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Lucia Barmošová, moderátorka:

Na zvládnutie štvrtej vlny pandémie povoláva ministerstvo zdravotníctva do nemocníc študentov piateho ročníka všeobecného lekárstva
a študentov tretieho ročníka v odbore ošetrovateľstvo.

Ján Mečiar, moderátor:

Pomáhať s pacientmi začnú v našich nemocniciach už od 1. februára. Ministerstvo počíta, že takto zapojených študentov bude viac ako 3
500. Ponúka im 10 eur na hodinu.

Eva Bariová, redaktorka:

Lekárske fakulty zareagovali na výzvu ministerstva zdravotníctva a do nemocníc posielajú svojich študentov.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

Z predbežných odhadov, ktoré sme si vypracovali, nám vyplýva, že na túto pomoc bude k dispozícii alebo by mohlo byť k dispozícii
približne 2 100 študentov medicíny, takisto 1 500 študentov ošetrovateľstva, no a sme v komunikácii aj so strednými zdravotníckymi
školami. Do dnešného dňa sa mohli študenti prihlasovať. Keďže ten termín bol v priebehu dnešného dňa, momentálne ešte
sumarizujeme na ministerstve zdravotníctva čísla, aké je to presné číslo. A pomáhali by v tých činnostiach, kde vedia pomôcť z hľadiska
toho, čo už majú za sebou v zmysle výučby na svojej škole.

Eva Bariová, redaktorka:

Prešovská univerzita študentom ošetrovateľstva ani nedáva na výber. V treťom ročníku je pre študentov klinická prax povinná. Za
normálnych okolností by ale pracovali zadarmo. Teraz za odpracované hodiny dostanú zaplatené.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

10 eur za hodinu a zároveň by sa im to malo započítať aj do študentskej praxe.

Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, dekanka, Fakulta zdravotných odborov Prešovskej univerzity:

"Študenti tretieho ročníka majú absolvovať klinickú prax tak, aby ukončili štúdium. To znamená, že odporučili sme im, viac-menej
povinne, zaregistrovať sa na stránkach MZ SR."

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reagovala na výzvu ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva a
rozhodne sa aktívne pripojí ku zvládaniu ťažkej pandemickej situácie v Slovenskej republike. Študentom uznáme časť praxe, ktorá je
nahraditeľná alebo kompenzovateľná niektorými predmetmi.

Eva Bariová, redaktorka:

Podľa šéfa lekárskych odborov v našich nemocniciach chýba cez 3 000 lekárov a viac ako 10 000 zdravotných sestier.

MUDr. Peter Visolajská, predseda LOZ:

"Pomoc je vítaná, určite. Len potrebujeme pacientom pomôcť odborníkmi. Skúsenými áristami, infektológmi, internistami, pediatrami teraz
hlavne. Máme voľné ventilátory, ale nemá sa kto o nich starať. V mojej nemocnici mali internisti koncom decembra okolo 30 dní
nevyčerpanej dovolenky."

Eva Bariová, redaktorka:

Že situácia v našich nemocniciach je personálne poddimenzovaná, dokazuje aj požiadavka najväčšej nemocnice v Bratislave, ktorá si
žiada študentské posily.

stanovisko UNB:

"V ideálnom prípade by sa nám hodila pomoc približne 100 takýchto pracovných síl."
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Eva Bariová, redaktorka:

Eva Bariová, Televízia JOJ.
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Dáta zbiera 16 európskych krajín.

KOŠICE. Košická Detská fakultná nemocnica (DFN) je jedným z medzinárodných centier na monitorovanie nežiaducich účinkov u detí po
podaní vakcíny proti ochoreniu covid- 19.

Za DFN o tom informovala Jana Holubčíková s tým, že rodičia môžu to, ako ich deti tolerovali podanie vakcíny, hlásiť prostredníctvom
krátkeho elektronického dotazníka.

„Aj rodičia prichádzajúci na očkovanie do našej nemocnice môžu svojimi hláseniami prispieť k tomu, aby boli vakcíny proti ochoreniu
covid-19 pre deti a mládež ešte bezpečnejšie v celosvetovom meradle,“ povedal medicínsky námestník DFN Košice Martin Mráz.

Pripomenul, že na úvodnej štúdii, ktorá viedla k odporúčaniu detských vakcín na bezpečné použitie v pediatrii, sa zúčastnilo viac ako 2
000 participujúcich.

Medzinárodná štúdia

Medzinárodnú vakcinačnú štúdiu Monitorovanie covid-19 vakcín, ktorá prebieha v 16 európskych krajinách, na Slovensku zastrešuje
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa jej dekana Daniela Pellu je jej hlavným cieľom sledovanie nežiaducich účinkov vakcín vo vybraných skupinách populácie.

Európska korešpondentka pre Slovacrin a projektová manažérka štúdie Simona Sonderlichová spresnila, že obzvlášť ich zaujíma
sledovanie nežiaducich reakcií u detí, mladistvých a ľudí s oslabenou imunitou. Získané informácie sa budú následne porovnávať s
informáciami z iných krajín. Štúdiu financuje Európska agentúra pre lieky.

Dobrá tolerancia vakcín

Zber dát je realizovaný prostredníctvom krátkych anonymných elektronických dotazníkov, účasť na štúdii je dobrovoľná.

„Rodičia môžu jednoducho zaregistrovať svoje dieťa do štúdie pomocou QR kódu, ktorý v prípade záujmu dostanú na letáčiku pri
vakcinácii v DFN Košice,“ dodala Sonderlichová. Deťom sa podávajú pediatrické vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioN- Tech.
Adolescenti dostávajú zložením rovnakú vakcínu, no v trojnásobne vyššej dávke.

„Naše doterajšie skúseností ukazujú, že deti a mládež tolerujú tieto vakcíny veľmi dobre,“ skonštatoval Mráz.

Autor: TEXT A FOTO: TASR
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Bol basketbalista, programátor i učiteľ.

Martin Sumo Kočiš a Košická streetbalová liga (10 fotografií)

KOŠICE. Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48).

V bratislavskej nemocnici podľahol covidu-19.

"Správa o úmrtí Martina Kočiša, nášho Suma, ako sme ho volali, zasiahla celú basketbalovú komunitu v Košiciach. Bol to pre nás človek
s veľkým srdcom, ktorý stál pri zrode Košickej streetbalovej ligy od samého počiatku, teda celých 26 sezón. V mene všetkých, ktorí sme
ho poznali, by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," vyjadril sa za účastníkov tradičnej súťaže Dušan Tokarčík.

Basketbalista, programátor, učiteľ

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ.

Po škole sa dal na trénerskú a rozhodcovskú kariéru.

Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias.

((piano))

Pôsobil ako asistent trénera žiačok v klube VSS Košice, jeho najväčším úspechom bolo 5. miesto v dorasteneckej lige a titul majstra
Slovenska starších mini.

Vyštudoval fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach, odbor kybernetika a umelá inteligencia.

Pracoval v súkromnej spoločnosti ako programátor pre U. S. Steel Košice.

Neskôr pôsobil aj ako učiteľ informatiky na katedre kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity Košice, na Gymnáziu M. R.
Štefánika i na ďalších školách.

Za svoj najväčší programátorský úspech považoval informačný systém handlingových operácií košického letiska.

Naposledy pracoval v Bratislave.

Košická streetbalová liga (7 fotografií) Bol dušou streetbalovej ligy

Založiť Košickú streetbalovú ligu sa Martin Kočiš rozhodol ako 21-ročný spolu s kamarátom, spoluhráčom a trénerom Štefanom
Daduľákom.

„Inšpirovalo nás veľké podujatie v Košiciach na Námestí osloboditeľov,“ zaspomínal si na začiatky novej súťaže v rozhovore pre Korzár v
roku 2020.

„Rozhodli sme sa urobiť niečo podobné, ale vo formáte ligy. Preto sme oslovili v lete oddychujúcich basketbalistov. A podarilo sa. Dnes
sme už štandardnou súčasťou športového kalendára v Košiciach, dobrou prípravou pre vrcholových basketbalistov, ale aj príjemným
súťažným rozptýlením pre amatérov.“

Pritom po nultom ročníku mal ešte dilemu, či sa oplatí robiť ligu v Košiciach.

„Ale vždy to boli hráči, ktorí chceli hrať, a tak sa nám to podarilo dotiahnuť až do štvrťstoročnice,“ povedal pred 25. ročníkom. Vlani sa
odohrala už 26. sezóna.

Občianske združenie Košická streetbalová liga ako hlavný organizátor bolo registrované v júni 2002.

„Liga sa hrala najprv systémom jedno družstvo - vlastné ihrisko. Hralo sa napríklad na ulici Cottbuskej, Bernolákovej a Jenisejskej,
zápasy sa uskutočnili takmer všade po celom meste. Finále sa konalo na ulici Milosrdenstva. V roku 2011 sme museli zmeniť ihrisko,
pretože mnohé sú zničené a nevyhovujú zápasovým podmienkam. Vďaka podpore mestskej časti Košice - Nad jazerom a Správe
mestskej zelene je posledné roky naše domovské ihrisko na Amurskej ulici.“

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/677797733/f7453632a86691edc0f5?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2NDU5NDIzMDYsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6Njc3Nzk3NzMzLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.JwcY-z9hJGY4vkZ_CvCRcgA0Ybu4Xn2lgGGsN28EKJA
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22829479/zomrel-znamy-kosican-dlhorocny-prezident-oblubeneho-sportoveho-podujatia.html


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

Zo začiatku bola liga prínosom hlavne pre mladých hráčov, pomáhala im v raste.

„Príkladom je napríklad Richard Körner, ktorý začínal hrať ligu v mladom veku a dnes je jedným z najlepších basketbalistov Slovenska.
Spomeniem aj ďalšie mená ako Emil Drábik, Alexander Lutter, Jozef Verešpej, Peter Lechman, Branislav Járay, dlhoroční extraligisti, z
tých mladších Dávid Matys, Filip Duda, Erik Mišinský, Adam Monček a Enriko Kerbes. Ďalšou skupinou boli hráči, ktorí už hrali extraligu a
reprezentovali Slovensko. Patria medzi nich Richard Leško, Richard Mišinský, Michal Baťka alebo Róbert Nuber. Prvé ročníky ligu hralo
aj známe športové trio bratov Jankovičovcov a dvojica bratov Zabavníkovcov. Ligu si zahrali aj ženy. Medzi najznámejšie patrili Jana
Stantienová a Jana Kováčová (Vacková), bývalé extraligistky, či Denisa Domiterová, dnes žijúca v USA, ktorá je držiteľkou rekordu v
počte trojbodových košov v jednom zápase, dala ich 33," bilancoval Martin Sumo Kočiš úspešné a obľúbené podujatie, ktoré vytvoril.

V Košickej streetbalovej lige si každý rok zahrá okolo 70 až 80 basketbalistov.

„Jadro je rovnaké, asi 60 hráčov, nováčikov je vždy päť až desať. Liga je však dnes určite iná ako kedysi. Omladzuje sa, láka aj nových
hráčov. Na začiatku ju hrali starší basketbalisti a amatéri, nadšenci z ulíc. Keďže v Košiciach bola extraliga s kopou košických hráčov, tí v
lete ligu považovali za prípravu a zdokonaľovanie sa. Na začiatku vyčnievali len dve družstvá, dnes je to vyrovnané od prvého po
posledné družstvo. Víťazstiev o viac ako 50 bodov je menej, na začiatku boli takéto zápasy bežné. Finálový turnaj je dnes výkladnou
skriňou ligy a nikto dopredu netuší, kto ho vyhrá,“ povedal nám známy Košičan, ktorý býval na sídlisku Furča.

https://player.vimeo.com/video/8014765?h=a0477f05b6

Autor: Jaroslav Vrábel
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S nástupom študentov do nemocníc sa počíta od 1. februára 2022 a finančné ohodnotenie bude vo výške 10 eur za hodinu.

V súvislosti s nástupom štvrtej vlny pandémie spustilo ministerstvo zdravotníctva „nábor” študentov piateho ročníka všeobecného
lekárstva a druhého ročníka ošetrovateľstva.

S nástupom študentov do nemocníc sa počíta od 1. februára 2022 a počet miest v zdravotníckych zariadeniach je obmedzený (bude
závislý od lokálnych potrieb). Finančné ohodnotenie bude vo výške 10 eur za hodinu.

Špeciálna stránka

Výzvu už zverejnila aj Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na svojom profile na sociálnej sieti.

„Vážení študenti, obraciame sa na vás s ohľadom na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR o zapojenie študentov vyšších ročníkov do
poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s nástupom 4. vlny pandémie ochorenia
Covid-19,” uviedla fakulta na svojom profile.

Ako ďalej pokračovala, „prosíme študentov 5. ročníka Všeobecného lekárstva (iba v slovenskom jazyku) a 2. ročníka ŠP Ošetrovateľstvo,
ktorí majú záujem pomôcť rezortu zdravotníctva a spĺňajú podmienku zaočkovanosti, aby sa prihlásili do štvrtka 27. januára elektronicky
prostredníctvom špeciálnej webovej stránky. ”

Prihlásiť sa treba do 12-tej hodiny a vybraní študenti budú pôsobiť v mieste svojho bydliska.

Požiadavky

Vykonávať budú zdravotnú alebo ošetrovateľskú činnosť, pričom táto práca bude honorovaná a odpracované hodiny budú súčasne
započítané do absolvovania praktickej výučby (pre piaty ročník Všeobecného lekárstva prednostne v rámci blokovej výučby z predmetov
infektológia a interná medicína).

Ako spresnila fakulta na svojom profile na sociálnej sieti, ministerstvo zdravotníctva sa pripravuje na veľký nápor pacientov v súvislosti s
variantom omikron.

Požiadavka na študentov vychádza zmysle plnenia Uznesenia vlády SR č. 789/2021 z 22. decembra 2021 k návrhu na vytvorenie
núdzových zdravotníckych zariadení v čase humanitárnej katastrofy v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v
nadväznosti na pracovné rokovanie 12. januára 2022.

Miesto pôsobenia budú triážne stany, mobilné interné ambulancie, mobilné oddelenia a reprofilizovaný lôžkový fond pri vybraných
zdravotníckych zariadeniach.

„Študent môže poskytovať zdravotnú/ošetrovateľskú činnosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a
praktickým zručnostiam nadobudnutým teoretickou a praktickou výučbou pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka určeného
poskytovateľom,“ vysvetlila Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zaočkovanosť

Požiadavky na zaočkovanosť študentov:

kompletne očkovaní 2 dávkami a podaná 3. posilňujúca dávka

kompletne očkovaní 2 dávkami a prekonané ochorenie Covid-19 (prekonanie ochorenia nie staršie ako 90 dní)

v prípade chýbajúcej 3. dávky vakcíny študent označí požiadavku na očkovanie v rámci prihlasovania sa a očkovanie mu zabezpečí
poskytovateľ ZS.

Vybraných študentov bude kontaktovať personál nemocnice. Zdravotnícke zariadenie uzatvorí so študentom zmluvu o pracovnoprávnom
vzťahu. Finančné ohodnotenie bude vo výške 10 eur za hodinu.

Testovanie študentov na ochorenie Covid-19 a ochranné pracovné pomôcky zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Autor: red
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Od roku 2007 sa na Slovensku periodicky organizuje národný prieskum manažmentu pacientov s infarktom myokardu. Tento register
organizuje Slovenská kardiologická spoločnosť pod názvom SLOvenský register Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS).

V roku 2021 bola uzavretá analýza manažmentu pacientov s akútnym infarktom myokardu (STEMI) v roku 2021, konkrétne z obdobia
október až november, teda z obdobia vrcholiacej druhej vlny pandémie COVID-19. Do prieskumu sa zapojilo 36 slovenských nemocníc a
všetkých 7 slovenských kardiocentier.

Manažment STEMI

Napriek mnohým komentárom o krízovej situácii slovenského zdravotníctva je potrebné konštatovať, že starostlivosť o akútnych
kardiologických pacientov je v posledných rokoch na veľmi vysokej, medzinárodnej úrovni.

O to viac bolo zaujímavé sledovať dosah druhej vlny pandémie COVID-19 na manažment týchto pacientov, keďže logicky sa dali
očakávať zhoršené parametre, a to predovšetkým v dôsledku zhoršenia časových intervalov emergentnej liečby pri týchto stavoch.

Interakcia s manažmentom STEMI teoreticky prebiehala na úrovni pacientov aj na úrovni zdravotníckeho systému.

Kampaň „zostaňte doma“ mohla spôsobovať dlhšie váhanie pacientov pred výzvou zdravotníckeho systému. Zložky záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) boli preťažené nadpočetnými výjazdmi, používaním ochranných pomôcok (OOP) a redukciou personálu.

Nemocničné zariadenia popri zníženej personálnej kapacite mali sťažené podmienky pre potrebu triáže, testovania pacientov, nutnosťou
používania ochranných pomôcok (OOP) a vykonávaním nadštandardných dezinfekčných postupov.

Toto všetko predstavovalo potenciálny negatívny dosah na celkový ischemický interval pacientov so STEMI.

Analýza

Analýza registra SLOVAKS v časopise Cardiology Letters v týchto dňoch dokumentovala skutočnosť, že v čase druhej vlny pandémie
COVID-19, v rozpore s laickým očakávaním, nedošlo k významnému nárastu počtu infarktov (STEMI) ani k zníženiu priemerného veku
týchto pacientov.

Významne vzrástol počet pacientov liečených pomocou pPKI (primárna koronárna intervencia), čo je najmodernejšia liečba infarktu
vôbec, ktorú môžu vykonávať iba špecializované kardiocentrá (graf č. 1). Priemerný vek našich pacientov s infarktom myokardu STEMI
bol v roku 2020 63,7(±12) rokov.

V roku 2022 významne vzrástla schopnosť posádok zdravotnej záchrannej služby (ZZS) urobiť na EKG správnu diagnózu infarktu STEMI
priamo v teréne a zabezpečiť tzv. primárny transport pacientov z terénu rovno do špecializovaných centier s cieľom zákroku pPKI. (graf č.
2)

Vzhľadom na okolnosti pandémie COVID-19 bol očakávaný významný negatívny dosah na celkový ischemický interval (t. j. interval od
vzniku príznakov infarktu po otvorenie upchatej koronárnej tepny technikou pPKI) u pacientov so STEMI. Tento interval sa síce opticky
predĺžil, avšak jeho nárast nedosiahol štatistickú významnosť (nárast z 235 min na 260 min, p=0,122).

V rokoch 2020 – 2021 bola v rutinnej praxi záchranárov a v špecializovaných kardiocentrách, ako aj v neurocentrách rutinne využívaná
telemedicína a komunikačná technológia STEMI, ktorá umožňovala okamžitú konzultáciu EKG medzi posádkami ZZS v teréne a
kardiológmi v PKI centrách.

Počas druhej vlny pandémie COVID-19 technológia STEMI zabezpečovala aj včasné varovanie personálu PKI centier pred transportom
pacienta s podozrením na infekciu COVID-19 (graf č. 3).

Hospitalizačná letalita STEMI v roku 2020 opäť poklesla – na 4,5 % (graf č. 4).

Autori analýzy v závere článku konštatujú, že aktuálne trendy v manažmente infarktu STEMI na Slovensku sú charakterizované
nadštandardnou dostupnosťou záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a vysokou dostupnosťou invazívneho manažmentu aj modernej
medikamentóznej liečby.

Rezervy
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Všetkých sedem slovenských špecializovaných kardiocentier v roku 2020 pracovalo v režime 24/7 a vykonávalo vysoké počty výkonov s
vynikajúcou organizáciou práce pri emergentnom zabezpečení STEMI pacientov. Pandémia COVID-19 nemala zásadný vplyv na
manažment pacientov s akútnym infarktom STEMI.

Očakávané predĺženie celkového ischemického intervalu v čase pandémie COVID-19 nebolo signifikantné a pravdepodobne bolo
kompenzované rutinným využívaním telemedicíny, ktorá záchranárom v teréne umožnila okamžitú konzultáciu EKG s kardiológmi v PKI
centrách.

Napriek týmto priaznivým trendom autori konštatujú, že zdravotnícky systém SR stále vykazuje rezervy v časovom manažmente intervalu
od EKG diagnózy po príjem do PKI centra, ktorý je možné skrátiť ďalším vzdelávaním záchranárov v EKG diagnostike STEMI,
využívaním moderných technických možností konzultácie a prenosu EKG od záchranára do rúk špecialistu-kardiológa, a tým aj ďalšou
elimináciou nežiaducich, tzv. sekundárnych trasportov STEMI.

Veľká časť zákrokov pPKI je vykonávaná mimo odporúčaného časového limitu, v prednemocničnej fáze neopodstatnene vymizlo
používanie trombolytickej liečby STEMI.

Zdroj:

Manažment infarktu myokardu na Slovensku v čase pandémie COVID-19 v roku 2020. Aktuálna analýza registra SLOVAKS. Studenčan
M., Hricák V., Hudec M., Kovář F., Hlivák P., Hatala R., Goncalvesová E., Cardiology letters 2021, (30), 5-6, doi:
10.4149/Cardiol_2021_5_6_3

Doc.MUDr.Martin Studenčan, PhD. Slovenská kardiologická spoločnosť, Predseda Pracovnej skupiny pre Akútnu kardiológiu do r.2021
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice

Autor: Martin Studenčan
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Lucia Barmošová, moderátorka:

Na zvládnutie štvrtej vlny pandémie povoláva ministerstvo zdravotníctva do nemocníc študentov piateho ročníka všeobecného lekárstva
a študentov tretieho ročníka v odbore ošetrovateľstvo.

Ján Mečiar, moderátor:

Pomáhať s pacientmi začnú v našich nemocniciach už od 1. februára. Ministerstvo počíta, že takto zapojených študentov bude viac ako 3
500. Ponúka im 10 eur na hodinu.

Eva Bariová, redaktorka:

Lekárske fakulty zareagovali na výzvu ministerstva zdravotníctva a do nemocníc posielajú svojich študentov.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

Z predbežných odhadov, ktoré sme si vypracovali, nám vyplýva, že na túto pomoc bude k dispozícii alebo by mohlo byť k dispozícii
približne 2 100 študentov medicíny, takisto 1 500 študentov ošetrovateľstva, no a sme v komunikácii aj so strednými zdravotníckymi
školami. Do dnešného dňa sa mohli študenti prihlasovať. Keďže ten termín bol v priebehu dnešného dňa, momentálne ešte
sumarizujeme na ministerstve zdravotníctva čísla, aké je to presné číslo. A pomáhali by v tých činnostiach, kde vedia pomôcť z hľadiska
toho, čo už majú za sebou v zmysle výučby na svojej škole.

Eva Bariová, redaktorka:

Prešovská univerzita študentom ošetrovateľstva ani nedáva na výber. V treťom ročníku je pre študentov klinická prax povinná. Za
normálnych okolností by ale pracovali zadarmo. Teraz za odpracované hodiny dostanú zaplatené.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

10 eur za hodinu a zároveň by sa im to malo započítať aj do študentskej praxe.

Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, dekanka, Fakulta zdravotných odborov Prešovskej univerzity:

"Študenti tretieho ročníka majú absolvovať klinickú prax tak, aby ukončili štúdium. To znamená, že odporučili sme im, viac-menej
povinne, zaregistrovať sa na stránkach MZ SR."

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach reagovala na výzvu ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva a
rozhodne sa aktívne pripojí ku zvládaniu ťažkej pandemickej situácie v Slovenskej republike. Študentom uznáme časť praxe, ktorá je
nahraditeľná alebo kompenzovateľná niektorými predmetmi.

Eva Bariová, redaktorka:

Podľa šéfa lekárskych odborov v našich nemocniciach chýba cez 3 000 lekárov a viac ako 10 000 zdravotných sestier.

MUDr. Peter Visolajská, predseda LOZ:

"Pomoc je vítaná, určite. Len potrebujeme pacientom pomôcť odborníkmi. Skúsenými áristami, infektológmi, internistami, pediatrami teraz
hlavne. Máme voľné ventilátory, ale nemá sa kto o nich starať. V mojej nemocnici mali internisti koncom decembra okolo 30 dní
nevyčerpanej dovolenky."

Eva Bariová, redaktorka:

Že situácia v našich nemocniciach je personálne poddimenzovaná, dokazuje aj požiadavka najväčšej nemocnice v Bratislave, ktorá si
žiada študentské posily.

stanovisko UNB:

"V ideálnom prípade by sa nám hodila pomoc približne 100 takýchto pracovných síl."
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Eva Bariová, redaktorka:

Eva Bariová, Televízia JOJ.
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Dáta zbiera 16 európskych krajín.

KOŠICE. Košická Detská fakultná nemocnica (DFN) je jedným z medzinárodných centier na monitorovanie nežiaducich účinkov u detí po
podaní vakcíny proti ochoreniu covid- 19.

Za DFN o tom informovala Jana Holubčíková s tým, že rodičia môžu to, ako ich deti tolerovali podanie vakcíny, hlásiť prostredníctvom
krátkeho elektronického dotazníka.

„Aj rodičia prichádzajúci na očkovanie do našej nemocnice môžu svojimi hláseniami prispieť k tomu, aby boli vakcíny proti ochoreniu
covid-19 pre deti a mládež ešte bezpečnejšie v celosvetovom meradle,“ povedal medicínsky námestník DFN Košice Martin Mráz.

Pripomenul, že na úvodnej štúdii, ktorá viedla k odporúčaniu detských vakcín na bezpečné použitie v pediatrii, sa zúčastnilo viac ako 2
000 participujúcich.

Medzinárodná štúdia

Medzinárodnú vakcinačnú štúdiu Monitorovanie covid-19 vakcín, ktorá prebieha v 16 európskych krajinách, na Slovensku zastrešuje
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Podľa jej dekana Daniela Pellu je jej hlavným cieľom sledovanie nežiaducich účinkov vakcín vo vybraných skupinách populácie.

Európska korešpondentka pre Slovacrin a projektová manažérka štúdie Simona Sonderlichová spresnila, že obzvlášť ich zaujíma
sledovanie nežiaducich reakcií u detí, mladistvých a ľudí s oslabenou imunitou. Získané informácie sa budú následne porovnávať s
informáciami z iných krajín. Štúdiu financuje Európska agentúra pre lieky.

Dobrá tolerancia vakcín

Zber dát je realizovaný prostredníctvom krátkych anonymných elektronických dotazníkov, účasť na štúdii je dobrovoľná.

„Rodičia môžu jednoducho zaregistrovať svoje dieťa do štúdie pomocou QR kódu, ktorý v prípade záujmu dostanú na letáčiku pri
vakcinácii v DFN Košice,“ dodala Sonderlichová. Deťom sa podávajú pediatrické vakcíny Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioN- Tech.
Adolescenti dostávajú zložením rovnakú vakcínu, no v trojnásobne vyššej dávke.

„Naše doterajšie skúseností ukazujú, že deti a mládež tolerujú tieto vakcíny veľmi dobre,“ skonštatoval Mráz.

Autor: TEXT A FOTO: TASR
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Od roku 2007 sa na Slovensku periodicky organizuje národný prieskum manažmentu pacientov s infarktom myokardu. Tento register
organizuje Slovenská kardiologická spoločnosť pod názvom SLOvenský register Akútnych Koronárnych Syndrómov (SLOVAKS).

V roku 2021 bola uzavretá analýza manažmentu pacientov s akútnym infarktom myokardu (STEMI) v roku 2021, konkrétne z obdobia
október až november, teda z obdobia vrcholiacej druhej vlny pandémie COVID-19. Do prieskumu sa zapojilo 36 slovenských nemocníc a
všetkých 7 slovenských kardiocentier.

Manažment STEMI

Napriek mnohým komentárom o krízovej situácii slovenského zdravotníctva je potrebné konštatovať, že starostlivosť o akútnych
kardiologických pacientov je v posledných rokoch na veľmi vysokej, medzinárodnej úrovni.

O to viac bolo zaujímavé sledovať dosah druhej vlny pandémie COVID-19 na manažment týchto pacientov, keďže logicky sa dali
očakávať zhoršené parametre, a to predovšetkým v dôsledku zhoršenia časových intervalov emergentnej liečby pri týchto stavoch.

Interakcia s manažmentom STEMI teoreticky prebiehala na úrovni pacientov aj na úrovni zdravotníckeho systému.

Kampaň „zostaňte doma“ mohla spôsobovať dlhšie váhanie pacientov pred výzvou zdravotníckeho systému. Zložky záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) boli preťažené nadpočetnými výjazdmi, používaním ochranných pomôcok (OOP) a redukciou personálu.

Nemocničné zariadenia popri zníženej personálnej kapacite mali sťažené podmienky pre potrebu triáže, testovania pacientov, nutnosťou
používania ochranných pomôcok (OOP) a vykonávaním nadštandardných dezinfekčných postupov.

Toto všetko predstavovalo potenciálny negatívny dosah na celkový ischemický interval pacientov so STEMI.

Analýza

Analýza registra SLOVAKS v časopise Cardiology Letters v týchto dňoch dokumentovala skutočnosť, že v čase druhej vlny pandémie
COVID-19, v rozpore s laickým očakávaním, nedošlo k významnému nárastu počtu infarktov (STEMI) ani k zníženiu priemerného veku
týchto pacientov.

Významne vzrástol počet pacientov liečených pomocou pPKI (primárna koronárna intervencia), čo je najmodernejšia liečba infarktu
vôbec, ktorú môžu vykonávať iba špecializované kardiocentrá (graf č. 1). Priemerný vek našich pacientov s infarktom myokardu STEMI
bol v roku 2020 63,7(±12) rokov.

V roku 2022 významne vzrástla schopnosť posádok zdravotnej záchrannej služby (ZZS) urobiť na EKG správnu diagnózu infarktu STEMI
priamo v teréne a zabezpečiť tzv. primárny transport pacientov z terénu rovno do špecializovaných centier s cieľom zákroku pPKI. (graf č.
2)

Vzhľadom na okolnosti pandémie COVID-19 bol očakávaný významný negatívny dosah na celkový ischemický interval (t. j. interval od
vzniku príznakov infarktu po otvorenie upchatej koronárnej tepny technikou pPKI) u pacientov so STEMI. Tento interval sa síce opticky
predĺžil, avšak jeho nárast nedosiahol štatistickú významnosť (nárast z 235 min na 260 min, p=0,122).

V rokoch 2020 – 2021 bola v rutinnej praxi záchranárov a v špecializovaných kardiocentrách, ako aj v neurocentrách rutinne využívaná
telemedicína a komunikačná technológia STEMI, ktorá umožňovala okamžitú konzultáciu EKG medzi posádkami ZZS v teréne a
kardiológmi v PKI centrách.

Počas druhej vlny pandémie COVID-19 technológia STEMI zabezpečovala aj včasné varovanie personálu PKI centier pred transportom
pacienta s podozrením na infekciu COVID-19 (graf č. 3).

Hospitalizačná letalita STEMI v roku 2020 opäť poklesla – na 4,5 % (graf č. 4).

Autori analýzy v závere článku konštatujú, že aktuálne trendy v manažmente infarktu STEMI na Slovensku sú charakterizované
nadštandardnou dostupnosťou záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a vysokou dostupnosťou invazívneho manažmentu aj modernej
medikamentóznej liečby.

Rezervy
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Všetkých sedem slovenských špecializovaných kardiocentier v roku 2020 pracovalo v režime 24/7 a vykonávalo vysoké počty výkonov s
vynikajúcou organizáciou práce pri emergentnom zabezpečení STEMI pacientov. Pandémia COVID-19 nemala zásadný vplyv na
manažment pacientov s akútnym infarktom STEMI.

Očakávané predĺženie celkového ischemického intervalu v čase pandémie COVID-19 nebolo signifikantné a pravdepodobne bolo
kompenzované rutinným využívaním telemedicíny, ktorá záchranárom v teréne umožnila okamžitú konzultáciu EKG s kardiológmi v PKI
centrách.

Napriek týmto priaznivým trendom autori konštatujú, že zdravotnícky systém SR stále vykazuje rezervy v časovom manažmente intervalu
od EKG diagnózy po príjem do PKI centra, ktorý je možné skrátiť ďalším vzdelávaním záchranárov v EKG diagnostike STEMI,
využívaním moderných technických možností konzultácie a prenosu EKG od záchranára do rúk špecialistu-kardiológa, a tým aj ďalšou
elimináciou nežiaducich, tzv. sekundárnych trasportov STEMI.

Veľká časť zákrokov pPKI je vykonávaná mimo odporúčaného časového limitu, v prednemocničnej fáze neopodstatnene vymizlo
používanie trombolytickej liečby STEMI.

Zdroj:

Manažment infarktu myokardu na Slovensku v čase pandémie COVID-19 v roku 2020. Aktuálna analýza registra SLOVAKS. Studenčan
M., Hricák V., Hudec M., Kovář F., Hlivák P., Hatala R., Goncalvesová E., Cardiology letters 2021, (30), 5-6, doi:
10.4149/Cardiol_2021_5_6_3

Doc.MUDr.Martin Studenčan, PhD. Slovenská kardiologická spoločnosť, Predseda Pracovnej skupiny pre Akútnu kardiológiu do r.2021
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice

Autor: Martin Studenčan
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Bol basketbalista, programátor i učiteľ.

Martin Sumo Kočiš a Košická streetbalová liga (10 fotografií)

KOŠICE. Prišla ďalšia smutná správa. Zomrel zakladateľ a dlhoročný prezident Košickej streetbalovej ligy Martin Kočiš († 48).

V bratislavskej nemocnici podľahol covidu-19.

"Správa o úmrtí Martina Kočiša, nášho Suma, ako sme ho volali, zasiahla celú basketbalovú komunitu v Košiciach. Bol to pre nás človek
s veľkým srdcom, ktorý stál pri zrode Košickej streetbalovej ligy od samého počiatku, teda celých 26 sezón. V mene všetkých, ktorí sme
ho poznali, by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," vyjadril sa za účastníkov tradičnej súťaže Dušan Tokarčík.

Basketbalista, programátor, učiteľ

Martin Kočiš začínal s basketbalom v druholigovom klube Slávia UPJŠ Košice, ktorý bol predchodcom BK Tydam UPJŠ.

Po škole sa dal na trénerskú a rozhodcovskú kariéru.

Prezývka Sumo mu ostala ešte z hráčskych čias.

((piano))

Pôsobil ako asistent trénera žiačok v klube VSS Košice, jeho najväčším úspechom bolo 5. miesto v dorasteneckej lige a titul majstra
Slovenska starších mini.

Vyštudoval fakultu elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach, odbor kybernetika a umelá inteligencia.

Pracoval v súkromnej spoločnosti ako programátor pre U. S. Steel Košice.

Neskôr pôsobil aj ako učiteľ informatiky na katedre kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity Košice, na Gymnáziu M. R.
Štefánika i na ďalších školách.

Za svoj najväčší programátorský úspech považoval informačný systém handlingových operácií košického letiska.

Naposledy pracoval v Bratislave.

Košická streetbalová liga (7 fotografií) Bol dušou streetbalovej ligy

Založiť Košickú streetbalovú ligu sa Martin Kočiš rozhodol ako 21-ročný spolu s kamarátom, spoluhráčom a trénerom Štefanom
Daduľákom.

„Inšpirovalo nás veľké podujatie v Košiciach na Námestí osloboditeľov,“ zaspomínal si na začiatky novej súťaže v rozhovore pre Korzár v
roku 2020.

„Rozhodli sme sa urobiť niečo podobné, ale vo formáte ligy. Preto sme oslovili v lete oddychujúcich basketbalistov. A podarilo sa. Dnes
sme už štandardnou súčasťou športového kalendára v Košiciach, dobrou prípravou pre vrcholových basketbalistov, ale aj príjemným
súťažným rozptýlením pre amatérov.“

Pritom po nultom ročníku mal ešte dilemu, či sa oplatí robiť ligu v Košiciach.

„Ale vždy to boli hráči, ktorí chceli hrať, a tak sa nám to podarilo dotiahnuť až do štvrťstoročnice,“ povedal pred 25. ročníkom. Vlani sa
odohrala už 26. sezóna.

Občianske združenie Košická streetbalová liga ako hlavný organizátor bolo registrované v júni 2002.

„Liga sa hrala najprv systémom jedno družstvo - vlastné ihrisko. Hralo sa napríklad na ulici Cottbuskej, Bernolákovej a Jenisejskej,
zápasy sa uskutočnili takmer všade po celom meste. Finále sa konalo na ulici Milosrdenstva. V roku 2011 sme museli zmeniť ihrisko,
pretože mnohé sú zničené a nevyhovujú zápasovým podmienkam. Vďaka podpore mestskej časti Košice - Nad jazerom a Správe
mestskej zelene je posledné roky naše domovské ihrisko na Amurskej ulici.“
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Zo začiatku bola liga prínosom hlavne pre mladých hráčov, pomáhala im v raste.

„Príkladom je napríklad Richard Körner, ktorý začínal hrať ligu v mladom veku a dnes je jedným z najlepších basketbalistov Slovenska.
Spomeniem aj ďalšie mená ako Emil Drábik, Alexander Lutter, Jozef Verešpej, Peter Lechman, Branislav Járay, dlhoroční extraligisti, z
tých mladších Dávid Matys, Filip Duda, Erik Mišinský, Adam Monček a Enriko Kerbes. Ďalšou skupinou boli hráči, ktorí už hrali extraligu a
reprezentovali Slovensko. Patria medzi nich Richard Leško, Richard Mišinský, Michal Baťka alebo Róbert Nuber. Prvé ročníky ligu hralo
aj známe športové trio bratov Jankovičovcov a dvojica bratov Zabavníkovcov. Ligu si zahrali aj ženy. Medzi najznámejšie patrili Jana
Stantienová a Jana Kováčová (Vacková), bývalé extraligistky, či Denisa Domiterová, dnes žijúca v USA, ktorá je držiteľkou rekordu v
počte trojbodových košov v jednom zápase, dala ich 33," bilancoval Martin Sumo Kočiš úspešné a obľúbené podujatie, ktoré vytvoril.

V Košickej streetbalovej lige si každý rok zahrá okolo 70 až 80 basketbalistov.

„Jadro je rovnaké, asi 60 hráčov, nováčikov je vždy päť až desať. Liga je však dnes určite iná ako kedysi. Omladzuje sa, láka aj nových
hráčov. Na začiatku ju hrali starší basketbalisti a amatéri, nadšenci z ulíc. Keďže v Košiciach bola extraliga s kopou košických hráčov, tí v
lete ligu považovali za prípravu a zdokonaľovanie sa. Na začiatku vyčnievali len dve družstvá, dnes je to vyrovnané od prvého po
posledné družstvo. Víťazstiev o viac ako 50 bodov je menej, na začiatku boli takéto zápasy bežné. Finálový turnaj je dnes výkladnou
skriňou ligy a nikto dopredu netuší, kto ho vyhrá,“ povedal nám známy Košičan, ktorý býval na sídlisku Furča.

https://player.vimeo.com/video/8014765?h=a0477f05b6

Autor: Jaroslav Vrábel
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