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Ministerstvo zdravotníctva mi pripadá 
v posledných dvoch skôr ako nejaká 
agentúra na sny o unitárnom systéme, 
eHealth či o DRG systéme.

MUDr. Viliam Novotný, (SDKÚ-DS) člen parlamentného zdravotníckeho výboru
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Poznámky

Znovuzrodenie LSPP
Ľady sa pohli. Pred rokom rezort zdravotníc-
tva informoval, že plánuje právnu úpravu, súvi-
siacu s výkonom lekárskej služby prvej pomoci 
(LSPP). Ministerstvo uviedlo, že nemalo kom-
pletný zámer vzhľadom na rozdielnosť názo-
rov a požiadaviek zainteresovaných subjektov.

Dnes by mala byť situácia už iná. Lekári opäť 
pozbierali energiu, aby LSPP s kompetentnými 
riešili. Slovenská lekárska komora navrhuje, aby 
sa poskytovala do 22.00 h.

Rezort snahu komory o vyriešenie tohto 
problému víta a projekt si majú jeho odborníci 
preštudovať a následne hľadať konsenzus, kto-
rý má byť v prospech pacienta. Zhrňme si, prečo 
je LSPP začarovaný kruh. Z prieskumu rezortu, 
uskutočneného ešte v roku 2009, vyplynulo, že 
pracovná záťaž medzi 22.00 h a 7.00 h bola prie-
merne traja pacienti na jednu ambulanciu LSPP. 

Pacienti často pohotovosť vyhľadávajú s banalitami. Plat lekárom 
za službu je rôzny, neprekročí však ani 70 eur v hrubom za 15 ho-
dín služby. Po službe musí lekár nastúpiť ráno do svojej ambulancie.

Slovami rakúskeho psychiatra Viktora Frankla – naše správa-
nie nie je určené podmienkami, v ktorých žijeme, ale rozhodnu-
tiami, ktoré urobíme...

Rezort sna-
hu komory 
o vyriešenie 
tohto pro-
blému víta.

Katarína
Šterbová
redaktorka ZdN

Obohraný song
Ešte som nestretol zdravotníka, spokojného 
s každoročným návrhom rozpočtu. Nie je to inak 
ani s návrhom na budúci rok – zdravotníci uni-
sono tvrdia, že návrh rozpočtu pre zdravotníc-
tvo, teda 4,27 mld. eur, je nedostatočný a že sys-
tému hrozí (koľkýkrát už?) kolaps.

Kolaps zdravotníctva proste možný nie je, am-
bulancie či nemocnice svoje dvere a brány pred 
pacientmi nezatvoria. Druhá vec je, že kvalita 
starostlivosti skutočne môže klesať. A to je pre tú 
stále sa zmenšujúcu hŕstku zdravotníkov, ktorí 
napriek všetkému berú svoju prácu ešte stále ako 
poslanie, doslova frustrujúce. Na koho mám byť 
nahnevaný, keď musím dnes pacienta objednať 
na vyšetrenie na február budúceho roka, spýtal 
sa ma, skôr rečnícky, istý ambulantný špecialista.

Ani ja neviem... Na limity a platby zdravot-
ných poisťovní, ktoré majú rok čo rok zisky? Na 

spolitizovaný zdravotnícky systém? Či vari na šarmantnú minister-
ku zdravotníctva a jej štáb úradníkov, alebo na jej menej sympatic-
kého vládneho kolegu financministra? Stavovské komory vidia rok 
čo rok navrhovaný jednoduchý (a pritom nereálny) recept – zvýšiť 
platby za poistencov štátu zo štyroch percent na päť a pol percenta.

Myslím si, že ani nahnevaného lekára a ani jeho nasrdeného pa-
cienta taký vysoký level nezaujíma. Je však nenormálne, že jeden 
z nich chce a nesmie, druhý potrebuje a nemá. Jedným z výsledkov 
je aj to, že lekári i sestry utekajú za hranice, tí preťažení doma star-
nú. A čo pacient? Bude sa mať kde hrať, pardon, liečiť?

Ambulancie 
či nemoc-
nice svoje 
dvere 
a brány pred 
pacientmi 
nezatvoria.

Branislav
Janík

 redaktor ZdN
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Rozvíjajme pozitíva, poučme sa z negatív

Som priaznivec súkrom-
ného vlastníctva, verím 
v silu individuálnej zod-

povednosti, v sebarealizáciu 
slobodných ľudí. Opakovaná 
(zlá) skúsenosť so štátnym či 
s verejným vlastníctvom ma 
v tomto presvedčení utvr-
dzuje.

Obrovská výzva
Na dvadsať rokov odštátňova-
nia slovenského zdravotníc-
tva sa však pozerám aj kritic-
kými očami. V polovici deväť-
desiatych rokov predstavo-
valo odštátnenie ambulancií 
pre lekárov obrovskú výzvu. 
Museli sa stať podnikateľ-
mi. Okrem medicíny sa mu-
seli začať zaoberať činnosťa-
mi, na ktoré im chýbala kva-
lifikácia, a robili pritom, pri-
rodzene, začiatočnícke chy-
by. Rovnako nepripravený na 
nové výzvy bol aj regulátor – 
ministerstvo zdravotníctva 
a ďalšie orgány štátnej správy.

Odštát neniu predchá-
dzal rozpad okresných ús-
tavov národného zdravia. 
Poskytovatelia získali práv-
nu subjektivitu, a tým odštar-
tovala atomizácia zdravotnej 

starostlivosti. Privatizáciou 
sa postupne popretŕhali aj ne-
formálne väzby, ktoré v regi-
ónoch zabezpečovali plynu-
losť a koordináciu starostli-
vosti. Orchester zdravotníc-
kych zariadení prestal byť 
zladený. Jednotliví hráči sle-
dovali vlastné „noty“, vlastný 
záujem. V konečnom dôsledku 
by mala zasiahnuť neviditeľná 
ruka trhu – lenže zdravotníc-
tvo nie je vôbec trhovou služ-
bou, ale nadmieru regulova-
nou. Vývoj u poskytovateľov 
preto reagoval v prvom rade 
na pravidlá nastavené regu-
látorom.

Dobré i zlé skúsenosti
Predovšetkým centrálne sta-
novené platobné mechaniz-
my deformovali prostredie. 
Niektoré disciplíny sa sta-
li lukratívne, iné nie. Sieť sa 
rozšírila o tisícky nových am-
bulancií, ktoré vzápätí doka-
zovali svoju opodstatnenosť. 
Platba za výkon podporovala 
– a dodnes podporuje – výko-
ny na úkor výsledkov. Narušil 
sa tok informácií a zdravot-
nej dokumentácie. Zhoršený 
manažment pacienta sa pre-

javil v horších výsledkoch 
nášho zdravotného systé-
mu. Napriek veľkému objemu 
zdrojov, ktoré doňho nalie-
vame, nedosahujeme zodpo-
vedajúce zdravotné výsledky, 
ani spokojnosť jeho účastní-
kov, teda lekárov, sestier, pa-
cientov.

Tieto negatíva sa však dajú 
riešiť. Nie, nemám na mysli 

návrat do minulosti a zoštát-
nenie súkromných ambulan-
cií do integrovaných centier. 
Odmeňovať lekárov môžeme 
aj za dosiahnutý výsledok, 
nielen za samotný výkon. 
Hoci štátny eHealth zrejme 
tak skoro nebude, riešenia 
elektronizácie zo súkrom-
ného sektora už prinášajú 
funkčné nástroje na efektív-
nu komunikáciu medzi zdra-
votníkmi a koordináciu sta-
rostlivosti. Nezabudnime 
však na pozitíva - súkrom-
ní lekári podnikajú na vlast-
nú zodpovednosť, znáša-
jú osobné reputačné rizi-
ko. Konkurencia súkrom-
ných poskytovateľov vytvo-
rila priestor na vznik špičko-
vých zdravotníckych zariade-
ní. Súkromné zdravotníctvo 
netvorí dlhy a nezaťažuje ve-
rejné financie.

Dvadsať rokov prinieslo 
rôzne skúsenosti. Dobré i zlé. 
Rozhodnutie spred dvadsia-
tich rokov bolo a je správne, 
ak dokážeme dobré skúsenos-
ti rozvíjať a zo zlých sa poučiť.

MUDr. Tomáš Szalay,
HPI

„ 
Orchester 
zdravotníckych 
zariadení prestal byť 
zladený.
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Lepšie ako socík
Rozhodnutie o odštátnení bo-
lo podmienené postupne a krvo-
potne vybojovanou úpravou le-
gislatívy. Naše odchody z býva-
lých okresných ústavov národ-
ného zdravia boli často vníma-
né ako „zrada“, stávali sme sa až 
triednymi nepriateľmi, odchody 
nám dávali administratívni pra-

covníci okresných ústavov poriadne pocítiť. Podobné 
pohľady trvali pomerne dlho aj v administratíve ria-
diacich orgánov zdravotníctva.

Predstavy o tom, do čoho ideme, boli minimálne, 
mali sme skôr ojedinelé informácie zo zahraničia. Dá 
sa parafrázovať vyjadrenie – rozhodne lepšie ako so-
cializmus a okresné ústavy národného zdravia, ale 
horšie, ako sme si to predstavovali. Kladom však bola 
možnosť preukázať schopnosti riadiť si vlastnú prax. 
Pochopiteľne nie pre každého bola myšlienka privátnej 
praxe rovnako príťažlivá. Čas ukázal a potvrdil správ-
nosť rozhodnutia. Istým negatívom pre kolegov, ktorí 
si zvykli na systém riadenia formou príkazov, naria-
dení, bola ich absencia. Prechodom na iný model po-
skytovania zdravotnej starostlivosti sa zmenili vzťa-
hy s pacientmi, interkolegiálne vzťahy, rozpadli sa di-
rektívne riadiace štruktúry, teda stratil sa direktívny 
systém riadenia. Systém riadenia zdravotníctva ne-
bol nahradený vhodnou demokratickou alternatívou 
– v spoločnosti pretrváva neúcta k vzdelaniu, odbor-
nosti, v niektorých prípadoch i ku kvalite práce.Určite 
by som do toho šiel opäť, ale s istotou koncepčných 
riešení.

 Autor je praktický lekár

Názor

Tabu v našich nemocniciach

Na zač iatok ot á zk a. 
Načo platíme zdra-
votné odvody, ak 

pacienta, ktorý odpracoval 
viac ako 40 rokov, po me-
siaci vyháňajú z nemocnice 
s odôvodnením, že im pois-
ťovňa dlhšiu hospitalizáciu 
nepreplatí? Presunuli ho na 
oddelenie dlhodobo chorých 
do iného mesta. Rodinu však 
hneď upozornili, že tam mô-
že byť iba tri týždne, pretože 
dlhší pobyt poisťovňa nepre-
platí. Pacient na Slovensku 
má teda sedem týždňov na 
vyliečenie. Ak sa dovtedy ne-
vylieči, má smolu. Je to neho-
rázne, ak si na druhej strane 
pripomenieme, že poisťovne 
vytvárajú veľké zisky, o veľ-
kých platoch a odmenách 
v nich ani nehovoriac.

Sú otázky útokom?
Ešte donedávna som o de-
kubitoch veľa nevedel. Po 
skúsenostiach s hospitali-
záciou pacienta v poprad-
skej nemocnici a následne 
v Kežmarku som presved-
čený, že touto témou je po-
trebné sa zaoberať a riešiť 
ju. Len jeden prípad, možno 
zo stoviek podobných - to, 
že imobilný pacient v pop-
radskej nemocnici mal de-
kubity na chrbte a na no-
hách, sa rodina dozvedela po 
dvoch týždňoch. Prvýkrát 
to rodine oznámil perso-
nál OAIM s tým, že tak pri-
šiel z interno-metabolické-
ho oddelenia. Keď som ten-
to fakt tam len spomenul, za-

čali sa vyhovárať, že pacient 
k nim už taký prišiel z OAIM. 
Službukonajúca lekárka z in-
terno-metabolického oddele-
nia odmietla na túto tému so 
mnou hovoriť a odkázala ma 
na sestry... Keď som chcel in-
formácie od nich, vždy som 
dostal odpoveď, že majú za-
kázané informovať o zdra-
votnom stave pacienta. Zo 
správania personálu som na-
dobudol podozrenie, že nie-
čo nie je v poriadku, že kaž-
dú otázku týkajúcu sa de-
kubitov, aj dobre myslenú 
s cieľom pomôcť, bral per-
sonál ako útok na ich prácu. 
Podozrivé je, ak návšteva vidí 
niekoľko dní po sebe pacienta 
v rovnakej polohe, ako to bo-
lo na oddelení dlhodobo cho-
rých v Kežmarku. Prvá otáz-
ka, ktorá každému napad-
ne - vedia v nemocnici nie-
čo o polohovaní imobilného 
pacienta?

Pripadá mi to všetko po-
dozrivé. Po otázke riaditeľo-
vi nemocnice v Poprade som 
dostal odpoveď, že pacient 
mal vzhľadom na zdravot-
ný stav vysoké riziko vzniku 
dekubitov a nemocnica uro-
bila všetko na prevenciu ich 
vzniku. Ak to tak bolo, prečo 
sa personál správal tak, ako 
sa správal? Alebo je téma de-
kubitov pre, nielen túto, ne-
mocnicu tabu?

Zodpovední, zobuďte sa
To, že v popradskej nemoc-
nici nie je všetko v poriad-
ku, naznačuje aj fakt, že pri 

presúvaní pacienta z jedné-
ho oddelenia na druhé v rám-
ci nemocnice som dva razy 
hľadal osobné veci pacienta, 
pretože personál toho prav-
depodobne nebol schopný. 
Keď som raz upozornil sestru 
interno-metabolického odde-
lenia na údaje o krvnom tla-
ku (na prístroji bol tlak 190 

a personál pokojný), dostal 
som odpoveď - to si netre-
ba všímať, pretože prístroj je 
zlý. Nie je pacient na inter-
nom-metabolickom oddele-
ní JIS odkázaný na presnosť 
prístrojov, ktoré hneď akus-
ticky upozornia, ak sa nie-
čo deje? 

Úlohou službukonajúceho 
lekára je okrem iného aj rie-
šiť náhle zmeny hospitalizo-
vaných pacientov, na čo pot-
rebuje mať základné infor-
mácie. Zjavne to tak nebolo, 
pretože službukonajúca le-

kárka v dvoch prípadoch ne-
vedela povedať o zdravotnom 
stave pacienta ani slovo. Ako 
by bola schopná riešiť náhlu 
zmenu zdravotného stavu 
pacienta, keď o ňom nevede-
la nič? Zdôrazňujem, že iný 
lekár na oddelení nebol.

Dokedy ešte?
Neviem, ako je to v iných ne-
mocniciach, ale podľa inter-
netových diskusií je stav po-
dobný. V niektorých štátoch 
je percento vzniku dekubitov 
veľmi nízke. Na Slovensku sa 
údajne takáto štatistika ne-
robila, asi vedia prečo. Každý 
bude so mnou súhlasiť, že 
prevencia dekubitov je lacnej-
šia ako ich liečba a následky. 
Som presvedčený, že dekubi-
ty sú za úmrtím mnohých pa-
cientov, ktorí umierajú v bo-
lestiach, hoci majú právo na 
dôstojnú smrť. Dokedy bude 
tento stav trvať? Zobudia sa 
už zodpovední vo vláde, na 
ministerstve zdravotníctva, 
v parlamente, v nemocni-
ciach? Som presvedčený, že 
aj rodiny pacientov by chceli 
tento stav zmeniť, len sa s ni-
mi treba otvorene rozprávať 
a vysvetliť im, ako by moh-
li pomôcť. Nestačí len strčiť 
príbuznému pacienta do ruky 
zoznam osobných a hygienic-
kých vecí, ktoré treba choré-
mu doniesť. Myslím si, že v 21 
storočí by dekubity nemal po-
znať už nik.

Vladimír Hano, 
Poprad

„ 
Som presvedčený, 
že dekubity sú za 
úmrtím mnohých 
pacientov, 
ktorí umierajú 
v bolestiach, hoci 
majú právo na 
dôstojnú smrť. 
Dokedy bude tento 
stav trvať?
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