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Tlačiť Email

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Daren Tang strávil týždeň na Slovensku. Pricestoval pre
medzinárodnú konferenciu Vodíkové technológie v doprave – pripravení na budúcnosť! organizovanú Úradom priemyselného vlastníctva
SR a Ministerstvom hospodárstva SR, na ktorej participovalo aj WIPO.

Počas návštevy mal Daren Tang skutočne bohatý program a Slovensko mal možnosť spoznať z niekoľkých perspektív. Cestu začal
stretnutiami s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi, predovšetkým s premiérom, ministerkou kultúry, ministrom hospodárstva a ministrom
zahraničných vecí. Predmetom stretnutí bola dôležitosť ochrany duševného vlastníctva a jeho významného dopadu na celú spoločnosť.
„Vznik a ochrana unikátneho know-how inovátorov zo Slovenska má priamy vplyv na životnú úroveň nás všetkých. Privítal som ponuku
WIPO na intenzívnu spoluprácu s cieľom zvýšiť našu konkurencieschopnosť aj kvalitu pracovných príležitostí na Slovensku,“ napísal na
sociálnych sieťach premiér Eduard Heger.

Okrem vládnych predstaviteľov ho privítali aj slovenské univerzity s technickým zameraním, ktoré aktívne podporujú študentov a
pedagógov v procese kreovania a tvorby inovácií – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Významnou súčasťou ciest po Slovensku boli stretnutia s úspešnými slovenskými
startupistami a podnikateľmi, ktoré ukazujú, že máme veľa šikovných mladých ľudí a ich potenciál je potrebné oceniť a podporovať.

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva Daren Tang neobišiel ani Banskú Bystricu, kde s predsedom Úradu
priemyselného vlastníctva SR Matúšom Medvecom podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o
postupoch alternatívneho riešenia sporov, identifikovať a školiť špecializovaných IP mediátorov a rozhodcov so sídlom v SR či poskytovať
mediačné a rozhodcovské semináre a podporovať vzdelávacie programy pre záujemcov zo Slovenska.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Autor: Publikoval: | Redakcia
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O živote matiek a detí z vylúčených komunít.

Ako by asi vyzeral život matky z majority, keby namiesto zapnutia radiátora musela ísť von narúbať drevo a bielizeň nedala do práčky, ale
išla ju ručne oprať do potoka? Alebo keby väčšina peňazí šla na lieky deťom, ktoré sú od narodenia chorľavé?

Prečo matky z marginalizovaného prostredia nemôžu plánovať a žijú zo dňa na deň? Ako sa správa dieťa, ktoré nedostáva pravidelnú
stravu, nemá čisté prostredie a pocit bezpečia?

Omamy poznajú odpovede na tieto otázky, pretože sa každý deň pohybujú medzi rodinami z vylúčených komunít a vidia ich životy, ktoré
sú bežnému človeku z majority skryté.

Mentorka Katarína Šiňanská a omama Drahomíra Koščáková sa venujú deťom do troch rokov a pomáhajú im správne sa rozvíjať
prostredníctvom rôznych pomôcok a hier. V ďalšej časti podcastu Svet medzi riadkami opisujú, ako prebiehajú lekcie v rodinách, čo trápi
matky a či je pravda, že sa nevedia s deťmi hrať. Taktiež vysvetľujú, prečo by život každého z nás vyzeral podobne, keby sa ocitol v
rovnakých podmienkach.

Prečo je také ťažké vymaniť sa z kruhu generačnej chudoby? Mnoho ľudí si myslí, že za prejavy chudoby môže etnická príslušnosť alebo
dokonca genetika. "Želala by som si, aby sa sem prišli pozrieť a videli by, čo my vidíme každý deň.

Ako je na samotných mamičkách vidieť, že sú hladné za vedomosťami, ktorých sa im nedostalo ako deťom," reaguje mentorka Katarína
Šiňanská, ktorá svoje skúsenosti z projektu Omama odovzdáva aj ako pedagogička a docentka na Katedre sociálnej práce Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V podcaste sa dozviete aj to:

ako vyzerá bežný deň matky z vylúčenej komunity, akými spôsobmi sa vedia vynájsť, keď deťom nemôžu kúpiť hračky, ako by sa vyvíjalo
dieťa z majority, keby bolo sociálne zanedbávané, prečo ku správnemu vývinu dieťaťa nestačí, keď ho matka všade nosí, ako dokáže aj
jeden človek zmeniť životnú dráhu dieťaťa.

Vaše postrehy k našim podcastom uvítame na svetmedziriadkami@clovekvohrozeni.sk.

Podcast je súčasťou rovnomennej iniciatívy Svet medzi riadkami, pod krídlami neziskovej organizácie Človek v ohrození. Raz do týždňa
ho pripravujú Stanka Luppová, Blažej Černák, Pavlína Meľuchová, Sofia Martinková a Ester Viktória Ziffová. S podporou Európskej únie
a SlovakAid. Za obsah podcastu nesú plnú zodpovednosť jeho tvorcovia a názory v ňom obsiahnuté nemusia reflektovať názory donorov.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Dobré ráno - denný spravodajský podcast Rozhovory ZKH - diskusná relácia (iba audio) Dejiny - týždenný historický podcast Piatoček -
satirický podcast Klik - týždenný technologický podcast Zoom - týždenný vedecký podcast Tech_FM - týždenný vedecko-populárny
podcast Index - týždenný ekonomický podcast Ľudskosť - podcast o duševnom zdraví Odsúdení na neúspech - podcast o vylúčených
komunitách Gyncast - podcast o gynekologických a pôrodníckych témach Klímapodcast - o klimatickej kríze Medzi nami - ženský podcast
Všesvet - cestovateľský podcast Kvantum ideí - podcast o vede a filozofii Pravidelná dávka - vzdelávací podcast Vedátorský podcast -
rozhovory o vede SND - Sme Národné - podcast národného divadla Svet medzi riadkami - podcast organizácie Človek v ohrození
Bezpečne SK - diskusná relácia o obrane a bezpečnosti Zblízka - podcast Slovenskej filmovej a televíznej akadémie Mimóza - víkendový
podcast Rozprávky SME (číta Robo Roth) Modrá vlna - podcast o EÚ Odkrývanie podcast Dokumentačného strediska holokaustu Dobrú
chuť - podcast o jedle a varení Duna - knižný klub (+ Zaklínač a GoT) ZAŽI_SK - cestovateľský podcast Telesná výchova (archív) Za
volantom (archív)

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú
ponuku.

Autor: Stanka Luppová, Sofia Martinková
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2 min. čítania

Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) zorganizovalo 9. júna 2022 prvý regionálny inovačný festival Innoveast – Underdog, na ktorom
sa zúčastnilo vyše 400 stredoškolákov a takmer 150 hostí. Otvorenie festivalu bolo v réžii rektora Univerzity Pavla jozefa Šafárika prof.
RNDr. Pavla Sováka. Na podujatí sa predstavili zaujímaví spíkri, ako napríklad známy youtuber Domi Haly, Milan Kolcun, technologická
spoločnosť Matsuko a univerzity z nášho regiónu.

Celý deň sa niesol v duchu oslavy inovácií a networkingu, medzi účastníkmi festivalu. Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť povedomie o
inováciách, ale aj o možnostiach, ktoré študentom naše regionálne univerzity ponúkajú.

Zdroj foto: ICKK

„Pevne veríme, že toto podujatie ukáže stredoškolákom, že ostať žiť v Košickom kraji má zmysel. Našim cieľom bolo ukázať, aké
možnosti ponúka náš región a potvrdiť to, že tu má zmysel zostať žiť. Okrem toho sme im predstavili víziu pre Košický kraj, ktorú má
Inovačné centrum Košického kraja spoločne s Košickým klastrom nového priemyslu realizovať. Našou ambíciou je vytvoriť pravidelný
festival, ktorý bude oslavou inovácií a podnikania v našom kraji,“ hovorí Ing. Peter Breyl, generálny riaditeľ ICKK.

INNOVEAST – UNDERDOG nechýbalo ani vzdelávanie

Počas dňa prebiehali aj dve vzdelávacie školenia. Na jednom z nich sa spoločnosť Siemens Healthineers venovala téme agilného
riadenia vývoju produktov. Predstavitelia Innovlab, startup centra Deutsche Telekomu IT Solutions Slovakia zase školili to, ako vytvoriť
funkčný a profitabilný obchodný model pre budúcich podnikateľov.

„ Festivalom Innoveast – Underdog Košický samosprávny kraj vysiela jasný signál naprieč celým Slovenskom, ale aj Európou, že
inovácie sú v DNA nášho regiónu a budeme robiť všetko preto, aby sme túto tradíciu nielen udržali, ale ju aj patrične v rámci ďalších
ročníkov rozširovali,“ dodáva predseda KSK Rastislav Trnka.

Inovačné centrum Košického kraja zaujalo v našom kraji, vo veľmi krátkom čase dôležitú pozíciu pri rozvoji inovačného potenciálu. Za
krátky čas si dokázalo vybudovať silné a rešpektované postavenie, ktoré pravidelne potvrdzujú či už členovia Európskej komisie alebo
Svetovej Banky. Okrem toho sa stalo súčasťou Joint Research Centra v rámci Európskej komisie, kde koordinuje prílev nových
vedomostí do nášho regiónu v oblasti výskumu a vývoja.

Zdroj foto: ICKK

Autor: Zobraziť všetky články || redakcia | Zobraziť všetky články || redakcia
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Informovaný súhlas v klinickom skúšaní. Energia venovaná pacientovi pri poučení sa skúšajúcemu stonásobne vráti. 

  13. 6. 2022, 14:14, Zdroj: mediPRÁVNIK Podcast , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Súčasťou klinického skúšania liekov je i informovaný súhlas. Vyjadrenie slobodného súhlasu pacienta s účasťou v skúšaní je alfa a
omega pre jeho zaradenie doň. Pacienti sú čoraz náročnejší na komunikáciu a preto by mal s nimi skúšajúci rozprávať s maximálnou
zodpovednosťou a odpovedať na všetky ich otázky. O tom, aká je úloha skúšajúceho lekára v procese poučenia sa budeme v dnešnom
podcaste rozprávať s internistom a kardiológom MUDr. Ivanom Majerčákom z Centra pre liečbu obezity LF UPJŠ v Košiciach, ktorý sa
klinickému skúšaniu venuje 20 rokov. Priblíži ako postupuje v komunikácii s pacientom, ktorý je vhodný na klinické skúšanie a chce mu to
navrhnúť. Porozpráva tiež o tom, s akými situáciami sa pri komunikácii s pacientmi i príbuznými stretáva a ako si s nimi poradiť. Advokát
JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS priblíži právny pohľad na informovaný súhlas a prečo je dôležité,
aby bol pacient poučený.

Autor: mediPRÁVNIK.sk
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DOSTANE VŠETKÝCH SVOJICH PACIENTOV POD VLASTNÚ STRECHU

Rodičia s deťmi získajú priestrannejšie izby.

KOŠICE, PREŠOV, HUMENNÉ.

Nie je to tak dávno, čo Detská fakultná nemocnica Košice (DFN) nemala vlastné priestory.

Malí pacienti boli hospitalizovaní na viacerých poschodiach a v budovách univerzitnej nemocnice, čo často komplikovalo ich liečbu. Veľké
zmeny pre toto špecializované zariadenie, kam sa chodia liečiť deti z celého východu, začali v roku 2004.

Spustila ich akcia „guľový blesk“, ktorá bola pre slovenské zdravotníctvo veľkou revolúciou.

S jej návrhom prišiel exminister zdravotníctva Rudolf Zajac z dnes už nejestvujúcej politickej strany ANO.

Blesk spustil sťahovanie

Nemocnice sa odčleňovali, vznikali nové, sťahovali sa do iných budov a získavali rôzne priestory. Tak vznikol špecializovaný
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav.

Zajacove zmeny výrazne zasiahli košickú detskú nemocnicu.Musela sa vysťahovať zo svojho dlhoročného pôsobiska v historickej budove
na Moyzesovej ulici a presťahovať sa do univerzitnej nemocnice na Triede SNP.

Opustenú bývalú detskú nemocnicu získala Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ), dnes je z nej zrekonštruovaný areál filozofickej
fakulty.

Prvá veľká rekonštrukcia

Prešlo takmer desať rokov, kým sa detskej nemocnici podarilo vysťahovať z prenajatých a pre detských pacientov nevyhovujúcich
priestorov.

Za bývalej dlhoročnej riaditeľky Ingrid Urbančíkovej získala špecializovaná nemocnica eurofondy na nadstavbu a prístavbu takzvaných
hrebeňoviek.

Stavebné práce boli spustené v roku 2013. Z pôvodne naplánovaných 14,3 milióna eur sa vyčerpalo 13,9 milióna.

Na strednej hrebeňovke pristavali dve podlažia, kde je sústredené oddelenie detskej chirurgie. Nemocnica získala aj tri vlastné operačné
sály.

Pribudol lôžkový výťah, čím sa skrátil čas transportu pacienta, zrekonštruovali sa tri pôvodné výťahy, sály boli vybavené najmodernejšími
prístrojmi. Eurofondová rekonštrukcia preniesla detské zdravotníctvo v Košiciach do 21. storočia.

Možno druhá veľká rekonštrukcia

Onedlho sa možno začnú v detskej nemocnici ďalšie veľké stavebné zmeny. Na sociálnej sieti zverejnila oznam, že sa plánuje uchádzať
o peniaze z plánu obnovy, kde je na zdravotníctvo vyčlenená takmer miliarda eur.

Nemocnica predstavila moderný investičný projekt.

„Cieľom je poskytnúť komplexné služby pre všetkých pacientov na jednom mieste. Týka sa to hlavne rizikovej skupiny detských pacientov
s onkologickými diagnózami a závažne chorých nedonosených detí a novorodencov,“ ozrejmila špecializovaná nemocnica.

Ak by bola úspešná a získala časť z miliardového balíka, má v pláne postaviť dvojpodlažnú nadstavbu a prístavbu, vytvoriť priestrannejšie
izby pre hospitalizované deti a ich sprievod.

Nové priestory by malo získať Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, ktoré stále sídli v prenajatých priestoroch univerzitnej
nemocnice.

Rovnako by nové priestory dostalo Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Oddelenie detskej neurológie, Klinika detí a dorastu
Lekárskej fakulty UPJŠ a DFN a Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.
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Nemocnica tiež chce v prípade úspešného projektu vytvoriť nové pracovisko magnetickej rezonancie.

Osemmesačná práca

Tak ako iné zdravotnícke zariadenia, ani detská nemocnica bližšie nešpecifikuje, o akú sumu sa chce z plánu obnovy uchádzať.
Príspevok na sociálnej sieti nemocnice komentovala i bývalá riaditeľka Jaroslava Feketeová so slovami, že ďakuje svojmu tímu za
osemmesačnú tvrdú prácu a prípravu projektu.

„Verím, že všetky dobré nápady a sny, ktoré sme mali a ktoré sme doňho vložili, vrátane MRI pracoviska, posunú starostlivosť o deti na
východnom Slovensku výrazne dopredu,“ napísala.

Feketeová odišla z riaditeľského postu z osobných dôvodov začiatkom júna. Nahradil ju Andrej Koman, ktorý bol doteraz primárom
oddelenia detskej otorinolaryngológie.

Projekt univerzitnej

Zo štátnych nemocníc majú záujem o peniaze z plánu obnovy aj košická univerzitná nemocnica či Fakultná nemocnica J. A. Reimana v
Prešove.

Modernizácia v univerzitnej nemocnici sa má dotknúť areálov na Rastislavovej ulici i na Triede SNP.

Pred poliklinikou na Terase by mohol vzniknúť nový multifunkčný urgentný príjem s heliportom. Ide o priestor terajšieho rondelu, pod
ktorým je parkovisko. Na Triede SNP by vytvorili aj centrum pre matku a dieťa spolu s pôrodnicou, novorodeneckým oddelením a
gynekológiou.

Budova by prepájala polikliniku so súčasným lôžkovým monoblokom.

Nový pavilón by pribudol aj v susednom Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb.

V zadnej časti areálu novej nemocnice sa počíta s výstavbou parkovacieho domu.

V starej nemocnici na Rastislavovej navrhuje koncept okrem iného pavilón duševného zdravia, pavilón internej kliniky i oddelenia
dlhodobo chorých vrátane intenzívnej starostlivosti. Vlastný nový pavilón by malo dostať aj pľúcne.

Projekt v Prešove

V areáli prešovskej nemocnice by mohla vyrásť nová budova, takzvaná „Smart Green Hospital“, na mieste chátrajúcej budovy spaľovne.

Stavbu odovzdali do prevádzky v roku 1966, pôvodne ako kotolňu, a v 90. rokoch ju prebudovali na spaľovňu nemocničného odpadu a
od roku 2005 stratila svoje využitie.

Využiť peniaze z plánu obnovy chce aj súkromný sektor. Napríklad finančná skupina Penta a jej dcérska spoločnosť Svet zdravia chcú v
Humennom naklonovať projekt michalovskej nemocnice.

Na rozdiel od štátnych nemocníc má súkromný poskytovateľ náskok, keďže projekt už má hotový na papieri a vyskúšaný v praxi.

Otázniky vyvoláva skutočnosť, či sa vôbec do roku 2026 podarí financie dočerpať a nové nemocničné budovy postaviť.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) začiatkom júna informoval, že do dvoch týždňov na vládu predloží návrh,
ktorý spustí výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy.

Detská fakultná nemocnica v Košiciach dlhé roky pôsobila v univerzitnej nemocnici v prenajatých priestoroch. V pozadí je monoblok, kde
taktiež ležali detskí pacienti roztrúsení na viacerých poschodiach.

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

Nemocnica predstavila moderný investičný projekt. Jeho cieľom je poskytnúť komplexné služby pre všetkých pacientov na jednom
mieste.

FOTO: DFN KOŠICE

Autor: KATARÍNA GÉCZIOVÁ
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