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Konferencia

Nemocnice sa nevyhnú veľkým...
„Takže priznajme si, nedosta-
tok personálu nie je plne rie-
šiteľný zvyšovaním platov ani 
zvyšovaním počtu študentov, 
ktoré sa v praxi prejavia najskôr 
o desať rokov. Nutné sú zmeny 
v organizácii práce,“ zdôraznil. 

Keď sa pozrieme na súčasné 
fakultné a univerzitné nemoc-
nice a ich tradičné rozdelenie 
na kliniky.

Organizačná štruktúra ne-
mocníc a ich tradičné rozde-
lenie na kliniky a odbornos-
ti je podľa Hroboňa zastara-
ná. „Začínajú sa spájať súvisia-
ce pracoviská, vznikajú kardio-
centrá, endoskopické centrá, 
onkologické centrá. Zmeny ako 
spoločné JIS-ky, spoločný lôž-
kový fond pre chirurgické, in-
terné a ďalšie odbory nie sú jed-
noduché, ale je možné ich usku-
točniť bez toho, aby nemocni-
ca prišla čo i len o časť príjmov,“ 
hovorí o procesoch, ktoré sa už 
začali u nás aj v susednej ČR. 

Kooperácia
Súčasne však dodáva, že dlho-
dobo to nebude stačiť a víziou 
je vytvorenie kooperujúcich 
regionálnych sietí nemocníc. 
„Nemocnica sa musí posunúť 
od samostatnej jednotky sna-
žiacej sa poskytnúť čo najširšie 
spektrum zdravotnej starostli-
vosti k prepojenej a úzko spolu-
pracujúcej sieti poskytovateľov, 
medzi ktorými musia prebie-
hať rozsiahle toky informácií, 
pacientov aj personálu,“ zdô-
raznil. Toto prepojenie prine-
sie možnosti deľby práce, vyš-
šej špecializácie, zdieľanie ad-
ministratívnych služieb, zdie-
ľanie komplementárnych slu-
žieb, ako sú laboratóriá. To na-
koniec vedie k personálnym aj 
finančným úsporám a k stabi-
lizácii nemocnice. 

Harald Maikisch riadi sieť 
šiestich nemocníc v pohranič-
nom regióne Rakúska, kde pra-
cuje 4 000 zamestnancov, z to-
ho 700 lekárov a 1 900 sestier. 
„Snažíme sa vytvárať menšie 

nemocnice, ktoré môžu prežiť 
do budúcnosti. Zatvorili sme 
oddelenie na liečbu tuberkuló-
zy, v rámci reorganizácie sme 
v jednej z nemocníc uzavreli 
chirurgiu, traumatológiu a gy-
nekológiu. Nebolo to jednodu-
ché. Politici to neradi počujú, 
ale niekedy je to nevyhnutné. 
Ak by som pracoval v malej ne-
mocnici so 150 lôžkami, obával 
by som sa o svoju budúcnosť,“ 
tvrdí H. Maikisch, ktorý pomá-
hal aj pri reorganizácii nemoc-
níc v Luxembursku. V Rakúsku 
sa zameral na rozsiahlu re-
štrukturalizáciu jestvujúcich 
ústavných zdravotníckych za-
riadení. Výsledkom je štandar-
dizácia postupov, špecializácia 
a spolupráca medzi oddelenia-
mi jednotlivých nemocníc. 

Komunikácia
Po zrušení pediatrického od-
delenia v nemocnici v mes-
te Bludenz zabezpečujú sta-
rostlivosť o pacientov pediat-
ri pracujúci v ostatných ne-

mocniciach tejto siete a v prí-
pade potreby dochádzajú do 
Bludenzu. Fakultná nemocnica 
vo Feldkirchu zabezpečuje cen-
trálne nákupy, centrálnu údrž-
bu. Centralizované sú aj ďal-
šie služby, ako sterilizačná jed-
notka, kuchyňa, účtovné odde-
lenie či IT oddelenie. Práčovne 
sú outsourcované. „Upratovacie 
služby sa dlho zabezpečova-
li outsorsingom, ale mali sme 
dlhodobo problémy s kvalitou, 
preto sme sa rozhodli ísť ces-
tou partnerstva verejného a sú-
kromného sektora. To platí pre 
centrálne laboratóriá, ktoré ob-
sluhujú všetky naše nemocni-
ce,“ vysvetlil H. Maikisch.

Nepopulárne kroky ako ruše-
nie oddelení a zavádzanie zmien 
musia podľa neho byť sprevá-
dzané komunikáciou s pracov-
níkmi a vysvetľovaním. Ako 
hovoriť so zdravotníckymi pra-
covníkmi o tom, čo sa chystá? 
„Je potrebné presvedčiť leká-
rov a sestry, že budú mať lep-
šie pracovné prostredie. Keď sa 

môžu zúčastniť zmien a vytvo-
riť si lepšie pracovisko, je to jed-
na z najdôležitejších vecí. Je po-
trebné komunikovať, vysvetľo-
vať zmeny, že povedú k niečomu 
lepšiemu,“ zdôraznil s tým, že to 
nejde bez spoľahlivého manaž-
mentu. „Nechcem rýchle meniť 
riaditeľov, to nie je dobrá situá-
cia. Je lepšie, keď sa môžeme 
spoľahnúť, že tu budú ďalších 5 
rokov,“ dodal H. Maikisch.

Malé nemocnice
Práve zdravotníci v menších 
nemocniciach sa cítia najviac 
ohrození zmenami. Zabezpečiť 

profesiovú atraktivitu aj 
v menších zariadeniach sa pod-
ľa MUDr. P. Hroboňa dá len spo-
luprácou lekárov a sestier rôz-
nych nemocníc v rámci jedného 
regiónu. „Spoločné vzdelávacie 
programy, štandardizácia slu-
žieb, teda rovnaké alebo obdob-
né postupy vo všetkých nemoc-
niciach, možnosti konzultácií 
vrátane online konzultácií, rea-
lizácia špecializovaných výkonov 
v nemocniciach s komplexným 
spektrom akútnych služieb, te-
da klinické dni, ktoré môžu mať 
lekári z menších nemocníc v tej 
akútnej, a mali by ich mať pra-
videlne. Dlhodobé stáže perso-
nálu v rôznych nemocniciach 
regiónu a plné započítanie prá-
ce v menších nemocniciach do 
vzdelávania, teda spoločné ak-
reditácie. Sú to nové, netradičné 
veci, ale nevidím inú cestu, ako 
urobiť prácu v menších nemoc-
niciach atraktívnou a zabezpe-
čiť dostupnosť zdravotnej sta-
rostlivosti v regió noch,“ uzavrel 
P. Hroboň.  (mt)
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Žilinská nemocnica modernizu-
je priestory Liečebne dlhodobo chorých 
(LDCH). Obnovou prejde 12 izieb na tre-
ťom poschodí, ktoré dostanú novú tvár 
vďaka sviežim farbám.  „Naši seniori majú 
k dispozícii vynovené priestory, moderné 
postele a omnoho príjemnejšie prostre-
die. Tento rok pokračujeme v obnove na 
treťom poschodí,“ informoval generálny 
riaditeľ Igor Stalmašek.

Novú kliniku stomatológie a maxilo-
faciálnej chirurgie ako výučbovú základ-
ňu Lekárskej fakulty UPJŠ otvorili minu-
lý týždeň v Košiciach. Nové pracovisko 
umožňuje 3D RTG vyšetrenie, disponuje 
CT prístrojom pre diagnostiku hlavy a má 
vlastnú rádioviziografiu a ortopantomo-
grafiu. Diagnostiku ochorení tváre, krku 
a ústnej dutiny zabezpečuje kvalifikova-
ný zdravotnícky personál so špecialistami 
v oblasti stomatológie, dentoalveolárnej 
chirurgie, čeľustnej ortopédie, implanto-
lógie, maxiolofaciálnej, plastickej chirur-
gie a otorinolaryngológie.

Situácia v doplatkoch za zdravot-
nícke pomôcky je pomerne vážna, uká-
zal to prieskum Asociácie na ochranu 
práv pacientov SR (AOPP). Takmer 25 % 
respondentov uviedlo, že dopláca za po-
môcky viac ako 15 eur mesačne, viac ako 
20 % uviedlo, že doplácajú ešte viac. Iba 
28 % pacientov nedopláca za pomôc-
ky nič. Pacientom chýbajú tiež pomôc-
ky, ktoré sú v zahraničí bežne dostupné, 
ako inovatívne pomôcky pre diabetikov, 
senzory, nohavičky – plavky pre inkonti-
nentných pacientov, pomôcky na podpo-
ru kardiovaskulárneho systému (napr. bi-
cykel s motorčekom), digitálne načúvacie 
aparáty a načúvacie prístroje na percepč-
nú poruchu sluchu, sprej na znecitlivenie.

Zdravotné poisťovne majú minister-
stvu zdravotníctva ukázať, ako si predsta-
vujú stratifikáciu nemocníc na Slovensku. 
Uzavreli spoločné memorandum, ktorého 
cieľom je vytvorenie strategického doku-
mentu tykajúceho sa definovania štruk-
túry a kapacity zariadení ústavnej zdra-
votnej starostlivosti s výhľadom do roku 
2030. Podľa MZ SR problémy, prečo to 
riešili, boli rozličné dáta a rozličné pohľa-
dy na metodické postupy pri analýzach. 
Z toho dôvodu sa pripravuje jeden mate-
riál, ktorý je dátovo a metodicky totožný.

Štyri ďalšie úmrtia zaznamenali 
v Spojených štátoch počas výskytu otra-
vy potravinami, pripisovanej kontamino-
vanému rímskemu šalátu vypestované-
mu v americkom štáte Arizona. Celkový 
počet úmrtí je päť. 25 nových prípadov 
zvýšilo celkový počet ochorení na 197 
v 35 amerických štátoch, najmenej 89 
ľudí je hospitalizovaných. Predstavitelia 
zdravotníctva dávajú epidémiu spôsobe-
nú baktériou E-coli (escherichia coli) do 
súvislosti z rímskym šalátom vypestova-
ným v meste Yuma v Arizone.

Ministerstvo zdravotníctva chce 
do konca roka vyriešiť otázku očkovania 
proti infekciám vyvolaným ľudskými papi-
lomavírusmi (HPV) na Slovensku. Zvažujú 
sa dva varianty, a to zavedenie povinné-
ho očkovania alebo plná úhrada vakcí-
ny s dobrovoľnou možnosťou vakciná-
cie.  (kl, tasr)

     

„Nechcem rýchle 
meniť riaditeľov, 
to nie je dobrá 
situácia.
H. Maikisch

Otvorenie

Novinka pre dialyzovaných 
pacientov
pacienti s ochoreniami obličiek vyžadujú konzultácie aj iných odborníkov

V bývalom detskom pavi-
lóne nemocnice v Galante 
otvorili prvý domov pre 

dialyzovaných pacientov na 
Slovensku. Seniorom s poško-
denými obličkami ponúka dia-
lyzačnú starostlivosť aj bývanie 
v jednej budove. Spojovacím po-
dzemným tunelom je prepojená 
priamo s blízkou Nemocnicou 
sv. Lukáša, kde odborné am-
bulancie zabezpečia pacientom 
v prípade potreby ďalšiu zdra-
votnú starostlivosť. Súčasťou 
nového zariadenia je okrem dia-
lyzačného strediska aj nefrolo-
gická ambulancia a Alzheimer 
centrum. 

Takéto spojenie medicínskej 
a sociálnej starostlivosti je pr-
vým svojho druhu na Slovensku. 
„Komplexná starostlivosť na 
jednom mieste je celosvetovým 
trendom. Skúsenosti z nášho 
podobného projektu v Slavkove 
pri Brne nám potvrdili, že ten-
to koncept jednoznačne zlepšuje 

kvalitu života aj vážne chorým 
ľuďom, ktorí nemusia investo-
vať svoj čas a energiu do do-
pravy, do zdravotného stredis-
ka a ostáva im tak čas na aktív-
ny život,“ povedal na otvorení 
centra Senior Care Galenia ria-
diteľ siete dialyzačných stredísk 
B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. 
Martin Kuncek. 

Krajská nefrologička MUDr. 
Monika Alaxinová pripomenu-
la, že pacientov vo vyššom ve-
ku odkázaných na dialyzač-
né ošetrenie neustále pribúda. 
„Starostlivosť o geriatrických pa-
cientov je náročná. Privítali sme 
možnosť, že pacient ubytova-
ný v týchto priestoroch dostane 
dialyzačné ošetrenie a prejde 100 
metrov spojovacou chodbou do 
nemocnice a má tam komplexnú 
starostlivosť,“ zdôraznila. 

O dialyzovaných pacientov 
sa v Galante stará tím pod ve-
dením MUDr. Lóranta Bobáka. 
Skúsený nefrológ hovorí, že ta-

kýchto stredísk s integrova-
nou zdravotnou aj sociálnou 
starostlivosťou by malo v bu-
dúcnosti pribúdať, aj vzhľa-
dom na trend starnutia oby-
vateľstva. „Tu vidím potenciál 
rozvoja nefrológie ako odbo-
ru a jednak dialyzačných slu-
žieb. Kapacitne sa na to už pri-
pravujeme. Stredisko v Galante 
je dobre saturované špecialis-
tami. Sme traja plne kvalifiko-
vaní nefrológovia a ďalšiu pani 
doktorku máme v špecializačnej 
príprave,“ dodáva MUDr. Bobák. 
Priame prepojenie nového za-
riadenia s nemocnicou je podľa 
neho veľkou výhodou. „Pacienti 
s ochoreniami obličiek sú poly-
morbídni a často vyžadujú kon-
zultácie aj iných odborných le-
károv. Slúžim na JIS interného 
oddelenia, kontakty máme vý-
borné jednak s vedením, jed-
nak s lekármi jednotlivých od-
delení,“ uzatvára vedúci lekár 
MUDr. Bobák. (mt)
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dr. henny van Laarhovenová 
ako riaditeľka nemocnice 
v meste Zuyderland na juhu 
holandska so spádovou 
oblasťou 200-tisíc ľudí 
a 8 500 zamestnancami riadi-
la výstavbu novej nemocnice 
na zelenej lúke. orbis Medical 
Centrum otvorili v roku 2009. 
Novú nemocnicu od začiatku 
projektovali ako flexibilnú 
s tým, aby po desaťroč-
nej príprave nebola v čase 
dobudovania zastaralou 
a nemuseli ju v budúcnosti 
prestavovať. Nemá tradičné 
oddelenia, ale šesť veľkých 
centier – centrum praktic-
kých lekárov, centrum pre 
skríning a diagnostiku, liečeb-
né centrum, ošetrovateľské 
centrum s klinickým lôžkami. 
„Ďalej je to centrum pre vedo-
mosti, teda pre lekárov. Nikto 
v nemocnici nemá vlastnú 
kanceláriu, ani ja nemám 
svoju stálu miestnosť. Šiestou 
časťou je logistické centrum, 

ktoré je samostatné, aby ne-
rušilo lekárov ani pacientov,“ 
vysvetlila riaditeľka orbis 
Medical Centrum. Súčasťou 
nemocnice je rehabilitačné 
centrum, ktoré môže slúžiť 
aj na lekársku starostli-
vosť. Všetky diagnostické aj 
terapeutické postupy sú tu 
štandardizované, rovnako 

aj priestory. „keď sa menia 
skupiny a počty pacientov, 
je možné využívať všetky 
vyšetrovne. Sme flexibilní 
v tom, ako druh pacientov 
liečime, nemusíme prebudo-
vať oddelenia, dokážeme sa 
prispôsobiť novým skupinám 
pacientov,“ objasnila h. van 
Laarhovenová.

po fúzii s druhou nemocnicou 
v susednom meste vzdiale-
nom 25 kilometrov zabezpeči-
li špecializáciu tamojších od-
delení na istý druh výkonov. 
V blízkej budúcnosti sa počíta 
s tým, že táto malá nemocnica 
sa zmení na ambulantné cen-
trum. „Nie sme nemocnicou, 
ktorá len robí diagnózy a lieči, 
ale musíme byť pripravení 
na podporu bežného života, 
liečbu v domácom prostredí. 
Musíme sa pripraviť na to, 
že budeme mať menej lôžok, 
budeme potrebovať priestor 
pre ambulantnú liečbu, naši 
pacienti budú chodiť k prak-
tickým lekárom alebo do cen-
tier, nebudú v nemocnici. pre 
rok 2025 sme stanovili, že až 
25 % našej zdravotnej starost-
livosti bude odsunutých mimo 
nemocnicu,“ predpokladá h. 
van Laarhovenová s tým, že 
nemocnica zníži svoju výmeru 
až o 40-tisíc štvorcových 
metrov.

Investície

V hre sú...

Ďalšie stavebné plány v hod-
note stoviek miliónov sa týkajú 
Fakultnej nemocnice Trnava. 
Zámer vybudovať nový objekt 
pre všetky súčasné kliniky zve-
rejnil v máji jej generálny riadi-
teľ MUDr. Daniel Žitňan, MPH. 
Na mieste, kde je opustený chi-
rurgický pavilón, by mali vy-
budovať nový veľký pavilón. 
„Ten by mal odstrániť presu-
ny medzi jednotlivými pavi-
lónmi, čím je naša nemocnica 
charakteristická. Presuny sú 
najhoršie z epidemiologické-
ho hľadiska,“ povedal riaditeľ 
pre TASR. V prípade podpory 
vlády by v budúcom roku moh-
li byť ukončené architektonic-
ké súťaže a následne sa začne 
stavať. D. Žitňan vidí staveb-
né práce v intervale piatich až 
šiestich rokov.

Počiatočné štádium
Agentúra TASR informova-
la, že ministerka zdravotníc-
tva Andrea Kalavská poskyt-
la na tento účel prostriedky 
na vypracovanie štúdie rea-
lizovateľnosti. Po jej schvá-

lení by mala vláda v závere 
tohto roka rokovať o uvoľne-
ní 200 miliónov eur na výs-
tavbu. Rezort komentuje plá-
ny opatrne. „Tento projekt je 
v počiatočnom štádiu prípra-
vy, tesne pred analytickou fá-
zou, ktorá bude prvým kro-
kom prípravy celého procesu. 
Až po jej definitívnom ukon-
čení budú známe ďalšie pod-
robnosti ohľadne tohto pro-
jektu,“ uviedlo ministerstvo. 
Nekonkretizovalo ani finan-
covanie výstavby nemoc-
níc v Trnave a Martine. „Ako 
sme uviedli, projekt týkajúci 
sa výstavby vo FN Trnava je 
v počiatočnej fáze. Pokiaľ ide 
o UN Martin, aktuálne návrh 
projektu pripomienkujú pra-
covné skupiny vrátane minis-
terstva financií,“ reagovala Z. 
Eliášová.

Dnes je jasné len jedno čís-
lo, a to 236 miliónov eur zo 
štátnych zdrojov na financo-
vanie novej Univerzitnej ne-
mocnice v Bratislave. Podľa 
najnovšieho vyjadrenia pre-
miéra by mala slúžiť pacien-
tom už v roku 2022. (mt)
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