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Na slovíčko, pán prezident ANS
(10. apríla 2018, ZdN, MUDr. Peter Ottinger)
· ANS žiada viac peňazí od zdravotných poisťovní a tvrdí, že nemocniciam bude chýbať 15
mil. eur na sociálny balíček a energie. Sú to všetko roky známe veličiny, ktoré by sa mali
automaticky premietnuť do cien výkonov. Pán minister Drucker, dnes už minister vnútra,
tvrdil na odvetvovej tripartite, že peňazí majú zdravotné poisťovne dosť. Prečo tieto známe
skutočnosti nepremietol ešte ako minister zdravotníctva do cien výkonov?
Odpoviem si sám: „Preto, že ministerstvo zdravotníctva ešte za ministra zdravotníctva, dnes
zdravotníckeho experta SaS, prenieslo tvorbu cien na zdravotné poisťovne!“
· 85 % nemocníc ANS najskôr uviedlo, že nemajú záujem o prevádzkovanie ambulantnej
pohotovostnej služby, a dnes už 50 % nemocníc chce APS prevádzkovať. Čo sa zmenilo?
Znova si odpoviem sám (ako exprezident ANS alebo ako exviceprezident ANS): „Prevádzka
APS, alebo po starom LSPP, patrí do oblasti primárneho kontaktu a má prekrývať ambulantnú
starostlivosť všeobecných ambulancií pre dospelých, deti a dorast medzi prevádzkovými
časmi ambulancií. Ministerstvo zdravotníctva už dokonale zbabralo v tejto oblasti všetko, čo
sa len dalo. Prečo by mali všeobecné nemocnice pomáhať ministerstvu problémy z APS
dobrovoľne riešiť. Už vnútenie prevzatia zodpovednosti od 22. hod. alebo povinnosť
poskytnúť priestory pre APS v nemocnici zaradenej do minimálnej siete je pomoc až-až.
Možno riaditelia tých nemocníc, ktoré dostali eurofondy, cítia určitú „morálnu povinnosť“
prihlásiť sa do tendra o organizátora APS, ale ak sa prihlásia aj tí, ktorí eurofondy alebo iné
dotácie nedostali, je to číre bláznovstvo. Ak sa do tendra neprihlásia, aspoň môžu
prevádzkové priestory prenajímať za odplatu. Biznis je biznis a stretávame sa s ním na
každom kroku. Stačí si pripomenúť biznis majiteľov záchraniek!“
· Predpokladáte nápor na ústavnú pohotovostnú službu?
Znova si odpoviem sám: „Samozrejme, ak je APS (LSPP) v jednej budove spolu s
ambulantnou ústavnou pohotovostnou službou, skúsenosti máme aj dnes. Urgentný príjem v
pracovnom čase zastupujú príjmové ambulancie a náhle príhody vo vnútornom lekárstve,
traumy privezené záchrankou či príbuznými sa miešajú s odbornými vyšetreniami, konzíliami
alebo pooperačnými kontrolami. Medzi dvomi smenami, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok
vybavuje akútne stavy ambulantná ústavná pohotovostná služba. Po 22. hod. tam pribudnú
chrípky a podobné infekčné ochorenia gastrointestinálneho systému, čo je pre urgentné stavy
„úžasná hygienicko-epidemická pomoc“.
· ANS nesúhlasí s povinným členstvom v komore?
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Znova si odpoviem sám: „ANS nemá absolútne nič spoločné s lekárskou komorou, teda prečo
má súhlasiť alebo nesúhlasiť!“
Poznámka pod čiarou :
„Nemocničné profesijné organizácie by sa mali predovšetkým zjednotiť do jednej organizácie
s jedným profesionálnym prezidentom – výhradne so zdravotníckym vzdelaním 2. stupňa. Ten
bude za ANS vystupovať na rokovaniach za všetky nemocnice a plniť podmienky, na ktorých
sa snem ANS väčšinovo dohodne.“
Rakovina na dovolenke?
(10. apríla 2018, ZdN, MUDr. Rudolf Zajac)
10. apríl 2018 - V roku 2001 sme v hoteli Holiday Inn v Bratislave s Petrom Pažitným
predstavili reformu zdravotníctva
Prezentácia bola spojená s viacerými našimi bonmotmi. Napríklad, že slovenské
zdravotníctvo by si vtedy, v roku 2000, s danými peniazmi aj vcelku dobre vystačilo, len keby
tí pacienti neboli. Nikomu z nás nenapadlo, že sa nájde preborník, ktorý tento bonmot dokáže
aplikovať v praxi. Predchádzal ho síce chýr riaditeľa, ktorý netvorí dlhy, ale za cenu
drastického zníženia kvality, prepisovania chorobopisov po čudných úmrtiach a iných
excesoch.
Minister Drucker ho nasadil do Národného onkologického ústavu, asi preto, že ústav dovtedy
výborne fungoval. Nuž, „renomovaný“ krízový univerzálny manažér sa akosi sekol a vyvolal
krízu v NOÚ, pretože ten človek nepochybne do vedenia nemocnice nepatril ani omylom.
Začal redukovať to, čo mal rozvíjať, a rozvíjať, čo mal redukovať, napríklad aj osobnú
životosprávu a pitný režim. Výsledkom je, že odišlo množstvo lekárov, často tých
najskúsenejších, hoci práve oni majú v onkológii cenu zlata. Chýbajú desiatky sestier, bez
ktorých sa nedá robiť kvalitná ústavná starostlivosť, o onkologickej ani nehovoriac.
Drucker už vyrába krízy v inom rezorte, ale ešte stihol kdesi v rozhlase povedať, že teda ak je
to tak, tak asi by to jeho nástupkyňa mala riešiť. Holt, zrazu je mudrák. Nová pani ministerka
dala vedeniu NOU tri mesiace času na vytvorenie koncepcie, otázka je, čo tam robili doteraz.
Alebo majú na ministerstve pocit, že rakovina si zoberie nejakú dlhšiu dovolenku? Celá kauza
je spojená ešte s jedným problémom. Milý pán riaditeľ je poslancom Národnej rady,
samozrejme za Smer. V najhoršej dobe pre stranu, ktorá dokázala za 10 rokov pôsobenia
neuveriteľne sprivatizovať celý štát, vyskočí takýto problém. Asi jediné, čo by mala milá pani
ministerka urobiť, je cteného pána riaditeľa expedovať čo najďalej nielen z NOU, ale ďaleko
od každej nemocnice.
V parlamente síce nič rozumné neurobí, ale aby hlasoval podľa palca hore či dole, to ešte
zvládne. Možno.
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Zakliaty kopec
(10. apríla 2018, ZdN, Katarína Lovásová, šéfredaktorka ZdN)
10. apríl 2018 - Súčasného riaditeľa NOÚ predchádzala povesť dobrého manažéra, ktorého
čísla patrili ešte v nitrianskej nemocnici v rámci štátnych zariadení k najlepším
Takúto skvelú mienku však už nemali jeho podriadení, ktorí sa s jeho škrtaním a
manažérskym riadením stretávali dennodenne.
Za rok však z NOÚ odišli desiatky lekárov a sestier, predĺžili sa čakacie lehoty na operácie, čo
v prípade onkologických pacientov môže mať fatálne následky. Ale tak, ako je u nás zvykom,
a v zdravotníctve zvlášť, sme sa najprv dozvedeli, že sa (ako inak) nič nedeje, len sa zvýšil
počet onkologických pacientov (!). Všetko funguje, všetko sa operuje, všetci pracujú, nik a nič
nechýba. Slová primára z NOÚ na stránke vtedajšieho ministra Druckera však svedčili o
opaku, práve on upozornil ministra na to, že v NOÚ sa už takmer vôbec neoperuje, lebo
chýbajú ľudia.
A čo spraví nová ministerka? Dá ústavu tri mesiace na to, aby vypracoval nejaký plán, a
riaditeľovi „nôž“ na krk, že mu už nesmú odchádzať primári, inak ho odvolá.
Riaditeľ NOÚ už dávno nemal byť tam, kde je. On sa tam nemal dostať vôbec. NOÚ
nepotrebovalo nového krízového manažéra, ktorý by zlepšil hospodárenie ústavu. A ak už
krízového, tak možno len v naprávaní morálky. Lebo zo zakliateho kopca išli vtedy iné chýry.
Príčinou problémov v NOÚ je exminister zdravotníctva Drucker
(10. apríla 2018, ZdN, MUDr. Peter Visolajský)
10. apríl 2018 - Zdravotníctvo je v posledných rokoch ničené kauzami politických
nominantov – a la „náš človek“, na ktorého nemá navrch ani spravodlivosť
Pán Drucker si cieľavedome buduje mediálny obraz slušného manažéra, ktorý chce konať,
keď treba. Ako sa teda pán minister zachoval pri predchádzajúcom pôsobení?
September 2016, Fakultnej nemocnici v Nitre chýbajú anestéziológovia, ktorí sú pre chod
nemocnice kľúčoví. Pred rokom bola podobná situácia na traumatológii, odkiaľ odchádzali
úrazoví chirurgovia a v roku 2013 v tejto nemocnici detská lekárka poukázala na bielenie v
dokumentácii malého pacienta, za čo si od riaditeľa Valockého vyslúžila perzekúcie a riaditeľ
klamal, že nič bielené nebolo, následne ho médiá a rodičia pacienta usvedčili z klamstva. Pán
riaditeľ Valocký sa preslávil aj kúpou operačných stolov s podmienkou nosnosti 500 kg, čo
dokázala splniť jediná firma, ostatné firmy dodávajú stoly s nosnosťou do 450 kg.
Za ministrovania pána Druckera v roku 2016 sa pacienti tejto nemocnice do médií vyjadrujú,
že odkladajú ich operácie, riaditeľ Valocký spočiatku odmieta, že by bol v nemocnici problém
– poznáte štandardné vyjadrenie dobre platenej hovorkyne: zdravotná starostlivosť je plne
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zabezpečená. Pre TV noviny Valocký na kameru hovorí, že nie sú odkladané žiadne operácie,
neskôr Valocký stav hodnotí, že sa operuje v letnom režime (pritom je september). Krajský
lekár protestuje a žiada ministerstvo, aby vec riešilo, na stole má desiatky podnetov od
pacientov, ktorým boli operácie odkladané.
Pána ministra som na túto situáciu upozornil aj osobne a viackrát, lekári žiadali odvolať
riaditeľa Valockého, ktorý bol za stav zodpovedný a už druhýkrát verejne klamal o chode
dôležitej nemocnice (prvýkrát pri kauze bielenia tvrdil, že nič bielené nebolo, druhýkrát
klamal teraz, že žiadne operácie sa neodkladajú). Dokonca sa ozvala i pacientska organizácia
Slovenský pacient, ktorá žiadala rovnako odchod riaditeľa Valockého. Neskôr sa pán Drucker
vyjadril, že vzhľadom na výpadok anestéziológov do nitrianskej nemocnice možno povolá
vojenských lekárov. Po zverejnení tohto stanoviska ministra Druckera nastal výrazný
mediálny rozruch – predsa len, nenastala žiadna prírodná či iná katastrofa, náš štát nikto
nenapadol, nebola žiadna epidémia a vojsko by malo zabezpečiť bežný chod nemocnice.
Vyjadrenie dôvery
Tento mediálny rozruch prinútil pána krízového manažéra, aby sa prišiel do Nitry porozprávať
priamo s lekármi, ktorí ešte zostali pracovať na danom oddelení – prišiel si spraviť názor. Na
stretnutí ministra Druckera s anestéziológmi, kde som bol i ja osobne prítomný, mu veľmi
jasne daní lekári vysvetlili, že príčina personálneho kolapsu kliniky je v riadení nemocnice,
menovite v Jozefovi Valockom. A že pokiaľ tento poslanec Smeru bude ďalej riadiť
nemocnicu v Nitre, nevidia žiadne riešenie kolapsovej situácie. Po tomto stretnutí som sa s
pánom ministrom Druckerom presunul na riaditeľstvo, kde nás čakal riaditeľ Valocký s dvoma
nachystanými prednostami, pán Valocký priznal (konečne) problémy s anestéziológmi.
Následne pán riaditeľ vyzval, aby prehovorili i nachystaní prednostovia, jeden prednosta
povedal pár neurčitých fráz a druhý sa vyjadril k vedeniu nemocnice dokonca pochvalne. Keď
všetci dohovorili, ujal sa slova pán minister Drucker, ktorý svoj príhovor zakončil slovami,
ktoré sa mi vryli do pamäti, lebo som si urobil definitívny názor na pána nestraníka Druckera:
„Pán riaditeľ Valocký má moju plnú dôveru.“ Rovnakú vetu povedala k problému nedostatku
anestéziológov v Nitre do televízie aj štátna tajomníčka A. Kalavská.
Takáto odpoveď však novinárom ani anestéziológom nestačila, anestéziológovia v záujme
dotlačiť kompetentných, aby problém nitrianskej nemocnice riešili, využili svoju zákonnú
možnosť a odmietli slúžiť nad limit, ktorý im môže prikázať zamestnávateľ. Pán minister
vzhľadom na tento krok zostávajúcich anestéziológov nemal na výber – musel riešiť „nášho
človeka“ a v decembri 2016 odvoláva Jozefa Valockého z postu riaditeľa FN Nitra, vedením
nemocnice bol poverený prednosta jednej nitrianskej kliniky, áno, ten, čo pána Valockého
pochválil na spomenutom stretnutí.
Povýšenie
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Avšak pán nestranícky minister Drucker poslanca Valockého, po odvolaní z Nitry, požiadal,
aby riadil najdôležitejšiu inštitúciu v liečbe rakoviny na Slovensku – pána poslanca Valockého
pán minister vymenoval za riaditeľa Národného onkologického ústavu v Bratislave alebo, ako
hovoria bežní ľudia – povýšil ho. Osobne som vtedy pánovi Druckerovi povedal, že je to
vážna vec, lebo personálne rozbiť hoci fakultnú nemocnicu nie je až taký problém, keďže
pacienti budú v najhoršom viac cestovať do inej fakultnej nemocnice, ale ak Valockého
riadenie spôsobí odchod čo i len pár onkologických špecialistov z NOÚ, pre pacientov i pre
celý štát to bude mať vážne následky. Pán Drucker mi vtedy s charakteristickým výrazom v
tvári povedal, že to chápe.
Toto moje stanovisko som mu zopakoval viackrát neskôr, keď už personálne problémy
Valocký v NOÚ spôsobil, párkrát som mu predostrel i konkrétne prípady. Pred pár dňami sa v
médiách začali objavovať informácie, že Národný onkologický ústav má personálne
problémy. Jeden z prednostov NOÚ dokonca na Facebooku ministrovi Druckerovi verejne
napísal: „Pán minister, keď nerozumiete, tak čo robíte vo funkcii ministra. To naozaj musia
kolabovať oddelenia a zomierať ľudia?“
NOÚ má dnes vážne problémy s personálom – v tejto najdôležitejšej inštitúcii, ktorá je pre
viacerých onkologických pacientov poslednou nádejou, chýba to najpodstatnejšie – lekári a
sestry. Odišli viacerí špičkoví odborníci a keď sa spýtate, prečo odchádzajú, odpoveď je:
„Lebo riaditeľ Valocký.“
Po tom všetkom, čo som napísal, si myslím, že Valocký ako problém NOÚ je len následok,
základnou príčinou problémov v NOÚ je exminister zdravotníctva Drucker. Strom poznáš po
ovocí, ľudí poznáte podľa skutkov, nie podľa slov.
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