Oznámenie !!!
V zmysle Uznesenia vlády č. 587 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. bol dňom 1.
októbra 2020 na obdobie 45 dní vyhlásený na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorého čas
trvania bol v súlade s uvedeným ústavným zákonom zmenený na 90 dní uznesením vlády č. 718 a ktorého čas
trvania bol následne predĺžený uznesením vlády č. 807 na 40 dní na postihnutom území Slovenskej republiky,
ktorým je územie celej Slovenskej republiky. Ešte na základe uznesenia vlády č. 587 Vláda Slovenskej republiky
schválila nariadenie č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie. Cieľom týchto
opatrení podľa § 3 je zabezpečiť v krízovej situácii aj organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia zameranú najmä na
reprofílizáciu lôžkového fondu Slovenskej republiky a vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a to v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v regióne. V súvislosti so
šírením ochorenia COVID-19 ako štatutárny orgán zdravotníckeho zariadenia oznamujem nasledovné:

Ministerstvo zdravotníctva SR určilo Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš ako
subjekt hospodárskej mobilizácie a zároveň prikázalo nasledovný rozsah opatrení hospodárskej
mobilizácie:
a) poskytovať v lôžkovej časti ústavného zdravotného zariadenia subjektu hospodárskej mobilizácie
výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť s poukazom na ustanovenie § 2ôl ods. 3 zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich sôl poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) neaplikovať písm. a) tohto príkazu na pacientov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v
príčinnej súvislosti s liečbou onkologického ochorenia alebo pacientom, ktorým sa poskytuje
dialyzačná alebo biologická liečba,
c) preplánovať pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť v ústavnej forme, ktorá
sa mala poskytnúť v období odo dňa doručenia tohto príkazu do 31. 01. 2021 na neskorší termín; to
neplatí pre pacientov definovaných v písm. b) tohto príkazu,
d) vyčleniť minimálne 30 % z celkového počtu lôžok s prívodom kyslíka pre pacientov, u ktorých je
možné predpokladať pozitivitu na ochorenie COV1D-19 (suspektní pacienti) alebo pre pacientov,
ktorí boli na ochorenie COVID-19 pozitívne diagnostikovaní.
e) vyčleniť maximálnu kapacitu lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie pre pacientov u ktorých
je možné predpokladať pozitivitu na ochorenie COVID-19) (suspektní pacienti) alebo pre pacientov,
ktorí boli na ochorenie COVID-19 pozitívne diagnostikovaní a súčasne poskytovať zdravotnú
starostlivosť takýmto pacientom a zároveň zachovať a naďalej poskytovať neodkladnú zdravotnú
starostlivosť na lôžkach s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie pacientom negatívnym na ochorenie
COV1D-19.
f) za účelom plnenia opatrení definovaných v písm. d) a e) realizovať aj drobné stavebné úpravy,
ktorými subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečí odčlenenie infekčnej a neinfekčnej časti
oddelenia, ak je takáto úprava vzhľadom na prevádzkové priestory subjektu hospodárskej mobilizácie
nutná a účelná, za súčasného dodržania zásad efektívnosti a hospodárnosti,
g) pravidelne zasielať požadované údaje pre Národné centrum zdravotníckych informácií v
požadovanom členení,
h) spracúvať a predkladať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky požiadavky na
osobné ochranné pracovné prostriedky, viesť o nich prehľad a zabezpečovať odber liekov
a zdravotníckych pomôcok v požadovanej štruktúre,
i) zobrať na vedomie kontrolnú činnosť, odborné a metodické usmerňovanie subjektu
hospodárskej mobilizácie pri plnení opatrení v čase štátom vyhlásenej krízovej situácie
bude vykonávať Samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva Banskobystrického
kraja.

Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení
vykonávaných v období krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.
Hospodárska mobilizácia slúži na:
a) zaistenie ochrany základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
b) realizáciu prípravy štátu na obranu,
c) riešenie krízových situácií a na zmiernenie ich následkov prostredníctvom opatrení hospodárskej
mobilizácie.
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú
životne dôležité tovary a služby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na
zabezpečenie činnosti ústredných orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia, informačných a spravodajských služieb, ako aj
subjektov hospodárskej mobilizácie.
Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné
právnické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, a fyzické osoby.
Upozorňujem všetkých zamestnancov zdravotníckeho zariadenia, na ktorých sa vzťahuje
povinnosť výkonu zdravotnej starostlivosti, na možné dôsledky porušenia pracovnej povinnosti, a
to najmä nie však výlučne, v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Na povinnosti fyzických osôb pri plnení pracovnej povinnosti a povinnosti určených
subjektov neupravené v tomto oznámení sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. a zákona
č. 387/2002 Z. z. .
Tieto Oparenia sú jedným z dôležitých nástrojov na ochranu života a zdravia osôb v súvislosti so
šírením ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Z
dôvodu poznatkov z iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej
pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID- 19 u veľkého počtu obyvateľov,
najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k
takýmto opatreniam, ktoré zabezpečia výkon a realizáciu pracovnej povinnosti zamestnancov
zamestnaných u určených subjektoch, ktorí sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom
zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.
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