálneho výboru v parlamente predložený.
Poslanec Erik Tomáš (Smer) však avizoval, že opozícia požaduje, aby bol návrh na skorší
odchod žien do dôchodku ustanovený konkrétnejšie.
Rekreačné poukazy: všetko, čo by ste mali vedieť o pripravovanej zmene
(finance.sk; 17/10/2018; Roland Regely)
https://www.finance.sk/182550-rekreacne-poukazy-vsetko-co-potrebujete-vediet/
Roland Regely
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) kritizuje návrh poslancov NR SR za SNS na
zavedenie rekreačných poukážok pre zamestnancov.
"To je akoby všetci naši zamestnanci a zamestnávatelia boli malé deti a niekto príde a povie,
že vy budete chodiť s takýmto rozpočtom tam a tam a ty si prispeješ toľko a ty si prispeješ
toľko," povedal na tlačovej besede po rokovaní tripartity viceprezident RÚZ Mário Lelovský.
Informovala o tom tlačová agentúra SITA.
Zamestnanci sú podľa neho dospelí ľudia, ktorí vedia, kam najradšej pôjdu na svoju
dovolenku. Povinné predpisovanie takýchto výdavkov pre zamestnancov a ich
zamestnávateľov nepovažuje za rozumný krok. "Ak chceme podporiť cestovný ruch, tak ho
podporme znížením DPH," zdôraznil.
Návrh SNS na zavedenie rekreačných poukážok kritizujú aj odborári. "Nesúhlasíme s tým,
aby bola istá skupina zamestnancov, ak má byť takýto benefit vôbec uvedený do praxe, z tohto
benefitu vylúčená," povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika
Uhlerová.
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Poskytovanie rekreačných poukážok zamestnancom by sa podľa nej malo vzťahovať na
zamestnávateľov, ktorí majú do 50 zamestnancov. Odborárom tiež nebolo pred rokovaním
tripartity jasné, ako sa bude toto opatrenie uplatňovať pri zamestnávateľoch vo verejnej a
štátnej správe. "Bolo nám objasnené, že údajne je v rozpočte vytvorená rezerva a z tej rezervy
by toto bolo realizované pre verejný sektor," povedala Uhlerová.
Sú podľa Vás potrebné rekreačné poukazy?
Celkom hlasovalo: 22
dovolenka rekreacny poukaz
Na koľko dní dovolenky máte nárok? Vypočítajte si to prostredníctvom našej kalkulačky
nároku na dovolenku
Čo sa vlastne má zmeniť
Rekreačné šeky by mali podľa predsedu parlamentu, Andreja Danka, fungovať na podobnom
princípe, ako už dlhoročne fungujú stravné poukážky. Rekreačné šeky by mali byť v sume 500
eur, na ktorej by sa zamestnávateľ podieľal sumou 275 eur.
Na strane zamestnávateľa a aj zamestnanca by boli tieto peniaze oslobodené od dane z príjmu
a odvodového zaťaženia. Myšlienkou rekreačných poukazov je podľa Danka to, aby sa na
Slovensku vytvorilo v cestovnom ruchu to, čo dokázali v Rakúsku.
"Rekreačné poukazy by boli využiteľné len v rámci Slovenska," vysvetlil predseda SNS.
Rekreačné poukazy by podľa jeho slov mali pomôcť zvýšiť podiel cestovného ruchu na
hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska.
Zamestnávatelia aj odborári návrh ostro kritizujú
Odborári nesúhlasia s tým, aby sa pre toto opatrenie novelizoval zákon o sociálnom fonde.
"Sociálny fond vymedzuje oblasti, akým spôsobom sa tvorí a ako sa z neho čerpá a ďalšie
otázky čerpania sú predmetom kolektívneho vyjednávania," upozornila. Ak sa podľa nej
rekreačné poukážky zavedú, zamestnávateľ by sa mal na ich financovaní podieľať v plnej
miere, teda bez príspevku zamestnanca.
Návrh budú prerokúvať tento mesiac
Návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý predložili poslanci za SNS a
parlament bude o ňom rokovať v druhom čítaní na októbrovej schôdzi, má od začiatku roka
2019 umožniť, aby zamestnávatelia povinne poskytovali príspevok na rekreáciu
zamestnancov. Príspevok by mal predstavovať 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu,
maximálne vo výške 275 eur.
Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu 500 eur a viac.
Platiť to má pre zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň dvanásť
mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, ak o príspevok
zamestnanci požiadajú.
Ak zamestnanec na rekreáciu vynaloží menej ako 500 eur ročne, zamestnávateľ
zamestnancovi prispeje nižšou sumou, ktorú bude predstavovať príslušný príspevok vo výške
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55 % oprávnených výdavkov zamestnanca vynaložených na rekreáciu.
O pomernú časť sumy príspevku na rekreáciu bude môcť zamestnávateľa požiadať aj taký
zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ak u
zamestnávateľa pracuje dlhšie ako dvanásť mesiacov.
"Do počtu zamestnancov 49 táto povinnosť v prvej etape nebude povinná, to znamená
povinnosť zamestnávateľa prispieť zamestnancovi. Samozrejme, chcem, aby aj 300-tisíc
živnostníkov malo možnosť tento inštitút použiť a aby to neobišlo ani zamestnancov štátnej
správy, armády a polície," povedal predseda parlamentu. Rekreačné poukazy podľa jeho
odhadu využije asi 60 percent z celkového počtu 2,5 milióna zamestnancov.
Poukazy by mali platiť aj pre štátnu sféru
"Podarilo sa presadiť, že budú platiť aj pre štátnu sféru," konštatoval Danko v rámci rozpravy
k návrhu novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorým sa majú zaviesť rekreačné
poukazy do praxe. Toto opatrenie môže podľa šéfa parlamentu pomôcť domácemu
cestovnému ruchu, predovšetkým malým penziónom, či zariadeniam v turizme.

Smer navrhol znížiť dôchodkový vek ženám za každé vychované dieťa
(ekonomika.sme.sk; 17/10/2018; SITA ; Zaradenie: Ekonomika / Slovensko)
https://ekonomika.sme.sk/c/20940102/zastrpovanie-dochodkoveho-veku-dochodok-ustavnyzakon.html
Mihál poukázal na nezodpovednosť návrhu, spôsobí problémy a skrytý dlh.
BRATISLAVA. Žena, ktorá vychovala jedno dieťa, by mala mať právo ísť do dôchodku
najneskôr v 63,5 roku.
Ak žena vychovala dve deti, do penzie by mohla ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a
viacerými vychovanými deťmi by mala mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.
Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslancov Smeru Jany Vaľovej a Erika Tomáša, ktorý
predložili k návrhu ústavného zákona o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku.
Mihál poukázal na nezodpovednosť návrhu
Nezaradený poslanec Jozef Mihál v rozprave k návrhu ústavného zákona upozornil na to, že
prijatím tohto ústavného zákona sa zabetónuje dôležitý parameter dôchodkového systému.
Prečítajte si tiež:Sulík označil návrh Smeru na zastropovanie dôchodkového veku za škodlivý
"Chcem vás varovať pred dôsledkami. Nenájdete jedného ekonóma na Slovensku, ktorý by
toto opatrenie podporoval," povedal o zavedení stropu na dôchodkový vek.
Upozornil na to, že negatívny postoj k tomuto opatreniu zaujala aj Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť. "Zakladáte pre budúce generácie problémy a skrytý dlh," povedal exminister
práce.
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Zdôraznil, že nechce, aby mali ľudia v budúcnosti nízke dôchodky. "Je nezodpovedné, ak
hovoríte ľuďom, že sa budú mať lepšie, ak pôjdu skôr do dôchodku," povedal.
Upozornil na to, že strop na dôchodkový vek sa bude týkať až ľudí narodených v roku 1965 a
mladších.
Navrhovateľov ústavného zákona vyzval k väčšej zodpovednosti. Ako riešenie Mihál navrhol
zjemniť pravidlá pre priznanie a čerpanie predčasných dôchodkov.
Do druhého čítania poslalo zákon 93 poslancov
O osude návrhu ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má na Slovensku
zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku, by mal parlament definitívne rozhodnúť na
aktuálnej schôdzi. Za jeho schválenie musí hlasovať najmenej 90 poslancov, teda aj časť
opozície.
Prečítajte si tiež:Mihál poukázal na šikanu otcov na materskej zo strany Sociálnej poistovne
Za posunutie návrhu do druhého čítania pritom v septembri hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo
proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.
Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za
hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.
Legislatívny návrh ohraničuje vek odchodu do dôchodku 64 rokmi. Každý, kto vychoval
dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to "za účelom
podpory rodiny a materstva zo strany štátu".
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