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SMER - SD: Strana SMER - SD plní svoje sľuby- zdvojnásobujeme Vianočný príspevok.
Maximálny vianočný príspevok bude tento rok 200 eur a rozšíri sa aj okruh jeho poberateľov,
a to posunutím hranice nároku z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom
hospodárstve na 65 %. Pomôže to väčšiemu počtu ľudí vo vianočnom období, ktoré so sebou
prináša vyššiu finančnú záťaž. Naši dôchodcovia si takéto prilepšenie rozhodne zaslúžia.
Maximálny vianočný príspevok bude tento rok 200€ a rozšíri sa aj okruh jeho poberateľov, a
to posunutím hranice nároku na 658,50€. Dávku by malo získať približne o 52-tisíc ľudí viac,
celkovo v roku 2019 asi 1 276 000 dôchodcov.
Poslanec NR SR Luboš Blaha vydáva na Facebooku video seriál o firme ESET: ,,V druhej
časti seriálu o ESET-e približujem, koľko peňazí investovali vlastníci tejto firmy do
slovenských politikov a médií. Vytvorili si politické liberálne impérium, vďaka ktorému chcú
prevziať moc. Vlastnia viacero strán a politikov, čo z nich robí typických oligarchov. Vďaka
svojim prachom ovládli prezidentský úrad, ovládli hlavné mesto a chcú ovládnuť aj vládu a
parlament.“
https://www.facebook.com/LBlaha/videos/1224033924416149/
https://www.facebook.com/LBlaha/videos/361793674437301/

Vláda SR
Premiér Peter Pellegrini: Na konci týždňa som sa mal možnosť zúčastniť na dvoch
medzinárodných podujatiach, ktoré mali pre mňa istú politickú symboliku.
Bruselské rokovanie jasne ukázalo dobrú vôľu EÚ pomôcť Británii vyjsť zo slepej uličky, v
ktorej uviazla po referende. Posledný októbrový deň vytvára dostatočný časový priestor na to,
aby sa britské politické elity vyrovnali s témou, ktorú im pripravili domáci populisti.
Samozrejme, za podmienky, že zorganizujú voľby do Európskeho parlamentu a počas ich
členstva v EÚ nebudú prijímať iniciatívy, ktoré by paralyzovali naše rozhodovanie. Priebeh
rokovania odhalil už istú únavu z tejto témy na oboch stranách, ale stále držíme pri živote šancu,
aby odchod Británie zo spoločenstva niesol čo najmenšie negatívne dosahy na život občanov.
V kontexte politickej symboliky diametrálne odlišná atmosféra vládla na stretnutí v Dubrovníku
za účasti šestnástich európskych krajín s Čínou. Tu sme hovorili o ekonomickej budúcnosti o
možnostiach dostať sa na obrovský čínsky trh, ktorý má obrovský potenciál pre pôsobenie
slovenských firiem. Som veľmi rád, že sa už ukazujú prvé výsledky, čoho dôkazom je
podpísanie zmluvy s čínskou stranou o dodávke slovenských mliečnych výrobkov. A môžeme
pripraviť celý rad ďalších spoločných projektov, ktoré budú výhodné pre obe krajiny.
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1924941-zodpovednost-musi-byt-zakladom-politiky

Privolať pomoc je odteraz jednoduchšie. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby SR pripravilo a uviedlo do praxe novú mobilnú aplikáciu 155.sk. Aplikácia dokáže
lokalizovať miesto, kde sa nachádza volajúci a pre nepočujúcich ponúka možnosť zaslať
núdzovú správu. Aplikácia je bezplatná a funguje pre celé územie SR.
Aplikácia 155.sk pomôže v prípadoch, keď sa volajúci napríklad zraní v neznámom teréne či
dopravnej nehode a nedokáže presne určiť, kde je, prípadne nemôže kvôli zdravotnému
hendikepu rozprávať, alebo nepočuje. Je to užitočná pomôcka, ktorá môže zachrániť zdravie
a život. Stačí podržať ikonu tlačidla po dobu štyroch sekúnd a aplikácia spojí volajúceho
s operátorom tiesňovej linky 155. Ten zároveň dostane v dátovej vete informácie o zdravotnom
stave volajúceho a súradnice miesta, kde sa nachádza. „Je to významná pomôcka na záchranu
života pre ľudí, ktorí sa ocitnú bezprostredne v jeho ohrození. Stlačením jedného tlačidla si
privolajú pomoc, spoja sa s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a následne
posádka záchrannej zdravotnej služby je k nim okamžite na ceste,“ uviedla ministerka
zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
„Pre operátorov tiesňovej linky 155 je hlavným benefitom to, že aplikácia je priamo prepojená
so systémom, v ktorom pracujú. Operátor tak má potrebné informácie o pacientovi vopred, vidí
ich a vie s nimi pracovať.“ povedal riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
SR Juraj Hrehorčák.
Aplikáciu je možné stiahnuť do dotykového telefónu na Google Play a AppStore. Ihneď po
stiahnutí je potrebné zadať telefónne číslo a potvrdiť aktivačný kód, ktorý je doručený v SMS.
Na to, aby aplikácia splnila účel, je nutné povoliť prístup k polohe GPS, SMS a internetu a
detailne vyplniť profil užívateľa s údajmi o zdravotnom stave. Operátor tiesňovej linky 155 tak
dostane potrebné informácie, ak je volajúci napríklad cukrovkár, alergik, prípadne trpí
vysokým krvným tlakom a pomôžu mu pri zhodnotení aktuálneho zdravotného stavu a vyslaní
záchranárov. Pri stiahnutí aplikácie je dôležité ďalej vyplniť údaje o kontaktnej osobe. Blízki
volajúceho tak dostanú mailovú informáciu o tom, že kontaktoval tiesňovú linku 155.
Aplikácia 155.sk podporuje aj možnosť priamo volať Horskú záchrannú službu, v tomto
prípade však tiesňová linka 155 kontaktovaná nie je. Obsahuje manuál prvej pomoci, zoznam
nemocníc a ďalšie čísla tiesňových liniek na území SR s možnosťou okamžitého spojenia.
Generálnym partnerom novej mobilnej aplikácie je Všeobecná zdravotná poisťovňa.„Produkt
155.sk má veľa spoločného s SOS kartou prvej pomoci, ktorú už využívajú poistenci VšZP.
Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že podávanie kubánskeho lieku bolo od začiatku
pod odbornou supervíziou aj kubánskych lekárov, mnohým pacientom pri liečbe
diabetickej nohy výrazne pomohol a zachránil ich pred amputáciou. Čo sa týka
podozrenia v jednom prípade na súvislosť s onkologickým ochorením, ministerstvo
zdravotníctva po obdržaní podnetu okamžite konalo a liečbu pozastavilo.
„Akonáhle sme sa dozvedeli o podozrení, že sa vyskytol možný nežiaduci účinok v súvislostí
s podávaním lieku Heberprot-P, okamžite sme konali, zvolala som ihneď poradu s vedením
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcie farmácie a liekovej politiky ako aj právneho
oddelenia a poprosila som Štátny ústav pre kontrolu liečiv o spoluprácu pri preverení podnetu
a okamžite sme pozastavili jeho podávanie,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea
Kalavská.
Ministerstvo zdravotníctva následne o uvedenom kroku informovalo Štátny ústav pre kontrolu
liečiv. „Zdôrazňujem, že ide o podozrenie v jednom prípade, nie je dokázaná kauzálna
súvislosť,“ povedala riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Prebieha vyhodnocovanie, pričom ministerstvo zdravotníctva je aktuálne informované, že
v súvislosti s týmto liekom sa v minulosti žiadna takáto súvislosť nevyskytla.
„Uvedený liek bol od začiatku podávaný za dodržania prísnych pravidiel, prvé mesiace priamo
pod supervíziou kubánskych lekárov. Mnohým pacientom pomohol, a preto bol aj na Slovensko
dovezený – s tým najlepším úmyslom, pomôcť pacientom pri liečbe diabetickej nohy a zabrániť
prípadným amputáciám,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Na Slovensku bolo doteraz uvedeným liekom odliečených 104 pacientov, pričom každý z nich
bol poučený o rizikách a prínosoch tejto liečby a podpísal dokument o informovanom súhlase.
Klinické štúdie pri uvádzaní lieku na Slovensko v tom čase ukázali pozitívny efekt u viac ako
130-tisíc pacientov vo svete. Lekári na Slovensku doteraz u pacientov počas liečby
nezaznamenali žiadne závažné komplikácie. Konštatujú, že liek zaberá tak pri liečbe hlbokých
rán, ako aj pri hojení po amputácii končatiny.
Heberprot je prístupný pre pacientov v 68mich krajinách sveta a má za sebou úspešné výsledky.
Ministerstvo zdravotníctva jeho podávanie od začiatku monitorovalo. Rezort od jeho uvedenia
zriadil technickú komisiu, ktorá dvakrát do roka vyhodnocovala výsledky liečby, poverený
človek zároveň raz za kvartál vyhodnocoval výsledky. Vo väčšine prípadov sme zaznamenali
zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Čo sa týka negatív, išlo len o štandardné nezávažné
účinky popísané v príbalovom letáku.
Poznámka:
Čo sa týka dovozu uvedeného lieku, je súčasťou deblokácie kubánskeho dlhu voči SR
a samotná deblokácia podlieha režimu nezverejňovania v zmysle zákona o ochrane
utajovaných skutočností ( č. 215/2004 Z. z.). Ide o medzivládne zmluvy, pričom MZ SR
postupuje v súlade s príslušnou legislatívou a rešpektuje zákon. Viac informácií preto nie je
možné poskytnúť.
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dnes na svojom zasadnutí schválila Akčné
plány rozvoja okresov Michalovce a Stropkov. V oboch sa okresy zameriavajú hlavne na
vytvorenie nových pracovných miest a na zlepšenie podmienok života svojich obyvateľov.
Okres Michalovce sa vo svojom akčnom pláne sústredí predovšetkým na ekonomický rozvoj
a zamestnanosť. Tiež chce rozvíjať cestovný ruch, obnovovať obce, prioritou je tiež kvalita
životného prostredia a rozvoj ľudských zdrojov. Opatrenia si okres rozvrhol na tri roky, počas
ktorých chce vytvoriť 824 nových pracovných miest do roku 2022.
Akčný plán okresu Stropkov je rozdelený na niekoľko prioritných oblastí. Okres plánuje
rozvíjať ekonomiku a inovácie, ako aj ľudské zdroje. Primárnym cieľom je však zlepšovať
podmienky pre život svojich obyvateľov. V priebehu piatich rokov by malo v okrese vzniknúť
261 nových pracovných miest.
Oba Akčné plány najskôr schválili výbory v okresoch, až tak sa dostali na zasadnutie rady.
Následne sa nimi bude zaoberať Vláda SR a po schválení kabinetom sa začnú pripravovať
zmluvy na poskytnutie regionálneho príspevku.

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská podpísala revíziu úhrad, tak ako to robí
každé tri mesiace. Tento krok zabezpečí pacientom dostupnú liečbu a zároveň udrží
efektívne nakladanie s financiami. V systéme sa vďaka revízii úhrad usporí približne 35
mil. eur.
„Vždy prihliadame v prvom rade na pacienta a tak to bolo aj tentokrát. Najdôležitejší pre
pacientov je fakt, že tento proces v žiadnom prípade neovplyvní ich liečbu. Lieky v úhradovej
skupine sú navzájom zameniteľné,“ zdôrazňuje ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
Princípom revízie úhrad liekov bolo vytvorenie úhradových skupín, kde lieky v úhradovej
skupine sú navzájom nahraditeľné s tým, že jeden liek v úhradovej skupine musí byť bez
doplatku alebo s minimálnym doplatkom pacienta. Úhradové skupiny umožňujú flexibilitu pri
eliminovaní sociálnych dopadov na doplatky pacientov.
„Tento proces sa v žiadnom prípade nedotkne pacienta. Ušetrené zdroje investujeme do ďalších
oblastí v zdravotníctve, kde ich pacienti najviac potrebujú. Napríklad do modernizácie
nemocníc, nákupu prístrojovej techniky či inovatívnej liečby. Chcem však zdôrazniť, že
zefektívnenie nakladania s finančnými prostriedkami v zdravotníctve realizujeme tak, aby sa na
úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky," povedala šéfka rezortu zdravotníctva A.
Kalavská.
Medzinárodná výmena skúseností pri implementácii Agendy 2030 pre udržateľný
rozvoj nadnárodnej a regionálnej úrovni bola jednou z tém, o ktorých diskutoval
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v rumunskej
Bukurešti. Na konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa koná v rámci rumunského
predsedníctva v Rade EÚ, priblížil slovenské skúsenosti s implementáciou Agendy 2030
pre trvalo udržateľný rozvoj.
„V súčasnosti dokončujeme Dlhodobú stratégiu rozvoja do roku 2030, ktorá bude našim
hlavným nástrojom na implementáciu cieľov Agendy 2030. Minulý rok sme zverejnili prvý
Národný investičný plán Slovenska, ktorý vytvoril prepojenia medzi prioritnými investičnými
projektmi a konkrétnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja,“ povedal R. Raši s tým, že pri
vytváraní stratégií netreba zabúdať na zapájanie samospráv, keďže ciele trvalo udržateľného
rozvoja budú implementované na lokálnej úrovni.
Podľa vicepremiéra je tiež potrebná zmena myslenia v spoločnosti. „Téma Agendy 2030 musí
rezonovať naprieč všetkými generáciami, ale na realizácii trvalo udržateľného rozvoja musíme
zvýšiť najmä účasť mládeže - našich budúcich lídrov. Mladí ľudia nemôžu zostať mimo tejto
témy, dotýka sa kvality ich budúceho života,“ povedal Richard Raši.
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Sociálne siete

