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Sculpture park Botanická záhrada

Začiatok 19.7.2022

07:53

Koniec 19.7.2022

07:53

Miesto Botanická zahrada UPJŠ Košice Adresa Mánesova 1889/23,

Košice,

Slovensko Druh podujatia Výstava Kontakt VUNU

hello@vunu.sk

navštív stránku

kontaktuj e-mailom

Projekt SCUPA - Sculpture park Botanická záhrada prinesie pilotnú výstavu sôch a objektov vo vonkajších priestoroch areálu Botanickej
záhrady UPJŠ v Košiciach. Idea parku sôch prináša koncipovanú expozíciu v čiastočne voľnej, ale zároveň kultivovanej krajine, ktorú
ponúka tamojší areál a arborétum. Projekt vzniká v rámci spolupráce VUNU Gallery a samotnej BZ UPJŠ a predstaví 7 košických
autorov/ku naprieč rôznymi generáciami a prístupmi k médiu sochy.

Vystavujúci: Katarína Bajkayová, Juraj Bartusz, Radovan Čerevka, Dávid Demjanovič, Michal Machciník, Kanrec Sakul, Boris Sirka

kurátor výstavy: Nikolas Bernáth

Vstup na otvorenie voľný

Výstava potrvá do 23. októbra a bude otvorená podľa štandardných otváracích hodín BZ UPJŠ.

Viac info TU .

Projekt je vďaka Košice 2.0 spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné
opatrenia.

#scupa, #košice, #sculpture park botanická záhrada
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Výsledkom projektu JDS a MIRRI je 86 digitálnej zručnejších seniorov z TSK  
  19. 7. 2022, 9:30, Zdroj: tasr.sk , Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Autor: TASR, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa

Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Trenčín 19. júla (TASR) – Takmer deväť desiatok seniorov z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) získalo osvedčenie o
absolvovaní školenia digitálnej zručnosti. Informoval o tom predseda trenčianskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS)
Ján Skyba. S projektom na zdokonalenie digitálnych zručností seniorov prišla JDS v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Priestory na projekt poskytla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne, jedno
zo školení sa uskutočnilo aj v Považskej Bystrici. "Odbornú literatúru poskytol autorský kolektív Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach. Po 15 hodinách vysvetľovania a oboznamovania sa s počítačom je teraz na senioroch, ako budú nadobudnuté vedomosti
rozvíjať a zdokonaľovať. Vyvrcholením školenia digitálnych zručností bolo odovzdávanie osvedčení o absolvovaní školenia, ktoré získalo
86 úspešných seniorov," uviedol Skyba. pok tur

Autor: TASR
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Výsledkom projektu JDS a MIRRI je 86 digitálnej zručnejších seniorov z TSK  
  19. 7. 2022, 9:30, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Trenčín 19. júla (TASR) – Takmer deväť desiatok seniorov z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) získalo osvedčenie o
absolvovaní školenia digitálnej zručnosti. Informoval o tom predseda trenčianskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS)
Ján Skyba.

S projektom na zdokonalenie digitálnych zručností seniorov prišla JDS v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR. Priestory na projekt poskytla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne, jedno zo
školení sa uskutočnilo aj v Považskej Bystrici.

"Odbornú literatúru poskytol autorský kolektív Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po 15 hodinách vysvetľovania a
oboznamovania sa s počítačom je teraz na senioroch, ako budú nadobudnuté vedomosti rozvíjať a zdokonaľovať. Vyvrcholením školenia
digitálnych zručností bolo odovzdávanie osvedčení o absolvovaní školenia, ktoré získalo 86 úspešných seniorov," uviedol Skyba.

pok tur

Autor: POK
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Stalo sa tak vďaka projektom Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
(MIRRI).

Trenčín 19. júla (TASR) – Takmer deväť desiatok seniorov z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) získalo osvedčenie o
absolvovaní školenia digitálnej zručnosti. Informoval o tom predseda trenčianskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS)
Ján Skyba.

S projektom na zdokonalenie digitálnych zručností seniorov prišla JDS v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie (MIRRI) SR. Priestory na projekt poskytla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne, jedno zo
školení sa uskutočnilo aj v Považskej Bystrici.

"Odbornú literatúru poskytol autorský kolektív Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po 15 hodinách vysvetľovania a
oboznamovania sa s počítačom je teraz na senioroch, ako budú nadobudnuté vedomosti rozvíjať a zdokonaľovať. Vyvrcholením školenia
digitálnych zručností bolo odovzdávanie osvedčení o absolvovaní školenia, ktoré získalo 86 úspešných seniorov," uviedol Skyba.

Autor: TASR
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#ScienceForUkraine – Slovenská vedecká obec pripravená pomôcť ukrajinským vedcom a študentom  
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Žijem vedu

#ScienceForUkraine (Veda pre Ukrajinu) vzniklo ako dobrovoľnícka iniciatíva, ktorej cieľom je pomôcť akademikom utekajúcim pred
vojnou na Ukrajine. Iniciatíva je najviac zastupená v európskych krajinách, ale útočiská akademici nájdu už po celom svete. Katarína
Juríková, koordinátorka #ScienceForUkraine za Slovensko, nám prezradila, aké príležitosti nájdu ukrajinskí akademici na Slovensku.
Nová štipendijná schéma, financovaná z Plánu obnovy a odolnosti Úradu vlády, otvára nové príležitosti nielen pomôcť ukrajinským
akademikom, ale aj slovenskej vede.

Yaryna je PhD študentka architektúry v Kyjive, ktorá robí výskum vertikálnych fariem, a kvôli vojne bola prinútená začať hľadať možnosti
na pokračovanie v PhD štúdiu v zahraničí. Svoje nové pôsobisko – výskumné centrum Beta Technologies v Španielsku, ktoré je
súčasťou Univerzity vo Vic – našla prostredníctvom platformy #ScienceForUkraine . Napriek tomu, že musela čiastočne zmeniť svoj
výskumný odbor a prejsť od architektúry k poľnohospodárskemu dizajnu, prostredníctvom dohody s jej materskou univerzitou v Kyjive má
možnosť oficiálne pokračovať v doktorandskom štúdiu, a hosťujúca univerzita ubytovala aj jej rodinu. Yaryna je tak jednou zo stoviek
vedcov a študentov, ktorí si po úteku z vojnou zasiahnutej Ukrajiny našli nové pracovné alebo študijné miesto prostredníctvom
#ScienceForUkraine .

Začalo to hastagom na Twiteri

Ruská invázia na Ukrajine začala 24. februára 2022, a jej dôsledkom je dnes vyše 5 a pol miliónov utečencov, ktorí opustili krajinu a
zatiaľ zostávajú v zahraničí (zdroj: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov ). Z nich sú tisícky vedcov a študentov – či skôr vedkýň
a študentiek, vzhľadom na brannú povinnosť ukrajinských mužov od 8 do 60 rokov. Pretrvávajúci vojnový konflikt zabraňuje tomu, aby sa
vrátili na domovské inštitúcie, a v krajinách, do ktorých utiekli, potrebujú možnosti pokračovať v štúdiu a výskume.

Iniciatíva #ScienceForUkraine (Veda pre Ukrajinu) vznikla ako dobrovoľnícka aktivita, ktorej cieľom bolo prepojiť vedcov po celom svete,
ktorí kolegom na úteku pred vojnou ponúkajú pracovné pozície a študijné možnosti vo svojich výskumných skupinách, a ukrajinských
akademikov, ktorí o túto pomoc majú záujem. Od 26. februára 2022, kedy vznikla, sa k iniciatíve pridalo viac ako 130 aktívnych
dobrovoľníkov z vyše 30 krajín z celého sveta.

Zatiaľ čo v prvých dňoch vojny bol #ScienceForUkraine najmä hashtag na Twitteri, dnes členovia iniciatívy organizovaní v pracovných
skupinách zbierajú informácie o ponukách práce, študijných programoch a centralizovaných podporných schémach na stránke
scienceforukraine.eu , komunikujú s vedeckými inštitúciami v jednotlivých krajinách, sprostredkúvajú pomoc individuálnym ukrajinským
vedcom a študentom, propagujú pracovné a študijné možnosti prostredníctvom sociálnych sietí a médií a mapujú potreby ukrajinských
vedcov a študentov na úteku.

Vo viacerých krajinách sa dobrovoľníci z iniciatívy #ScienceForUkraine podieľali na tvorbe národnej stratégie pomoci ukrajinským
vedcom a študentom. Doteraz bolo do webovej databázy iniciatívy nahraných viac ako 2600 pracovných ponúk z celého sveta, pričom
mnohé obsahujú viac ako jedno pracovné miesto. Doterajšie aktivity #ScienceForUkraine za prvé tri mesiace existencie iniciatívy sú
zosumarizované v tlačovej správe publikovanej na konci júna 2022.

Akademické inštitúcie na Slovensku promptne zareagovali na vojnu na Ukrajine

Viaceré slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) odpovedali na vojnu na Ukrajine rýchlo a v rámci svojich možností veľmi
aktívne. Technická univerzita v Košiciach a Prešovská univerzita ponúkli univerzitné priestory na ubytovanie utečencov z Ukrajiny, a
poskytovali im základnú pomoc pri ubytovaní. Mnohé slovenské univerzity okamžite po invázii Ruska na Ukrajinu vydali podporné
stanoviská, a poskytli špeciálnu podporu už existujúcim ukrajinským študentom a zamestnancom, vrátane odpustenia školného, podpory
psychológov či poskytnutia ubytovania pre ich rodiny.

V rámci priamej podpory akademikov a študentov utekajúcich pred vojnou zareagovala najrýchlejšie konkrétnou ponukou SAV – už 6.
marca bola zverejnená cielená podporná schéma pre akademikov na úteku z Ukrajiny, ponúkajúca možnosť krátkodobého zamestnania
na SAV spolu s ubytovaním. Od 19. mája 2022 SAV rozšírila túto schému, ktorá teraz umožňuje získanie pracovnej alebo študijnej
pozície na SAV na 36 mesiacov.

Niekoľko výskumných skupín a akademických pracovísk (napr. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Kempelenovho inštitútu
inteligentných technológií, Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavu materiálov a mechaniky
strojov na SAV, Poľnohospodárskej univerzity v Nitre) a súkromných spoločností (napr. DB Biotech, Multiplex DX, SEC Technologies,
Airvolute, MATSUKO) vytvorilo pre ukrajinských akademikov spolu zhruba dvadsať pracovných príležitostí, ktoré propagovali
prostredníctvom databázy #ScienceForUkraine .

https://monitora.sk/
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podobne ako SAV, vytvorili osobitné
grantové schémy pre ukrajinských vedcov na úteku, a VŠVU prijala 22 študentov z partnerskej univerzity v Ľvive.

Zobrané informácie o grantových schémach a študijných príležitostiach publikovali na svojich stránkach Styčná kancelária SR pre
výskum a vývoj v Bruseli ( SLORD ) a vyčerpávajúco najmä Slovenská akademická informačná agentúra ( SAIA ).

Aktivity #ScienceForUkraine na Slovensku partnersky podporili a propagovali SAV, Fulbrightova komisia, Asociácia absolventov
Fulbrightovho programu (SFAA) a SAIA, pričom niekoľko ďalších inštitúcií, vrátane Univerzity Komenského v Bratislave, informovalo o
aktivitách a databáze pracovných príležitostí #ScienceForUkraine na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach.

Nová grantová schéma uľahčí nábor ukrajinských akademikov

19. mája 2022 Úrad vlády SR ohlásil vytvorenie všeobecnej podpornej schémy, financovanej Plánom obnovy a odolnosti, určenej pre
ukrajinských vedcov (a do menšej miery aj pre vedcov z Ruska, Bieloruska a Moldavska) – od doktorandov po vedúcich samostatných
výskumných skupín. Suma vyčlenená na tento podporný program je 15 miliónov eur. Oficiálnym žiadateľom o tento grant je prijímajúca
slovenská univerzita alebo výskumná inštitúcia, a podpora individuálnych vedcov je plánovaná na 48 mesiacov pre PhD študentov a 36
mesiacov pre výskumníkov po doktoráte.

Táto schéma je unikátnou príležitosťou pre slovenské akademické prostredie prejaviť solidaritu s ukrajinskými kolegami, ktorých výskum
bol prerušený alebo zničený v dôsledku ruskej invázie. Navyše, predstavuje aj možnosť trochu občerstviť obsadenie našich vedeckých
ústavov a katedier, na ktoré za normálnych okolností nie je v slovenskom vedeckom dosť peňazí, ani vysoký dopyt výskumníkov zo
zahraničia. Ukrajinskí kolegovia, medzi ktorými sú excelentní vedci, môžu priniesť novú expertízu a nápady, ktoré môžu obohatiť aj vedu
na Slovensku.

Tu je konečne možnosť využiť #ScienceForUkraine aj pre slovenských výskumníkov, ktorí mali doteraz na pomoc ukrajinským kolegom
motiváciu, ale nie finančné možnosti. Prostredníctvom databázy iniciatívy môžu aj slovenskí vedci avizovať voľné pozície vo svojich
pracovných skupinách, s poznámkou, že ide o pozíciu financovanú z tejto grantovej schémy. Táto databáza mala na začiatku júna
takmer 120.000 unikátnych zobrazení, z čoho je 12.000 z Ukrajiny, a má teda veľký potenciál sprostredkovať jednotlivé pracovné ponuky
konkrétnym záujemcom.

Veríme, že existencia tejto grantovej schémy umožní slovenským inštitúciám získať excelentných spolupracovníkov, ktorí takúto
spoluprácu zároveň nevyhnutne potrebujú.

#ScienceForUkraine: webstránka , Twitter: @Sci_for_Ukraine , Facebook @ScienceForUkraine

Slovenská tlačová správa k júnovému reportu “#ScienceForUkraine sumarizuje tri mesiace podpory ukrajinskej akademickej obce.

Autorka : Katarína Juríková, koordinátorka #ScienceForUkraine za Slovensko

Katarína Juríková absolvovala doktorát na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a v súčasnosti
je na post-doktorálnom pobyte na univerzite v talianskom Trente v rámci štipendijnej schémy Marie Sklodowska Curie Actions, kde sa
skúma úlohu telomerických RNA v rakovinových bunkách. K iniciatíve #ScienceForUkraine sa pripojila v marci 2022, s cieľom
sprostredkovať ukrajinským výskumníkom možnosť uplatnenia sa na Slovensku. V rámci #ScienceForUkraine koordinuje komunikáciu so
slovenskými inštitúciami, propagáciu aktivít iniciatívy na Slovensku a sprostredkovanie pomoci jednotlivým vedcom. Kontaktovať ju
môžete na katarina.jurikova@unitn.it .

Autor: Žijem vedu || Žijem vedu
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Ľ. Beňa: Modernizáciu UNLP sme začali na chirurgii  
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Redakcia

Košice, 19. júla 2022 – „Ide to super,“ týmito slovami začalo vedenie I. chirurgickej kliniky ďalší kontrolný deň na jednotke intenzívnej
starostlivosti (JIS), na Tr. SNP. „Každý týždeň máme kontrolný deň a vidíme, ako dobre práce napredujú. Je to po mnohých rokoch
rozsiahla rekonštrukcia celého traktu JIS. Modernizácia sa začala na jar, stavebná firma postupuje podľa plánu, takže začiatkom
septembra by naša nová moderná JIS mohla byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky. Budeme mať nový centrálny pult
aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia,“ hovorí prednosta kliniky
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH.

„Som rád, že modernizáciu našich medicínskych pracovísk začíname práve na chirurgii. Je to mimoriadne dôležité pracovisko, na ktorom
sa ročne realizuje najviac chirurgických výkonov,“ uviedol počas kontrolného dňa riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.,
MPH. „ Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň. A pre zdravotníkov to bude
príjemné pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové múry.“

Súčasťou rekonštrukcie JIS bola nedávno aj montáž novej klimatizačnej jednotky, ktorá pokrýva výmenu a úpravu vzduchu v celom
trakte. Keďže ju vynášal na strechu monobloku nemocnice vrtuľník, túto zmenu si všimli aj okoloidúci a lokálne médiá, ktoré o úspešne
zvládnutej inštalácii klimatizácie na strechu najvyššej budovy v Košiciach informovali.

Splnený sen pre zdravotníkov

Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať moderná JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že
pacient bude mať aj ochorenie COVID-19.

Na moderné pracovisko sa tešia aj sestry a celý zdravotnícky personál. „Je to náš splnený sen, JISka, ktorá bude mať úroveň a perfektné
vybavenie. Máme veľmi šikovný personál, mladý kolektív, aj pre novo prichádzajúce sestry to bude veľká motivácia pracovať na našej
klinike, “ hovoria svorne vedúca sestra kliniky PhDr. Gabriela Kosztyuová a manažérka dennej zmeny Helena Petrášová.

Na klinike, ktorá je výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, nepociťujú nedostatok zdravotníkov, hoci ide o náročné
medicínske pracovisko. „Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých
medikov. Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier, či ďalšieho personálu,“ uzatvára prednosta.

UNLP sa bude uchádzať o financie z Plánu obnovy

Na I. chirurgickej klinike sa najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale aj
multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. UNLP patrí medzi šesť špičkových pracovísk na Slovensku, kde sa prioritne realizujú
transplantácie, pričom nemocnica sa špecializuje práve na transplantácie obličiek.

V poslednom nekovidovom roku 2019 sa ročne zrealizovalo na I. chirurgickej klinike viac než 2700 operácií a hospitalizovaných bolo viac
než 5200 pacientov. Pokiaľ sa na klinike zachová nastavený trend z prvého pol roka 2022, klinika sa tento rok vráti počtom operačných
zákrokov ako aj hospitalizácií na predkovidové obdobie. Za prvých šesť mesiacov sa na klinike zrealizovalo vyše 1420 operácií a
hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov.

„Zintenzívňujeme nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a
spustenie novej magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici,“ dodáva riaditeľ. Ľ Beňa plánuje využiť na modernizáciu UNLP aj financie
z Plánu obnovy a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať už na jeseň.

Zdroj: UNLP Košice, TS

Autor: Redakcia || Redakcia
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UNLP:Modernizácia JIS na chirurgii postupuje podľa plánu,hotová bude v septembri  
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Košice 19. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia traktu jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura
(UNLP) Košice v priestoroch I. chirurgickej kliniky na Triede SNP postupuje podľa plánu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice
Monika Krišková s tým, že moderná JIS by mala byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky začiatkom septembra.
Modernizovať chcú aj ďalšie pracoviská. "Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň.
A pre zdravotníkov to bude príjemné pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové
múry," povedal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa. Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať nová JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich
bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že pacient bude mať aj ochorenie COVID-19. "Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové
vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia," dodal prednosta kliniky Jozef
Radoňak. Na I. chirurgickej klinike najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale
aj multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. Podľa Kriškovej za prvých šesť mesiacov tohto roka zrealizovali vyše 1420 operácií a
hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov. Klinika je zároveň výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) Košice. Nedostatok zdravotníkov nepociťujú. "Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký
záujem zo strany absolventov, mladých medikov. Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier či ďalšieho personálu," doplnil
prednosta. Rekonštrukčné práce spustili na jar, podľa vedenia UNLP ide o začiatok modernizácie medicínskych pracovísk.
"Zintenzívňujeme nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a
spustenie novej magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici," dodal Beňa s tým, že na modernizáciu nemocnice chcú využiť aj financie
z Plánu obnovy a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať na jeseň. UPOZORNENIE:
TASR ponúka k správe zvukový záznam. sem lem
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UNLP:Modernizácia JIS na chirurgii postupuje podľa plánu,hotová bude v septembri  
  19. 7. 2022, 11:27, Zdroj: TASR, Vydavateľ: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v

Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Košice 19. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia traktu jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura
(UNLP) Košice v priestoroch I. chirurgickej kliniky na Triede SNP postupuje podľa plánu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice
Monika Krišková s tým, že moderná JIS by mala byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky začiatkom septembra.
Modernizovať chcú aj ďalšie pracoviská.

"Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň. A pre zdravotníkov to bude príjemné
pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové múry," povedal riaditeľ UNLP Ľuboslav
Beňa.

Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať nová JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že
pacient bude mať aj ochorenie COVID-19. "Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať
náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia," dodal prednosta kliniky Jozef Radoňak.

Na I. chirurgickej klinike najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale aj
multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. Podľa Kriškovej za prvých šesť mesiacov tohto roka zrealizovali vyše 1420 operácií a
hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov.

Klinika je zároveň výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice. Nedostatok zdravotníkov
nepociťujú. "Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých medikov.
Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier či ďalšieho personálu," doplnil prednosta.

Rekonštrukčné práce spustili na jar, podľa vedenia UNLP ide o začiatok modernizácie medicínskych pracovísk. "Zintenzívňujeme
nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a spustenie novej
magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici," dodal Beňa s tým, že na modernizáciu nemocnice chcú využiť aj financie z Plánu obnovy
a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať na jeseň.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

sem lem
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Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať nová JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že
pacient bude mať aj ochorenie COVID-19.

Košice 19. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia traktu jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura
(UNLP) Košice v priestoroch I. chirurgickej kliniky na Triede SNP postupuje podľa plánu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice
Monika Krišková s tým, že moderná JIS by mala byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky začiatkom septembra.
Modernizovať chcú aj ďalšie pracoviská.

"Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň. A pre zdravotníkov to bude príjemné
pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové múry," povedal riaditeľ UNLP Ľuboslav
Beňa.

Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať nová JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že
pacient bude mať aj ochorenie COVID-19. "Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať
náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia," dodal prednosta kliniky Jozef Radoňak.

Na I. chirurgickej klinike najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale aj
multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. Podľa Kriškovej za prvých šesť mesiacov tohto roka zrealizovali vyše 1420 operácií a
hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov.

Klinika je zároveň výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Košice. Nedostatok zdravotníkov
nepociťujú. "Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých medikov.
Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier či ďalšieho personálu," doplnil prednosta.

Rekonštrukčné práce spustili na jar, podľa vedenia UNLP ide o začiatok modernizácie medicínskych pracovísk. "Zintenzívňujeme
nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a spustenie novej
magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici," dodal Beňa s tým, že na modernizáciu nemocnice chcú využiť aj financie z Plánu obnovy
a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať na jeseň.
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Modernizácia medicínskych pracovísk UNLP začína na chirurgii (FOTO)  
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Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice začala s modernizáciou na chirurgii. Podľa informácií, ktoré uviedla hovorkyňa UNLP Monika
Krišková prebiehal aj ďalší kontrolný deň (19. 7.) na intenzívnej starostlivosti (JIS) dobre.

„Každý týždeň máme kontrolný deň a vidíme, ako dobre práce napredujú. Je to po mnohých rokoch rozsiahla rekonštrukcia celého traktu
JIS. Modernizácia sa začala na jar, stavebná firma postupuje podľa plánu, takže začiatkom septembra by naša nová moderná JIS mohla
byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky. Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne
zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia, “ hovorí prednosta kliniky prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.,
MPH.

„Som rád, že modernizáciu našich medicínskych pracovísk začíname práve na chirurgii. Je to mimoriadne dôležité pracovisko, na ktorom
sa ročne realizuje najviac chirurgických výkonov,“ uviedol počas kontrolného dňa riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.,
MPH. „Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň. A pre zdravotníkov to bude
príjemné pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové múry.“

>>>VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII<<<

Súčasťou rekonštrukcie JIS bola nedávno aj montáž novej klimatizačnej jednotky, ktorá pokrýva výmenu a úpravu vzduchu v celom
trakte. „Keďže ju vynášal na strechu monobloku nemocnice vrtuľník, túto zmenu si všimli aj okoloidúci a lokálne médiá, ktoré o úspešne
zvládnutej inštalácii klimatizácie na strechu najvyššej budovy v Košiciach informovali,“ uvádza Krišková.

UNLP

Splnený sen pre zdravotníkov

Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať moderná JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že
pacient bude mať aj ochorenie COVID-19.

Na moderné pracovisko sa tešia aj sestry a celý zdravotnícky personál. „Je to náš splnený sen, JISka, ktorá bude mať úroveň a perfektné
vybavenie. Máme veľmi šikovný personál, mladý kolektív, aj pre novo prichádzajúce sestry to bude veľká motivácia pracovať na našej
klinike,“ uviedli vedúca sestra kliniky PhDr. Gabriela Kosztyuová a manažérka dennej zmeny Helena Petrášová.

Viac: PREHĽAD UDALOSTÍ (19. 7.): Po nočnom útoku na Odesu je zranených šesť ľudí

Na klinike, ktorá je výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, nepociťujú nedostatok zdravotníkov, hoci ide o náročné
medicínske pracovisko. „Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých
medikov. Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier, či ďalšieho personálu,“ uzatvára prednosta.

UNLP sa bude uchádzať o financie z Plánu obnovy

Na I. chirurgickej klinike sa najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale aj
multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. „UNLP patrí medzi šesť špičkových pracovísk na Slovensku, kde sa prioritne realizujú
transplantácie, pričom nemocnica sa špecializuje práve na transplantácie obličiek,“ uviedla hovorkyňa UNLP.

V poslednom nekovidovom roku 2019 sa ročne zrealizovalo na I. chirurgickej klinike viac než 2700 operácií a hospitalizovaných bolo viac
než 5200 pacientov. „Pokiaľ sa na klinike zachová nastavený trend z prvého pol roka 2022, klinika sa tento rok vráti počtom operačných
zákrokov ako aj hospitalizácií na predkovidové obdobie. Za prvých šesť mesiacov sa na klinike zrealizovalo vyše 1420 operácií a
hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov,“ uviedla Krišková.

„Zintenzívňujeme nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a
spustenie novej magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici,“ dodáva riaditeľ. Ľ Beňa plánuje využiť na modernizáciu UNLP aj financie
z Plánu obnovy a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať už na jeseň.

Zdroj: (UNLP)

Autor: Zuzana Lajčiaková
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UNLP:Modernizácia JIS na chirurgii postupuje podľa plánu,hotová bude v septembri  
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Košice 19. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia traktu jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura
(UNLP) Košice v priestoroch I. chirurgickej kliniky na Triede SNP postupuje podľa plánu. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice
Monika Krišková s tým, že moderná JIS by mala byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky začiatkom septembra.
Modernizovať chcú aj ďalšie pracoviská."Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu úroveň.
A pre zdravotníkov to bude príjemné pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len obvodové
múry," povedal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať nová JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich
bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že pacient bude mať aj ochorenie COVID-19. "Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové
vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia," dodal prednosta kliniky Jozef
Radoňak.Na I. chirurgickej klinike najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale
aj multiorgánové odbery či transplantácie obličiek. Podľa Kriškovej za prvých šesť mesiacov tohto roka zrealizovali vyše 1420 operácií a
hospitalizovaných bolo viac než 2600 pacientov.Klinika je zároveň výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika (UPJŠ) Košice. Nedostatok zdravotníkov nepociťujú. "Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký
záujem zo strany absolventov, mladých medikov. Rovnako však nepociťujeme ani nedostatok sestier či ďalšieho personálu," doplnil
prednosta.Rekonštrukčné práce spustili na jar, podľa vedenia UNLP ide o začiatok modernizácie medicínskych pracovísk.
"Zintenzívňujeme nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a
spustenie novej magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici," dodal Beňa s tým, že na modernizáciu nemocnice chcú využiť aj financie
z Plánu obnovy a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť zdravotnícke zariadenia uchádzať na jeseň.
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Modernizácia medicínskych pracovísk UNLP začína na chirurgii  
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Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice začala s modernizáciou na chirurgii. Podľa informácií, ktoré uviedla hovorkyňa UNLP Monika
Krišková prebiehal dnes ďalší kontrolný deň na intenzívnej starostlivosti (JIS).

„Každý týždeň máme kontrolný deň a vidíme, ako dobre práce napredujú. Je to po mnohých rokoch rozsiahla rekonštrukcia celého traktu
JIS. Modernizácia sa začala na jar, stavebná firma postupuje podľa plánu, takže začiatkom septembra by naša nová moderná JIS mohla
byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky. Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne
zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia, “ hovorí prednosta kliniky Jozef Radoňak.

„Som rád, že modernizáciu našich medicínskych pracovísk začíname práve na chirurgii. Je to mimoriadne dôležité pracovisko, na ktorom
sa ročne realizuje najviac chirurgických výkonov,“ uviedol počas kontrolného dňa riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Súčasťou rekonštrukcie JIS bola nedávno aj montáž novej klimatizačnej jednotky, ktorá pokrýva výmenu a úpravu vzduchu v celom
trakte.

„Keďže ju vynášal na strechu monobloku nemocnice vrtuľník, túto zmenu si všimli aj okoloidúci a lokálne médiá, ktoré o úspešne
zvládnutej inštalácii klimatizácie na strechu najvyššej budovy v Košiciach informovali,“ uvádza Krišková.

Splnený sen pre zdravotníkov

Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať moderná JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že
pacient bude mať aj ochorenie COVID-19.Na moderné pracovisko sa tešia aj sestry a celý zdravotnícky personál.

„Je to náš splnený sen, JISka, ktorá bude mať úroveň a perfektné vybavenie. Máme veľmi šikovný personál, mladý kolektív, aj pre novo
prichádzajúce sestry to bude veľká motivácia pracovať na našej klinike,“ uviedli vedúca sestra kliniky Gabriela Kosztyuová a manažérka
dennej zmeny Helena Petrášová.

Pozrite si našu videoreportáž

Na klinike, ktorá je výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, nepociťujú nedostatok zdravotníkov, hoci ide o náročné
medicínske pracovisko.

„Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých medikov. Rovnako však
nepociťujeme ani nedostatok sestier, či ďalšieho personálu,“ uzatvára prednosta.

UNLP sa bude uchádzať o financie z Plánu obnovy

Na I. chirurgickej klinike sa najčastejšie vykonávajú operácie žlčníka, pečene, pankreasu, žalúdka, nadobličiek, operácie čriev, ale aj
multiorgánové odbery či transplantácie obličiek.

„UNLP patrí medzi šesť špičkových pracovísk na Slovensku, kde sa prioritne realizujú transplantácie, pričom nemocnica sa špecializuje
práve na transplantácie obličiek,“ uviedla hovorkyňa UNLP.

V poslednom nekovidovom roku 2019 sa ročne zrealizovalo na I. chirurgickej klinike viac než 2700 operácií a hospitalizovaných bolo viac
než 5200 pacientov.

„Pokiaľ sa na klinike zachová nastavený trend z prvého pol roka 2022, klinika sa tento rok vráti počtom operačných zákrokov ako aj
hospitalizácií na predkovidové obdobie. Za prvých šesť mesiacov sa na klinike zrealizovalo vyše 1420 operácií a hospitalizovaných bolo
viac než 2600 pacientov,“ uviedla Krišková.

„Zintenzívňujeme nastavený trend menších rekonštrukcií a obnovy našich kliník či oddelení. V krátkom čase plánujeme inštaláciu a
spustenie novej magnetickej rezonancie na Rastislavovej ulici,“ dodáva riaditeľ.

Ľ. Beňa plánuje využiť na modernizáciu UNLP aj financie z Plánu obnovy a odolnosti. O finančné prostriedky z neho sa budú môcť
zdravotnícke zariadenia uchádzať už na jeseň.

(16:06, UNLP KE)
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Vynovená JIS na I. chirurgickej klinike UNLP by mala byť v septembri uvedená do prevádzky  
  19. 7. 2022, 17:52, Zdroj: kosiceonline.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: Univerzita Pavla

Jozefa Šafárika v Košiciach
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Košice Spravodajstvo

Stavebné práce napredujú podľa plánu.

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) I. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) na Triede SNP v Košiciach
sa v týchto dňoch rekonštruuje. Stavebné práce podľa prednostu Jozefa Radoňaka napredujú podľa plánu:

„Každý týždeň máme kontrolný deň a vidíme, ako dobre práce napredujú. Je to po mnohých rokoch rozsiahla rekonštrukcia celého traktu
JIS. Modernizácia sa začala na jar, stavebná firma postupuje podľa plánu, takže začiatkom septembra by naša nová moderná JIS mohla
byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky. Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne
zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia.“

„Som rád, že modernizáciu našich medicínskych pracovísk začíname práve na chirurgii. Je to mimoriadne dôležité pracovisko, na ktorom
sa ročne realizuje najviac chirurgických výkonov. Zdravotná starostlivosť o pacientov sa na chirurgii posunie kvalitatívne na oveľa vyššiu
úroveň. A pre zdravotníkov to bude príjemné pracovné prostredie. Z pôvodných starých nevyhovujúcich priestorov JIS ostali totiž len
obvodové múry,“ reagoval riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa.

JIS I. chirurgickej kliniky sa rekonštruuje / UNLP Košice

Projekt zahŕňa aj montáž novej klimatizačnej jednotky, ktorá zabezpečuje výmenu a úpravu vzduchu v celom trakte. Vynovená JIS bude
mať po rekonštrukcii 11 lôžok, pričom jedno z nich bude izolačné aj pre COVID pozitívnych pacientov.

„Je to náš splnený sen, JIS, ktorá bude mať úroveň a perfektné vybavenie. Máme veľmi šikovný personál, mladý kolektív, aj pre
prichádzajúce sestry to bude veľká motivácia pracovať na našej klinike,“ skonštatovala vedúca sestra kliniky Gabriela Kosztyuová a
manažérka dennej zmeny Helena Petrášová.

Radoňak zdôraznil, že klinika, ktorá je zároveň výučbovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, netrpí nedostatkom personálu:

„Chirurgická klinika patrí medzi pracoviská, o ktoré je tradične veľký záujem zo strany absolventov, mladých medikov. Rovnako však
nepociťujeme ani nedostatok sestier či ďalšieho personálu.“
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