Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili v minulom týždni (1.
-7. januára) viac ako 4 tisíc akútnych respiračných ochorení.
Chorobnosť v porovnaní s posledným týždňom minulého roku klesla o 14,5 percenta.
Informovala o tom regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trenčíne
Ľudmila Bučková. Z celkového počtu ochorení bolo 325 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť
sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezmenila. Akútne
respiračné ochorenia a chrípka trápili najmä deti do päť rokov.
Najvyššia chorobnosť na v kraji bola v minulom týždni v
Trenčianskom okrese (2451 ochorení na 100 tisíc obyvateľov).
www.sme.sk 08.01.2018
pomocná evidencia 012/1/2018
Fakultná nemocnica v Trenčíne má od pondelka 22. januára
nový set špičkových prístrojov na liečbu kriticky chorých
novorodencov. Novorodenecké výhrevné lôžko, prístroj na
vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a
fototerapeutickú LED lampu na liečbu žltačky získala klinika
vďaka zákazníkom reťazca Lidl v rámci projektu „Dobré rozprávky“. Klinika pediatrie a neonatológie Fakultnej nemocnice
v Trenčíne prístroje získala ako jedno z 53 pracovísk.
Info 06.03.2018
pomocná evidencia 031/1/2018
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Pre chrípku prerušili tento týždeň školskú dochádzku v
Trenčianskom kraji v šiestich základných a troch materských
školách. Informovala o tom regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.
Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili tento týždeň 7706
akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o takmer 20 percent. Najvyššia chorobnosť na ARO bola tento týždeň v TSK v okrese
Púchov, najnižšia v okrese Partizánske.
Z celkového počtu ochorení bolo 1102 ochorení na chrípku.
Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim
týždňom o 44 percent. Akútne respiračné ochorenia a chrípka
trápili najmä deti do päť rokov.
www.sme.sk 27.01.2018
pomocná evidencia 044/1/2018
Spolu 42 školských zariadení na území Trenčianskeho kraja
museli v 6. kalendárnom týždni zatvoriť pre zvýšený počet
chorých žiakov.
Počet chorých na akútne respiračné ochorenia stúpol od
uplynulého týždňa o 11,7 percenta na 11 221, z toho na chrípku
ochorelo 2428 ľudí, čo je nárast o takmer 30 percent. V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 153 komplikácií, informovala
regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Chrípkové prázdniny vyhlásili v okrese Prievidza na jednej
materskej škole, 17 základných a siedmych stredných školách.
V okrese Nové Mesto nad Váhom to bola jedna materská
škola, v okrese Považská Bystrica štyri materské a tri základné
školy.
www.sme.sk 09.02.2018
pomocná evidencia 074/1/2018
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Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové
služby v priestoroch Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín bude
počas najbližších piatich rokov robiť dolnokubínska spoločnosť
cata REAL.
Spoločnosť uspela vo verejnom obstarávaní v konkurencii
ďalších troch záujemcov. Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky bola 3,5 milióna eur, v elektronickej aukcii sa
znížila na aktuálnych 2,86 milióna eur bez DPH.
„Zmluvu o poskytovaní upratovacích, čistiacich a dezinfekčných prácach uzatvorila FN Trenčín na dobu piatich rokov,“ informovala hovorkyňa FN Trenčín Petra Nevláčilová.
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných
priestoroch všetkých objektov FN Trenčín, manipulácia s
odpadom a ostatné služby.
Upratovacie služby budú vykonané podľa harmonogramu na
oddeleniach a klinikách počas pracovných dní, víkendu a štátnych sviatkov v čase od 6.00 do 19.00 hodiny.
www.sme.sk 12.02.2018
pomocná evidencia 077/1/2018
Pacienti so spomaleným srdcovým rytmom nájdu pomoc aj
vo Fakultnej nemocnici Trenčín. V rámci Trenčianskeho kraja
je to jediné implantačné centrum kardiostimulátorov. Počas
prvého roka svojho fungovania oddelenia tu pomohli takmer 70
pacientom.
„Na Slovensku je 18 implantačných centier, z toho jedno je
detské centrum a tri sú súčasťou veľkých srdcovo-cievnych
ústavov. Naše centrum je jediné v rámci Trenčianskeho kraja,“
hovorí kardiológ Roman Oriešek.
Pacienti z trenčianskeho regiónu museli doteraz za ošetrením a následnými kontrolami dochádzať, najčastejšie do
Bratislavy.
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„Vzhľadom na veľké množstvo ambulantných pacientov
však kontrola znamenala celodennú cestu do Bratislavy, čo bolo
najmä pre starších a horšie mobilných pacientov veľmi zaťažujúce,“ povedal Roman Oriešek.
Ten absolvoval takmer ročnú teoretickú prípravu a potom aj
špecializovaný kurz v Národnom ústave srdcových a cievnych
chorôb v Bratislave.
Kardiostimulátor zachraňuje pacientov s pomalým rytmom
srdca. Jeho ľavá komora nie je schopná vypumpovať potrebné
množstvo krvi do tela, výsledkom je únava a závraty.
„Chirurgickú časť implantácie robím sám, pozostáva z preparácie cievy, ktorou sa
stimulačná elektróda zavádza do srdca. Neustála inovácia kardiostimulátorov aj
programátorov na kontrolu
stimulátorov si však vyžaduje kontinuálne vzdelávanie.“
Operácia trvá približne
pol hodiny, pri viacerých
elektródach dve až tri hodiny. Pri nekomplikovanom priebehu pacienta z nemocnice prepustia do troch dní. Ten
potom chodí raz do roka na kontroly stavu batérie a zároveň sa
lekár pri teste stimulátora cez počítač dozvie veľa o stave srdca.
Prvú implantáciu urobili v Trenčíne minulý rok vo februári.
„Zatiaľ sme takýmto spôsobom pomohli 69 pacientom.
Množstvo výkonov je limitované časom, kedy máme k dispozícii angiografickú sálu,“ dodal Roman Oriešek.
Vedenie nemocnice v súčasnosti rokuje o vybudovaní ďalšej
sály, čím by kapacity rozšírili. Životnosť kardiostimulátora je
10 až 15 rokov. Po vyčerpaní batérie ho vymenia za nový.
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„Okrem vysokokvalitných dvojdutinových kardiostimulátorov implantujeme aj kardiostimulátory, ktoré umožňujú aj
vyšetrenie pacienta pomocou magnetickej rezonancie,“ povedala hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Petra Nevláčilová.
Pacienti si novinku v Trenčíne pochvaľujú. Nemusia za
ošetrením cestovať a ušetria tak množstvo času a peňazí. Príbuzná pacientky Eva Adašková hovorí, že pre jej 99-ročnú
svokru bolo dochádzanie veľmi náročné.
„Možnosť kontrol v Trenčíne je šikovnejšia, predtým sme
chodili do Bratislavy tak, že ráno prišla sanitka o šiestej hodine
a vrátila sa o 15. hodine. Svokra má už 99 rokov a bolo to pre
ňu náročné. Tak sme radšej chodili na vlastné náklady autom,“
povedala.
Osemdesiatjedenročný dôchodca Alexander Duchoň stratil
v jedno sobotné ráno vedomie.
„Ležal som a počúval som rádio, zrazu som stratil vedomie.
Manželka ma prebrala a volala rýchlu zdravotnícku pomoc.
Prišli, namerali mi pulz 30 úderov za minútu,“ spomína na ťažké chvíle. Záchranka ho odviezla do trenčianskej nemocnice,
kde najskôr dostal dočasný kardiostimulátor.
„Hneď v pondelok doobeda mi dali trvalý strojček. Pán doktor hovoril, čo ide robiť, či to cítim, zákrok bol celkom príjemný. Ešte v nemocnici mi strojček nastavili a v stredu som
išiel domov. Na internom boli sestričky aj doktori veľmi
príjemní a trpezliví. Chodieval som predtým pravidelne plávať
a teraz aj so strojčekom môžem znovu chodiť,“ skonštatoval.
Sedemdesiatdeväťročný Miroslav Majerčák hovorí, že
zákrok bol bezbolestný. „Nemal som potom žiadne problémy.
Po zákroku nastalo pohybové zlepšenie, viac vládzem. Strojček
mi takto vydrží 16 rokov,“ dodal.
www.sme.sk 06.03.2018
pomocná evidencia 116/1/2018
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Zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku predstavila rebríček nemocníc, ktorý je postavený na hodnotení pacientov. Odráža sa v ňom miera spokojnosti so zdravotníkmi, stravou či ubytovaním.
Rebríček je postavený na hodnotení tisícok poistencov
Dôvery, ktorí boli minulý rok hospitalizovaní v slovenských
nemocniciach. Rozdelený je na štyri kategórie.
Spomedzi fakultných nemocníc získala najlepšiu známku
Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici, medzi všeobecnými bodovala Nemocnica sv. Michala v Bratislave, v kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení je na prvom
mieste Onkologický ústav sv. Alžbety. V kategórii ostatných
zdravotníckych zariadení je na čele rebríčka špecializovaná
rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej.
Po roku svoje prvenstvo v kategórii najväčších štátnych nemocníc obhájila banskobystrická detská nemocnica. Nasleduje
Ústredná vojenská nemocnica V Ružomberku a Detská fakultná
nemocnica v Košiciach. Pred rokom mali vymenené pozície.
Z univerzitných a fakultných nemocníc obsadila Fakultná
nemocnica v Trenčíne 8. miesto zo štrnástich hodnotených.
www.aktuality.sk 13.03.2018
pomocná evidencia 134/1/2018
Ministerstvo zdravotníctva má nového štátneho tajomníka.
Je ním poslanec za SNS Jaroslav Ridoško, zástupca primára a
prednosta Kliniky úrazovej chirurgie v Trenčíne.
Túto nomináciu ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej
(nominantka Smeru-SD) potvrdila vláda, do funkcie ho
vymenovala v stredu. Jaroslav Ridoško ide na post štátneho
tajomníka po Kalavskej, ktorá sa stala ministerkou
zdravotníctva po nedávnej rekonštrukcii vlády, doterajší šéf
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rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) šiel zastávať
post ministra vnútra.
„Nomináciu SNS plne rešpektujem,“ povedala Andrea Kalavská. Verí, že spolupráca s Ridoškom
sa bude dať nastaviť
dobre. „V utorok som
sa s ním stretla, mali
sme vcelku plodný a
konštruktívny
dialóg.“ Na ministerstve
zdravotníctva v súčasnosti pôsobí ešte
jeden štátny tajomník, je ním Stanislav Špánik. Ten takisto
povedal, že ide o nomináciu SNS a rešpektuje ju.
Jaroslav Ridoško je chirurgom. Vlani sa s ním začal súd pre
ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky
jeho pacientky, informovali viaceré médiá. On obvinenia
odmieta.
Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník si
nomináciu poslanca Jaroslava Ridoška (obaja SNS) do funkcie
štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva pochvaľuje.
Opozičná členka výboru Jana Cigániková zo SaS ju,
naopak, kritizuje. Člen výboru Tibor Bastrnák za Most-Híd to
rešpektuje. Ridoško podľa Zelníka pozná organizačnú štruktúru
rezortu s jeho negatívami aj pozitívami.
„Je to správna nominácia. Som presvedčený, že bude prínosom pre rezort, pán Ridoško je lekár s dlhoročnými praktickými medicínskymi skúsenosťami,“ povedal Štefan Zelník.
„Na ministerstve bude nepoužiteľným človekom, ako poslanec v parlamente za sebou nemá poriadne žiadnu aktivitu,
nepamätám si od neho žiadnu odbornú politickú myšlienku,“
uviedla Jana Cigániková. Poslankyňa vníma Ridoška iba v spo511

jitosti so súdom pre ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky jeho pacientky.
www.sme.sk 11.04.2018
pomocná evidencia 191/1/2018
V trenčianskej nemocnici otvorili prvú verejnú lekáreň. Nahradila jediný väčší nemocničný bufet, ktorý zatvorili na jeseň
pred dvoma rokmi. Do kompletnej rekonštrukcie priestorov pri
hlavnom vstupe do areálu nemocnie investovalo zdravotnícke
zariadenie 60 tisíc eur.
Cena zahŕňala vybudovanie sociálnych zariadení, celkovú
vnútornú prestavbu priečok, vzduchotechniky, podláh, podhľadov, vodoinštalácie, elektroinštalácie.
„Pre otvorenie vlastnej lekárne v areáli sme sa rozhodli z
finančných dôvodov a z dôvodu zabezpečenia komfortu pre
pacientov a návštevníkov. Veľkým prínosom pre nich je jednoduchá dostupnosť lekárne, či už ide o voľnopredajné lieky
alebo lieky na predpis,
ako aj zdravotnícke pomôcky na predpis,“ informovala hovorkyňa
Fakultnej nemocnice v
Trenčíne Petra Nevláčilová.
Hospitalizovaní pacienti podľa nej ocenia
sortiment,
ako
sú
napríklad hygienické
potreby, výživové doplnky, doplnky pre mamičky po pôrode a
novorodencov.
„Sortiment budeme postupne dopĺňať aj podľa záujmu zákazníkov a pripravujeme pre nich aj vernostný program,“
dodala hovorkyňa.
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Bufet, ktorý bol pôvodne v priestoroch novej lekárne, podľa
nej nahradil stánok s pečivom pred nemocnicou a tiež novou
prevádzkou bufetu v chirurgickom pavilóne.
Návštevníkom nemocnice pôvodný veľký bufet chýba. Pred
dvoma rokmi, keď sa objavili prvé správy o ukončení prevádzky, vznikla dokonca za jeho zachovanie petícia.
Nepomohla.
„Ľuďom chýba. V bufete bolo stále plno, mali teplé jedlo,
dobré zákusky, kávu. Pacienti si nemajú kde nakúpiť. Za bránu
ísť nemôžu, sestričky im nemôžu ísť nakúpiť. Načo je tu ďalšia
lekáreň? Pacientov v nemocnici ošetria, lieky si kupovať
nepotrebujú. Okolo nemocnie sú minimálne dve súkromné lekárne,“ povedala Eva.
Prínos pre pacientov nevidí ani ďalšia návštevníčka nemocnice.
„Každý má pri svojom bydlisku osvedčenú lekáreň, toto je
skôr prínos pre farmaceutov,“ povedala Jana.
Ministerstvo zdravotníctva vníma otvorenie verejnej lekárne
pozitívne, prevádzkovanie pomôže zlepšiť nemocnici finančné
príjmy.
Navyše, podľa analýz nájomných vzťahov vo viacerých
nemocniciach prenajímajú priestory na prevádzkovanie lekární
súkromným spoločnostiam za podmienok, ktoré sú viac
výhodné pre súkromného prevádzkovateľa a menej výhodné
pre samotnú nemocnicu.
„Zámerom ministerstva zdravotníctva je zabezpečiť
efektívne a kvalitné fungovanie týchto zdravotníckych zariadení a zároveň, aby sa s nehnuteľným majetkom štátu
hospodárilo účelne. Aj preto považujeme za správne, aby činnosti, ktoré vykazujú kladné príjmy, postupne prechádzali do
správy samotných ústavných zdravotníckych zariadení,“
povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana
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Eliášová, pričom cieľom je využívať takto získané peniaze na
rozvoj nemocníc.
Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ
videl pred časom argumenty ministerstva zdravotníctva ako
opodstatnené iba v tom prípade, ak v jednej nemocnici
prevádzkuje päť rôznych sietí
päť lekární. Chýba mu zdôvodnenie, prečo sa ministerstvo zameriava výhradne na
poskytovateľov lekárenskej
starostlivosti.
„Nemocnice prenajímajú
priestory výrazne lukratívnejším druhom súkromných poskytovateľov, ako sú špecializované ambulancie, laboratória, záchranky, dialýzy, zobrazovacie metódy, dopravná služba, či
nezdravotníckym službám – stravovacie zariadenia, obchodné
prevádzky,“ skonštatoval prezident lekárnikov Ondrej Sukeľ.
www.sme.sk 17.04.2018
pomocná evidencia 207/1/2018
V Trenčianskom kraji je nedostatok zubných lekárov. Približne 40 percent z tých, ktorí ordinujú, je v dôchodkovom
veku, viacerí z nich majú vyše 70 rokov. Počet pacientov v
jednotlivých obvodoch pritom stúpa. Niektorí lekári ich majú
viac ako štyritisíc.
Odráža sa to na dlhých čakacích lehotách, ľudia sa
objednávajú mesiace vopred. Lekári tvrdia, že riešenie môže
byť aj v znížení byrokratickej záťaže.
Prezidentka Regionálnej komory zubných lekárov v
Trenčíne Veronika Šišovská hovorí, že situácia začína byť
kritická. V trenčianskom regióne ambulancie doslova padajú.
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„Len za minulý rok muselo skončiť zo zdravotných dôvodov
a opustiť ambulancie v Trenčianskom kraji 10 kolegov. Navyše, polovica aktívnych lekárov má nad 50 rokov,“ povedala
Veronika Šišovská. Situácia sa bez vonkajších zásahov podľa
nej nezlepší.
„Stomatológovia končiaci štúdium majú už dopredu pripravenú cestu do zahraničia, kde sú pracovné aj životné
podmienky lepšie. Zariadenie stomatologickej ambulancie u nás je
finančne veľmi náročné. Lekár na to síce
dostane pôžičku, ale
väčšina mladých si
berie pôžičku aj na
bývanie. V zahraničí
väčšinou končia na klinikách alebo v nemocniciach, kde tieto problémy nemusia
riešiť,“ skonštatovala.
Starší lekári sa podľa nej snažia presvedčiť mladých kolegov, aby zostali pracovať doma. Jednou z možností je prebratie ambulancií po starších kolegoch.
„Je to veľký problém, dávame rôzne pripomienky v legislatíve, ale málo je ich od nás akceptovaných,“ dodala Veronika
Šišovská.
Juraj Gazdík z Regionálnej komory zubných lekárov v
Trenčíne tvrdí, že na zmluvného stomatológa vychádza priveľa
pacientov.
„V mojej ambulancii sme dvaja lekári a máme vyše päťtisíc
pacientov. Je to takmer neúnosná pracovná záťaž pre lekára,
spôsobuje to dlhé čakacie doby na vyšetrenie pre pacienta. U
nás je to vyše dva mesiace, čo je neprípustné,“ povedal. Úbytok
lekárov sa podľa neho nedarí zastaviť.
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„Kedysi boli silné ročníky na vysokých školách. Bežne
študovalo sto študentov v jednom ročníku. V čase, keď ja som
študoval, tak nás bolo 20 – 30, silné ročníky odchádzajú.
Vysoké školy začínajú postupne priberať študentov, ale stále to
nie je počet, ktorý bol kedysi,“ povedal Juraj Gazdík.
Mladí lekári odchádzajú do zahraničia, kde sú lepšie platové
podmienky a menšia byrokratická záťaž. Jej zníženie by podľa
Gazdíka pomohlo vyriešiť nedostatok lekárov.
„Administratíva je priveľká, za jeden rok musíme odovzdať
viac ako 90 rôznych hlásení, výkazov, štatistík, komunikácie s
poisťovňami. Na samotnú prácu zostáva stále menej a menej
času,“ skonštatoval.
Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že dostupnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane zubných lekárov rieši.
„Zmeny v ich optimálnom počte a ich rovnomernej distribúcii po okresoch budú navrhnuté v tomto roku. Týka sa to aj
definovania novej siete ambulancií a špecialistov,“ informovala
hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Projektový tím ministerstva podľa nej v súčasnosti uskutočňuje zber dát, aktuálne je v procese analytická fáza, pri ktorej
sa spolu s Inštitútom zdravotnej politiky zaoberajú vyhodnocovaním objektívnych potrieb klinickej praxe v ambulantnej aj
v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
„Návrhy nového usporiadania minimálnych sietí bude ministerstvo schvaľovať v spolupráci s hlavnými odborníkmi a
zástupcami rezortných odborných spoločností, stavovských
organizácií či zdravotných poisťovní,“ dodala Zuzana Eliášová.
www.sme.sk 11.05.2018
pomocná evidencia 290/1/2018
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne zatvorili začiatkom mája
ambulanciu hĺbkovej rádioterapie. Za posledné tri roky ide už o
tretie dlhodobejšie zatvorenie tohto pracoviska. Nemocnica
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predpokladá dátum opätovného otvorenia v septembri. Podľa
hovorkyne trenčianskej nemocnice Martiny Riedlovej pristúpili k uzatvoreniu ambulancie hĺbkovej rádioterapie z
personálnych dôvodov.
„V súčasnosti hľadáme rádiologických technikov, ktorí by
zabezpečili fungovanie uvedenej ambulancie,“ informovala
hovorkyňa. Ďalším z dôvodov
je aj častá poruchovosť prístroja, ktorý má podľa hovorkyne približne 50 rokov. Za
minulý rok ošetrili v nemocnici na tomto pracovisku
v rámci nenádorovej protizápalovej terapie takmer 1300
ľudí.
„Zdravotná starostlivosť o pacientov s nádorovými ochoreniami je zabezpečená, títo pacienti sú ožarovaní. Neožarujú sa
pacienti v rámci odkladnej zdravotnej starostlivosti, v rámci
nenádorovej protizápalovej terapie, ako sú pätné ostrohy alebo
tenisové lakte,“ povedala Martina Riedlová. Pacientom, ktorí
potrebujú hĺbkové ožarovanie, trenčianska nemocnica odporúča terapiu v Žiline, Nitre či Bratislave.
Situáciu v trenčianskej nemocnici preverilo už aj ministerstvo zdravotníctva. Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej
chcú nahradiť starý a poruchový prístroj novým.
„Už v priebehu leta by mala mať nemocnica „vysúťažený“
nový prístroj, ktorý vzíde z verejného obstarávania formou
elektronickej aukcie, čím sa odhadujú úspory pri nákupe oproti
minulosti,“ informovala Zuzana Eliášová.
Podľa nej trenčianska nemocnica aktuálne prijíma do pracovného pomeru rádiologických technikov, pričom im okrem
osobného príplatku ponúka aj náborový príspevok.
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Lekárov je na Slovensku všeobecne nedostatok, nemocnica
v Trenčíne hľadá personál aj prostredníctvom sociálnej siete.
Voľné pozície sú v nemocnici pre sestry pri lôžku, pôrodné
asistentky, rádiologických technikov na onkologickom
oddelení.
Hľadajú aj špecialistov v odbore geriatria, ktorým nemocnica ponúka náborový príspevok až do výšky päťtisíc eur, alebo
lekárov na kliniku úrazovej chirurgie, oddelenie anestéziológie
a intenzívnej medicíny,
fyziatricko-rehabilitačné
oddelenie, psychiatrickú
kliniku alebo infekčné
oddelenie. Podľa hovorkyne je v nemocnici aktuálne dostatok lekárov.
„Fungovanie oddelení
a kliník je po personálnej
stránke zabezpečené. Dôvodom na prijímanie nových zamestnancov je prirodzená
fluktuácia, odchody do dôchodku a nástupy na materskú dovolenku,“ skonštatovala hovorkyňa nemocnice.
Dostupnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti rieši
aj ministerstvo zdravotníctva. Zmeny v ich optimálnom počte a
ich rovnomernej distribúcii po okresoch plánujú navrhnúť tento
rok.
„Týka sa to aj definovania novej siete ambulancií a špecialistov. Aktuálne je v procese analytická fáza, kde sa vyhodnocujú potreby praxe tak v ambulanciách, ako v nemocniciach. Návrhy nového usporiadania minimálnych sietí bude
ministerstvo zdravotníctva schvaľovať v spolupráci s hlavnými
odborníkmi a zástupcami rezortných odborných spoločností,
stavovských organizácií či zdravotných poisťovní,“ informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová.
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Motivovať mladých lekárov garanciou ich pracovného pôsobiska má rezidentský program. Ministerstvo na ňom spolupracuje so župami.
„Rezident ešte pred vstupom do programu uvedie kraj,
v ktorom bude po skončení štúdia pôsobiť. Kraj mu následne
pomôže pri hľadaní obvodu, v ktorom bude po ukončení štúdia
pôsobiť,“ povedala Zuzana Eliášová.
Rezidentský program tento rok rozšíria o špecializácie. Okrem všeobecných lekárov pribudnú špecializačné odbory, ako
detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.
Nedostatok lekárov netrápi len Slovensko, ale aj ostatné
európske krajiny. Kým slovenských lekárov vítajú s otvorenou
náručou na Západe, podľa Dušana Zachara z Inštitútu pre
ekonomické a sociálne reformy, Slovensko kladie prekážky pre
príchod lekárov z Východu.
„Západ si rieši akútny nedostatok lekárov a je ochotný prijať
aj takých, ktorí nemajú také kvality ako ich západní kolegovia.
Lebo si dali na misku váh, že aj priemerný lekár, ktorý sa
postupom času môže zlepšiť, je často lepší ako žiadny,“ tvrdí
Dušan Zachar. „Stanovili sme pre lekárov – cudzincov, ktorí by
chceli k nám prísť pracovať, také prísne vstupné testy, ktoré by
nespravili ani mnohí slovenskí lekári pôsobiaci v našich
nemocniciach.“
www.sme.sk 19.05.2018
pomocná evidencia 308/1/2018
Ošetrovanie pacientov s cievnymi chorobami a znižovanie
úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia je hlavnou úlohou
novozriadeného angiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne. Toto špecializované pracovisko otvorili
v stredu 13. júna v chirurgickom pavilóne nemocnice.
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Podľa primára oddelenia Miroslava Širilu je špecializované
angiologické oddelenie prvým v Trenčianskom kraji a po Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a po
Košiciach je len tretím
svojho druhu na Slovensku.
„V spádovej oblasti
trenčianskej nemocnice
môže byť 1200 až 2000
pacientov ročne s cievnymi ochoreniami. Až polovica z nich sa strácala
Pásku prestrihli Jaroslav Ridoško (vpravo) a Miroslav Širila.
niekde v periférii, nemuseli byť správne ošetrení. To mohlo prinášať rôzne komplikácie
ako amputácie končatín a podobne. Tomu by sme chceli
zabrániť. Našou úlohou je pomocou najmodernejších metód
znižovať mortalitu a zlepšovať zdravotnícku starostlivosť,“
zdôraznil Miroslav Širila s tým, že na oddelení budú pracovať
štyria lekári a osem stredných zdravotníckych pracovníkov.
Angiologické oddelenie
vzniklo prestavbou priestorov v chirurgickom pavilóne. Podľa generálneho
riaditeľa FN Trenčín Mariána Juruša boli náklady
na stavebné práce okolo 15
tisíc eur a na prístrojové vybavenie približne rovnaké.
Nemocnica zriadenie nového oddelenia financovala z vlastných
zdrojov.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR
Jaroslava Ridoška je otvorenie angiologického oddelenia
v Trenčíne veľkým posunom vpred v starostlivosti o pacientov.
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„Kedysi boli títo pacienti riešení na chirurgických oddeleniach,
teraz im bude slúžiť špecializované pracovisko, kde budú
manažovaní spôsobom, aký tejto starostlivosti prináleží,“
skonštatoval Jaroslav Ridoško s tým, že do spádovej oblasti FN
Trenčín patrí až okolo 600 tisíc obyvateľov kraja, z ktorých
mnohí trpia práve cievnymi ochoreniami.
www.teraz.sk 14.06.2018
pomocná evidencia 399/1/2018
Slovenské mamičky sú najviac spokojné s pôrodnicou v
Univerzitnej nemocnici (UNM) v Martine, s Nemocnicou
s poliklinikou (NsP) v Spišskej Novej Vsi a s Gynekologickopôrodníckou nemocnicou (GPN) Sanatória Koch v Bratislave.
Odborníci spolu s rodičkami hodnotili 53 pôrodníc. Informoval
o tom Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (HPI).
„Subjektívne hodnotenie mamičiek sa medziročne zlepšilo
vo všetkých otázkach.
Výsledky ale stále poukazujú na dve problémové oblasti,“ uviedla
šéfredaktora portálu rodinka.sk Eva Pavlíková, kde sa prieskum
uskutočnil. Do internetového hlasovania sa
zapojilo 2944 matiek. Zodpovedali na otázky služieb, personálu
i materiálovo-technického vybavenia.
Správa HPI hovorí, že ženy boli najviac spokojné s odbornosťou zdravotníckeho personálu (90,63 percenta), s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby (88,8 percenta) a s vybavením pôrodníckeho traktu (88,7 percenta). Naopak,
najmenej boli spokojné s prvým priložením bábätka v prvých
dvoch hodinách po pôrode (53,67 percenta), s kvalitou pred521

pôrodnej prípravy (75,9 percenta) a s podporou dojčenia (77,1
percenta).
V hodnotení expertov najlepšie obstáli Fakultná nemocnica
v Trenčíne, Univerzitná nemocnica v Martine a prvú trojku
uzatvára Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) – Antolská.
V rámci regiónov sa najlepšie za Bratislavský kraj umiestnilo Sanatórium Koch. V Banskobystrickom kraji vyhrala
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, v Košickom kraji
NsP Spišská Nová Ves, v Nitrianskom kraji Nemocnica
Topoľčany, v Prešovskom kraji Nemocnica s Poliklinikou
(NsP) sv. Jakuba Bardejov, v Trenčianskom kraji Nemocnica
Partizánske, v Trnavskom kraji Nemocnica A. Wintera
Piešťany a v Žilinskom kraji Univerzitná nemocnica Martin.
Vlani na Slovensku mamičky porodili 57 473 detí. Oproti
roku 2016 je to nárast o 446 pôrodov. Najviac detí sa vlani
narodilo v Bratislave v UNB na Antolskej (3361 detí),
najmenej mamičky rodili v Revúcej (298 detí). V priemere na
jednu pôrodnicu pripadlo 1084 pôrodov.
www.teraz.sk 19.07.2018
pomocná evidencia 478/1/2018
Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú
základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou
jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti
vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej
a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby študenti získali
potrebnú prax.
Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu.
Vedúci kliník sú prednostovia, ktorých výber na pozíciu je
podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to
špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III.
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stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna
spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu
a publikačnej činnosti.
Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase
riaditeľa nemocnice na
dobu dvoch rokov. Naposledy rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik
menoval
prednostov
v decembri 2016, a preto po dvoch rokoch opäť
spolu s vedením Fakultnej nemocnice v Trenčíne vymenovali
v piatok 14. decembra do funkcií nových prednostov kliník.
Povereným prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej
chirurgie sa stal Jaroslav Ridoško, Marek Káčerik bol menovaný do funkcie prednostu Očnej kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák, prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie Pavol Šimurka, Branislav Moťovský bol menovaný do funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky a Branislav Bystrický bol menovaný prednostom novozriadenej Onkologickej kliniky.
Súčasne dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková
vymenovala zástupov prednostov kliník pre pedagogiku a klinickú prax spomedzi vedecko-pedagogických pracovníkov
Fakulty zdravotníctva. Zástupcom pre Chirurgickú kliniku, Kliniku úrazovej chirurgie a Psychiatrickú kliniku sa stala
Darina Šimovcová, pre Očnú klinku bola vymenovaná Nikoleta Poliaková, pre Gynekologicko-pôrodnícku klinku Michaela Bobkowska, zástupcom pre Kliniku pediatrie a neona-
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tológie Katarína Gerlichová a zástupcom pre novozriadenú
Onkologickú kliniku Zdenka Krajčovičová.
Zástupca prednostu je spoluzodpovedný za organizáciu,
riadenie a odbornú úroveň klinickej praxe a vedecko-výskumnú činnosť realizovanú na klinike v spolupráci s prednostom
a vedúcou sestrou kliniky.
www.tnuad.sk 14.12.2018
pomocná evidencia 838/1/2018
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