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Zdravie: UNLP Košice hospitalizovala prvých pacientov z Ukrajiny  
  1. 3. 2022, 14:41, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Negatívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 1. marca (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z
Ukrajiny, prvých občanov tejto krajiny už aj hospitalizovali. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre
pacientov z Ukrajiny sú pripravení zriadiť samostatný pavilón – UKRAINE CARE CENTER.

"Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje
pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov
sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte
jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.

Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať
doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť. "Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení
nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.

V UNLP je aktuálne hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje
na úrovni od 60 do 65 percent. "Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú
počas tejto vlny traja až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej
medicíny," zhodnotil Slávik.

Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem
pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

sem pop

Autor: SEM

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/701194084/86802d73ba98d3b01149?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDg3OTM3NjAsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NzAxMTk0MDg0LCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.cVNI3JHcN70wvuiE1sE6fm3Jf45gOiGzzzzUjdPZOPI


Monitora s. r. o. | monitora.sk 4

Káva - možné benefity pre zdravie  
  1. 3. 2022, Zdroj: Bedeker zdravia, Strany: 64, 65, Autor: Tatiana Kimáková, Pavel Jozef Šafárik, Sentiment: Ambivalentný, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, UPJŠ
Dosah: 20 000 GRP: 0,44 OTS: 0,00 AVE: 5980 Eur 

Kávo. Jej vôňa a chuť. Očarujúca zmysly, podnecujúco chuťové vnemy. Navodzujúca príjemnú atmosféru oddychu, posedenie s
priateľmi, úžasnú chvíľočku pre seba, relax. To všetko so nám vynorí pri tomto zázračnom slovíčku.

Bez šálky rannej kávy si niektorí z nás nevedia predstaviť štart do nového dňa, iní doobedňajšie posedenie pri kávovare s kolegami, ďalší
si vychutnávajú dúšok kávičky po dobrom obede. Bez servírovania kvalitnej kávy sa neobíde väčšina priateľských či pracovných stretnutí.
Jednoducho, káva sa nám dostala „pod kožu".

ČO O KÁVE VIEME A NEVIEME?

Ide pravdepodobne o najčastejšie konzumovaný nápoj na svete. Jeho pomenovanie je odvodené od názvu provincie Keffa, kde pastieri z
vtedajšieho Habeša, dnes Etiópie, objavili kávové zrná v šiestom storočí. Aj z tohto dôvodu sa o káve typu Etiópia hovorí ako o „matke
káv". Má špecifickú chuť a vôňu. V 13. storočí sa káva rozšírila po celom islamskom svete. O dvesto rokov neskôr sa začala predávať v
Európe. Nový nepoznaný nápoj sme si obľúbili a postupne sa stal súčasťou nášho stolovania. Obľúbenosť kávy neustále rástla. V
nedávnej minulosti sa pitie kávy často spájalo s nesprávnym životným štýlom, s fajčením a nadmernou konzumáciou alkoholu, nezdravou
výživou a sedavým spôsobom života. Avšak nedávne poznatky postavili kávu do pozitívnejšieho svetla. Zistilo sa, že pitie kávy má
priaznivé účinky na ľudské zdravie. Spolu s čajom, kakaom a čokoládou patrí obľúbený nápoj s typickou arómou a výraznou horkou
chuťou medzi pochutiny. Obsahuje mnohé fyziologicky účinné látky, pôsobiace na sekrečnú a nervovú sústavu.

ZRNKÁ KÁVY SÚ PLODOM KÁVOVNÍKA

Kávovník je ker rastúci do výšky takmertroch metrov. Plody sú červené kôstkovice, podobné našim čerešniam. Po zbere sa plody zbavia
dužiny a obalu, následne sa semená sušia a pražia.

Týmto spôsobom sa získava nám všetkým bežne známa káva. Zelená káva

je káva z plodov toho istého kávovníka, ale zrná sa tepelne neupravujú. Ide o tzv. surovú kávu. V súčasnej dobe sa zelená káva stáva
čoraz obľúbenejšou aj preto, že má silný antioxidačný účinok a je dobrým pomocníkom v boji s nadváhou. Najúčinnejšou zložkou kávy je
kofeín (1 % až 2 %). V jednej šálke kávy je asi 0,04 až 0,1 g kofeínu. Z hygienického hľadiska je dôležité, aby bola káva uskladnená v
suchom prostredí, v pevne uzavretých obaloch. Na prípravu nápoja sa nesmie použiť káva napadnutá plesňami a škodcami, zatuchnutá,
s prekročeným obsahom cudzorodých látok, ale ani silne prepražená. Toľko informácie z odbornej knihy Zdravotné riziká stravovania,
ktorá vyšla na pôde LF UPJŠ v Košiciach.

DRUHY KÁV

Všeobecne známe sú dva typy kávy,

arabica a robusta. Najkvalitnejšia je

arabica, oproti robuste má nižší obsah kofeínu a väčšie, plochejšie zrnko. Robusta má zrnko menšie, okrúhle. Jednodruhová káva z
robusty je ťažšia, bežne sa nepoužíva. Robusta sa primiešava do tzv. blendovaných káv - zvyčajne pozostávajúcich z troch až štyroch
rôznych druhov káv. Mieša sa arabica s robustou, nájdeme tu rôzne percentuálne podiely druhov káv s rôznym obsahom kofeínu ako
napr. Brazília, Etiópia, India, Peru či Venezuela a pod.

I keďvšeobecne má arabica nižší obsah kofeínu, predsa medzi týmto druhom kávy nájdeme výnimky. Napríklad káva Burundi má jeden z
najvyšších obsahov kofeínu, India najnižší. Najkvalitnejšia je káva z tzv. zlatých zŕn veľkých ako fazuľa, známa ako

Maragogype (čítaj marakokype). Atraktívne obrie zrná produkujú krajiny ako Burundi, Mexiko a Guatemala. Z tejto trojice najmenšie
zrnká, ale s vyšším obsahom kofeínu, sú z Burundi.

ŠPECIÁLNE KÁVY

Patrí k nim napr. káva Kopi Luwak

cibetková káva. Slovo kopi znamená po indonézsky káva, luwak je miestny názov mačkovitej šelmy (lat. Paradoxurus hermaphroditus), 
ktorá žije v pralesoch Indonézie. Zviera požiera celé plody kávovníka. Dužina sa v tráviacom systéme strávi a zrnká sa z tela vylúčia. Na 
kávové zrnká v tráviacom trakte cibetky pôsobí enzým proteáza, v dôsledku čoho získajú vylúčené zrná jemnejšiu, špecifickú chuť, sú 
menej horkasté. Kopi Luwak patrí medzi najdrahšie kávy. Zbieranie trusu spomínaných zvierat v pralese je veľmi náročná práca. Okrem 
produkcie cibetkovej kávy z voľnej prírody sa začali zakladať aj farmy na umelý chov týchto šeliem v klietkach. Táto praktika je 
kontroverzná z hľadiska ochrany zvierat a môže vykazovať charakteristiky ich týrania, keďže konzumácia kávových plodov pre cibetky
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žijúce vo voľnej prírode predstavuje len doplnok ich jedálnička. V súčasnosti naďalej platí, že produkcia cibetkovej kávy z fariem je vyššia
ako z voľnej prírody.

Je však pravdou, že najkvalitnejšie a najchutnejšie sú zrná, ktoré prešli tráviacim traktom divokých „luwakov", ktoré intuitívne v prírode
vyhľadávajú a konzumujú najlepšie dozreté zrná kávy. Medzi znalcov kávy prenikli neoficiálne informácie o ďalších alternatívnych
druhoch káv. Podobne ako cibetky, ich skonzumovali iné zvieratá (papagáj, slon) a následne sa natrávili v ich tráviacich traktoch Ďalšou
„hviezdou" medzi kávami je Jamaica Blue Mountain. Zrná tejto kávy sa získavajú z kra rastúceho v nadmorskej výške nad 2000 metrov,
na pôde sopečného pôvodu. Je to jediná káva, ktorá nie je zelená, sfarbenie má do modra. Piť ju je gurmánsky zážitok. Je to jedna z
najdrahších káv - jednak kvôli stúpajúcemu dopytu a tiež nedostatku na svetových trhoch.

NOVINKA CASCARA

Tento nápoj je spolovice káva a spolovice čaj. Ako samotná káva i Cascara obsahuje kofeín a antioxidanty (najmä polyfenoly a
melanoidy), pričom Cascaru môžeme charakterizovať ako nízkotučný nápoj s vysokým obsahom vlákniny. Na prípravu sa používajú
sušené červené šupky pochádzajúce z kávových plodov, z červených kôstkovíc. Obsahujú kofeín, ale chutia ako ovocie. Hoci Etiópčania
popíjali osviežujúcu Cascaru pred tisíckami rokov, do povedomia sa dostáva až teraz. Ako zdroj povzbudenia mozgovej činnosti a
imunitného systému je vítaným každodenným spestrením pitného režimu. Nápoj sa môže obohatiť ovocím alebo korením. Kávové šupky
obsahujú množstvo cenných látok (draslík, magnézium, vitamín C a iné).

„Čaj" z kávových šupiek je dostupný už aj na Slovensku. Kávové šupky sú vzácne a z krajín, kde sa pestuje káva, sa vyvážajú len v
obmedzenom množstve. Farmári ich používajú ako ekologické hnojivo a krmivo pre dobytok. Z usušených kávových šupiek sa dokonca
pripravuje aj múka, z ktorej sa pečie bezlepkové pečivo.

A ČO ĎALŠIE POZNATKY

O KÁVE?

Známa látka nachádzajúca sa v káve kofeín, je purínový alkaloid bohato obsiahnutý v celom rade rastlín, ako sú kávovník, čajovník,
cesmína paraguajská či paulínia nápojná (známa pod označením guaranín). Je známe, že kofeín pôsobí psychostimulačne, diureticky,
zvyšuje tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, dilatuje (rozširuje) priedušničky a stimuluje srdcovú činnosť. Prevažná časť vedeckých dôkazov
naznačuje, že priemerná konzumácia kávy (tri až päť šálok denne) môže byť spojená s redukciou určitých chorobných stavov. Jedna z
oblastí výskumu kávy je jej možná ochranná úloha proti rakovine, súvisiaca s jej prirodzene sa vyskytujúcimi polyfenolovými
antioxidantmi (tanínmi) a inými látkami s antioxidačným účinkom, ako sú napríklad diterpény (kafestol a kahweol), trigonelín a
chlorogénové kyseliny. Mnohé štúdie ukazujú, že kávu možno považovať za dobrý zdroj prirodzených antioxidantov, ktoré prijímame v
potrave (prekonáva víno, čaj, čokoládu, ako aj určité druhy ovocia a zeleniny).

Kofeín obsiahnutý v káve má tiež antioxidačné účinky - dokáže zohrávať významnú úlohu pri oxidačnom strese v boji s voľnými radikálmi,
v prevencii chronických ochorení. Je síce návykovou látkou, mierne pitie kávy však ani pri dlhodobom užívaní neohrozuje zdravie
človeka.

SPÔSOB PRÍPRAVY KÁVY

OVPLYVŇUJE ZDRAVIE

I keď sme popísali niektoré informácie o káve, predsa len, nespomenuli sme to najdôležitejšie. Pre naše telo, naše zdravie. A to je
spôsob prípravy a tiež množstvo vypitej kávy. Popri druhoch kávy a obsahu kofeínu v nich sú práve spôsob prípravy tohto lahodného
nápoja a jeho skonzumované množstvo zodpovedné za to, či voňavá omamná šálka kávy prospeje nášmu zdraviu, alebo ho naopak
poškodí. OTOM VIAC NABUDÚCE.

Autor: prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach
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Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z Ukrajiny, prvých občanov
tejto krajiny už aj hospitalizovali.

TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre pacientov z Ukrajiny sú pripravení zriadiť samostatný
pavilón – UKRAINE CARE CENTER. "Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna
covidová situácia nám však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján
Slávik.

UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov
sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte
jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.

Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude potrebovať ošetrenie , a to aj keď nebude mať
doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť. "Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení
nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.

V UNLP je aktuálne hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje
na úrovni od 60 do 65 percent. "Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú
počas tejto vlny traja až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej
medicíny," zhodnotil Slávik.

Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem
pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.

Autor: TASR
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Slovensko je pre Ukrajincov dočasným útočiskom. Zamestnajú sa u nás, ošetríme ich, deti môžu ísť do našich škôl  
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Aktualizované 18:30) Žiadatelia o dočasné útočisko získajú doklad "odídenca". Ten im umožní prístup k zdravotnej starostlivosti aj na
pracovný trh.

Od utorka je Slovensko pre utečencov z Ukrajiny oficiálne dočasným útočiskom. Uznesenie o tom prijala vláda v pondelok neskoro večer.
Ministerstvo vnútra na Facebooku informuje, že ide o „najjednoduchší spôsob ochrany ľudí utekajúcich pred vojnou“.

Štatút dočasného útočiska umožňuje utečencom rýchly a neobmedzený prístup na trh práce aj k zdravotnej starostlivosti.

Taká je oficiálna verzia – ešte na obed to však na slovensko-ukrajinskej hranici nevyzeralo tak, že by sme utečencom[lock] z Ukrajiny
tento druh pomoci dokázali naozaj zabezpečiť a poskytnúť. Zabezpečiť administratívu tohto opatrenia si vyžaduje čas.

Podvečer ministerstvo vnútra informovalo, že požiadať o dočasné útočisko priamo na hranici sa dá v hotspotoch v Ubli, Vyšnom
Nemeckom a Veľkých Slemenciach. Veľké hotspoty sa pripravujú v Humennom a v Michalovciach.

„Ak prichádzajúci na hraničnom priechode oznámi, že chce požiadať o dočasné útočisko, bude mať zabezpečený odvoz k hotspotu, kde
jeho žiadosť vybavia,“ informovali z ministerstva vnútra.

Utečenci z Ukrajiny v Ubli. Foto N – Peter LázárKoľko Ukrajincov túto možnosť využilo, zatiaľ ministerstvo nevie. „Štatistickú informáciu
zatiaľ polícia nezverejnila,“ dodal tlačový odbor.

Uznesenie vlády zadefinovalo, že dočasné útočisko vyhlasuje od 1. marca do konca roka a podľa potreby je možné dĺžku trvania meniť –
skrátiť, ale ho aj opakovane predlžovať.

Týka sa len Ukrajincov a ich príbuzných

O dočasné útočisko môžu žiadať štátni občania Ukrajiny, ich rodinní príslušníci, teda manžel, manželka, dieťa alebo rodič maloletého
dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Svoju totožnosť môžu preukázať vodičským preukazom a rodným listom, ale aj platným či neplatným cestovným pasom. Samozrejme, aj
dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou a rodným listom.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že dočasné útočisko sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt. Ani na
tých, ktorí už požiadali o azyl. Rovnako ani na ľudí z Ukrajiny, ktorí už azyl získali – do včera o tento štatút požiadalo 35 osôb.

Do utorkového ráno prišlo z Ukrajiny 54 304 utečencov.

Dalo sa prísť aj bez pasu

Krátko po vypuknutí vojny ministerstvo vnútra informovalo, že jednoduchší prechod cez hranice budú mať Ukrajinci s biometrickým
pasom.

Situácia sa však stále vyvíjala. Vstup na naše územie umožnili aj ľuďom bez platných cestovných dokladov „po individuálnom posúdení“.
Títo ľudia musia podľa štátnej stránky ua.gov.sk požiadať o dočasné útočisko alebo azyl. Hovorkyňa hraničnej a cudzineckej polície
Agnesa Kopernická pre TASR potvrdila, že ľudia bez dokladov sa zaregistrujú do systému podľa údajov, ktoré nahlásia.

Zároveň potvrdila, že všetci ľudia, ktorí prišli z Ukrajiny, či už Ukrajinci, alebo iní štátni príslušníci, majú štatút vojnového utečenca.

Ľahší prístup k práci a k lekárom

Pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí si Slovensko vyberú za svoj prechodný domov, bude status dočasného útočiska veľmi dôležitý.
Zaručuje im prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti aj okamžitý prístup k práci bez ďalších administratívnych vybavovačiek. Deti
môžu nastúpiť do našich škôl. Po požiadaní o dočasné útočisko by mali Ukrajinci dostať doklad „odídenca“.

Na získanie tohto štatútu treba vypísať tlačivo „vyhlásenie“. Ministerstvo vnútra deklaruje, že je pripravené dvojjazyčne – v slovenčine a
ukrajinčine.

Táto kartička im dá lepšie postavenie, ako majú ľudia, ktorí prišli doposiaľ na Slovensko v rámci bezvízového styku. Takíto utečenci u nás
môžu ostať 90 dní, no nemôžu sa zamestnať a nemajú hradenú ani zdravotnú starostlivosť, vysvetlila Michaela Pobudová z organizácie
Mareena, ktorá pomáha utečencom.
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Ale aj Ukrajinci, ktorí už prekročili našu hranicu po vypuknutí vojny v posledných dňoch, môžu požiadať o status odídenca aj spätne.
Môžu tak urobiť na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície.

O dočasné útočisko môžu požiadať aj takí, ktorí nemajú žiadne doklady. V ich prípade však o poskytnutí takéhoto druhu ochrany
rozhodne migračný úrad do 30 dní od podania žiadosti. Nebude to teda hneď a v opodstatnených prípadoch to môže trvať aj dlhšie ako
mesiac.

„V každom prípade ubytovanie, strava, neodkladná zdravotná starostlivosť a hygienické potreby sa im poskytne ihneď,“ dodáva
ministerstvo vnútra.

Prečítajte si tiež

Náš pracovný trh by zvládol aj 100-tisíc Ukrajincov. Mali by sme na to vytvoriť podmienky, hovorí manažér Profesie

Marketingový manažér spoločnosti Profesia Martin Menšík v rozhovore pre Denník N odhadol, že náš pracovný trh by dokázal prijať aj
100-tisíc Ukrajincov. Upozorňuje však aj na to, že vojnový konflikt bude mať negatívne dôsledky pre zamestnávateľov, keďže ukrajinskí
muži, ktorí u nás pracujú, dostávajú povolávacie rozkazy.

Pre ľudí utekajúcich pred vojnou je dôležitá aj zdravotná starostlivosť. Už sa medzi nimi objavili prví nakazení covidom. Mnohí sú
vyčerpaní dlhou cestou.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach informovala, že je pripravená zriadiť samostatný pavilón pre pacientov z Ukrajiny.
Nemocnica uisťuje, že každý, kto potrebuje pomoc zdravotníkov, ju dostane bezplatne. Aj keď nebudú mať doklad totožnosti, v nemocnici
sa o nich postarajú. Ak nie sú zdravotne poistení, úhrada pôjde zo štátneho rozpočtu.

Už teraz viac ako desať osôb z Ukrajiny potrebovalo zdravotnú pomoc a skončilo v nemocnici v Košiciach. „Hospitalizovali sme na
traumatológii dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu, ktorá potrebuje našu zdravotnú starostlivosť,“ potvrdil riaditeľ
nemocnice Ján Slávik.

Na hranici v Ubli. Foto N – Andrej Bán

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov im pomôžu kolegovia z Ukrajiny. „Máme piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru, určite
budú nápomocní na urgentných príjmoch a tiež pri liečbe pacientov s covidom, prípadne inými infekčnými ochoreniami,” povedal riaditeľ.
Osloviť chcú aj študentov z Ukrajiny, ktorí študujú na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Žiadatelia o azyl pracovať nemôžu

Pokiaľ ide o rozdiel medzi „odídencami“ a žiadateľmi o azyl, ten je najviditeľnejší v rýchlosti vybavovania celej procedúry. Získanie azylu
či doplnkovej ochrany trvá zhruba pol roka. Najskôr idú minimálne na dva týždne do záchytného tábora v Humennom. Tam absolvujú
karanténu a následne ich prevážajú do pobytového tábora v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi.

Pokiaľ majú títo ľudia štatút žiadateľov o azyl, nemôžu pracovať a mali by sa zdržiavať len v zariadeniach ministerstva vnútra. Môžu
požiadať o dlhodobú priepustku, no ak si nájdu vlastné ubytovanie, musia si ho hradiť z vlastných peňazí. „Musia sa teda postarať sami o
seba,“ dodala Pobudová.

Ukrajinci budú mať na polícii prednosť

Polícia v utorok popoludní informovala , že na oddeleniach cudzineckej polície sa budú teraz zaoberať len utečencami prichádzajúcimi z
Ukrajiny. Vybavovanie ostatných cudzincov polícia obmedzuje až do odvolania.

Zároveň cudzinecká polícia upozornila tých, ktorí už prišli na Slovensko, že majú ohlasovaciu povinnosť, a to v zmysle zákona o pobyte
cudzincov. Formulár si môžu stiahnuť na stránke ministerstva vnútra . Originál vyplneného a podpísaného tlačiva musia cudzinci doručiť
na príslušné oddelenie cudzineckej polície.

Otázky a odpovede k dočasnému útočisku

Kto môže požiadať o túto ochranu? Štátni občania Ukrajiny a ich príbuzní.

Kde je možné požiadať o dočasné útočisko? Pri vstupe na Slovensko priamo na hraničnom priechode na príslušnom policajnom útvare.
Po prekročení hranice na policajnom útvare podľa miesta, kde sa zdržiava.

Čo tým žiadateľ získa? Okamžitú zdravotnú starostlivosť a prístup na pracovný trh.

https://monitora.sk/
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Dokedy potrvá dočasné útočisko? Vláda ho vyhlásila od 1. marca do konca roka 2022. Môže ho kedykoľvek a aj opakovane predĺžiť. V
prípade ukončenia vojnového konfliktu ho môže aj skrátiť.

Utečenci z&nbsp;Ukrajiny prechádzajú cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. Foto &#8211; TASR

Autor: Veronika Prušová
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Ukrajinský vedec so zbraňou v ruke bráni vlasť: Zla sa nesmiete báť  
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Z ukrajinských vedcov sa po invázii stali bojovníci a utečenci, ruský vedec sa ospravedlnil za všetkých Rusov.

Namiesto toho, aby ukrajinskí vedci a vedkyne robili vedu, utekajú z krajiny alebo sa zapojili do obrany vlasti, ktorú vo štvrtok napadlo
Putinovo Rusko.

Denník N sa spojil s ukrajinským vedcom, ktorý vstúpil do ozbrojených síl na obranu krajiny. Nachádza sa v Kyjeve. Z bezpečnostných
dôvodov neuvádzame jeho meno ani bližšiu lokalitu.

Zla sa nesmiete báť

Denníku N povedal, že túto noc očakáva ťažké boje. „Na ruskú armádu sme pripravení,“ dodal. Svoju výzbroj bližšie nešpecifikoval,
keďže ide o [lock]„vojenské tajomstvo“.

Ruskú armádu označil za zlo. „Ale zla sa nesmiete báť.“ Povedal, že „Putinovi bastardi“ vraždia na Ukrajine ženy a deti a ničia civilné
objekty.

Priateľov v Rusku vyzval, aby sa ruského diktátora nebáli a vyšli do ulíc. „Protestujte, nebojte sa Putina ani jeho špeciálnych zložiek.“

Potom sa naše spojenie prerušilo. Neskôr napísal esemesku: „Prosím, hlavne napíšte, že na okupantov sme dobre pripravení.“

Video: „Mama, bojím sa, je to tu ťažké.“ Ukrajinský veľvyslanec číta v OSN správu ruského vojaka (s titulkami)

Bojujú už roky

Branislav Tám, hlavný zoológ Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Denníku N povedal, že osobne pozná niekoľkých ukrajinských
vedcov, ktorí sa zapojili do obrany Ukrajiny.

Pochádzajú z Ľvova na západe, zo severu pri bieloruských hraniciach aj z juhu pri Rumunsku. „Naposledy som bol predvčerom v
kontakte s kolegom z Ľvova,“ povedal Tám. Podľa neho sú vedci odhodlaní a hovoria, že vojaci, ktorí napadli Ukrajinu, „zhoria v pekle“.

Podľa Táma sa niektorí z ukrajinských kolegov zapojili do bojov už po roku 2014, keď došlo k ruskej anexii Krymu a vojne na východe
Ukrajiny. Podľa údajov OSN si boje na východe krajiny dosiaľ vyžiadali vyše 14-tisíc obetí.

Vo štvrtok 24. februára vyhlásili na Ukrajine všeobecnú mobilizáciu a krajinu nemôžu opustiť muži vo veku od 18 do 60 rokov. Aj preto sa
ukrajinskí vedci rôznymi spôsobmi zapájajú do obrany vlasti.

„Ponúkli sme pomoc našim kolegom, ich rodinám aj známym,“ povedal Tám.

Časopis Science priniesol ďalšie príbehy statočnosti ukrajinských vedcov – napríklad Serhij Mosiakin z Botanického ústavu Ukrajinskej
akadémie vied v Kyjeve a jeho kolegovia podľa magazínu bránia pred zničením národnú zbierku viac ako dvoch miliónov vzoriek rastlín,
ktoré predstavujú bohatstvo miestnej flóry.

Žiadajú prerušenie spolupráce

Niektorí ukrajinskí vedci žiadajú západné krajiny, aby prerušili kontakty s ruskými vedcami. „Sedím tu so svojou 86-ročnou matkou,
významnou biochemičkou, 20 kilometrov na západ od nás počuť zvuky bojov, čakáme na ďalšie bombardovanie,“ cituje Science fyzika
Maksyma Strichu.

„Viete si predstaviť, že by sa poľských fyzikov – obkľúčených a bombardovaných vo Varšave v roku 1939 – pýtali, či je fér, aby sa hlásili k
vedeckej diplomacii s vedcami z nacistického Nemecka?“

27. februára zverejnili ukrajinskí vedci otvorený list, v ktorom požadujú „bezodkladné prerušenie všetkých druhov medzinárodnej
spolupráce s ruskými inštitúciami“. Okrem iného žiadajú, aby sa Rusko vyradilo z CERN-u (Európska organizácia pre jadrový výskum) či
z ITER-u (fúzny reaktor budovaný na juhu Francúzska, spustenie sa plánuje na rok 2025).

Vesmírne projekty

Európska vesmírna agentúra (ESA) už 28. februára oznámila, že sankcie proti Rusku povedú k odkladu projektu marťanského roveru
minimálne o dva roky. Ide o súčasť misie ExoMars, do ktorej je okrem ESA zapojené aj Rusko.
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Šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin sa pred pár dňami vyjadril, že sankcie uvalené na Rusko by mohli zničiť
americko-ruskú spoluprácu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Rogozin odsúdil obmedzenia vývozu špičkových technológií do Ruska, ktoré majú podľa amerického prezidenta Joea Bidena „zhoršiť
ruský letecký a kozmický priemysel vrátane vesmírneho programu“.

„Chcete zničiť našu spoluprácu na Medzinárodnej vesmírnej stanici?“ pýtal sa Rogozin v sérii odkazov na Twitteri. „Ak zablokujete
spoluprácu s nami, kto potom zachráni ISS pred nekontrolovaným zostupom z obežnej dráhy a následným pádom na územie Spojených
štátov alebo Európy?“

Ukončujú spoluprácu

Po tom, ako nemecký minister nariadil prerušiť vedeckú spoluprácu s Ruskom, Inštitút Maxa Plancka vypol hlavný prístroj eROSITA na
výskum zhlukov galaxií a aktívnych galaktických jadier na ruskom výskumnom satelite Spektr-RG.

Massachusettský technologický inštitút (MIT) ukončil spoluprácu so Skoltechom, technologickým inštitútom na okraji Moskvy, ktorý
americká univerzita zakladala.

Viaceré matematické asociácie oznámili, že sa nezúčastnia na medzinárodnom kongrese matematikov, ktorý sa má konať v júli v
Petrohrade.

Ruský vedec: Zastavte vojnu

Už viac ako 5 400 ruských vedcov a vedeckých novinárov podpísalo otvorený list, v ktorom žiadajú okamžité ukončenie ruskej agresie na
Ukrajine. Keď sme o liste písali v piatok , bolo ich okolo 370.

„Pre túto vojnu neexistuje žiadne racionálne ospravedlnenie. (…) Je jasné, že Ukrajina nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť našej
krajiny. Vojna proti nej je nespravodlivá a, úprimne povedané, úplne nezmyselná,“ uvádza sa v liste.

Podľa signatárov stanoviska „izolácia Ruska od sveta znamená ďalší kultúrny a technologický úpadok našej krajiny pri úplnej absencii
pozitívnych vyhliadok. Vojna s Ukrajinou je krokom nikam.“

Podpis listu je prejavom statočnosti. Ruský generálny prokurátor sa vyjadril, že osoby, ktoré poskytnú pomoc Ukrajine alebo budú konať
proti záujmom Ruska, môžu čeliť obvineniu z vlastizrady.

V desiatkach miest po celom Rusku sa v ostatných dňoch napriek tomu konali protesty proti vojne Ruska na Ukrajine. Polícia zatkla tisíce
ľudí, medzi nimi aj evolučného genetika Georgija Bazykina zo Skoltechu.

Zadržali ho 27. februára po tom, ako na proteste v centre Moskvy držal tabuľu s nápisom „Zastavte vojnu“.

Na Twitteri označil svoje zadržanie len za „drobnú nepríjemnosť v porovnaní s tým, čomu teraz čelia Ukrajinci alebo čomu bude čeliť svet
vrátane Ruska, ak Putinovi prejdú jeho plány“.

Georgija Bazykina zatkli po tom, ako žiadal zastavenie vojny. Zdroj – Georgij Bazykin/Twitter

Propaganda is a very strong force. Nevertheless, people in Moscow are divided. It has been a privilege being a part of a considerable
crowd today, even though many participants, myself included, were arrested minutes later. pic.twitter.com/TIbMYvYQTY

— Georgii Bazykin (@GBazykin) February 27, 2022

Klimatológ: Ospravedlňujem sa za všetkých Rusov

Agresia Ruska na Ukrajine sa spomínala na záverečnom online stretnutí vedcov tesne pred zverejnením novej správy o stave klímy od
Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC).

Report vyšiel koncom februára a uvádza , že negatívne vplyvy klimatickej zmeny pribúdajú oveľa rýchlejšie, ako si vedci mysleli pred
menej ako 10 rokmi.

Ukrajinská delegácia stretnutie opustila po štvrtkovom útoku Ruska na krajinu. Jej členovia sa pred bombami museli schovať v úkrytoch.
Na záverečnej diskusii sa zúčastnila iba hlava ukrajinskej delegácie Svitlana Krakovska.

„Predovšetkým mi dovoľte poďakovať Ukrajine a ospravedlniť sa za všetkých Rusov, ktorí nedokázali zabrániť tomuto konfliktu,“ povedal
podľa Politico klimatológ Oleg Anisimov, zástupca ruskej delegácie. „Každý, kto vie, čo sa deje, nedokáže nájsť žiadne ospravedlnenie
tohto útoku na Ukrajinu,“ dodal Anisimov.

https://monitora.sk/
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Pomoc SAV

Časť ukrajinských vedcov a vedkýň sa po ruskej invázii zmenila na utečencov. Podľa OSN opustilo svoju vlasť vyše 500-tisíc Ukrajincov,
ďalších 100-tisíc je vysídlených v rámci krajiny.

Ukrajinským vedcom a vedkyniam ponúkajú pomoc mnohé slovenské vedecké inštitúcie.

Slovenská akadémia vied uviedla , že novým ukrajinským kolegom a ich rodinným príslušníkom ponúkne – okrem iného – voľné
ubytovacie kapacity v Bratislave, v Smoleniciach a v Starej Lesnej.

„Voľné ubytovacie kapacity dáva [SAV] k dispozícii aj pre rodinných príslušníkov aktuálnych zamestnancov a doktorandov.“

Akadémia poskytne aj finančnú podporu študentom doktorandského štúdia a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí tak budú môcť
pokračovať vo svojom štúdiu a výskume na Slovensku.

V SAV pôsobí 14 ukrajinských doktorandov a okolo 50 ukrajinských zamestnancov. Hovorkyňa SAV Katarína Gáliková pre Denník N
povedala, že „dnes ráno sme dostali žiadosť o zamestnanie od Ukrajinca, ktorý s rodinou pôsobí na východnom Slovensku“. Dnes dostali
aj žiadosť spolupracujúceho ukrajinského vedca o ubytovanie jeho manželky a dieťaťa.

V SAV organizujú aj materiálnu zbierku pre ženy a deti z Ukrajiny, ktoré prekročili slovensko-ukrajinské hranice a nachádzajú sa v
prihraničných táboroch.

SAV ponúka pomoc ukrajinským vedcom a študentom:

SAV bude pokračovať vo vytváraní vhodných pracovných a študijných podmienok nielen pre tých, ktorí aktuálne pôsobia v jej radoch, ale
aj pre novoprichádzajúcich vedeckých pracovníkov a doktorandov z Ukrajiny.

Pre novoprichádzajúcich ukrajinských kolegov a pre ich rodinných príslušníkov SAV ponúkne voľné ubytovacie kapacity v Bratislave,
Smoleniciach a v Starej Lesnej. Voľné ubytovacie kapacity dáva k dispozícii aj pre rodinných príslušníkov aktuálnych zamestnancov a
doktorandov.

Akadémia poskytne finančnú podporu študentom doktorandského štúdia a mladým vedeckým pracovníkom, ktorí tak budú môcť
pokračovať vo svojom štúdiu a výskume na Slovensku.

Ukrajinským doktorandom a doktorandkám, ktorí ukončia štúdium na SAV, chce akadémia umožniť zostať pracovať v ich odbore na SAV.

Akadémia poskytne výrazné úľavy z poplatkov za ubytovanie pre ukrajinských zamestnancov a doktorandov SAV aktuálne ubytovaných v
jej zariadeniach.

Žiadatelia môžu SAV kontaktovať na adresách ukrajina@savba.sk a ukraine@savba.sk , prípadne na oficiálnej stránke SAV na
Facebooku kliknutím na tlačidlo „poslať email“.

Pomoc univerzít

Pomáha aj najväčšia slovenská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave. „Vedenie UK deklarovalo, že univerzita je pripravená
pomôcť študentom aj vedeckým pracovníkom, ktorí budú nútení opustiť svoju vlasť, aby mohli na pôde našej univerzity pokračovať v
štúdiu a práci. Zatiaľ evidujeme dve takéto žiadosti od vedcov z Ukrajiny,“ uviedla hovorkyňa UK Lenka Miller.

Pomoc Ukrajine deklarovala aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach či Žilinská univerzita v Žiline .

Ochotu pomôcť vyjadrilo aj Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+. Tieto univerzity sú pripravené poskytnúť materiálnu i
nemateriálnu pomoc, ktorú majú k dispozícii, uviedli v stanovisku.

Súčasťou konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ sú: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku,
Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská
univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Ilustračné foto N – Vladimír Šimíček

Autor: Otakar Horák
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Košice 1. marca (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z
Ukrajiny, prvých občanov tejto krajiny už aj hospitalizovali. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre
pacientov z Ukrajiny sú pripravení zriadiť samostatný pavilón – UKRAINE CARE CENTER. "Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón
pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z
Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik. UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP
a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii
hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny
poskytli už aj takzvané covidové ambulancie. Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude
potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na
ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. "Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že
majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa. Pri
starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská. V UNLP je aktuálne
hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje na úrovni od 60 do
65 percent. "Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú počas tejto vlny traja
až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny," zhodnotil
Slávik. Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o
príjem pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná. UPOZORNENIE: TASR ponúka k
správe zvukový záznam. sem pop

Autor: TASR
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Denné správy

Košice 1. marca (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z
Ukrajiny, prvých občanov tejto krajiny už aj hospitalizovali. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre
pacientov z Ukrajiny sú pripravení zriadiť samostatný pavilón – UKRAINE CARE CENTER."Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón
pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z
Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP
a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii
hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny
poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude
potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na
ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. "Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že
majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.Pri
starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.V UNLP je aktuálne
hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje na úrovni od 60 do
65 percent. "Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú počas tejto vlny traja
až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny," zhodnotil
Slávik.Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o
príjem pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.

Štítky:

Autor: Lekari.sk
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KOŠICE ONLINE, Včera | 15:34

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z Ukrajiny, prvých občanov
tejto krajiny už aj hospitalizovali, informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre pacientov z Ukrajiny sú pripravení
zriadiť samostatný pavilón – Ukraine Care Center.

Na traumatológii UNLP Košice už hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a mladú ženu. (Ilustračná fotografia) / UNHCR

„Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje
pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov
sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte
jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.

Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať
doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť. „Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení
nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Z Ukrajiny na Slovensko prichádzajú denne stovky ľudí utekajúcich pred vojnou. (Ilustračná fotografia) / TASR

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.

V UNLP je aktuálne hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje
na úrovni od 60 do 65 percent. „Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú
počas tejto vlny traja až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej
medicíny," zhodnotil Slávik.

Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem
pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.

Zdroj: TASR
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Košická univerzitná nemocnica pomohla už niekoľkým ľuďom z Ukrajiny. Zdravotnú starostlivosť im poskytuje zdarma.

Zdroj: Dnes24.sk

V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z Ukrajiny, prvých občanov
tejto krajiny už aj hospitalizovali. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre pacientov z Ukrajiny sú
pripravení zriadiť samostatný pavilón – UKRAINE CARE CENTER.

Vyhradený pavilón

„Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje
pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny,“ povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov
sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte
jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.

Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať
doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť. „Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení
nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať,“ dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

Ukrajinskí kolegovia

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.

V UNLP je aktuálne hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje
na úrovni od 60 do 65 percent. „Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú
počas tejto vlny traja až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej
medicíny,“ zhodnotil Slávik.

Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem
pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.

Zdroj: TASR

Autor: Global24 s.r.o.
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Namiesto plánovaného pavilónu pre pacientov s covidom otvoria Ukraine Care Center pre utečencov a obete vojnového konfliktu.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach je pripravená zriadiť samostatný pavilón pre pacientov z Ukrajiny – UKRAINE CARE
CENTER.

„Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje
pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z Ukrajiny,“ hovorí generálny riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.

Hospitalizovali prvých občanov z Ukrajiny, viac než desať osôb potrebovalo zdravotnú pomoc. „O prvých ukrajinských pacientov sme sa
postarali už uplynulé dni. Hospitalizovali sme na traumatológii dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu, ktorá
potrebuje našu zdravotnú starostlivosť,“ informoval MUDr. Slávik.

Pri starostlivosti o ukrajinských pacientov pomôžu kolegovia z Ukrajiny. „Máme piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Určite budú
nápomocní na urgentných príjmoch a tiež pri liečbe pacientov s covidom, prípadne inými infekčnými ochoreniami. Takisto oslovíme na
spoluprácu aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty UPJŠ,“ vysvetľuje J. Slávik.

Zdravotnú starostlivosť pre každého

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura sa zdravotníci starajú o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý potrebuje ošetrenie.

„Každý, kto potrebuje našu pomoc, ju dostane. Samozrejme bezplatne. Aj keď nebude mať doklad totožnosti, postaráme sa oňho, máme
skúsenosti aj s takými situáciami. Ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť. Ak nie sú verejne zdravotne poistení, úhrada bude realizovaná zo štátneho rozpočtu. Pri pacientoch z Ukrajiny
nad 60 rokov sa dá predpokladať, že majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať,“ vysvetľuje
výkonný riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.

Najviac covidových pacientov

Vedenie nemocnice priznáva, že situácia nie je jednoduchá. „Naši zamestnanci pracujú s plným nasadením už dva roky, mali sme
najviac covidových pacientov zo všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku. A stále máme. Takisto nám chýba mnoho lekárov,
sestier, sanitárov, fyzioterapeutov, ktorí kvôli covidu ostávajú v izolácii, či v karanténe. Naši zdravotníci aj v tomto čase pracujú s
maximálnym nasadením, musíme neustále reorganizovať pracoviská, aby sme vedeli zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých
pacientov. V tejto neľahkej situácii však v sebe rozhodne musíme nájsť silu a vôľu, aby sme pomohli aj tým, ktorí sa stali obeťami strašnej
vojny a našu pomoc potrebujú,“ vyzývajú riaditelia Slávik a Beňa.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura je hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť covidových lôžok sa za
uplynulé dva týždne pohybuje od 60 – 65 percent. „Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu
ventiláciu potrebujú počas tejto vlny 3 – 5 pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a
intenzívnej medicíny,“ hodnotí aktuálnu situáciu generálny riaditeľ.

„Mierne sa zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o príjem
pacientov na covidových ambulanciách, v tomto smere je situácia stabilizovaná a pokojná,“ doplnil ku covidovej situácii Ľ. Beňa.

Autor: red
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Levický juniori uspeli v oboch zápasoch tohto víkendu a to ako na pôde Diawin-u Košice, tak aj na pôde Iskri Svit. Košičania mali ešte
pred víkendom na programe dve dohrávky, no dokázali uspieť len v Seredi, z Prievidze si odniesli prehru o 24 bodov a tak majú tohto
týždňovú bilanciu 1/2.

Sereď k tomu prehrala v sobotu v Bánovciach a aj nedeľu v Prievidzi a tak si tento týždeň pripísala tri prehry. Naopak Prievidza
zaznamenala dve víťazstvá a jej zápas s Interom bol odložený.

V skupine SILVER Východ dva krát uspela Spišská Nová Ves, po jednej výhre si pripísali Michalovce, Humenné aj Liptovský Mikuláš.
odkladal sa zápas medzi Žilinou a TYDAM-om UPJŠ Košice.

Juniori U19, skupina GOLD 2021/22

23.02.2022 – 8.kolo, dohrávka

MBA Prievidza – Diawin Košice 78:54 (43:33)

Najviac bodov: Simonides 28, Bakoš 11 – Šedivý 11, Seman 9

22.02.2022 – 18.kolo, dohrávka

BK Lokomotíva Sereď – Diawin Košice 65:82 (34:37)

Najviac bodov: Kiss 17, Takács 11 – Šedivý 19, Seman 16

26.02.2022 – 19.kolo

Diawin Košice – ŠBK Junior Levice 62:94 (32:53)

Najviac bodov: Sokolovskyi a Lévay po 9 – Kulčár 26, Krajčovič 24

BBK Bánovce nad Bebravou – BK Lokomotíva Sereď 67:60 (29:30)

Najviac bodov: Jancusko 21, Urban 18 – Kiss 34, Rumpík 7

MBA Prievidza – Inter Bratislava

Autor: DANNAX, spol. s r.o. || Publikované: 01.03.2022 Autor: basket.sk Foto: sbkjunior.sk
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Čítané 21x

Košice 1. marca (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice poskytli zdravotnú pomoc viac než desiatim ľuďom z
Ukrajiny, prvých občanov tejto krajiny už aj hospitalizovali. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že pre
pacientov z Ukrajiny sú pripravení zriadiť samostatný pavilón – UKRAINE CARE CENTER."Pôvodne sme boli pripravení zriadiť pavilón
pre pacientov s ochorením COVID-19, aktuálna covidová situácia nám však umožňuje pripraviť ho pre obete vojny a utečencov z
Ukrajiny," povedal generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.UNLP predpokladá, že najviac vyťažené budú urgentné príjmy na Triede SNP
a na Rastislavovej ulici. O prvých ukrajinských pacientov sa zdravotníci tejto nemocnice postarali už v uplynulých dňoch. Na traumatológii
hospitalizovali dieťa v sprievode matky z Ukrajiny a ešte jednu mladú ženu. Zdravotnú starostlivosť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny
poskytli už aj takzvané covidové ambulancie.Nemocnica pripomína, že sa bezplatne postará o každého pacienta z Ukrajiny, ktorý bude
potrebovať ošetrenie, a to aj keď nebude mať doklad totožnosti. Ubezpečuje tiež, že ľudia z Ukrajiny, ktorí sú pozitívne testovaní na
ochorenie COVID-19, dostanú všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť. "Pri pacientoch z Ukrajiny nad 60 rokov sa dá predpokladať, že
majú liečbu svojich prípadných ochorení nastavenú. Musíme v nej vedieť pokračovať," dodal výkonný riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.Pri
starostlivosti o ukrajinských pacientov využije UNLP aj kolegov z Ukrajiny. Majú piatich zdravotníkov, štyroch lekárov a sestru. Na
spoluprácu chcú osloviť aj študentov Ukrajincov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ). Slávik dodal, že im
chýba mnoho lekárov, sestier, sanitárov či fyzioterapeutov, ktorí pre ochorenie COVID-19 ostávajú v izolácii a v karanténe. Aby vedeli
zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov, naďalej musia neustále reorganizovať pracoviská.V UNLP je aktuálne
hospitalizovaných do 200 pacientov s ochorením COVID-19. Obsadenosť lôžok sa za uplynulé dva týždne pohybuje na úrovni od 60 do
65 percent. "Lepšia situácia je v tom, že máme menej kriticky chorých pacientov. Umelú pľúcnu ventiláciu potrebujú počas tejto vlny traja
až piati pacienti denne. To nám umožňuje čiastočne uvoľniť kapacity na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny," zhodnotil
Slávik.Mierne sa však zvýšil počet pacientov, ktorí potrebujú vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Pokiaľ ide o
príjem pacientov na covidových ambulanciách, podľa nemocnice je situácia stabilizovaná a pokojná.
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Žiadne komentáre na 2 % pre botanickú záhradu

Máte srdce pre prírodu a rastliny? Radi navštevujete botanickú záhradu a chceli by ste v nej vidieť nové veci?

Ak áno, podporte naše občianske združenie BotaniKE, o. z. dvomi percentami. Potrebné, vopred vyplnené tlačivo je k dispozícii na
stiahnutie na našej stránke: Identifikačné údaje OZ BotaniKE. Pripojte aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov a tlačivá nám môžete
odovzdať na vrátnici Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici 23 v Košiciach alebo ich osobne odovzdajte na daňovom úrade do
konca marca. Darované prostriedky budú použité na zveľadenie areálu botanickej záhrady.

Podklady k vypísaniu tlačiva na 2 %:

IČO:
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