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Vtipné
(6. apríla 2018, ZdN, MUDr. Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva)
6. apríl 2018 - Začnem vtipom: Nová pani ministerka vyhlásila, že chce pokračovať v
reformách svojho predchodcu. Koniec vtipu.
Tomáš Drucker je asi naozaj univerzálny génius, dokázal sa z karotíd prepracovať až k
likvidácii policajného prezidenta, čo má za domácu úlohu číslo jeden. Asi jedinú, čo aj splní.
Treba mu držať palce, aby nebol iba bábkovým manažérom. K tým reformám, ktoré urobil, asi
nemá veľký význam sa vyjadrovať. Problémom bolo, že vznikali podľa hesla „odvolávam, čo
som odvolal“. Čo sa týka kvality, jeden jednoduchý príklad. Ministerstvo zdravotníctva vydalo
Vestník číslo 48-55 z roku 28. 12. 2017. Vo vestníkoch vychádzajú usmernenia, čo je v súlade
so zákonom 400/2015, tento zákon rieši silu právnych dokumentov.
Aj keď vestníky nie sú zákony, majú pre podriadené organizácie charakter záväzného
usmernenia. Vo vestníku je viac zaujímavostí, hodných ducha karpatského génia. I keď bol
vydaný koncom decembra, napríklad časť týkajúca sa Univerzitnej nemocnice Bratislava platí
od začiatku decembra. Ako sa o tom úbohá nemocnica má dozadu dozvedieť, vestník nerieši.
Obsah by bol celkom dôležitý, rieši procesy fungovania jednotlivých kliník, alebo inak
povedané, vzťahy medzi zdravotníckym pracoviskom a školou. Zaujímavé je definovanie
povinností primára, vrchnej stery a prednostu, ale aj napríklad obsadzovania týchto funkcií
výberovým konaním.
Je opísaný spôsob výberového konania, odborné predpoklady na tieto funkcie, vzťahy medzi
školskými pracovníkmi a nemocnicou, všetko veľmi dôležité veci. Primár a vrchná sestra
majú byť každé štyri roky podrobení novému výberovému konaniu, prednosta každých päť
rokov. Prečo nie, je to tak trocha nemecký vysokoškolský model, keď človek, ktorý graduje na
nejakej katedre, nemôže tejto katedre, ani v budúcnosti, nikdy šéfovať. Asistenti v Nemecku
môžu byť na katedre maximálne dvakrát po päť rokov, a potom si musia hľadať inú štáciu.
Problémom je, aby sa človek vôbec dopátral k tejto informácii, potrebuje prelúskať
legislatívne zmrzačený text. Napríklad odvolávaním sa na predchádzajúce časti viet v iných
odsekoch a podobne. Aj krížovka sa dá ľahšie vylúštiť.
Iným problémom je nedokonalý obsah, spomínajú sa klinické pracoviská a oddelenia SVaLZ,
ale o tom, ako má byť riešený systém nemocničných špecializovaných ambulancií v
Univerzitnej nemocnici, ani slovo. Spomína sa iba lekárska fakulta, ale v Bratislave sú aj
kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na ňu akoby tento vestník nestačil, inak by
nebolo možné, aby napríklad v rozpore so VII. časťou prebehol opakovaný konkurz na
prednostu Očnej kliniky, bez čo len jedného očného lekára v komisii a dokonca bez toho, aby
bol nejaký záznam z tohto výberu.
Nestačí, že SZÚ vznikla pokútnym spôsobom, že široko-ďaleko je to jediná štátna vysoká
škola, ktorej narábanie so štátnymi prostriedkami je legendárne, potrebuje táto škola ešte aj
manipulovať výberové konanie? A to je iba jeden príklad z množstva úspechov Druckerových
reforiem. Ďalší vtip. Richard Raši je novým vicepremiérom pre investície. Ešte šťastie, že z
Pavla Pašku nespravili guvernérom Národnej banky.
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Odbory a vláda o platoch na TA3
05/04/2018 ODBORY V MÉDIÁCH
V štúdiu televízie TA3 Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ, Branislav Ondruš (SmerSD), štátny tajomník MPSVaR.
Monika Uhlerová: „Určite politické turbulencie a politická situácia predchádzajúcich dní a
týždňov nie sú dostatočným ospravedlnením na to, že vláda mešká s predložením týchto
tabuliek, a že nesplnila záväzok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú
správu. A to z toho dôvodu, že tento problém nie je starý niekoľko týždňov alebo niekoľko
mesiacov, tento problém je starý niekoľko rokov a niekoľko rokov na ňom pracujeme. Takže
ospravedlnenie niekoľkých týždňov, ktoré sa tu teda diali v politickej sfére a v politickom
svete, určite nie je dostatočným argumentom preto, prečo vláda s týmto záväzkom mešká.
Zároveň nová vláda prevzala všetky záväzky predchádzajúcej vlády bez toho, aby vôbec
potrebovala niekoľko dní, tých takých tradičných sto dní na, na zabehnutie. Potvrdila to už aj
tým, že predložila to isté programové vyhlásenie, ktoré bolo predložené v roku 2016
predchádzajúcou vládou. No a čo sa týka finančného balíka, áno, je to veľký objem peňazí,
ale taktiež to nie je nová informácia a nová skutočnosť. Je to skutočnosť, s ktorou pracujeme
už niekoľko rokov, o ktorej sme diskutovali aj s predchádzajúcou vládou niekoľko rokov, a
dokonca sme boli ochotní akceptovať aj riešenie tohto problému v istých finančných etapách,
práve vzhľadom na, na ten obrovský finančný balík. Takže či už financie alebo politická
situácia predchádzajúcich dní určite nie je dostatočným ospravedlnením toho, že vláda s
týmto záväzkom mešká.“
Môžete si diskusiu pozrieť na webovej stránke:
http://kozsr.sk/2018/04/05/odbory-a-vlada-o-platoch/.
Nasledovník M. Bela?
(6. apríla 2018, Jana Andelová, ZdN)
6. apríl 2018 - Naoko naplnené zmeny v politickom dianí zasiahli aj zdravotníctvo
Šéf rezortu zmenil svoje pôsobenie. Krízový „menedžer“ pôsobil zo začiatku aj v IT sfére,
potom priniesol rozruch na pošte, vďaka čomu pošty zasiahol čerstvý a nový nádych života.
Môžeme si tak na pošte kúpiť pastelky, aviváž…, ale v roku 2018 tam nemôžeme platiť
kartou.
Potom prišla výzva na realizáciu zmien v zdravotníctve. Po jeho nástupe rezort naozaj zažil
mexickú vlnu. Ale aktérov vlny postupne ubúdalo, ľudí, ktorým nestačili len medové motúzy
pod nosom. V hodnotení by sa azda našli aj plusy, ale na druhej strane napríklad zdravotníkov
stále máme nedostatok, máme skrivodlivosť zasahujúcu pacientov atď. Ale dopracovali sme
sa napríklad k „toaleťákom“ zo sociálneho balíčka, kým si na izbe sami spôsobíme dekubity...
A teraz budeme môcť sledovať, čo prinesie ako orgán.
Chrumkavé vyjadrenie o zotrvaní, o pocite zodpovednosti k rezortu, o neúteku od
rozrobených vecí fanúšikov dostalo do varu ťuťu-muťu, cmuk-cmuk. A potom tresk! Deň na
to ešte chrumkavejšie vyznanie, ktoré však nespustilo vlnu aspoň akej-takej kritiky z odchodu.
Čo už. Ako hovorieva klasik – „Kocky sú hodené“. Uvidíme, ako sa s problémami popasuje
nová ministerka. Jej predchodca nastavil vysokú latku, aspoň teda čo sa týka komunikácie a
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mordoviska v očiach.
Valocký ako riaditeľ skončil
[Denník N; 67/2018; 06/04/2018; s.: 6; VERONIKA FOLENTOVÁ ; Zaradenie:
SPRAVODAJSTVO]
Poslanec Smeru viedol Národný onkologický ústav rok a pol, za posledný rok odtiaľ odišlo 15
lekárov, chýba tam aj 25 sestier
Jozef Valocký rezignoval na funkciu riaditeľa Národného onkologického ústavu. Ministerka
zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) jeho rozhodnutie prijala. "Rozhodnutie
pána Valockého oceňujem a ďakujem za odvedenú prácu. Verím, že tento krok, ktorý si vážim,
prispeje k stabilizácii ústavu," povedala ministerka Kalavská.
Vo funkcii šéfa onkologického ústavu bol Valocký takmer rok a pol. Počas obdobia, keď
Valocký ústav viedol, sa mu podarilo naštrbiť vzťahy s personálom.
Za posledný rok odišlo zo špičkového koncového ústavu 15 lekárov, chýba tam 25 sestier.
Kým ústav tvrdí, že sa im lekárov, ktorí odišli, podarilo nahradiť, priznáva, že sestry chýbajú.
"V porovnaní s minulým rokom je počet lekárov v súčasnosti rovnaký a počet sestier klesol o
25," priznal ústav.
Pacienti kvôli tomu dlhšie čakajú na operácie. Kým v minulosti čakali na rozsiahle operačné
zákroky, najmä na operačné výkony pankreasu, pečene či žalúdka, 4 až 6 týždňov, teraz čakajú
sedem týždňov. Na menej rozsiahle zákroky v minulosti čakali štyri týždne, teraz je to štyri až
päť, dodal onkologický ústav. "Národný onkologicky ústav je špičkové zdravotnícke
zariadenie, ktoré poskytuje služby pacientom v rámci celého Slovenska a chcem, aby ním
zostal," povedala Kalavská.
PROBLÉMY MAL UŽ V NITRE
Podobne ako v onkologickom ústave to vyzeralo v nitrianskej fakultnej nemocnici, odkiaľ
Valocký do onkologického ústavu prišiel. Z nemocnice v Nitre odišli anestéziológovia, tiež sa
tam odkladali operácie. V nitrianskej nemocnici došlo tiež k bieleniu karty novorodenca. Aj
napriek tomu Valockého vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker dosadil do vedenia
špičkového ústavu v Bratislave. To, čo sa môže udiať po príchode Valockého do Národného
onkologického ústavu, pritom pred časom predpovedal aj lekár a šéf lekárskych odborov Peter
Visolajský, ktorý v nitrianskej nemocnici pracuje. Už vlani v novembri hovoril, že ak bude
Valocký manažovať personál Národného onkologického ústavu ako nitriansku nemocnicu, tak
sa obáva, že táto najdôležitejšia inštitúcia v liečbe rakoviny na Slovensku môže stratiť veľa
odborníkov.
DOSADIL HO DRUCKER
Valocký je aj poslancom parlamentu za Smer od roku 2006. Keď pred dvomi rokmi oslavoval
60. narodeniny, na jeho oslavu prišli napríklad šéf policajného zboru Tibor Gašpar alebo šéf
poslaneckého klubu Smeru Martin Glváč, informovala o tom Pluska. Valocký sa ako poslanec
dostal do povedomia aj v roku 2013, keď sa v parlamente strhla potýčka o maketu vtedajšieho
premiéra Roberta Fica a niektorí poslanci Smeru, medzi nimi aj Valocký, boli podľa opozície
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pod vplyvom alkoholu.
Drucker, dnes už ako minister vnútra, hovorí, že Valockého dosadil na post šéfa
onkologického ústavu preto, že nitrianska nemocnica mala pod Valockého vedením dobré
hospodárske výsledky a inštitút INEKO ju vyhlásil za nemocnicu roka. Nevníma toto
rozhodnutie dnes ako chybu? "Na vymenovanie Valockého do funkcie riaditeľa Národného
onkologického ústavu som mal vyššie uvedené dôvody," odpovedal. Ministerka Kalavská
nechcela povedať, či Druckerov výber Valockého na post šéfa onkologického ústavu bola
chyba: "Neviem, či to bolo dobré riešenie, neprislúcha mi to hodnotiť."
MINISTER SA HO ZASTÁVAL
Ešte v októbri 2016 sa Drucker Valockého zastával. Ako minister zdravotníctva hovoril, že
podobné problémy s nedostatkom lekárov majú aj iné nemocnice, ale v Nitre sa im podľa
neho venovalo v médiách viac pozornosti, tak to vyzeralo, akoby ich problémy boli väčšie.
Nitrianska nemocnica mala počas Valockého najlepšie hospodárske výsledky spomedzi
štátnych nemocníc. "Poviem, čo som urobil ja. Najskôr som sa Valockého pýtal, či má
problém. Povedal mi, že odkladanie operácií je tým, že je leto. Potom priznal, že
anestéziológov má menej, ale že to má pod kontrolou," povedal v rozhovore Drucker. Poprel,
že by sa Valockého zastával kvôli tomu, že mu zo Smeru prikázali. "Verte mi, že nikto mi nič
v Smere nehovorí. Keby ma hocikto k niečomu nútil, vyvolá to opačnú reakciu," povedal
koncom roku 2016 Drucker
Verím, že tento krok, ktorý si vážim, prispeje k stabilizácii ústavu. Andrea Kalavská,
ministerka zdravotníctva
VERONIKA FOLENTOVÁ reportérka
Foto:
Jozef Valocký by mal odísť z vedenia Národného onkologického ústavu na konci apríla.
FOTO – TASR
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