TLAČOVÁ SPRÁVA
Slovenskej lekárskej komory
Téma:
Stanovisko lekárskeho stavu k Návrhu MZ SR ku koncepcii rozvoja a
výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách.
Slovenská lekárska komora víta potvrdenie lokality Rázsochy v rámci Bratislavy, ako vhodnejší
variant výstavby novej UNB, oproti pôvodne navrhovanému variantu v lokalite Patrónka.
Predložený model tzv. hybridného PPP projektu, v ktorom štát celý projekt výstavby novej UNB
financuje, ale dozor a kontrolu nad jeho výstavbou dá súkromnému koncesionárovi, ktorého
zavádzajúco a účelovo definuje ako manažéra zdravotnej starostlivosti a následne mu ešte odovzdá do
správy a užívania celú prevádzku nemocnice, SLK považuje za nevýhodné riešenie ( projekt).
Pridelená výstavba a následne prevádzkovanie nUNB koncesionárom („Manažmentom zdravotnej
starostlivosti“), tým vyjadruje preukázateľné zlyhávanie štátu vo svojej funkcii efektívne riadiť
verejné nemocnice.
Je to aj nepriama dehonestácia kvality a úrovne riadiacich pracovníkov v SR, keď sa hľadá spása
v zahraničných manažéroch. Sme presvedčení, že na Slovensku je dosť erudovaných a vyškolených
manažérov v zdravotníctve.
Sme presvedčení, že štát nie je horší vlastník a správca majetku ako súkromný sektor, ba naopak, jeho
„Hodnota za peniaze“ nie je meraná komerciou, ale kvalitou a vyššou efektívnosťou poskytovaných
služieb pacientovi, ktorý je na prvom mieste, na rozdiel od komerčného subjektu, ktorého hlavným
motívom podnikania je a zostane len a len zisk.
Z á v e r : Jediná a efektívna cesta nUNB je cesta štátom garantovaná príprava, realizácia výstavby
a od začiatku jej vlastné prevádzkovanie. Univerzitná nemocnica nie je komerčný podnik, ale ide o
prevádzku so zdravotnou starostlivosťou a s pedagogickou a vedeckovýskumnou bázou, s očakávaním
najvyššej kvality na Slovensku, pre všetkých pacientov tohto štátu.
Žiadame, aby Slovenská lekárska komora, spolu s ďalšími odbornými spoločnosťami, boli pri ďalšej
tvorbe projektu, konzultovala sa s nimi filozofia, stratégia a aj realizácia novej univerzitnej nemocnice
v Bratislave.
Konkrétne pripomienky obsahové:
Slovenská lekárska komora nesúhlasí, aby bola Nemocnica s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda
v Petržalke, na Antolskej ulici, samostatnou mestskou nemocnicou. Z hľadiska strategického a ako
výučbová báza mala by byť naďalej súčasťou nUNB.
Slovenská lekárska komora zásadne nesúhlasí s navrhnutým spôsobom manažovania zdravotnej
starostlivosti, ktorú si štát obstará na účel výstavby a najmenej 5 rokov prevádzky nemocnice. Sme za
to, že nemocnicu má prevádzkovať štát a firma na výstavbu bude len ako konzultant.

V celom dokumente - nie je definovaný pojem partnerská nemocnica UNB - pravdepodobne to budú
nemocnice, ktoré sa budú parciálne podieľať na výučbe (je napríklad zahrnutá nemocnica Sv. Michala
a Milosrdných bratov, ktoré sú z pohľadu výučby , ale aj systému zdravotníctva v Bratislave zbytočné.
Nemocnici Sv. Michala by mal patriť "rezortný význam").
Mala by byť len jedna UNB a konečne komplexná; Ružinov svojim súčasným podielom na výučbe je
už aj dnes len "partnerská nemocnica "- v nedávnom období proklamovaná konkurencia nemocníc sa
našťastie v prospech pacienta neuskutočnila a je nezmyselná, v záujme zdravia pacienta je spolupráca
zainteresovaných organizácií a nie konkurencia.
Nová UNB Rázsochy bude musieť mať tiež aj spádové územie - zrejme západnú časť Bratislavy a určite
svojim významom a charakterom aj celého Záhoria. Iné tvrdenie vyplýva len zo základného
nepochopenia problematiky. Lôžková kapacita podobných nemocníc v Európe býva väčšia, to nie je
megalomanstvo, ale nevyhnutnosť. Vzhľadom na zvýšený očakávaný počet medikov sa javí stavať
novú UNB po 130 rokov s necelými 600 posteľami ako nedostatočné!!! Univerzitná nemocnica by
mala byť aj oddeleniami komplexnejšia a preto počet oddelení ako i stav postelí je z nášho pohľadu
evidentne poddimenzovaný. Tomuto nezabráni ani priradenie nemocnice na Antolskej do UNB. Podľa
rozpisu plánovaných lôžok v jednotlivých nemocniciach nUNB vyplýva, že ani nemocnica Rázsochy
ani dobudovaná nemocnica Ružinov nebudú komplexné, ale sa budú dopĺňať, Pričom ešte raz
zdôrazňujem, že nemocnica Ružinov nikdy nebola projektovaná, stavaná ani prevádzkovaná ako
výučbová báza. Preto máme zato, že nosná výučbová báza musí byť na Rázsochách s celým spektrom
zdravotnej starostlivosti, ochorení, ale predovšetkým komplexnosti všetkých odborov.
Pre slovenské zdravotníctvo je potrebné zabezpečiť aj kontinuitu a kvalitu praktickej zložky vzdelávania
v novej univerzitnej nemocnici aj pre absolventov týchto odborov vysokoškolského štúdia II. stupňa zo
slovenských vysokých škôl. Na tento účel je potrebné prispôsobiť aj technické riešenie (dimenzovanie
nemocnice nielen vzdelávanie lekárskych ale aj nelekárskych zdravotníckych odborníkov a pre
integráciu ich spolupráce – priestory pre študentov a školiteľov, priestory pre spoločné vzdelávanie,
tréning zručností v interdisciplinárnych tímoch odborníkov v simulovaných a reálnych podmienkach,
školiace miestnosti, školiace laboratóriá, učebné pomôcky, technické podmienky pre telemedicínu spojenú s tele-vzdelávaním, atď.) ale aj personálne kapacity (školitelia pre lekárov aj
nelekárov) atď.
Pripomienky SLK považujeme za zásadné.
V Bratislave dňa 4.4.2017

