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V hre sú tri nové nemocnice
Štát okrem UNB analyzuje veľké investície aj v Trnave a Martine

S

lovenské zdravotníctvo čaká veľký stavebný ruch. Po
dlhých desaťročiach by sa
mali stavať až tri moderné štátne nemocnice. Okrem novej UNB
sa hovorí aj o zdravotníckych zariadeniach v Martine a Trnave.
Novú univerzitnú nemocnicu v Martine prezentoval bývalý minister Tomáš Drucker začiatkom tohto roka ako hotovú
vec. Vo februári sľuboval predložiť na rokovaní vlády materiál, ktorý by odobril a podporil tento projekt s tým, že veľkú časť financovania mala úverovo podporiť Európska investičná banka. „Aj keď to znie
neuveriteľne, Martin má šancu mať novú univerzitnú nemocnicu do troch rokov. Mala
by byť v bezprostrednej blízkosti vzdelávacích a výskumných
pracovísk a spĺňať tie najvyššie
svetové štandardy. Nahradí tak
väčšinu súčasných priestorov,“
napísal T. Drucker.

Nehoráznosť
Ohlásiť s veľkou pompou miliónové investície do slovenských nemocníc, ktoré pred
časom začal ešte bývalý minister, je priam nehoráznosť.
Nehovoriac o hygienických
balíčkoch, ktorých zloženie
by malo byť také samozrejmé ako voda vo vodovode.
Iste, lepiť oči ľuďom toaletným papierom nestačí, preto
treba k tomu ohlásiť už pred
rokom veci ohlásené. Len
treba dúfať, že v tomto móde
nebude rezort a najmä premiér pokračovať. Pretože sa
opäť nič neurobí. A hodiny
tikajú...
Katarína Lovasová

editorial

šéfredaktorka ZdN

pl ány
Ak sa štát rozhodne postaviť nové nemocnice
v Bratislave, Trnave
a Martine, bude potrebovať stovky miliónov eur.
Ilustračné foto: dreamstime

Či bude v Martine do troch
rokov stáť nový areál, je dnes
otázne. Táto téma sa na rokovanie vlády v avizovanom termíne nedostala a súčasné vedenie ministerstva je vo vyjadreniach podstatne zdržanlivejšie. Priznáva dlhodobo nevyhovujúce podmienky pre modernú
zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, výskum a vývoj v existujúcej nemocnici. „Nová nemocnica by spĺňala vysoké požiadavky na vzdelávanie, ako aj na
vysokošpecializované pracoviská. Aktuálne je materiál v štádiu rozpracovanosti, MZ SR aktívne na projekte spolupracuje s
Inštitútom finančnej politiky –
Útvar Hodnoty za peniaze MF
SR. Uvádzať termíny stavebných
prác je zatiaľ predčasné aj vzhľadom na to, že im musí predchádzať vypracovanie projektovej
dokumentácie,“ informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.
Pokračovanie na strane 3
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Konferencia

Fungovanie ministerstva
je zvláštne

Nemocnice sa nevyhnú
veľkým zmenám

Šéfka najväčšej komory
u nás s premenovaním
asistentov na praktické
sestry nesúhlasí,
v ministerke oporu pre
sestry nevidí a podľa
nej chýbajúce sestry nie
sú problémom len 2-3
zariadení.
Ešte pred vymenovaním ministerky zdravotníctva sa komora sestier vyjadrovala k tejto zmene na
vedúcej pozícii rezortu negatívne.
Prečo? Zmenilo sa niečo?
Negatívne sme sa vyjadrovali, pretože sme mali možnosť sa s pani ešte vtedajšou
štátnou tajomníčkou stretávať na pracovných rokova-

niach. Nadobudli sme dojem,
že to nie je osoba, ktorá by bola zapálená pre ošetrovateľstvo,
hájila záujmy ošetrovateľstva.
Boli sme veľmi sklamaní, keď
sme sa na pracovných stretnutiach dohodli na konkrétnej
podobe právnej úpravy, a videli sme, v akej podobe nakoniec
táto právna úprava vyšla von.
Sklamaní sme boli z toho, mali sme informácie aj z ministerstva zdravotníctva, že to na
poslednú chvíľu bolo zmenené
práve na príkaz vtedajšej pani štátnej tajomníčky. Bez toho, aby sme boli informovaní.
Legislatívny proces má pravidlá a vždy, keď sa pripraví nejaký návrh, prejde vnútrorezortným pripomienkovým konaním, na ktorom sme sa aj my
zúčastňovali a pripravovali

materiály, a potom ide mimorezortné pripomienkovacie konanie. A práve na mimorezortnom, na základe tlakov rôznych
záujmových skupín, sa urobili
zmeny, o ktorých sme nevedeli. To je neštandardné. Za celý
svoj profesionálny život, ktorý
venujem komore, ktorý venujem legislatíve, je to viac ako 15
rokov, som nezažila takýto postup. Svedčí to o tom, že legislatívne normy neprechádzajú
štandardným spôsobom a vtedajšia pani štátna tajomníčka,
terajšia ministerka, dovolí, aby
vstupovali do materiálu už po
pripomienkovom konaní rôzne
záujmy, o ktorých sme presvedčení, že nie sú na základe odborných názorov, ale na základe osobných záujmov.
Pokračovanie na strane 4
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dchod lekárov či sestier za
lepšími podmienkami do
zahraničia nie je problémom len slovenských nemocníc. Riaditeľ fakultnej nemocnice Landeskrankenhaus v rakúskom Feldkirchu Harald
Maikisch hovorí, že aj tunajších zdravotníkov lákajú podstatne vyššie platy v susednom
Švajčiarsku a Lichtenštajnsku.
Nielen nedostatok zdravotníckeho personálu, ale aj nové
formy poskytovania zdravotnej starostlivosti a nevyhnutné zmeny v zdravotníckych zariadeniach boli témou Prague
International Health Summit,
kde sa odborníci zo siedmich
krajín venovali úlohe nemocníc v 21. storočí.
M U D r. P a v e l H r o b o ň
z Advance Institute tvrdí, že
podľa medzinárodných porovnaní v Česku ani na Slovensku

nie je absolútny nedostatok lekárskeho a sesterského personálu. „My len nemáme dostatok
personálu pre predošlé spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré nevyhovujú ani
z hľadiska súčasných technológií
ani dnešných potrieb pacientov.
A to, čo nás pravdepodobne najskôr donúti ich zmeniť, je práve
nedostatok personálu,“ povedal.

Vyšší plat nestačí
P. Hroboň prezentoval výsledky prieskumu, ktorý realizovali v niekoľkých lekárskych fakultných nemocniciach medzi
mladými lekármi na tému dôvody odchodu do zahraničia. Na
prvom mieste bol lepší systém
postgraduálneho vzdelávania, na
druhom mieste lepšia atmosféra na pracovisku a až na treťom
mieste lepší plat.
Pokračovanie na strane 3
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Ministerstvo hľadá prevádzkovateľov pohotovostí v druhom kole
Uzávierka prihlášok je 1. augusta, ambulancie mali podľa nových pravidiel otvoriť v júli

M

inisterstvo zdravotníctva
(MZ SR) vyhlásilo druhé
kolo výberového konania na vydanie povolenia na
prevádzkovanie 47 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre dospelých a 35 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

Záujemcovia môžu podávať žiadosti do 1. augusta 2018.
Po prvom kole je známych
26 zo 61 organizátorov APS
pre deti a len 28 zo 75 poskytovateľov APS pre dospelých.
Ministerstvo odmieta, že za
týmto nízkym číslom je nezáujem o poskytovanie ambulantnej pohotovosti a argumentuje

„

formálnymi nedostatkami žiadostí.

Vylúčené žiadosti
Napríklad Bratislavský kraj nemá po 1. kole tendra zmluvne zabezpečenú ani jednu pohotovostnú ambulanciu. „Pre
Bratislavský samosprávny kraj
bolo podaných v prvom kole vý-

Vydavateľstvo Mafra Slovakia vydáva aj
tieto odborné medicínske prílohy a tituly:

Všetky žiadosti mali
nedostatky, pre ktoré
museli byť v zmysle
zákona vylúčené.
MZ SR

24. máj 2018
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berových konaní celkovo 8 žiadostí, ale všetky mali formálne
alebo obsahové nedostatky, pre
ktoré museli byť v zmysle zákona vylúčené,“ uviedol komunikačný odbor MZ SR. Zároveň
však rezort pripustil nezáujem
lekárov o pohotovostné ambulancie. „MZ SR očakáva, že
v druhom kole sa prihlásia žia-

datelia o vydanie povolenia aj
na tie body, o ktoré v prvom
kole výberových konaní nebol
prejavený záujem, avšak nie je
možné určiť výsledok dopredu.“
Bez pohotovosti sú okrem
Bratislavy aj dve krajské mestá
– Trnava a Prešov – a množstvo
okresných i malých miest.
Pokračovanie na strane 2
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