
7ODBORNÉ FÓRUM
Legislatíva

Napred cesta nemožná, naspäť sa ísť musí
Na rokovanie vlády ide nekonzistentný materiál, ktorý si odporuje faktami

Po m ô ž m e  s i  v t ip o m . 
Socializmus, ruská zi-
ma, dvojmetrové záve-

je pri kremeľskom múre. Po 
jednej mrazivej noci sa v zá-
veji objavil nápis Brežnev je 
durak. Generálny tajomník 
sa rozzúril a nariadil čo naj-
prísnejšie vyšetrenie. KGB tri 
dni vyšetrovala a zistila, o čo 
ide. Predseda KGB oznámil 
Brežnevovi, že je to vyšetre-
né. Zdráhal sa povedať, o čo 
ide, ale nakoniec ho hrozba, 
že bude poslaný do gulagu, 
prinútila. A povedal – moč je 
Kosyginov, premiérov a ruko-
pis Podgorného, predsedu par-
lamentu...

Slová, slová, slová
Vláda má prerokovať ma-
ter iá l  r ezor t u  zd r avot-
níctva Koncepcia rozvo-
ja Univerzitnej nemocnice 
Bratislava a návrh realizácie 
výstavby novej Univerzitnej 
nemocnice v Bratislave.

Malo by ísť o zásadný pohľad 
na perspektívu bratislavské-
ho zdravotníctva s prihliad-
nutím na to, že v Bratislave 
sú dve lekárske fakulty. Nuž, 
malo... Koncepcia je rozsiah-
la, má 66 husto popísaných 
strán všetkého možného, je 
dosť namáhavé celé to preštu-
dovať. Neexistuje, aby ktorý-
koľvek člen vlády, samozrej-
me, okrem vševedka premié-
ra, vedel, o čom je vlastne reč. 
Ministerské aparáty na ostat-
ných rezortoch, ktoré musia 
materiál pripomienkovať, sú 
bez šance. Závery sú jasné – 
rekonštruovať či rekonštruo-
vať a dostavať ružinovskú ne-
mocnicu za 80 mil. eur, odpojiť 
nemocnicu v Petržalke zo sys-
tému Univerzitnej nemocni-
ce, zlikvidovať Kramáre a buď 
zbúrať Rázsochy a stavať na-
novo, alebo dokončiť pôvodnú 
megalomanskú stavbu.

Argumentačne je materiál 
prešpikovaný množstvom dát, 
grafov, tabuliek, tie tri riadky 
výsledku treba nejako zdôvod-
niť, veď to bude stáť stovky mi-

liónov eur. Autori asi nepozna-
li to hamletovské – slová, slo-
vá, slová. Na začiatku je chut-
né zdôvodnenie, prečo nie PPP 
projekt, ktorý bol hitom vlá-
dy Fico II. Po vynaložení mi-
liónov eur na PPP projekt mi-
nisterstvo zrazu zistilo, že po-
zemky pod projektom uvažo-
vanej nemocnice by museli po-
licajti predávať zdravotníkom 
za 32 mil. eur. Alebo zistili, že 
by rizikom bolo aj financova-
nie, komplikované vlastníctvo, 
ale aj nevhodná lokalita.

Takto sa robí kompót
Silnou témou materiálu je re-
forma vzdelávania. Tabuľky, 
ktoré túto kapitolu sprevá-
dzajú, sú plné nezmyslov. 
Píše sa, že na dvoch medi-
kov treba jednu výučbovú po-
steľ. Takže počty medikov sú 
dôležité. V prípade študentov 
LF UK sú počty po ročníkoch, 
ale akosi zabudli, že prvé dva 
ročníky, asi 800 študentov ok-
rem študentov stomatológie, 
praktickú výučbu nepotrebu-
je. Do tohto tabuľkového gu-
láša pridala SZU svoje počty, 
ale pre istotu všetkých študen-
tov. K tomu nejakí zubári a po-
merne dôležité číslo – 26 per-
cent študentov sú platiaci za-

hraniční. Takto sa robí kom-
pót, ale nie analýzy.

Ďalšie kapitoly sa venujú 
grafom týkajúcim sa podie-
lu hospitalizácií, alebo opisujú 
havarijný stav nemocnice Staré 
Mesto, Kramárov i Ružinova. 
Tu treba spomenúť, že aby to 
bolo ešte dramatickejšie, tak sa 
vôbec neuvádza lôžkový fond 
ostatných pracovísk, kde dnes 
beží praktická výučba medikov, 
teda NOÚ, NÚSCH, Sv. Alžbeta, 
Sv. Michal, Milosrdní bratia či 
DFNsP Bratislava... A aby to 
bolo ešte zaujímavejšie, tak ani 
slovo o tom, ako má fungovať 
praktická výučba sestier a pô-
rodných asistentiek, zdravot-
níckych asistentov, fyziotera-
peutov a pod. Lekárska fakul-
ta nevie vygenerovať odborné-
ho garanta z odboru ošetrova-
teľstva, takže táto pregraduál-
na výučba tam nebeží, a te-
da v materiáli sa nespomína. 
Inou témou je, že množstvo 
tzv. pampers-profesorov, leká-
rov, ktorí sa v honbe za lacným 
a ľahkým titulom neštítili pri-
jať vymenovanie za profesorov 
ošetrovateľstva, a nie medicí-
ny, nemôže v tomto odbore ro-
biť odborných garantov, pre-
tože sú lekári, a nie absolven-
ti ošetrovateľstva.

Materiál podrobne rozpisu-
je, čo kde bude. Okrem tande-
mu Ružinov – Rázsochy má 
vzniknúť celý komplex dlho-
dobo chorých v Biskupiciach 
a Starom Meste, akési cen-
trum neuro a psychiatrických 
chorôb vo všetkých formách. 
O kvalite argumentov svedčí 
aj fakt, že v novom komplexe 
Rázsochy s centrami excelen-
tnosti, ktoré majú slúžiť najmä 
starostlivosti o pacientov kvin-
tetu prvej hodiny plus tým naj-
heroickejším medicínskym vý-
konom, sa plánuje 14 postelí 
OAIM! Reálne by ich bolo po-
trebných tak minimálne de-
saťkrát viac. Hovorí sa tu napr. 
o kardiologickom centre vráta-
ne invazívnej kardiológie, čo je 
v poriadku. Pri neurologickom 
centre nie je ani mäkkým f spo-
menutá invazívna rádiológia 
mozgových ciev vrátane rieše-
nia aneuryziem a trombo-em-

bolických príhod. Pritom práve 
toto je cesta budúcnosti.

Model spolufinancovania
Veľmi dôležitá je pasáž o akom-
si spoločnom riadení školských 
nemocníc. Materiál navrhu-
je akúsi formu corpotate go-
vernance, alebo nejaký riadia-
ci bi- až triumvirát. Pravdou je, 
že kľúčovým problémom riade-
nia výučbových pracovísk sú 
vzťahy medzi vedením nemoc-
nice a fakulty. Vedenie jednot-
livých kliník je rukách pred-
nostov, ktorí sú zamestnanca-
mi fakulty. A riaditelia nemoc-
níc sa sťažujú, že nemajú dosah 
na medicínske vedenie kliniky.

V rokoch 2002 – 2006 sme 
navrhli lekárskym fakultám, 
aby vlastnili alebo spoluvlast-
nili nemocnice. Vehementne 
to odmietali z logických dô-
vodov – museli by zodpovedať 
aj za financie. Inak povedané, 
riadiť bez finančnej zodpoved-
nosti bol tradičný model, kto-
rý preferujú fakulty, veď aj de-
kani fakúlt veľmi radi vyjedná-
vajú s ministrom zdravotníc-
tva, hoci ich ministrom je mi-
nister školstva. Súčasne sme 
riešili aj finančnú stránku vý-
učby, pretože na výučbové lôž-
ko sú významne vyššie nákla-
dy. Tvrdili sme, že výučba ne-
môže byť hradená zo zdravot-
ného poistenia, to by diskri-
minovalo ostatné nemocnice, 
a teda fakulta si musí objedná-
vať praktickú výučbu v ľubovoľ-
nej nemocnici, ak spĺňa kvali-
tatívne predpoklady. A za ob-
jednané kapacity bude nemoc-
niciam platiť. Stalo sa, fakulty 
dostali peniaze z rezortu škol-
stva a začali platiť. Uzatvárali 
sa zmluvy medzi školou a ne-
mocnicami, ktoré riešili použi-
tie týchto zdrojov, ale aj formy 
a spôsob riadenia kliník a veľa 
iných. Nehovorím, že tým bol 
kolega Martin Fronc nadšený, 
skôr naopak, ale bola to prvá 
lastovička.

Namiesto toho, aby sa mo-
del spolufinancovania rozví-
jal, začali pribúdať ďalšie vý-

učbové lôžka pre ostatných 
študentov, ako napr. sestry, 
asistenti a ďalší, ale namiesto 
toho, aby adekvátne pribúdali 
aj peniaze z rezortu školstva, 
nastal opačný proces. Čo sa 
však postupne zvýšilo, je tlak 
fakúlt na zdravotnícke zaria-
denia až do takej absurdity, že 
sa mal stavať aj kampus, uni-
verzitné mestečko pre študen-
tov pod gesciou rezortu zdra-
votníctva. Predstava, že by de-
kan stavebnej fakulty zasaho-
val na stavbe, kde sa učia jeho 
študenti, je absurdná, pre me-
dicínu, naopak, úplne bežná.

Ešte jedna poznámka k dvoj-
vládiu. Zaostávame v odvráti-
teľných úmrtiach. Podľa šta-
tistík má Bratislava pomaly 
najhoršie výsledky, hoci je tu 
najviac všetkého a v niekto-
rých parametroch nedosahu-
je úroveň Nitry, Bystrice ale-
bo Trnavy. To nie je iba dôsle-
dok rozloženia jednotlivých 
pracovísk v meste, ale nema-
lú úlohu zohráva nepochybne 
aj ľudský faktor. Bratislavské 
zdravotníctvo musí byť kom-
plexne zmodernizované, musí 
vytvoriť dobré podmienky pre 
všetkých – pre učiteľov leká-
rov, ďalších lekárov, sestry a os-
tatných zdravotníkov a najmä 
pacientov. Na rokovanie vlády 
ide nekonzistentný materiál, 
ktorý si často odporuje fakta-
mi, ktorých validita je mizer-
ná. Ešte jeden príklad – v ma-
teriáli je, že mzdové náklady sú 
v nemocniciach asi 67 percent. 
Také číslo to ani omylom ne-
môže byť aj vďaka mzdovému 
automatu.

Gramatická úroveň je mies-
tami strašná, slovenčina dos-
táva na frak. Nie je jasné, kto je 
vlastne autorom – školstvo ale-
bo zdravotníctvo? Takže späť 
k vtipu – rukopis je zjavne škol-
ský a atrament asi zdravotnícky. 
Je smutné, že vtipy z čias socia-
lizmu sa bez problémov dajú ap-
likovať aj dlhé roky po revolúcii.

MUDr. Rudolf Zajac,
exminister zdravotníctva 

Budúce Rázsochy zmenia celé bratislavské zdravotníctvo. Foto: Pavol Funtál

„Autori asi nepoznali 
to hamletovské – 
slová, slová, 
slová.

Nekonečný príbeh

Štátne nemocnice nabaľujú dlh
Štát zlyháva v hľadaní synergií, nevyužíva, že vlastní sieť najväčších nemocníc

Je to nekonečný príbeh. 
Štátne nemocnice na 
Slovensku už ani neve-

dia, aké to je, hospodáriť bez 
straty. Ku koncu roka 2016 do-
siahli záväzky po lehote splat-
nosti vo fakultných a v univer-
zitných nemocniciach 527 mil. 
eur. Pritom boli ku koncu roka 
2011 oddlžené. Bez ohľadu na 
to, koľko peňazí ide do zdra-
votníctva, nemocnice zvyšujú 
dlh priemerne o sto miliónov 
eur ročne.

Vyberanie čerešničiek
M e d z i  d l ž n í k m i  v y n i-
ká Univerzitná nemocnica 
Bratislava, ktorá má po splat-
nosti vyše 200 mil. eur, čo je 
o tretinu viac, ako sú jej celo-
ročné tržby. Aj záväzky v bra-
tislavskej DFNsP prevyšujú roč-
né výnosy. K takejto hranici sa 
blíži košická univerzitná aj pre-
šovská fakultná nemocnica.

Ako keby som počul námiet-
ky pobúreného čitateľa tohto od-
borného týždenníka – veď tieto 
nemocnice musia byť v strate, le-
bo robia špičkovú, teda i náklad-
nú medicínu! Nemajú kam „od-
ložiť“ drahých pacientov, ktorých 
sa ostatné nemocnice zbavujú – 
to sa im potom ľahko dokazu-
je „zisk“... Výhovorku, že tie-
to nemocnice implicitne musia 
byť v strate, kazí Nitra. Tamojšia 
štátna fakultná nemocnica hos-
podári dlhodobo vyrovnane, 
nemá žiadne záväzky po leho-
te splatnosti.

Je však pravda, že pri doteraj-
ších platobných mechanizmoch, 
t. j. platbe za ukončenú hospita-
lizáciu, bez ohľadu na závaž-
nosť prípadu môžu mať posky-
tovatelia aj nežiaduce motivácie, 
napr. „vyberanie si čerešničiek“. 
Tento argument zneutralizuje 
DRG systém. Platba za diagnózu 
umožňuje odlišovať náročnosť 

pacienta, ako aj rozsah poskyto-
vanej starostlivosti. Zavedenie 
DRG tak zmení motivácie a ne-
milosrdne nastaví nemocniciam 
zrkadlo. A možno aj preto vládne 
vo väčších nemocniciach obava 
zo zavedenia DRG?

Je mnoho vecí, ktoré by ne-
mocnice mohli robiť omnoho 
efektívnejšie. Rezervy v nich sú, 
napríklad v procesoch – presto-
je, nedorozumenia, zlá organizá-
cia práce, neprívetivý informač-
ný systém a pod. Nerozumiem, 
prečo vedenie štátnych nemoc-

níc trpí konflikt záujmov svo-
jich zamestnancov. Prečo ne-
mocniční špecialisti ambulujú 
u konkurencie, v súkromnej sfére 
a štátna nemocnica to toleruje? 
Očividne majú chuť, čas i kapa-
citu pracovať aj mimo pracovné-
ho času. Prečo im teda nedá za-
mestnávateľ možnosť privyrobiť 
si prácou v nemocničnej ambu-
lancii, s rozšírenými ordinačný-
mi hodinami? Inak sa len prizerá 
ďalšiemu vyberaniu čerešničiek.

Nezodpovedný štát
Nie všetku neefektivitu vyriešia 
manažérske rozhodnutia v ne-
mocniciach. Aj štát, ako vlast-
ník, má svoj diel zodpovednos-
ti. Je k nemocniciam „mäkký“ 
– toleruje zadlžovanie, účelovo 
k tomu upravuje legislatívu, ob-
čas do nich nesystémovo nale-
je peniaze. Štát zlyháva v hľada-
ní synergií: zatiaľ nevyužíva sku-
točnosť, že vlastní a prevádzkuje 

sieť najväčších nemocníc. Vôbec 
ich nevníma ako „sieť“. V štát-
nych nemocniciach sú rôzne 
informačné systémy, nejestvu-
je jednotná účtovná osnova, ne-
funguje spoločné obstarávanie či 
koordinácia aktivít.

Štát je zodpovedný aj za cen-
trálnu mzdovú reguláciu, kto-
rá nie je krytá zdrojmi. Politici 
zákonom sľúbili zdravotníkom 
garantované mzdy, ktoré kaž-
dý rok stúpajú podľa vzorca. 
No zároveň znížili objem peňa-
zí, ktorými štát financuje sek-
tor, napriek existencii podob-
ného vzorca. V situácii, keď ku-
mulovaný dlh všetkých nemoc-
níc a štátnej VšZP dosahuje mi-
liardu eur, platí štát za svojich 
poistencov najmenej peňazí od 
čias Rudolfa Zajaca. Štát viac 
ako desať rokov odkladá stra-
tifikáciu nemocníc. Politici sa 
boja, že ju voličom nebudú ve-
dieť odkomunikovať. V akútnych 

nemocniciach majú ležať akút-
ni pacienti. Akútnych lôžok po-
trebujeme menej, než ich máme. 
Zároveň však potrebujeme zvý-
šiť kapacitu chronických, dolie-
čovacích, sociálno-zdravotných 
postelí. Niektoré nemocnice jed-
noducho musia prestať byť akút-
nymi, bez toho sa bude len ťažko 
zvyšovať kvalita i efektivita zdra-
votníctva. Zmeny „sa“ samy neu-
skutočnia. Ak sú všetci relevant-
ní hráči presvedčení, že na konci 
dňa príde štát a zaplatí dlhy, vy-
žehlí problémy, akákoľvek sna-
ha o reformu naráža na nepo-
chopenie. Oddlženie bez týchto 
zmien považujem za zbytočné, 
dokonca skôr za kontraproduk-
tívne. Utvrdí politikov v názore, 
že problémy zdravotníctva ne-
treba riešiť, môžu vyhnívať do-
nekonečna.

MUDr. Tomáš Szalay, PhD.,
HPI 

„Je mnoho vecí, 
ktoré by nemocnice 
mohli robiť omnoho 
efektívnejšie.

ZdN13_2017.indd   7ZdN13_2017.indd   7 28.03.2017   11:24:5728.03.2017   11:24:57


