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Jediný odborný týždenník pre lekárov a farmaceutov na Slovensku
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Skutočne dobiehame Rakúsko?
V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom si Slovensko polepšilo o desať miest

V

hodnotení európskych
zdravotných systémov
sa v ďalšom ročníku európskeho konzumentského
indexu zdravotnej starostlivosti EHCI Slovensko umiestnilo za rok 2017 na 13. mieste.
Rebríček EHCI realizuje švédsky inštitút Health Consumer
Powerhouse (HCP) už od roku 2005.
Rebríček hodnotí postavenie systémov vo vzťahu k pacientovi. Výsledné hodnotenie by malo vypovedať o miere orientovanosti na pacienta
a jeho potreby. Aj napriek viacerým nedostatkom v zdrojoch porovnateľných dát však
poskytuje EHCI aspoň v hrubých rysoch vizitku jednotlivých zdravotných systémov.
Pacienti hodnotili kvalitu
zdravotníctva v našej krajine,
ktorej výsledok bol pre všet-

kých prekvapujúci. „Keď sa
v hodnotení naše zdravotníctvo ocitne niekde na chvoste,
to je ,radosti‘ a kritiky. Keď
si polepší v hodnotení, to sa
hneď píše a komentuje, ako je
to zle vyhodnotené,“ okomentoval výsledok minister zdravotníctva Tomáš Drucker na
sociálnej sieti.
V rámci V4 sme v hodnotení
dopadli najlepšie. Predbehli
sme aj Česko (726 bodov,
17. miesto), ktoré bolo vždy
pred nami. Poľsko (584 bodov,
29. miesto) a Maďarsko (584
bodov, 30. miesto) sa ocitli
takmer na konci rebríčka.

EHCI
Rebríček švédskych
autorov ponúka
vyhodnotenie a porovnanie európskych
zdravotných systémov.
Foto: dreamstime

Klady a negatíva
D okonc a s me a ko je d n a
z dvoch krajín získali najlepšie hodnotenie v dostupnosti
zdravotnej starostlivosti.
Pokračovanie na strane 5
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Netuší
Riaditeľ jednej z najväčších
univerzitných nemocníc netušil, že mu na operačnej sále
operujú zahraničných pacientov sprostredkovaných agentúrou, s ktorou nemocnica
nemá zmluvu. O čom to svedčí? O skvelých manažérskych
schopnostiach asi nie. Každý
riaditeľ musí mať prehľad
o tom, čo sa u neho deje. Ak to
nevie, chyba nie je len v jeho
podriadených. O to viac zarážajúce je, že takýto riaditeľ
stále sedí na svojej stoličke.
Niekedy sebareflexia nezaškodí. Ak už tí na kopci zaspali.

Katarína Lovasová

EDITORIAL

šéfredaktorka ZdN

Košickú nemocnicu preveruje
minister aj polícia

Komunikačne zdatní lekári
majú menej konﬂiktov
Dvanásť rokov učí
lekárov, ako by sa
malo komunikovať
s pacientmi
a príbuznými. Tréner
A. Bednařík pripúšťa
nezáujem lekárov, ktorí
však na tréningoch
menia svoj postoj.
Ste psychológ. Prečo také
zameranie?
Bavilo ma rozumieť tomu,
akí sú ľudia, prečo sú takí, akí
sú. A zaujímalo ma, keď už
nejakí sme, tak čo sa s tým dá
urobiť. Každý máme nejakú
povahu, návyky, a zaujímalo
ma, ako ľudí učiť byť lepšími,

rozumnejšími, lepšie zvládať
každodenné situácie a konflikty. To ma doviedlo k softskillovým tréningom.
Pre koho sú určené?
Stretávam sa s profesionálmi z rôznych oblastí, či už sú
to manažéri, učitelia, lekári,
sestry. Manažérov učím, ako
lepšie viesť ľudí a riešiť konflikty, učiteľov, ako lepšie učiť
a robiť diskusie so študentmi,
obchodníkov učím, ako lepšie
predávať, a posledných 12 rokov robím tréningy aj pre lekárov. Ukazuje sa, že väčšina sťažností, či už na nemocnicu, lekára alebo na sestru,
vyplýva z nedorozumenia alebo nevhodnej komunikácie.
Nielen zo zlej starostlivosti.

Kauza

Ako ste sa dostali k tréningom
pre zdravotníkov?
Vtiahla ma do toho moja
kolegyňa Mária Andrášiová,
ktorá je tiež psychologička.
Robila v Národnom onkologickom ústave a celkom oprávnene pokladala lekárov
za veľmi náročnú skupinu na
prácu tohto typu, tak chcela,
aby som jej pomáhal pri školeniach pre lekárov. Lekári sú
zvyknutí na konferencie, na
prednášky, ale my učíme, ako
v rozhovore zvládať emócie
svoje, príbuzného aj pacienta, ako zvládať konflikty, ako
majú vhodným spôsobom povedať veci, ktoré treba. To sa
neučí prednášaním, ale treba
to skúšať a venovať tomu čas.
Pokračovanie na strane 4

O

osude aktérov kauzy košickej univerzitnej nemocnice, prípadne o zotrvaní riaditeľa vo funkcii rozhodne výsledok kontroly ministerstva zdravotníctva. Tá prebieha v nemocnici od minulého týždňa. Celý prípad navyše
prešetruje aj polícia. Zatiaľ vo
svojej funkcii skončil primár
kliniky.
„Prípad preverujeme prostredníctvom nášho Úradu pre
riadenie podriadených organizácií. Postupy na klinike, tak
ako boli medializované, považujeme za absolútne neakceptovateľné. Aktuálne sa kontrola týka Kliniky plastickej chirurgie UNLP Košice. Prioritou
pre MZ SR je dôkladne situáciu prešetriť, po ukončení
a spracovaní záverov tejto hĺbkovej kontroly rezort rozhod-

ne o ďalších krokoch,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana
Eliášová.

Riaditeľ nevedel
Kým riaditeľ UNLP tvrdí, že
o operáciách cudzincov sprostredkovaných externou agentúrou nevedel, viacerí lekári majú iný názor. „Na základe
našich skúseností o fungovaní nemocnice Lekárske odborové združenie nedokáže uveriť tomu, že vedenie nemocnice nemalo informácie o zahraničných pacientoch ležiacich na
ich lôžkach a o tom, čo sa deje
na operačných sálach v ich nemocnici,“ uviedol MUDr. Peter
Visolajský.
Podobný názor má aj prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marián Kollár.
Pokračovanie na strane 2

Odborný týždenník s komplexnými
informáciami určenými pre profesie
v zdravotníctve, sociálnych
službách a vo farmácii.

Nariadenie

Špecialisti sa ľahšie dostanú k doplnkovej atestácii
Opatrenie ministerstva má doplniť chýbajúcich všeobecných lekárov

M

inisterstvo zdravotníctva pripravilo novelu nariadenia o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Po novom by špecialisti mohli jednoduchšie získať špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo. Rezort si od zmeny sľubuje zvýšenie dostupnosti vše-

obecných lekárov pre dospelých v jednotlivých regiónoch.
Možnosť získať osobitnú
doplnkovú prípravu v odbore
všeobecné lekárstvo sa týka
lekárov – špecialistov v inom
špecializačnom odbore mimo rezidentského programu. „Novela zavedie možnosť
takzvanej doplnkovej atestácie. Umožní lekárom, ktorí už
získali špecializáciu v inom

špecializačnom odbore, získať v kratšom období špecializáciu v odbore všeobecné lekárstvo, čím by sa umožnilo
rýchlejšie doplnenie systému
poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi. To znamená, že ak by lekárovi škola započítala časť jeho
predchádzajúceho štúdia, nemusel by v rezidentskom programe stráviť tri roky, ale napr.

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

„

iba dva,“ vysvetlila hovorkyňa
ministerstva Zuzana Eliášová.

Toto opatrenie
nepovažujem
za systémový krok.
M. Kollár

11. december 2014

Odborná príloha Zdravotníckych novín

35 hodín v ambulancii
Cieľom tejto zmeny je rýchlejšie doplnenie systému poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi.
Ak novelu schváli vláda, bude účinná už vo februári tohto
roka. Prvé výsledky v praxi je
možné očakávať najskôr v ro-

ku 2019. „Ak lekár získa špecializáciu v odbore všeobecné
lekárstvo a požiada o povolenie na výkon všeobecného lekára, bude musieť mať úväzok
35 hodín týždenne. Ak bude
chcieť vykonávať aj prax špecialistu v inom odbore, tak
môže, ale mimo úväzku všeobecného lekára,“ objasnila
Z. Eliášová.
Pokračovanie na strane 2
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