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Štúdia upozornila 
na vysoké riziko nákazy 
koronavírusom, ktorému 
sú vystavení zdravotníci 

Pred týždňom informo-
val predseda vlády SR 
Peter Pellegrini, pove-

rený riadením ministerstva 
zdravotníctva, že skelet ro-
zostavanej stavby nemocni-
ce Rázsochy je definitívne od-
stránený. Kedy sa začne s vý-
stavbou desaťročia sľubovanej 
novej univerzitnej nemocnice 
(nUNB) v Bratislave, nie je jas-
né. Ministerstvo zdravotníctva 
(MZ) SR momentálne hľadá 
firmu, ktorá naprojektuje novú 
koncovú nemocnicu. Končiaca 
vláda sa pritom v programo-
vom vyhlásení zaviazala, že 
prijme záväzok vybudova-
nia a odovzdania do prevádz-
ky novej univerzitnej nemoc-
nice v Bratislave s optimalizá-
ciou súčasného lôžkového fon-
du UNB. Bývalý poradca pre-
miéra pre zdravotníctvo a de-
kan Lekárskej fakulty UK prof. 

MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., po-
ukazuje na permanentné po-
súvanie termínov za posledné 
roky. „Už teraz sa mala nemoc-
nica nie dobúravať, ale mala sa 
stavať,“ povedal na konferencii 
Slovenskej lekárskej komory. 

Verejné obstarávanie na 
projektovanie nUNB prebieha. 
V decembri sa na ministerstve 
otvárali obálky so žiadosťami 
záujemcov o účasť a aktuálne 
sa hodnotí, či uchádzači spĺňa-
jú podmienky. „Vzhľadom na 
to, že ide o komplikované zada-
nie, sú aj žiadosti o účasť roz-
siahle a náročné na kontrolu. 
Hodnotenie splnenia podmie-
nok účasti v tejto etape je ne-
verejné, preto nie je možné in-
formácie sprístupniť,“ reago-
val rezort na otázku, aké sub-
jekty chcú projektovať novú ne-
mocnicu. 
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Stihlo sa len búranie
Vláda v programovom vyhlásení avizovala odovzdanie nUNB do prevádzky

nUNB
Nedostavaný skelet 
nemocnice v lokalite 
Rázsochy v bratislav-
skom Lamači pred 
týždňom zdemolovali.

Foto: MZ SR
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Infarkt myokardu 
v centre pozornosti

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia vydáva aj 
tieto odborné medicínske prílohy a tituly:
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Kto?
Zodpovednosť a odvaha. 
Odolnosť. Pevné nervy. 
Skúsenosti. Líder a ma-
nažér. Tak by mal vyzerať 
nový minister zdravotníc-
tva. Viac-menej sa na tom 
zhodli zástupcovia zdra-
votných poisťovní, komôr, 
asociácií aj analytici (ich 
názory si môžete prečítať 
v tomto čísle). Ako vidíte, 
nič jednoduché. Rezort 
zdravotníctva kvalitného 
a schopného človeka však 
už potrebuje ako soľ. Mali 
by si to uvedomiť najmä tí, 
ktorí po 29. februári budú 
rozhodovať, kto sa na čelo 
rezortu postaví. 

Katarína Lovasová
šéfredaktorka ZdN

S
ústneho zdravia
20. marec
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 16. MAREC 2020  I  13.30 – 15.30 HOD. 
BRATISLAVA, SPOJENÁ ŠKOLA MOKROHÁJSKA

 19. MAREC 2020  I  8.00 – 13.00 HOD. 
MARTIN, JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK

 18. MAREC 2020  I  8.00 – 13.00 A 14.00 – 16.00 HOD.
BRATISLAVA, HOTEL SAFFRON

Analýza

Akého ministra si želáte?
Počas predvolebnej kampane 
sme mali možnosť sledovať 
niekoľko diskusií o zdravot-
níckych programoch politic-
kých strán. Zhodovali sa tieto 
predstavy s predstavami jed-
notlivých „hráčov“ v systéme? 

Oslovili sme komory, analyti-
kov, poisťovne, pacientske or-
ganizácie, inštitúcie pôsobia-
ce v zdravotníctve s otázkou, 
aká je ich predstava o budúcej 
ministerke či ministrovi.  

Toto vydanie podporila spoločnosť

MS200571/01

Pokračovanie na strane 2

MGR. PAVOL BOK A A JUDR. IVAN HUMENÍK: 

Cielene zhromažďujeme pozitívne...
Pred šiestimi rokmi vznikol 
projekt Poďakuj sestre. Čo je 
podstata projektu a ako sa 
vyvíjal, rozprávajú zástupcovia 
Komory pre medicínske právo 
– MEDIUS.

V poslednom čase sú v médiách 
skôr negatívne správy o lekároch 
a ich práci.Aký vplyv môžu mať na 
pacientov a na zdravotníkov?

Pavol Boka (P. B.): To, že pa-
cient vstupuje do prostredia, 

ktoré je už vopred negatívne vy-
kreslené, môže vzbudzovať ne-
dôveru. Na strane poskytovate-
ľov a zdravotníkov sa môže ob-
javiť frustrácia z toho, že sa vy-
tiahne zopár negatívnych správ 

a pozabudne sa pri tom na veľa 
pozitívnych príbehov, ktoré stoja 
za to, no nikto ich nespomenie. 
Z môjho pohľadu je to nedôvera 
zo strany pacientov a znechute-
nie zo strany zdravotníkov. Pokračovanie na strane 5

MS200474/02

MS200572/01
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Inštitúcie 
a organizácie

Ing. arch. Radoslav Herda,
Slovenský pacient

V prvom rade by to mal byť dob-
rý líder so schopnosťou politic-
ky presadiť nepopulárne opatre-
nia v politickom spektre. Mal by 
vedieť nájsť nespochybniteľných 
odborníkov na kľúčové pozí-
cie. Osobnosť, ktorú zo stoličky 
nezhodí prvý škandál, ale záro-
veň o ňu nebude ani prikovaná. 
Morálny človek, ktorý vie vždy 
rozlíšiť medzi dobrom a zlom 
a dokáže stáť na správnej stra-
ne. Slalomár schopný prejsť cez 
všetky bránky tlakov vplyvných 
hráčov. Človek, ktorý vie dávať 
aj šetriť. Umelec, ktorý vie zla-
diť požiadavky ministerstva fi-
nancií s požiadavkami lekárov. 
Ekonóm, ktorý dokáže regulo-
vať primeraný zisk a neskončiť 
na Ústavnom súde. Ale hlavne 
človek, ktorý sa dokáže poroz-
právať s pacientom tak, že sa 
bude cítiť vypočutý.

PhDr. Mária Lévyová, 
prezidentka Asociácie na ochranu 
práv pacientov

Nový minister zdravotníctva 
by mal byť v prvom rade dob-
rý manažér s tímom odborní-
kov pre každú oblasť zdravot-
níctva. Dôležité je, aby orien-
toval zdravotníctvo ako služ-
bu pacientom. Presadzoval na-
vrhované riešenia potrebné pre 
zmeny v zdravotníctve, aby zís-
kal k tomu v prvom rade podpo-
ru premiéra a vlády, parlamen-
tu. Tém na riešenie je mnoho, 
no tými najzásadnejšími budú 
zavedenie funkčného a predví-
dateľného systému financova-
nia, spustenie stratifikácie ne-
mocníc s nadväznosťou na am-
bulantnú starostlivosť a posky-
tovanie dlhodobej starostlivos-
ti. Zmeny sú potrebné aj v lieko-
vej politike. Veríme, že nový mi-
nister bude rozvíjať a podporo-
vať partnerskú spoluprácu s pa-
cientskymi organizáciami a pa-
cientmi.

Peter Blaškovitš, 
generálny riaditeľ Národného centra 
zdravotníckych informácií

Kľúčové je, aby to bol osviete-
ný minister, ktorý sa vie poze-
rať s nadhľadom na personál-
ne obsadenie, a mal by to byť 
typ človeka, ktorý neodoženie 
od seba ľudí, ale, naopak, vie si 
vybudovať dobrý a šikovný tím. 
Musí to byť silná osobnosť, kto-
rá sa nebude báť obrovského tla-
ku a možného „lynču“ a nebrať 
veci osobne, pretože nie každé-
mu sa dá vyhovieť.

MUDr. Monika Palušková, 
PhD., MBA, 
prezidentka Spoločnosti 
všeobecných lekárov Slovenska

Slovenské zdravotníctvo je vy-
pitvané a finančne zdevastova-
né. Bez vízie, s ťaživými prob-
lémami zdravotníkov, ktoré 
v skutočnosti nikoho nezaují-
mali, a s pacientmi, ktorí sa „tú-
lajú“ v systéme, ktorý vlastne už 
prestal existovať. Nový minister/
ka musí mať víziu o zdravotníc-
tve o rok, o päť rokov aj o desať. 
Je garantom správneho riadenia 

rezortu, preto si musí okolo se-
ba vybudovať veľmi silný a reš-
pektovaný výkonný tím exper-
tov. Nie na obsadenie funkcií, ale 
na ťažkú a v súčasnej situácii aj 
veľmi nepopulárnu exekutív-
nu prácu. Netreba však mať veľ-
ké očakávania na rýchlu zmenu 
– aj prvotná bolestivá stabilizá-
cia bude potrebovať dostatok ča-
su. Úloha pre ministra na prvých 
100 dní – ponúknuť víziu rezor-
tu, vybudovať tím expertov, vy-
tvoriť postupnosť logických sta-
bilizačných krokov, zadať ich pl-
nenie a pracovať a kontrolovať 
s obrovským nasadením. Okruhy 
na konkrétne riešenia na celkovú 
reformu vrátane legislatívnych 
zmien, ambulantného sektora, 
ÚDZS, ezdravia, dostupnosti, ob-
sahu a nároku, financovania, ale 
aj následnej zdravotnej starost-
livosti či liekovej politiky sú už 
nezávislými expertmi priprave-
né. Uvidíme, či o ne bude skutoč-
ne záujem.

Mária Rečková, 
Národný onkologický inštitút

V oblasti onkológie by sa nový 
minister v partnerstve s NOI 
a ostatnými zainteresovanými 
mal zamerať hlavne na podporu 
onkologickej prevencie, konti-
nuitu onkologických skríningo-
vých programov; aktualizáciu 
koncepcie onkologickej starost-
livosti zahŕňajúcej nielen oblas-
ti klinickej a radiačnej onkoló-
gie, ale aj oblasť paliatívnej me-
dicíny, sledovania po onkologic-
kej liečbe a klinického a trans-
lačného výskumu; zabezpeče-
nie dostupnosti dát (vrátane 
dát pre NOI) a tvorbu zdravot-
nej politiky vychádzajúcej z re-
álnych, aktuálnych a správne 
interpretovaných dát; zabezpe-
čenie dostupnosti onkologickej 
liečby, ktorá je jednoznačným 
prínosom pre pacientov na zá-
klade medicínskych kritérií. 
Nový minister, lekár či nelekár, 
by mal byť schopný viesť rezort 
s otvoreným srdcom i mysľou, 
dostatkom chuti, sily a rozumu 
vo vytváraní spoločného die-
la, ktoré prináša prospech nám 
všetkým.

MUDr. Terézia Szádocka, 
MPH, 
prezidentka Asociácie GENAS

Nový minister by nemal byť 
ďaleko od „ľudu“, aby vedel, 
čo trápi slovenského pacien-
ta. Bez ohľadu na zdravotníc-
ky background mal by sa ob-
klopiť odborníkmi, ktorí budú 
vyznávať jeho hodnoty a záro-
veň záujmy pacientov i zdravot-
níkov. Veríme, že podporí celo-
plošnú významnosť prevencie 
tak u občanov, ako aj posky-
tovateľov zdravotnej starostli-
vosti. Uvedomujúc si možnosti 
financovania by prijal opatre-
nia, ktoré zabezpečia udržateľ-
nosť zdravotného systému, kto-
rý by podrobil dôkladnej analý-
ze, a zároveň by mal dosť odva-
hy, odbornej a politickej podpo-
ry na realizáciu zmien. Citlivo 
a racionálne by mal pristupo-
vať k zvereným prostriedkom 
aj v liekovej politike a brať do 
úvahy názory širokého spek-
tra odborníkov s cieľom ma-
ximalizovať dostupnosť liekov 
pre občanov SR. Svojou exper-
tízou by dokázal zvýšiť efek-
tívnosť zdravotníckych sys-
témov s fokusom na transpa-
rentnosť a významnosť proce-
sov, ktoré by takto zabezpečili 
aj predvídateľnosť prostredia. 
Minimálne čakacie lehoty, dos-
tupnosť liekov a liečebných po-
stupov pre každého by boli sa-
mozrejmosťou. Povolanie po-
skytovateľa zdravotnej starost-
livosti by systémovo pretrans-
formoval na dôstojnú a uznáva-
nú profesiu a dbal by na ich ne-
ustály odborný rast. 

Asociácia inovatívneho 
farmaceutického priemyslu

Nie je dôležité, kto konkrét-
ne bude minister. Dôležité bu-
dú priority a široká podpo-
ra vo vláde v rámci reforiem. 
Vo vývoji dnes máme viac ako 
7 000 nových molekúl. Tie, kto-
ré prichádzajú na trh vo zvyš-
ku Európy, sa však často k slo-
venským pacientom nedosta-
nú. Na Slovensku totiž ako v je-
dinej z okolitých krajín platí sú-
bežne až 10 typov rôznych re-
gulácií v liekovej politike. Nové 
vedenie ministerstva zdravot-
níctva by preto malo prehod-
notiť jednotlivé regulácie a vy-
tvoriť väčší priestor pre na ino-
vácií. Pri posudzovaní prínosu 
nových liekov by sa okrem eko-

nomického hľadiska mali viac 
zohľadňovať medicínske prí-
nosy pre pacientov a do lieko-
vej politiky by sa malo zaviesť 
viac systematickej, konštruk-
tívnej a transparentnej komu-
nikácie medzi výrobcami, štá-
tom a zdravotnými poisťovňa-
mi. Jedine tak bude Slovensko 
schopné zabezpečiť pacientom 
adekvátnu liečbu, ktorá je štan-
dardom v ostatných krajinách 
Európy.

Operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej 
služby SR

Mal by to byť odvážny vizionár, 
ktorý bude počúvať odborníkov 
a ktorý prijme zásadné rozhod-
nutia o ďalšom smerovaní sys-
tému záchrannej zdravotnej 
služby, avšak v kontexte po-
trebných reforiem v celom re-
zorte zdravotníctva. A v pros-
pech pacienta. V súčasnosti je 
záchranná zdravotná služba 
porovnateľná s vyspelými kra-
jinami z hľadiska materiálovo-
technického vybavenia, finan-
covania, dostupnosti aj dojaz-
dových časov. Na dennej bá-
ze však nahrádza nedostatoč-
ne fungujúce iné zložky v zdra-
votníctve. Napriek edukácii 
a prísnym kritériám na vysie-
lanie ambulancií ZZS zo strany 
Operačného strediska ZZS SR 
je preto výsledkom rastúci po-
čet zásahov, ktoré zaťažujú sys-
tém. Zmeny sú potrebné.

Peter Visolajský, 
Lekárske odborové združenie

Základom je, aby nový minister 
bol silnou osobnosťou a pritom 
mal plnú podporu premiéra, tak 
aby presadil ťažké opatrenia pre 
zdravotníctvo, aby sa konečne 
sústredilo na liečenie pacien-
tov, a nie na biznisové záujmy 
finančných skupín. Mal by to 
byť človek, ktorý rezortu dô-
kladne rozumie, a pritom vždy 
ochotne počúva názory ľudí, 
ktorí zdravotníctvo tvoria – le-
károv, sestry a ostatných zdra-
votníkov. Človek, ktorý vie, že 
treba akútne riešiť stabilizáciu 
skúsených lekárov, nedostatok 
sestier a zvýšiť počet všeobec-
ných lekárov, čím odľahčí od-
borné ambulancie, aby mohli 

liečiť tých, ktorí ich naozaj po-
trebujú a často zbytočne zomie-
rajú. Ak má nový minister naše 
zdravotníctvo zlepšiť, musí mať 
politickú podporu na zásadnú 
reformu zdravotného poistenia. 
Mal by to byť človek s odvahou 
postaviť sa silným finančným 
záujmom a vyčistiť minister-
stvo od zástupcov finančných 
skupín. Mal by to byť človek, 
ktorý rozumie tomu, že minis-
terstvo zdravotníctva má byť 
silným regulátorom a má si tú-
to svoju úlohu riadne plniť.

Analytici
Martin Smatana, 
riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky 
MZ

Z mojich skúseností nie je pô-
vodné povolanie ministra kľú-
čové. Každý minister si aj tak 
dobuduje tím, aby vybalanso-
val svoje „nedostatky“. Lekár si 
posilní ekonómov, ekonóm, na-
opak, zdravotníkov. Pevne ve-
rím, že nasledujúci minister/
ministerka bude postupovať 
koncepčne. Nepôjde tvrdohla-
vo len podľa svojho názoru, ale 
bude chodiť a počúvať medzi 
pacientov, do nemocníc či am-
bulancií, a nie iba medzi svo-
jich, ale všetkých, lebo svet bý-
va v praxi často absolútne od-
lišný. A pevne verím, že uvedie 
do života stratifikáciu.

Martin Vlachynský, 
analytik INESS

V prvom rade to musí byť člo-
vek s dostatočne veľkým, až na-
drozmerným politickým kapi-
tálom a musí ho byť ochotný/á 
použiť. V zdravotníctve je veľ-
mi vysoká miera rezistencie 
k akýmkoľvek zmenám (iným 
ako k zvyšovaniu výdavkov). 
Titul v tomto prípade nehrá ro-
lu. Prvých 100 dní – byť prip-
ravený okamžite riešiť hrozia-
ce akútne rozpočtové problé-
my, ktoré budú oproti minu-
losti skomplikované výdavko-
vým stropom. Deklarovať jas-
nú podporu riešeniam, zalo-
ženým na faktoch a analýzach 
(teda prihlásiť sa k práci IZP 
a UHP). Predstaviť hlavné kro-
ky na najbližšie dva roky (stra-
tifikácia? definovanie nároku? 
zmena spôsobu kategorizácie 
liekov? ..). Ak nový minister/
ka nebude veľmi rýchly v pred-
stavení a začatí zmien, ocitne-
me sa zase v situácii, že veľké 
zmeny budú dobiehať pol roka 
pred voľbami a stroskotajú (ako 
stratifikácia).

Dušan Zachar, 
INEKO

Ľudovít Ódor, viceguvernér 
NBS a bývalý člen Rady pre 
rozpočtovú zodpovednosť, kto-
rý dlhé roky bojuje za udržateľ-
nosť verejných financií, nedáv-
no v kuloároch jednej zdravot-
níckej konferencie povedal, že 
by bolo dobré, keby novým mi-
nistrom zdravotníctva bol eko-
nóm. Predpokladám, že nemys-
lel, že minister musí mať vyštu-
dovanú Ekonomickú univerzi-
tu, ale že musí mať ekonomic-
ké myslenie. Podľa môjho názo-
ru môže ekonomicky myslieť aj 
lekár. Aby vedel minister niečo 
podstatné presadiť, potrebuje 
mať okrem dobrého plánu aj lí-

derské schopnosti a politickú 
podporu. Ak to bude mať, mô-
že hneď začať s presadzovaním 
stratifikácie.

Tomáš Szalay, 
Health Policy Institute

Zdravotníctvo je kôš plný jedo-
vatých hadov. Pustiť sa do je-
ho upratovania môže hocikto. 
Ale prežije to len človek odváž-
ny, tvrdohlavý a zocelený skú-
senosťami. Nemyslím si, že by 
ministrom mal byť nevyhnut-
ne lekár. Zdravotníctvo je eko-
nomický rezort a väčšina leká-
rov ekonómii veľmi nerozumie. 
Určite by to však mal byť člo-
vek, ktorý rezort dôverne pozná. 
Profesionálny manažér z iného 
odvetvia sa v komplikovaných 
vzťahoch bude zorientovávať 
len pomaly a ťažko. Keď počú-
vam tieňových kandidátov na 
ministra zdravotníctva, nik-
to z nich zatiaľ nepôsobí ako lí-
der zmeny. Môj tip na fakt dob-
rého ministra zdravotníctva je 
Ľuboš Lopatka. Ľuboš opakova-
ne hovorí, že pracovať pre štát 
je strata času. Ale ak si toto po-
vedia všetci šikovní ľudia, tak to 
Švajčiarsko si tu nikdy nevybu-
dujeme...

Miriama Letovanec,
Implementačná jednotka Úradu 
vlády SR

Na začiatku môjho pôsobenia 
v sektore zdravotníctva som 
si myslela, že jedine lekár ale-
bo človek s medicínskym vzde-
laním je tou správnou osobou. 
Po troch rokoch si to však už 
nemyslím. Byť lekárom s väz-
bami je priťažujúcim fakto-
rom. Nový minister zdravot-
níctva má byť človek racionál-
ne uvažujúci, s predchádzajúci-
mi manažérskymi schopnosťa-
mi vrátane skúseností z verej-
ného sektora. V tandeme s ním 
má pracovať lekár, ktorého je-
diným záujmom je zvyšova-
nie hodnoty za peniaze a ino-
vácie v zdravotníctve. Minister 
má byť hlavne človek s vyso-
kým morálnym kreditom, kto-
rým nepohne prvý telefonát od 
zainteresovaných skupín. Tých 
je v zdravotníctve veľa, až príliš 
veľa, a to i na samotnom minis-
terstve zdravotníctva. Tam po-
trebujeme hlavne odborníkov.

Komory
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, 
prezidentka Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek

Minister/ka zdravotníctva by 
mal byť v prvom rade dob-
rý manažér/ka, a to bez ohľa-
du na to, či to bude lekár, ses-
tra alebo iný zdravotník či od-
borník úplne mimo zdravot-
níctva. Pretože iba dobrý ma-
nažér má jasnú stratégiu, vie 
presvedčiť ľudí na spoluprácu 
a má schopnosti nastaviť jas-
né pravidlá, čo chceme, ako to 
dosiahneme a koho potrebuje-
me na spoluprácu. Pri rozho-
dovaní sa musí opierať o skú-
senosti z iných krajín overe-
ných praxou, o dáta a hlavne 
o kvalitných ľudí. Určite je žia-
duce, aby komunikoval s odbor-
níkmi a ich zástupcami v oblas-
tiach, o ktorých sa rozhoduje. 
Predpokladá sa, že by mal do-
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Radikulopatia

Lieky nie sú jedinou formou liečby bolestí chrbtice

Až 90 percent súčas-
nej populácie sa prí-
ležitostne či dokon-

ca pravidelne stretáva vo svo-
jom živote s bolesťou chrb-
tice a ťažkosťami spojenými 
s ňou. Najčastejšie ide o prob-
lémy v krčnej či driekovej čas-
ti chrbtice, známymi ako radi-
kulopatia. 

Radikulopatia sa radí me-
dzi choroby z povolania a pre-
javuje sa okrem bolesti aj po-
ruchami citlivosti, slabos-
ťou, mravčením v rukách ale-
bo nohách. Vo väčšine prípa-

dov prevažuje v klinickom ob-
raze bolesť a poruchy citlivos-
ti. Príznakom vážnejšieho po-
škodenia je slabosť a porucha 
motoriky. 

„Významnými rizikový-
mi faktormi, ktoré často vedú 
k nadmernému opotrebovaniu 
platničiek pri práci s následný-
mi bolesťami chrbtice, sú dví-
hanie a nosenie ťažkých bre-
mien, časté ohýbanie a otáča-
nie trupu a celotelové vibrácie. 
Poškodenie chrbtice je vo vše-
obecnosti najdrahšie profesi-
onálne poškodenie zdravia,“ 

uvádza Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne. 

„Ide o nepríjemnú a bolesti-
vú neurologickú komplikáciu, 
ktorá si vyžaduje účinnú lieč-
bu. Najbežnejšou formou liečby 
radikulopatie je užívanie liekov 
proti bolesti a zápalu, doplne-
ných o lieky na uvoľnenie sva-
lových spazmov. Ďalšími me-
tódami, ktoré napomáhajú od-
stráneniu bolesti, sú elektro-
liečba, rehabilitácie, magne-
toterapia, masáže, aktívne cvi-
čenie či vodoliečba,“ vysvetlila 
neurologička Christina Lilová.

Jednou z účinných metód je 
aj fotobiomodulácia alebo ošet-
renie laserom. „Liečba laserom 
podporuje rýchlu regeneráciu 
a progresívne odstraňuje bo-
lesť z postihnutého miesta, zá-
roveň odstraňuje zápal, opuch 
a zrýchľuje mikrocirkuláciu. 
Z vlastnej skúsenosti sme za-
znamenali veľmi dobré efekty 
pri vertebrogénnych (chrbtico-
vých) ochoreniach, pri poško-
dení platničky aj s tlakom na 
koreň. Po dvoch až troch apli-
káciách začína pacient pociťo-
vať zlepšenie stavu. Pre trvalý 

efekt z tejto liečby je nevyhnut-
né aplikovať 10 až 12 ošetrení 
v slede dvoch až troch týždňov. 
Vtedy nastáva charakter trva-
lého zlepšenia. Táto laserová 
terapia je vhodná aj pri iných 
bolestivých kĺbových stavoch 
(ochoreniach), aj pri liečbe 
karpálnych tunelov,“ objasni-
la neurologička.

„Výhodou vysokointenzív-
nej laserovej terapie je hĺb-
ka jej prieniku. Rýchlo a účin-
ne sa dostane do poškodeného 
tkaniva, kde na bunkovej úrov-
ni stimuluje zmeny, ktoré ve-

dú k zmierneniu až odstráne-
niu bolesti, zápalu a opuchu 
a nastane zrýchlenie regene-
rácie tohto miesta,“ vysvetli-
la hlavná fyzioterapeutka spo-
ločnosti Therapy House Jurina 
Orosová.

Spôsob liečby je aplikácia 
priamo na pokožku. „Laserová 
terapia a jej biostimulačné a lie-
čebné účinky sú známe už od 
60. rokov minulého storočia, 
ale až s nástupom nových tech-
nológií v posledných rokoch do-
kážeme rýchlo a efektívne po-
môcť pacientom so širokým 
spektrom ťažkostí. Metóda je 
neinvazívna a znižuje potre-
bu medikamentóznej liečby. 
Zároveň je časovo menej nároč-
ná, pričom jedno ošetrenie tr-
vá do 15 minút a na dosiahnutie 
požadovaného efektu je potreb-
né absolvovať 10 až 12 opako-
vaní. Prvé výsledky sú pritom 
citeľné už po niekoľkých apli-
káciách,“ dodala Orosová.

Spoločnosť Therapy House, 
sídliaca v Bratislave, vznik-
la v roku 2017 a bola založená 
za účelom implementácie ino-
vatívnych laserových techno-
lógií do terapeutickej praxe. 
Používa na to laserové prístroje 
4. triedy, ktoré sú najvyššou 
výkonnostnou triedou v kate-
górii terapeutických laserov. 
Účinné sú pri akútnej aj chro-
nickej bolesti a svojimi ďalšími 
účinkami, ako napríklad 
protizápalovými, protiopu-
chovými a stimulačnými, 
komplexne pôsobia na obnovu 
poškodených tkanív. Pre viac 
informácií navštívte stránku 
https://therapyhouse.sk/.

Ošetrenie krčnej chrbtice. Foto: archív Therapy housePriestory Therapy house. 
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kázať ľudí aj spájať a plniť úlohu 
mediátora, pretože to nie je vô-
bec ľahké, vzhľadom na skutoč-
nosť, že každá skupina je zvyk-
nutá hájiť svoje vlastné záujmy. 
V druhom rade musí mať silný 
mandát od politikov na reali-
záciu veľmi ťažkých aj boles-
tivých zmien, ktoré sa týkajú 
nastavenia dlhodobých pravi-
diel na financovanie. Od pla-
tieb z rozpočtu cez zdravotné 
odvody, poisťovne, liekovú po-
litiku až po úhrady za starost-
livosť a kontrolu, teda meranie 
efektivity systému. Ako tretiu 
podmienku vidíme odvahu me-
niť nastavenie systému starost-
livosti od zavádzania inovácií 
a podpory primárnej starost-
livosti cez dlhodobú starostli-
vosť a sociálne prepojenie až po 
akútnu. Potrebujeme prestavať 
myslenie ľudí, ako by mala sta-
rostlivosť v zdravotníctve vyze-
rať, aby na konci bol nielen vy-
liečený pacient, ale aj spokojní 
zdravotníci.

Mgr. Eva Klimová, 
prezidentka Slovenskej komory 
psychológov

Mal by to byť zrelý človek so 
skúsenosťou zo zdravotníctva 
a súčasne schopnosťou vidieť 
veci nadrezortne. Strategickosť, 
kritické myslenie, schopnosť po-
čúvať bez predsudkov sú žiadu-
ce rovnako ako skutočný záu-
jem o zdravotníkov a pacien-
tov. V prvých sto dňoch je dôle-
žité získať rôzne uhly pohľadov 
na mnoho tém trápiacich zdra-
votníctvo. Veríme, že stretnu-
tia individuálne s každou ko-
morou v zdravotníctve a nielen 
s tými najväčšími bude iniciovať 

nový minister/ministerka a ne-
zopakuje sa situácia z minulos-
ti, keď získať termín u ministra 
bolo pre malé komory takmer 
nemožné.

MUDr. Marian Kollár, 
prezident Slovenskej lekárskej 
komory

Potrebujeme v prvom rade mi-
nistra, ktorý už niečo v živote 
dokázal, o čo sa dá oprieť a z čo-
ho by sme mohli usudzovať, že 
dokáže spraviť aj niečo pre naše 
zdravotníctvo. Myslím si, že by 
to mal byť človek, ktorý už v mi-
nulosti priniesol niečo pozitívne 
pre našich občanov a správal sa 
vo svojich rozhodnutiach prin-
cipiálne, snažil sa byť v nich ne-
závislý a nepodliehal vplyvom 
„vonkajšieho prostredia“, nedal 
sa ovládať žiadnymi skupina-
mi a jeho krédo by malo byť, že 
spoločne pozdvihneme sloven-
ské zdravotníctvo tam, kam pat-
rí. Bolo by ideálne, keby bol z re-
zortu a je v ňom absolútne zo-
rientovaný. Mal by to byť človek, 
ktorý bol a je čitateľný a doká-
že presadiť zásadné veci nie pre 
seba, svojich blízkych, priateľov, 
ale pre pacientov a aj zdravotní-
kov. Človek, ktorý sa vie pora-
diť, nechať si poradiť a dať na 
tých, ktorí tento rezort repre-
zentujú priamo v praxi. Mal by 
vedieť komunikovať a akcepto-
vať všetky podstatné, rozumné 
názory. Veríme, že nový minis-
ter bude vedieť spolupracovať so 
zástupcami SLK a SLS a signa-
tármi deklarácie prijatej na kon-
ferencii Spoločne a odborne za 
pacienta. S autoritami sloven-
ského zdravotníctva. Veríme, 
že materiál, ktorý nachysta-
jú títo predstavitelia, bude do-

statočne dobrý, aby si aspoň je-
ho základné myšlienky nový 
minister mohol osvojiť v záuj-
me nás všetkých. Ak chce robiť 
zásadné zmeny, mal by ich ro-
biť v spolupráci s odborníkmi 
a veľmi rýchlo. Slovenské zdra-
votníctvo už akútne potrebuje 
nielen zásadnú, ale i komplex-
nú zmenu.

Mgr. Hana Dohálová, 
dipl. z. t., 
prezidentka Slovenskej komory 
zubných technikov

Zubní technici si želajú také-
ho ministra zdravotníctva, 
ktorý si po vymenovaní náj-
de čas stretnúť sa s predstavi-
teľmi Slovenskej komory zub-
ných technikov a bude mať úp-
rimný záujem prijať také opat-
renia, ktoré zlepšia podmien-
ky na prácu zubných technikov. 
Myslíme si, že nový minister by 
mal byť v prvom rade odborník 
z rezortu zdravotníctva, či už to 
bude lekár, sestra, stomatológ, 
zubný technik alebo iný zdra-
votnícky pracovník, ktorý bu-
de mať jasnú koncepciu vývo-
ja v zdravotníckom sektore so 
zámerom zabezpečiť kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť k spo-
kojnosti pacientov, ale aj zdra-
votníckych pracovníkov. 

Ing. Michal Weinciller, 
viceprezident Slovenskej komory 
zdravotníckych záchranárov

Nový minister zdravotníctva 
by mal mať v prvom rade pre-
dĺženú exspiráciu. Priemerná 
životnosť ministra za posled-
ných pätnásť rokov je nece-
lé dva roky, čo na akúkoľvek 
systémovú prácu určite nesta-

čí. Nie je dôležité, či to bude le-
kár alebo nelekár. Avšak expe-
riment s krízovým manažérom 
mimo zdravotníctva nevyšiel. 
Minister však musí mať aj sil-
ný politický mandát. Počas pr-
vých sto dní by si mal vytvoriť 
silný tím a okamžite začať pra-
covať. Nie je čas sa dva roky zo-
znamovať s rezortom, organi-
záciami či so zástupcami zdra-
votníkov. V záchrannej služ-
be by sa mal hneď po nástupe 
vyrovnať s hriechmi minulosti 
a pripraviť kľúčové opatrenia na 
zlepšenie dostupnosti záchran-
ky na území krajiny.

PharmDr. Ondej Sukeľ, 
prezident Slovenskej lekárnickej 
komory

SLeK ponúkla relevantným po-
litickým stranám prezentáciu 
svojich predstáv o lekárenstve 
a liekovej politike. Tieto témy 
sú dlhodobo okrajové – zrejme 
preto, že my farmaceuti roky 
vykonávame svoju prácu kva-
litne, vďaka nám funguje e-
preskripcia a k riešeniu problé-
mov pristupujeme konštruktív-
ne bez búchania po stole. Preto 
si myslím, že ministrom by mal 
byť človek, ktorý takýto prístup 
konečne ocení a bude farmácii 
venovať pozornosť, ktorá sa ne-
obmedzí na ničím nepodložené 
frázy o vysokej spotrebe liekov.

Igor Moravčík, 
prezident Slovenskej komory 
zubárov

Nie je podstatné, či bude nový 
minister/ka zdravotníctva lekár 
alebo nelekár. Z nášho pohľa-
du je dôležité, aby sa po schvá-
lení Programového vyhlásenia 

vlády odstránil politický vplyv 
a zasahovanie do novo nastave-
ného, veríme, že spravodlivého 
a efektívneho fungovania zdra-
votníckeho systému. Minister 
by mal navrhovať a presadzo-
vať zásadné zmeny v zdravot-
níctve až po dôkladnej a trans-
parentnej konzultácii s odbor-
nou verejnosťou. Musí nastaviť 
také pravidlá, aby všetci aktéri 
zdravotníckeho systému – le-
kári, pacienti, občania mali pl-
nú vzájomnú dôveru v poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotné poisťovne
Všeobecná zdravotná 
poisťovňa

Keďže na Slovensku si udrža-
teľnosť zdravotného systému 
vyžaduje zásadnú reformu, zá-
kladnou podmienkou na jej ús-
pešnú realizáciu je detailné po-
znanie prostredia. Budúci mi-
nister by mal mať víziu rozvoja 
zdravotníctva, lebo len tak do-
káže koncepčne riešiť nahro-
madené problémy. Na uskutoč-
nenie nevyhnutných systémo-
vých zmien potrebuje odvahu 
a razanciu, ale aj širokú podpo-
ru. Samozrejmosťou je špičko-
vý odborný tím. Zdravotníctvo 
a jeho problémy treba vnímať 
v priereze s inými odvetviami, 
preto znalosti z ekonómie a prá-
va môžu byť výhodou. Najmä pri 
presadzovaní legislatívnej a fi-
nančnej predvídateľnosti, kto-
rá ovplyvňuje stabilitu v rezorte.

Union zdravotná poisťovňa

Budúci minister životne dôle-
žitého rezortu zdravotníctva 
by mal byť odvážny odborník 

s jasnou víziou, plánom a cie-
ľom zlepšiť kvalitu zdravot-
nej starostlivosti. Mal by mať 
rovnaký prístup ku všetkým 
„stakeholderom“ pôsobiacim 
v systéme, komunikovať s ni-
mi a mal by byť zodpovedný 
a schopný robiť rázne rozhod-
nutia. No a najmä nový minis-
ter zdravotníctva by mal mať 
politickú odvahu a silu koneč-
ne presadiť zásadné a kľúčové 
reformy (ako napríklad stra-
tifikácia nemocníc), ktoré na-
še zdravotníctvo priam akútne 
potrebuje.

Dôvera zdravotná poisťovňa

Za najdôležitejšiu úlohu no-
vého ministra alebo minister-
ky zdravotníctva považujeme 
stabilizovanie financovania. 
Odchádzajúca vláda nám zane-
cháva katastrofálne nastave-
ný rozpočet, ktorý sa nezaobí-
de bez dofinancovania zdravot-
níctva alebo v opačnom prípa-
de bez škrtov v zdravotnej sta-
rostlivosti. Priali by sme si, aby 
sa nový šéf rezortu neuchyľoval 
k populistickým sľubom, ale aby 
s rozvahou a odbornosťou rie-
šil skutočné problémy zdravot-
níckeho systému a myslel pri 
tom v prvom rade na pacien-
tov a poistencov. V prípade, že 
sa nový minister odhodlá k veľ-
kým zmenám, veľkým projek-
tom, mal by k tomu otvoriť ve-
rejnú odbornú debatu, aby zís-
kal pre svoje zámery čo najväč-
šiu podporu a predišiel nedoro-
zumeniam v sektore. Medzi pr-
vými by to malo byť pokračova-
nie v stratifikácii slovenských 
nemocníc.

Pripravila Jana Andelová

Pokračovanie na strane 5
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