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Bolo to o odvahe
V miestnosti je ticho. Cez pootvorené okno len občasne
počuť ruch mesta a vnútri sa od stien odráža iba ťukanie
do klávesnice malého laptopu. Vašek ešte rýchlo dopisuje
mail, nechce, aby sme dlho čakali.
„Takže by ste chceli poznať náš príbeh?,“ obráti sa na nás
a len čo mu prikývneme, neváha dodať: „Tak ja vám ho rád
poviem.“
Sme na siedmom poschodí presklenej budovy v Bratislave,
kde sídli investičná skupina Penta. Je to už 15 rokov, čo vytvorila sieť polikliník ProCare a 10 rokov od vzniku siete nemocníc Svet zdravia. Václav Jirků v nej pôsobí celý ten čas.
Z českého anestéziológa a neskôr šéfa oddelenia intenzívnej
starostlivosti sa v Pente postupne stal investičným analytikom, manažérom, riaditeľom a vo februári 2022 partnerom
spoločnosti. Od začiatku mal pritom na starosti to, čomu ako
lekár rozumie najlepšie. Zdravotníctvo.
„Bolo to niekedy v roku 2011 alebo 2012, keď sme začali
uvažovať o prevádzke nemocníc a mali nekonečné debaty
o tom, či áno alebo nie. Predtým som pôsobil desať rokov
ako lekár a vedel, že komplexnosť pri prevádzke nemocni-
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ce je obrovská a problémov môže byť strašne veľa. S Edom
Matákom, vtedajším partnerom Penty, sme sa trochu báli, či
sa nepúšťame do úplnej šialenosti,“ začína Vašek rozprávať
príbeh a chvíľami sa sám pousmeje nad tým, ako veci v tej
dobe vnímali. Mali rešpekt.
Penta však už vtedy mala skúsenosti s prevádzkovaním prvých polikliník či Železničnej nemocnice v Košiciach. Keď
v rovnakom období začala nemocnice v Prešovskom kraji už
pod značkou Svet zdravia predávať investičná skupina J&T
a zároveň Košický kraj i mesto Partizánske vyhlásili tendre
na dlhodobý prenájom svojich nemocníc, bola to príležitosť.
„Vtedy sme si povedali, že by sme to mali vyskúšať. Zrazu
nám to dalo určitú veľkosť, s ktorou sme mohli vytvoriť sieť
nemocníc. A chceli sme ukázať, že nie sme iba investor, ktorý
kupuje a predáva, a to je náš limit. Ale že toho dokážeme oveľa viac. Chceli sme prispieť k tomu, aby sa zdravotná starostlivosť na Slovensku zlepšila,“ hovorí Vašek. Aj to bol jeden
z dôvodov, prečo do Penty kedysi vstupoval.
A tak si otvorili excel a vložili doň osem nemocníc. Humenné, Vranov nad Topľou spoločne s detašovaným pracoviskom
v Stropkove, Svidník, Spišskú Novú Ves, Rožňavu, Trebišov,
Michalovce a Partizánske. Snažili sa vytvoriť im reštrukturalizačný plán.

„Zatiaľ čo nemocnice v Prešovskom kraji boli nejakým spôsobom riadené a nejako fungovali, stav nemocníc v tom Košickom bol veľmi zlý. Ich záväzky po splatnosti dosahovali
výšku až 50 miliónov eur a ročne boli v šesťmiliónovej strate.
A keďže do nich nik dostatočne neinvestoval aj dve desiatky rokov, boli v tomto smere veľmi zanedbané,“ spomína si
Vašek.
Prstami začína vo vzduchu kresliť tabuľku, o ktorej nám rozpráva a s ľahkosťou ju komentuje. „Za dva roky dostaneme nemocnice z červených čísel nad nulu, splatíme záväzky
a bude to skvelé. To sme si vtedy hovorili.“
A s týmto zámerom išli s Edom Matákom na stretnutie investičnej komisie Penty. V tom období bola obrovským problémom zdravotníctva neefektivita nemocníc a nízka dostupnosť
zdravotnej starostlivosti. Verili si, že majú dobrý reštrukturalizačný plán a podporoval ich aj ďalší partner Penty, Slavo
Haščák.
„No na komisii sme dostali za uši. Povedali nám, že sme
do excelu namaľovali úplné nezmysly, niečo, čomu sa v investorskom svete hovorí hokejka. To znamená, že ste niekde
hlboko v podzemí a za tri roky budete hviezda. Vraj sme sa
zbláznili. Neverili nám, že nemocnice v ich aktuálnom stave
vieme takýmto spôsobom a tak rýchlo zachrániť. Nemáte to
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čím preukázať, nemáte žiadnu reálnu skúsenosť s reštrukturalizáciami nemocníc, vyčítali nám,“ spomína si Vašek
s úprimným smiechom a keď ho pri niektorých spomienkach
premôže emócia, výrazne zagestikuluje.
Investičná komisia však nehodila všetko do koša, ale Edovi s Vaškom poradila, aby si vypýtali odborné hodnotenie
od poradenských firiem McKinsey alebo BCG, medzinárodných špecialistov, ktorí už úspešne zrealizovali podobné projekty po celom svete.
„Tak sme to urobili. Najali sme si McKinsey, zaplatili im
nekresťanské peniaze a čakali na verdikt. A oni našu ambíciu potvrdili! V našich predpokladoch nás nepodporili úplne stopercentne, ale povedali nám, že náš plán je nastavený
správne. Na základe ich názoru sme potom dostali zelenú
od investičnej komisie,“ hovorí Vašek.
Penta následne kúpila prešovské nemocnice Svet zdravia
a košické nemocnice si na dlhú dobu prenajala od kraja.
Nad nulu ich nakoniec nedostala za prvotne plánované dva
roky, ale už za 18 mesiacov.
„Bolo to náročné rozhodnutie, ale dnes ho všetci vnímajú pozitívne. Nikto by toto rozhodnutie už nemenil,“ dodáva Vašek.
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Keď sieť pomáha
Ferko z nemocnice X je primár. Kupuje na oddelenie nový röntgen. Má o ňom jasnú predstavu. Chce pracovať len s takým,
ktorý má červené svetielko. Miško z nemocnice Y robí tie isté
výkony ako Ferko, používa však röntgen s modrým svetielkom.
Hovorí, že pre dané vyšetrenia je tento dostatočný. Röntgen
s modrým svetielkom pritom používajú aj Janka a Peter v ďalších mestách. Ale Ferko trvá na svojom. Vie, že ak presadí
kúpu röntgenu s červeným svetielkom, ktorý je oveľa drahší,
dostane za to od dodávateľskej firmy províziu a bude si môcť
kúpiť nové auto. A navyše bude frajer, keď sa na lekárskych
kongresoch pochváli, s akým delom v regionálnej nemocnici
pracuje. Nevadí, že také delo pre výkony, ktoré robí, nepotrebuje a že nemocnica na to nemá. Veď na Slovensku je normálne, ak je zadlžená. Všetci to nemocnici nejako odpustia.
Robí to predsa pre pacienta.
„Toto bol síce skutočný príbeh zo slovenského zdravotníctva,
ale spomenuté mená sú čisto náhodné,“ hovorí nám Martin
s úsmevom.
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Martin Hrežo je dnes generálnym riaditeľom medzinárodného
holdingu Penta Hospitals International, pod ktorý patria zdravotnícke zariadenia na Slovensku, v Česku a Poľsku. Keď
sa Penta v roku 2012 pustila do prevádzky prvých nemocníc
a vytvorila už svoju sieť Svet zdravia, Martin bol jej finančným riaditeľom. Už po dvoch rokoch v sieti získal ocenenie
Finančný manažér roka.
„Začali sme prevádzkovať nemocnice, s ktorými si samosprávne kraje nevedeli sami poradiť. Táto úloha na nich prešla zo štátu a oni nemali skúsenosti. Niektoré nemocnice boli
v lepšej kondícii, iné v katastrofálnej, doslova tesne pred
zatvorením. Každoročne vytvárali veľkú stratu a mali miliónové záväzky po lehote splatnosti. Navyše aj investičný dlh
bol enormný, roky do nich nik neinvestoval,“ začína Martin
rozprávať o časti svojho života, ktorá bude navždy spätá
s regionálnymi nemocnicami. Už mal vtedy za sebou veľa
skúseností z iných firiem, ktoré pomáhal stabilizovať a pri
transformačných projektoch radil mnohým. Postaviť na nohy
regionálne nemocnice však bola úplne iná výzva. A možno aj
trochu srdcová.
Sadá si za stôl, aby nám opäť raz vysvetlil, ako dokážu nemocnice zachrániť dve základné veci – vytvorenie siete
a rozhodnutie postupne splácať dlhy. V duchu si hovorím,
že má trpezlivosť. Tento príbeh už rozpráva x-týkrát. Každý
rok totiž diskutuje so študentmi medicíny, či je zisk v zdravotníctve amorálne slovo a snaží sa ich presvedčiť vlastnou
skúsenosťou. A tiež nechce, aby sa z nich stali Ferkovia.
Z mesta, z akého len chcete.
„Kde by ste hľadali finančné zdroje, ak by ste boli riaditeľom
zadlženej nemocnice?“ pýta sa Martin zakaždým v úvode svojej prednášky. Často dlho nepočuť žiadnu odpoveď.

„Znížil by som platy, keďže tvoria 65 percent nákladov,“
vyhŕkol však nedávno mladý medik s neskrývanou sebaistotou.
„Kolega, tak to by ste ďaleko nedotiahol.“
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Martin nám vysvetľuje, že aj v zdravotníctve musia platiť rovnaké pravidlá hospodárenia ako v iných odvetviach podnikania. Ako teda začali? Procesmi.
„Snažili sme sa urobiť poriadok v každej nemocnici, lebo známa manažérska zásada hovorí, že čo sa nedá merať, nedá sa
ani riadiť,“ pripomína Martin. Prešli si všetky zmluvy a ak sa
dalo, vypovedali tie, ktoré boli toxické. Obiehali jednu nemocnicu po druhej a zisťovali, čo presne znamenajú jednotlivé
položky v jej účtovníctve. Museli poznať, ako kto hospodári
a ako kto funguje, aby dokázali zariadenia porovnať. Bol to
dlhý proces.
A potom nemocnice začali postupne prepájať a väčšinu
činností centralizovať. Účtovníctvo, administratíva, IT podpora, právne služby, nákup. To, čo predtým nemocnica riešila
sama, za ňu po novom prebral špecializovaný tím na centrále.
„Dokonca na nákup často dovtedy ani nebola v nemocnici
vyhradená jedna funkcia. Medicínsku techniku a zdravotnícky
materiál si jednotlivé oddelenia kupovali sami, čo vytváralo
podhubie pre korupciu a neefektívnosť. Mnohokrát sa tiež kupovali prístroje, pre ktoré následne nebol dohodnutý servis,“
vysvetľuje Martin. A hoci malo mnoho nemocníc vysoké záväzky po splatnosti, prvé na úhradu išli často tie, ktoré patrili
firmám známych či kamarátov.
„Mnoho dodávateľov sa nám po prevzatí nemocníc začalo
vyhrážať, že nám zastavia dodávky zdravotníckeho materiálu
a liekov, čo by znamenalo ohrozenie prevádzky. Vtedy sme sa
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so všetkými stretli a povedali im: ,Od dnešného dňa vám platíme všetky faktúry načas a čo sa týka všetkých neuhradených
účtov predtým, poďme sa baviť o splátkových kalendároch.‘
Snažili sme sa pritom dohodnúť si rozloženie splátok na čo
najdlhšiu dobu, pretože sme nemali na to, aby sme platili vysoké položky. A z tých stoviek splátkových kalendárov iba
jediný dodávateľ nebol ochotný dohodnúť sa na bezúročnej
platbe. To bol vtedy obrovský úspech,“ rozpráva Martin.
Dátum, odkedy nemocnice začali platiť faktúry včas, bol
30. september 2012. Niektoré veľmi vážne záväzky však nebolo možné splácať postupne. Na začiatku transformácie tak
Penta poskytla sieti ešte asi 30-miliónový interný úver.
A keď dodávatelia videli, že nemocnice skutočne držia svoje
slovo a svoje záväzky platia, dali im lepšie podmienky už aj pri
nákupe. „Lebo čo urobí dodávateľ, keď vie, že mu ďalší rok
nezaplatíte za jeho tovar? Prihodí si k cene rizikovú prirážku,
nejaký extra úrok. Potrebuje totiž financovať svoju firmu. Ale
keďže my sme pre dodávateľov začali byť dobrý partner, ktorý platí ako jeden z mála na Slovensku načas, dokázali sme
si na ďalšie tovary vyrokovať aj zľavu. Často sme tak získali
dokonca kvalitnejší materiál a za nižšiu cenu. Počas prvých
rokov to boli pre nás miliónové úspory,“ rozpráva Martin.
A čo sa stalo s Ferkom? V sieti si zvolali všetkých dodávate-

ľov na spoločné fórum a vysvetlili im, že pre nemocnice už nakupujú materiál iba centrálne. A že ktokoľvek bude napriamo
s kýmkoľvek v nemocnici komunikovať o cenách, ocitne sa
na čiernom zozname a nebude už nemocniciam nič dodávať.
Nezmyselné a navyše drahé nákupy sa tak skončili.
„Namiesto toho sme vytvorili tím špecialistov na medicínsku
techniku a taktiež nové pozície hlavných lekárov. Okrem definovania stratégie v konkrétnej medicínskej oblasti mali hlavní
lekári za úlohu aj posudzovať primeranosť potreby medicínskej techniky pre konkrétnu špecializáciu na konkrétnom
mieste. A tak sme zrazu nakupovali naraz päť röntgenov,
možno len s menšími obmenami, ale ušité na reálnu potrebu
pracoviska. A od jedného dodávateľa. Lebo keď kúpite jeden
prístroj, zaplatíte za jeden prístroj, ale keď kúpite päť prístrojov, máte úplne iné podmienky. A aj servis piatich prístrojov
na jednom území vyjde vždy lacnejšie.“
Úspory, ktoré nemocnice dosiahli už len z toho, že nakupovali
spoločne, boli masívne, hovorí Martin. Ďalšou z veľmi náročných úloh bolo zladiť, ktorý typ zdravotníckeho materiálu sa
bude nakupovať. Každá nemocnica síce potrebovala latexové
rukavice či kolenný kĺb, ale každá kupovala iný typ, s úplne
iným názvom a kódom a od iného dodávateľa.
„Museli sme si preto prejsť každú jednu položku s každou nemocnicou, aby sme sa dohodli. Dnes máme na úrovni liekov
a zdravotníckeho materiálu zjednotené naprieč nemocnicami
takmer všetko. A pri vstupe každej ďalšej novej nemocnice
bol už proces jednoduchší,“ dodal Martin.
Spoločne sa v sieti začalo robiť všetko, čo sa dalo. Zjednotili
sa pracovné i dodávateľsko-odberateľské zmluvy, centrálne sa pristupovalo k riešeniu súdnych sporov, centrálne sa
rokovalo o poistení, centrálne nakupovali autá. Centrálne sa
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žiadalo aj o eurofondy a podarilo sa nakoniec získať vyše
50 miliónov eur. Centrálne sa rokovalo aj so zdravotnými poisťovňami. „Každá nemocnica to v minulosti robila sama. A tak
sa stalo, že dve nemocnice, ktoré poskytovali ten istý výkon
na tom istom oddelení, dostávali od poisťovne dve úplne iné
platby. V mnohých nemocniciach potom tržby narástli iba ich
zjednotením,“ podotkol Martin.
A zmena nastala aj pri rokovaniach s bankami. Keď Martin
niekedy na začiatku navštevoval jednu banku za druhou, aby
si požičal úver na nemocnicu, všetci si mysleli, že sa zbláznil.
„Žiadna banka na Slovensku nemá oceňovací model pre financovanie v zdravotníctve, niečo také neexistuje, hovorili mi.
O rok sme prišli už síce s úplne inými číslami, no stále horko
ťažko presvedčili dve banky, aby sa na to pozreli. A rozhodli
sa pre jednu, ktorá nám dala drobný úver s veľmi náročnými podmienkami – vyžadovali garanciu od Penty, týždenný
reporting a založili nám všetko, čo sa dalo. S vývojom našej výkonnosti však zrazu začali banky klopať na dvere nám
a dnes už nemáme žiadny problém s financovaním,“ vysvetľuje Martin. Svoje dlhy síce bude Svet zdravia ešte zopár rokov
splácať, ale od roku 2020 sa už sieť stala nezávislá od podpory Penty, ktorá ju dovtedy každoročne dotovala.
Neskôr sa centralizácia uplatnila aj pri spojení nemocníc Svet
zdravia a polikliník ProCare či pri vzniku Dopravnej zdravotnej
služby. Tá najskôr začínala v Trebišove so šiestimi vozidlami
a desiatimi vodičmi. Postupne sieť kúpila viaceré malé dopravné zdravotné služby, vytvorila im centrálny dispečing
a spoločne nakúpila dobré vozidlá. Dnes je najväčšia na Slovensku a do nemocnice na vyšetrenie a späť domov jej šoféri
každý mesiac prevezú asi 25-tisíc pacientov. „A centralizácia
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nákupov sa dnes deje už aj na úrovni krajín v rámci Penta
Hospitals International. Napríklad implantáty kolena nám zahraničný dodávateľ posiela do slovenských aj českých nemocníc. A snáď bude čoskoro fungovať medzinárodná spolupráca aj pri prenose medicínskeho know-how.“

vám tie penále musíme vyrobiť. Lebo penále sa odpustiť nedajú.‘
Pozeráte sa na to a neveríte. Voči štátu Sociálna poisťovňa odpustí aj zo zákona neodpustiteľné penále, ale na nás
už posiela exekúciu. Len preto, že sme nemocnicu prevzali
a začali ju ozdravovať... A s takými vecami sme sa stretávali
a dodnes stretávame bežne.“
Tri milióny nakoniec zaplatili.
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Poviem aj pikošku, upozorní nás zrazu počas rozhovoru
Martin.
„Chcete?“
Prikývneme okamžite a on neváha pokračovať. Rozpráva nám,
že keď v roku 2015 do Sveta zdravia vstupovali nemocnice
v Dunajskej Strede a Galante, v sieti vedeli, že majú dvojmiliónový dlh voči Sociálnej poisťovni. Martin sa ho teda vybral
ako vtedajší finančný riaditeľ siete splatiť.
„Bolo to frajerské,“ smeje sa. „Prišiel som tam a povedal:
,Dobrý deň, ja som ten, ktorý vám chce zaplatiť dva milióny
eur!‘ A tešil som sa na potlesk a ovácie. Nič iné som nečakal.
No oni povedali: ,Nie, nie, nie, nie sú to dva milióny, ale tri.‘
,Ako to, že tri?‘
,Ešte penále.‘
,Aké penále? Veď nemocnica má zaúčtovaný dlh vo výške
dvoch miliónov.‘
,Áno, ale vtedy bola ešte štátna. Teraz je už súkromná a my

opravnej
Vznik D
j služby
zdravotne

2013

2014

2015

„Chodíte ku kaderníkovi?“ spýta sa Martin, keď už našu debatu pomaly končíme.
„Áno.“
„A chodíte k takému, ktorý vám urobí pekný účes, použije
kvalitné materiály, pekne sa k vám správa a urobí aj kávu?“
„Myslím, že presne takého mám.“
„A asi by ste nešli k takému, ktorý je vulgárny, spáli vám vlasy
a vypýta si napriek tomu veľa peňazí.“
„Asi nie.“
„A o tomto to je všade. Dodnes si pamätám, ako boli predsedovia krajov pranierovaní v médiách, že predali nemocnice
finančným žralokom. Vraj budú teraz ľudia zomierať, lebo im
nasadia podradné lieky, keďže im ide iba o zisk. Obviňovali
nás, že Penta začne nakupovať materiál v Číne alebo Poľ-
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sku a ľuďom sa budú trhať rany. Ľudia ale vtedy nechápali
a dodnes nechápu, že zdravotníctvo je služba. Ako u kaderníka. A ak chcete, aby sa na vás pacient obrátil aj pri ďalšom
svojom probléme alebo aby šíril dobré meno, dáte mu to najlepšie.
A keď lokálni politici uvideli, že sa v nemocnici zrekonštruovali oddelenia či nakúpili nové prístroje, čo sa za posledných
desať rokov nestalo, začali sa biť do hrude a hovoriť: ,Aha,
my sme vizionári, lebo sme to dali strategickému investorovi.‘“
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Rekonštrukcie
naše večné
„Keď som do nemocnice nastupovala, na detskom oddelení
sme ešte našli slamené matrace,“ spomína si jedna zo sestier,
keď spolu chystáme otvorenie vynoveného pediatrického oddelenia v topoľčianskej nemocnici. Bude to pekné. Slávnostné. Máme pripravenú tortu pre zamestnancov, darčeky pre
malých pacientov a príde aj hudobný hosť.
„Tak vy tu už musíte pracovať veľmi dlho, však?“ utvrdzujem
sa s takmer stopercentnou istotou.
„Nie, štyri a pol roka.“
Pozrieme sa na seba a pousmejeme. A možno to ani nie je
úsmev, len pery sa snažia naznačiť akúsi emóciu. Tie moje
nevedia, ako reagovať. Viem, že mnohé regionálne nemocnice boli pred vstupom do siete v obrovskom investičnom
dlhu, no vždy ma pri podobných komentároch akosi prekvapí,
v akom veľkom. Nemocnica v Topoľčanoch sa súčasťou siete stala v roku 2017.
„Ja som tu bol pred siedmimi rokmi s televíziou, natáčali sme
reportáž o katastrofálnom stave operačných sál. Asi by som
sa bál nechať sa v nich vtedy operovať,“ preruší našu debatu
fotograf, ktorý sa snaží ešte pred príchodom hostí odfotiť vynovené detské izby na oddelení. Rozpráva, ako do operačných
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sál zatekalo a ako zamestnanci spísali petíciu, aby kraj poslal
nejakú firmu priestor zrekonštruovať. Akúkoľvek. Boli zúfalí.
„A dnes nám naše operačky môže každý závidieť!“ opravuje
ho hneď sestra s úsmevom. Nemocnica ich aj s pomocou
eurofondov zrekonštruovala za takmer osem miliónov eur.

prístrojoch, ktoré sa neustále kazili a pri akútnom pacientovi
sa strácal cenný čas. O plesnivých stenách, o nefunkčných
toaletách, o neexistujúcich pracovných stoloch pre personál.
O sestrách, ktoré sa boja chodiť na interné oddelenie, lebo
každý kút im tam pripadá strašidelný, tmavý a špinavý. O čiernej fasáde galantskej nemocnice, ktorá akoby stelesňovala
všetko zlé v nemocnici a bola takým závažným symbolom, že
ju opravili hneď na začiatku.
„Mobiliár jednotlivých pracovísk mal už viac ako 60 rokov
a niektoré veci patrili doslova do múzea. Neviem tiež pochopiť, ako hygiena dovolila prevádzku niektorých sociálnych zariadení na oddeleniach, v takom havarijnom stave totiž boli,“
hovorí Eugen Lešo. Do nemocnice vo Vranove nad Topľou
nastúpil štyri mesiace predtým, ako sa spojili prvé nemocnice
do siete a v máji 2012 sa posunul z pozície námestníka pre
liečebno-preventívnu starostlivosť na stoličku riaditeľa.
„Veľmi sa mi páčilo, že prišiel nový prevádzkovateľ a chcel
investovať. Nebolo to však tak, že sa buchol po vrecku a bez
rozmyslu vysypal peniaze tam, kde by zasyčali ako voda naliata na rozžeravenú platňu. Vzniklo oddelenie centrálneho
nákupu, ktoré pre sieť všetko tendrovalo a vyberal sa najlepší
dodávateľ v zmysle kritérií, ktoré sa dodnes neustále nastavujú. Robil to teda veľmi rozumne a prostriedky boli využité
do posledného eura. Pri vyberaní toho, do čoho treba investovať, sa pritom počúval i hlas zdola,“ spomína si.
Počas úvodného obdobia zamestnanci ani pacienti zásadné
vizuálne zmeny necítili, v nemocniciach totiž najprv potrebovali investovať do vecí, ktoré často vidieť nie je. Keď vám
totiž tečie kotol, ktorý spotrebováva obrovské kvantum plynu
alebo elektriny, tak zrejme najprv opravíte ten. Ale kto chodí
do kotolne?
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„Topoľčany sú krásnou ukážkou úspešnosti nášho príbehu.
Keď sme nemocnicu v roku 2017 preberali, bolo to veľmi
ťažké a plné emócií. Ľudia si dovtedy prešli náročným obdobím, v nemocnici vládla totálna neistota a doslova až mafiánske praktiky, ktoré tam vtedajší prevádzkovatelia používali. Zamestnanci okrem iného nedostávali svoje mzdy načas.
A do tejto situácie sme prišli my a začali im rozprávať, aké to
bude všetko super. Ale oni už neverili nikomu. Za posledné
roky ich totiž každý len podvádzal a klamal. Toto by som nikdy v práci nechcel zažiť,“ rozpráva nám v jedno predpoludnie
Róbert Hill, ktorý bol vtedy medicínskym riaditeľom siete Svet
zdravia. Obával sa, že sa tímy nemocnice rozsypú, lebo ľudia
to už ďalej nedajú. Boli však silní.
„A teraz som sa bol pozrieť na tie nové operačné sály a sú
také skvelé, že ich pokojne môžeme prezentovať aj komukoľvek zo západnej Európy. Krok za krokom sme nemocnicu
stavali na nohy a ešte ju mnoho dobrých projektov čaká. Ja
im verím, že to dotiahnu ďaleko, lebo v regióne sú veľmi dôležití,“ podotýka Róbert.

Takých príbehov sú v sieti desiatky a nájsť sa dajú azda v každej nemocnici. O starých drevených oknách, cez ktoré fučalo
a ktoré boli v nemocnici ešte od jej vzniku. O diagnostických
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Výmena desiatok kilometrov elektrických rozvodov, ktoré sú
hliníkové a vytvárajú obrovské straty energie. Výmena stoviek
starých okien v každej nemocnici, ktoré sa odviezli do zberu
a za finančnú odplatu mohlo zdravotnícke zariadenie doplniť
mobiliár niektorého pracoviska. Zlepšenie tepelného hospodárstva a oprava zatekajúcich striech. Boli to ságy ako v románe, povedali mi niektorí. A potom prišli na rad podlahy, lôžka, medicínska technika, sociálne zariadenia, izby a chodby,
obnova celých oddelení. V niektorých nemocniciach museli
rekonštruovať napríklad aj cesty.
„Začali sme splácať staré dlhy, dokázali lepšie hospodáriť,
zabezpečili si, že nebudeme mať problém v nemocnici svietiť
a kúriť, mali sme jedlo pre pacientov a mali ich kam uložiť.
A keď toto bolo stabilizované, začali sme sa zameriavať na ďalšie veci. Napríklad sme vymenili niektorých ľudí, ktorí pracovali
v skladoch, lebo sme museli mať istotu, že sa tam nebude
kradnúť. Jednoducho, nastavovalo sa všetko,“ hovorí Eugen.
Veľkú kapitolu pritom tvorila aj IT infraštruktúra. Eugen si
spomína, že zväčša mali v nemocniciach iba písacie stroje.
Počítače či tlačiarne si často zháňali sami. Občas im niečo
doniesol napríklad spokojný pacient, ktorý bol trebárs podnikateľom v tomto odvetví. Systémové riešenie to ale nebolo.
„Ak vezmeme do úvahy celú sieť, IT technika bola veľkou
investíciou nielen čo sa týka hardvéru, ale aj softvéru. Ten
je dnes spoločný pre väčšinu nemocníc a my si dokážeme
digitálne archivovať snímky z CT prístroja či röntgenu a navzájom medicínske dáta zdieľať. Lekár z Vranova sa tak môže
pozrieť na výsledky pacienta v Michalovciach či v Trebišove.
Našťastie, vyvolávanie snímok na film a ich fyzické uskladňovanie je už minulosťou,“ dodáva Eugen.
V sieti bol štyri roky známy ako veľký riaditeľ. K vedeniu

vranovskej nemocnice mu totiž pribudla aj svidnícka, stropkovská a na rok a štyri mesiace aj tá humenská. Vraví však,
že to malo svoje benefity. Nemocnice si navzájom dokázali
pomáhať a svoje aktivity koordinovať a zdieľať. Ako to dnes
robí celá sieť. Vo Svidníku tak napríklad v priestoroch bývalej
práčovne, z ktorej sa stala externá zdieľaná služba, vznikla
psychiatrická liečebňa. Napriek riaditeľskej stoličke však bol
Eugen dušou stále lekár, z týchto radov vyšiel a aj preto sa
snažil pri rekonštrukciách nezabúdať ani na personál.
„Ešte v Michalovciach sme mali lekársku izbu s rozmerom
jeden a pol štvorcového metra a boli v nej traja. Keď sa chcel
jeden z nás premiestniť, museli sa zvyšní dvaja postaviť,“
smeje sa, keď sa mu v hlave vynorí spomienka. „Chceli sme
preto, aby si mal náš personál kam sadnúť, aby mal svoj písací stôl, svoju skrinku a trebárs chladničku, ak slúži v nepretržitej prevádzke. Bolo totiž úplne bežnou vecou, že si kolegovia chladili potraviny v taške zavesenej zvonku na okne,
kde bola prístupná často aj mačkám či vtákom. Nevedeli sme
dať ľuďom platy ako v Rakúsku, ale snažili sme sa o nich
postarať, aby nám tam neodchádzali. A často som videl, že sú
spokojnejší a bol za to vďačný,“ dodáva Eugen.
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Jednotlivé pracoviská sa rekonštruujú dodnes. Postupne.
Keď som v roku 2017 nastúpila do siete, mala som často
pocit, že môj pracovný život sa točí len okolo prezentovania
zrekonštruovaných oddelení. Mesačne sme otvárali niekedy
aj tri vynovené pracoviská v rôznych častiach Slovenska. Ľudia v nemocniciach sa tešili a mne sa zdalo, že toto je predsa
štandard a takto zvyčajne vyzerá slovenská nemocnica, hoci
tapety boli naozaj krásne.
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Áno, veľa času som v slovenských nemocniciach predtým
nestrávila.
„Keď k nám prídu mladí ľudia, už sa ani nezamýšľajú nad
tým, že by v nemocnici nebola klimatizácia, nemali by k dispozícii počítač alebo by neexistovala wifi sieť. Ak by sme im
hovorili o písacích strojoch alebo zavesenom jedle na parapete, pozerali by sa na nás a nerozumeli. Aj napriek tomu, že
ešte stále potrebujeme investovať, už sme predsa len niekde
inde,“ podotýka Eugen.
Platobná disciplína, investície do oddelení, nákup nových medicínskych technológií, vzdelávanie zamestnancov – to všetko
sa dnes vníma ako štandard, hoci nikdy predtým to štandard
nebol, hovorí Igor Pramuk, ktorý je dnes v sieti riaditeľom pre
externé vzťahy, no na začiatku ju viedol medicínsky. „V tomto
dnes cítim obrovský posun. Ak k nám dnes nastupujú noví
ľudia, neuvedomujú si, z čoho všetkého sa v súčasnosti stal
normálny proces. Dnes sa už berie ako samozrejmosť, že sa
niečo kúpi, ak je to potrebné vymeniť. No ešte pred pár rokmi
to bola veľká výzva,“ podotkol.
A my sa zamýšľame, koľko sa vlastne zainvestovalo do infraštruktúry nemocníc. Pozeráme tabuľky a počítame. Za posledných desať rokov to bolo 300 miliónov eur. Asi polovica išla
z peňazí skupiny Penta a druhá predstavuje zárobok siete,
ktorý získala najmä dobrým hospodárením a ktorý bol investovaný späť do zdravotníckych zariadení.

prvýkrát ohlási svetu, hneď nás to vytrhne z akejsi popoludňajšej letargie. A potom príde ona!
„Moji zlatí.“
Trieli cez chodbu, aby nás vystískala a človek sa hneď cíti
pokojne. Poláskaný. Pohladený.
Pri Majke sa ani inak nedá.
Za Máriou Vasilovou sme prišli do humenskej nemocnice. Je
tu primárkou neonatológie a zároveň pôsobí aj ako hlavná lekárka siete pre túto oblasť. Hovorí, že odmalička mala jasno,
chcela byť pediatričkou. „Dieťa je bezbranné, nevie povedať,
čo mu je. Človek to musí vycítiť,“ zvykne hovoriť.
Ona to dokáže a možno aj preto sa už dnes ako neonatologička venuje tým najkrehkejším, nedonoseným novorodencom.
Ešte v roku 1982 pre nich rozbiehala pracovisko s intenzívnou
starostlivosťou, aby ich už nemuseli prevážať inam. A potom
zbierala ocenenie za ocenením. Keď nám s láskou ukazuje tri
albumy fotografií, pozdravov a maturitných oznámení, s úsmevom dodáva, že „deti“ jej občas aj zavolajú. „Vedia, že môžu.
Moje číslo je dostupné, roky som ho nemenila,“ smeje sa.
Nemocnici v Humennom Majka odovzdala celý svoj život,
chcela pomáhať tam, kde vyrástla. Od jej skončenia medicíny uplynuli desiatky rokov a zmenilo sa mnohé. „Hovorila
som si však, že by som sa ešte pred dôchodkom chcela dožiť pôrodnice, kde by sa mamičky počas hospitalizácie cítili
skoro ako doma. Na Slovensku to totiž ešte stále nie je bežná
vec. A ono to prišlo skôr,“ hovorí s úsmevom. A už nám otvára
jednu z pekných pôrodných izieb.
Nemocnica v Humennom ako prvá v sieti Svet zdravia v roku
2015 vymenila tradičné pôrodné sály a boxy za tri pôrodné
izby. Mamička v nich strávi celú dobu fyziologického pôrodu,
od príchodu do nemocnice až po záverečnú popôrodnú fázu,
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„Mamička, gratulujeme!,“ ozve sa spoza veľkých dverí mužský hlas, ktorý ale v zlomku sekundy zaniká v detskom plači.
Slnko sa zľahka opiera do okna nemocnice a na dlhej chodbe vďaka tomu sledujeme naše siluety. Keď sa novorodenec
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nemusí sa teda v náročných chvíľach nikam presúvať. Nájde
v nej tak často hľadané súkromie, keďže do pôrodnej izby má
prístup len jej lekár, pôrodná asistentka a partner. A tiež komfort. Toaleta so sprchovým kútom, hudba, rozkladacie kreslo, na stenách tapety s kvetmi a všetko krásne ladí. Keď sa
na chvíľu zarozprávame, aj takmer zabudneme, že sme ešte
v nemocnici.

„Obdobie rokov 2014 až 2016 sa spája s prvými prestavbami
nemocníc. Keď som prichádzal do siete, základné princípy
už boli zadefinované. Volalo sa to vtedy medicínsky redizajn.
A znamenal vlastne to, že nechoďme vymýšľať už vymyslené
veci, ale inšpirujme sa dobrými projektmi vo svete, ktoré fungujú, majú dobré výsledky a zvyšujú kvalitu. Týmto sa potom
stala naša sieť známa aj externe. Začala totiž do prestavieb
vkladať architektonické prvky, ktoré boli naviazané na procesy,“ vysvetľuje Róbert Hill.
Medzi takýmito prestavbami boli okrem nového konceptu
pôrodných izieb aj nové urgentné príjmy anglosaského typu,
spojené oddelenia intenzívnej starostlivosti, klastre a s nimi
plávajúce lôžka.
Prvý nový typ moderného urgentného príjmu v sieti otvorili
v roku 2016, v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Novinkou bola
manchesterská triáž. Po príchode do nemocnice pacientov
zaregistrovali a rozdelili do piatich skupín podľa závažnosti
ich zdravotného stavu. O tom, kedy sa pacient dostane na
vyšetrenie, už po novom nerozhodoval čas jeho príchodu, ale
to, aký vážny je jeho zdravotný stav. Akútni pacienti museli byť ošetrení okamžite, zatiaľ čo tí, ktorých stav si nevyžadoval ošetrenie na urgente, čakali aj dve hodiny. Urgent
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s triážou bol vtedy v spišskonovoveskej nemocnici jeden z prvých, ak nie vôbec prvý na Slovensku. Dnes sa už triáž začína
používať aj mimo siete Svet zdravia ako štandardný prvok.
A ďalším trendom bolo pracoviská spájať. Takto vznikli napríklad oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej
starostlivosti (OAMIS), ktoré do seba zlúčili anestéziologicko-resuscitačné oddelenie (ARO) a jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na oddeleniach. Vôbec prvé v sieti otvorili
v roku 2014 vo Vranove nad Topľou a Svidníku.
„Nechceli sme už mať JIS pri každom oddelení, ale plánovali sme naše odborné kapacity spojiť do jedného multiodborového tímu. Už aj v minulosti existovali nemocnice, ktoré
trebárs chirurgickú JIS spojili s ARO. Bola to však ad hoc
situácia a my sme si povedali, že chceme mať štandardizovaný model, ktorý nebude urobený len provizórne. A podriadili
sme tomu aj úpravu priestoru,“ vysvetľuje Róbert s tým, že
niekde sa model podarilo uplatniť dobre, inde trochu narazil
na kapacity.
„Nebolo ale dogmaticky dané, že jeden spôsob pôjde rovnako do všetkých nemocníc bez ohľadu na lokálne okolnosti či

charakter budovy. Vždy to bolo trochu prispôsobené možnostiam, ktoré tam boli. OAMIS je napríklad výborný koncept, ale
niektoré nemocnice na konci dňa požadovali o niečo väčšiu
kapacitu intenzivistických lôžok, než sme si mysleli. Často
sme teda museli prehodnocovať a priebežne sa budú robiť
aj ďalšie zmeny. Nie je to koncept, ktorý by bol nemenný ďalších 20 rokov,“ vysvetľuje Róbert.
Spoločne so vznikom OAMIS sa pri ďalších rekonštrukciách
sieť začala sústreďovať na to, aby bol v blízkosti tohto pracoviska umiestnený aj urgentný príjem a rádiologické oddelenie.
Aby tieto urgentné zložky tvorili jeden kompaktný celok. Pri
nemocniciach pavilónového typu, kde fungovalo každé pracovisko v inej budove, to však bolo občas veľmi náročné.
A okrem OAMIS sa spájali napríklad aj operačné sály do centrálneho priestoru, aby bola lepšie organizovaná predoperačná príprava a následné prebúdzanie pacienta. Alebo i ďalšie
oddelenia nemocnice, ktoré si boli medicínsky príbuzné. In-
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terné s neurologickým, chirurgické s urologickým, pôrodnica
s pediatriou. A vznikali klastre, ktoré mali spoločné plávajúce
lôžka. Každý z pacientov dnes môže v rámci klastra ležať
v hociktorej izbe, kde je preň voľné vhodné lôžko.
„Pri tradičnej organizačnej štruktúre má každé oddelenie
k dispozícii vymedzený počet lôžok, čo však spôsobuje problémy, keď treba hospitalizovať viac pacientov, než sú jeho
kapacitné možnosti. Lôžka na iných oddeleniach pritom môžu
byť voľné,“ vysvetľuje Róbert.
Najjednoduchší typ klastra nájdete v nemocniciach, kde sa
spojili pôvodné oddelenia. Nová nemocnica v Michalovciach
je už tvorená iba z klastrov. A Nemocnica Bory ani štandardné klastre nemá, celá nemocnica totiž zdieľa spoločnú lôžkovú časť.
„Krásna vec je tá, že sa neurobil iba pilotný projekt, ale postupne, ako sa rekonštruujú jednotlivé pracoviská, sa tento
medicínsky redizajn dostáva do každej z nemocníc. A v každej je možno mierne iný a trochu lepší, lebo sa neustále učíme,“ rozpráva Róbert.
Znamená to ale, že sieť dnes určuje trendy v slovenskom
zdravotníctve? Vôbec mi tá myšlienka nepríde trúfalá.
„Podľa mňa áno,“ myslí si Robo a hneď pokračuje: „Nedávno bol na návšteve v Nemocnici Bory minister zdravotníctva
a o krátky čas začal štát hovoriť o zdieľaných kapacitách
a plávajúcich lôžkach. Nehovorím však, že to bolo len pod vplyvom tejto návštevy. Aj mnoho ľudí, ktorí u nás na medicínskych
úsekoch pracovali, sa potom ocitli v štátnom sektore a prenášajú myšlienky ďalej. Na konci dňa je však úplne jedno, či
niekto prizná alebo nie, že sa inšpiroval vo Svete zdravia. Ak
to posunie ďalej aj štátne nemocnice, tak je to super, teším sa
z toho a nemusí nás za to nikto chváliť,“ dodáva s úsmevom.
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Bonboniéra, fľaša alkoholu, hotovosť. Aby bola liečba poskytnutá čo najskôr či aby sa pacient dostal k lepšiemu špecialistovi. „Zdravotníctvo má historicky obrovskú sivú zónu takzvaných
všimných a VIP pacientov, ktorí boli liečení inak ako zvyšok
populácie,“ hovorí Václav Jirků.
Po polhodine diskusie o nemocniciach sa ešte chceme vrátiť
trochu späť v čase. Pred sieťou Svet zdravia totiž Penta budovala aj polikliniky, ktorým vymyslela značku ProCare. Pri preklade z angličtiny by vám z tohto názvu vyšlo slovné spojenie
profesionálna starostlivosť.
Vašek si napraví okuliare a v laptope začne hľadať prieskumy,
ktoré nám chce ukázať. O darovaní „niečoho pomimo“ povedali do dotazníkov mnohí. V jednotlivých grafoch sú jasne farebne
rozčlenené priznania respondentov. V tom koláčovom zaberá
najväčšiu plochu červená. Dary pre všeobecných lekárov.
Veľakrát to môže byť z dobrej vôle, ako poďakovanie, parafrázuje prieskum Vašek, ale určité nevypovedané očakávanie
zo strany pacienta tam existuje. Trebárs, že si v čakárni nabudúce posedí kratšie, alebo že ho lekár pošle k špecialistovi, ktorý
je jeho kamarát, aby oň bolo dobre postarané. Hneď si spo-
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meniem na všeobecného lekára, ktorý do médií hrdo priznával,
že ročne „na daroch“ dostane 5 000 eur. Hranica medzi darom
a úplatkom je však tenká.
„Dnes ale čoraz viac ľudí hovorí, že sú ochotní si radšej zaplatiť za lepší produkt, než niekoho stále uplácať a hľadať
cestičky. Chcú byť fér, môcť si vybrať a vedieť, čo a kedy dostanú. To bola aj pred tými vyše 15 rokmi idea, s ktorou sme sa
rozhodli budovať polikliniky ProCare. Chceli sme dať pacientom alternatívu. Postaviť pre nich nové, moderné polikliniky
na zelenej lúke a doplniť zdravotnú starostlivosť hradenú
zo zdravotného poistenia o služby navyše. Tie by pacientom
návštevu lekára značne uľahčili, urýchlili a boli by normálne
a hlavne oficiálne spoplatnené. Dnes vidím, že sme s touto
myšlienkou predbehli dobu,“ vysvetľuje Vašek. Kým si totiž
na začiatku ProCare musel hľadať svojich pacientov, dnes je
ich záujem o tento koncept často väčší, než polikliniky dokážu
poskytnúť.

nu strechu rôznych odborníkov. Dovtedajšie súkromné centrá
boli menej komplexné a často sa zameriavali iba na jednu konkrétnu špecializáciu. Na začiatku v košickej poliklinike otvorili 33 pracovísk s 24 lekárskymi špecializáciami, pracovisko
jednodňovej chirurgie s ôsmimi lôžkami a dvoma modernými
operačnými sálami. Prácu tam vtedy našlo takmer 90 zamestnancov, z ktorých vyše 80 percent boli lekári a sestry. Ročne
sa poliklinika chcela postarať o 40-tisíc pacientov, no svoje
miesto si musela ako úplne nové zdravotnícke zariadenie vybojovať.
„Medzi prvými pacientmi boli najmä ľudia, ktorí potrebovali
v drvivej väčšine kvôli náročnej, trebárs manažérskej práci,
efektívnejšie využívať svoj čas. Nečakať od rána v ambulancii, kým prídete na rad, ale dostať presný termín, ktorý vám
vyhovuje a ktorý môžete telefonicky zrušiť či presunúť, ak sa
nemôžete dostaviť. Pred 15 rokmi sme ponúkali niečo, čo ani
dnes nefunguje štandardne,“ spomína si Viktor.
Polikliniku mali otvoriť od augusta a Košičanom ponúkli možnosť absolvovať do septembra bezplatné preventívne prehliadky vrátane prehliadok u špecialistov. V priebehu dvoch
týždňov o nich prejavilo záujem asi tisíc ľudí. Medzi pacientmi
polikliniky sa však čoskoro ocitlo aj mnoho zamestnancov veľkých firiem.
„Dostali sme vtedy radu, že by sme sa nemali sústreďovať
iba na prevádzkovanie ambulancií, ale zároveň poskytovať aj
pracovnú zdravotnú službu, najmä veľkým zamestnávateľom.
Videli sme úspešný model v poľskej sieti polikliník, kde sa takto
starali o zamestnancov Ikea a nám sa to zapáčilo,“ hovorí Viktor.
Koncept teda doplnili o Pracovnú zdravotnú službu ProCare,
ktorá vznikla ešte v roku 2007. Dnes sa stará o zdravie asi
180-tisíc zamestnancov a vytvára vhodné pracovné podmienky
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V roku 2008 tak otvorili prvú modernú polikliniku, ktorú postavili od základov za takmer osem miliónov eur a niesla značku
ProCare. Vyrástla v Košiciach na sídlisku KVP. „To bol štart
prvej polikliniky ProCare v koncepte, aký poznáme aj dnes,“
vraví Viktor Földes.
Keď sme hľadali niekoho, kto pred 15 rokmi stál pri zrode prvých ProCare polikliník, všetci nás zhodne odkázali na Viktora.
O niekoľko rokov neskôr sa Viktor stal prevádzkový a nakoniec
aj generálny riaditeľ siete ProCare. Dodnes vo firme ostal, riadi
európske projekty.
Poliklinika na KVP bola vtedy vôbec prvou, ktorá ponúkala
osobnú starostlivosť s ročným poplatkom a spájala pod jed-
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vo viac ako 900 firmách po celom Slovensku. Jej mladším bratom sa vtedy stal balíček, ktorý nazvali Komplexná preventívna
prehliadka. A práve tú začali zamestnávatelia, ktorí už spolupracovali s poliklinikou v rámci pracovnej zdravotnej služby,
využívať ako jeden z benefitov pre svojich zamestnancov.
„Rovnako, ako vám zamestnávateľ platí napríklad športové
aktivity, po novom k benefitom pridal komplexnú preventívnu
prehliadku. Všetci veľmi oceňovali, že môžu poskytnúť benefit, ktorým sa zároveň starajú o zdravie svojho zamestnanca.
Žiadna firma nechce mať vysoký podiel chorých kolegov, lebo
jej to spôsobuje ťažkosti a vyše dvojpercentná chorobnosť už
zasahuje do jej hospodárskych výsledkov,“ vysvetľuje Viktor
s tým, že zamestnávatelia následne využívali ProCare aj pre
ďalšie služby, napríklad vstupné prehliadky, ktoré sú tiež súčasťou ponuky pracovnej zdravotnej služby.
Príbeh bol veľmi úspešný a o rok neskôr ho preto zopakovali
v Bratislave. Nová poliklinika začala rásť na Betliarskej ulici.

Sieť polikliník sa rozširovala pomerne rýchlo. Nestavali sa iba
nové zdravotnícke zariadenia, ale aj kupovali existujúce. V sieti pribudla mestská poliklinika v Seredi, vynovená poliklinika
v Nitre a neskôr taktiež poliklinika v Prešove s dosiaľ najväčším
počtom pacientov.
„ProCare zrazu začal byť úplne strakatý,“ smeje sa Viktor, keď
nám rozpráva, ako sa sieť postupne rozrastala a od polikliniky
k poliklinike bola stále trochu iná. „Vedeli sme, že v niektorých
lokalitách nedokážeme uplatniť náš koncept s platenými službami navyše, tak sme sa rozhodli poskytovať len štandardnú
zdravotnú starostlivosť, prípadne sme pridali nejakú jednoduchú formu osobnej starostlivosti. Nechceli sme nič siliť. Snažili
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sme sa vždy nájsť, aké sú potreby v daných regiónoch a ponúkať to, čo vieme,“ hovorí Viktor.
Medzičasom do siete pribudlo i špecializované pracovisko,
ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou nádorových a iných
ochorení prsníka, a to Mammacentrum sv. Agáty v Banskej
Bystrici. A od slovenských železníc sieť kúpila ešte Železničnú
nemocnicu s poliklinikou v Bratislave a v Košiciach, a tiež polikliniku vo Zvolene.
„Sieť bola strakatá ešte viac, no naberala na skúsenostiach.
Každé zdravotnícke zariadenie nás niekam posunulo a my sme
pochopili, že tak je to dobre. Stali sme sa väčšími, čo nám
umožňovalo si vzájomne pomáhať a spolupracovať vo všetkých oblastiach, kde sa spolupracovať dalo. Dokázali sme sa
napríklad podeliť o medicínske technológie, ak to bolo potrebné alebo spoločne ušetriť pri nákupe zdravotníckeho materiálu, keďže sme všetko kupovali vo veľkých množstvách so
zľavou. A zároveň sme sa stali vierohodným partnerom pre iné
zdravotnícke zariadenia, lebo sme ich nechceli z trhu vytláčať, ale vytvoriť dobré spolupráce. A dobré meno nám potom
pomáhalo aj pri prijímaní našich zamestnancov,“ spomína si
Viktor.
Sieť polikliník ProCare teda časom stratila svoju homogénnosť. Hoci pribudla do siete v Bratislave aj moderná poliklinika
Central či Medissimo, kde sa neskôr do štyroch moderných
operačných sál presťahovalo aj Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, už to neboli len moderné
polikliniky s platenými službami. ProCare sú dnes aj štandardné zdravotnícke zariadenia, ktoré sa snažia fungovať o čosi
lepšie, ako tie ostatné. A nikomu to nevadí. Lebo sieť našla
niečo nové a dokázala s tým dobre pracovať. Rozhodla sa teda
pomôcť viacerým a s tým, čo má k dispozícii.
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„Dobrý deň, tu Katka. Ako vám môžem pomôcť?“
„Dobrý deň. Potrebovala by som absolvovať vyšetrenie u gynekológa. Navštevujem toho svojho v Medissime, ale aktuálne
som dva týždne na služobnej ceste v Košiciach.“
„Dobrý deň. Potreboval by som urýchlene absolvovať sonografiu brucha. Viete sa mi, prosím, pozrieť na najbližší možný
termín v rámci polikliník v Bratislave?“
„Dobrý deň. Doma som zakopol a mám obavu, že mám zlomený prst. Viete mi poradiť, ktorá chirurgická ambulancia aktuálne ešte ordinuje a vedeli by ma ošetriť?“
Pod jednou strechou mali pacienti nájsť čo najviac špecializácií, aby nemuseli behať od lekára k lekárovi po celom meste.
Ale ako jednoducho zistiť, kedy má lekár najbližší voľný termín? A ako odbremeniť ambulancie, aby nemuseli celý deň iba
objednávať pacientov?
Spoločne s otvorením prvej modernej polikliniky vzniklo
v roku 2008 pre sieť ProCare aj súkromné call centrum, ktoré
na seba vzalo kompletný manažment pacienta. Dnes ho spoločne s infolinkou Svet zdravia vedie Michaela Majdišová. Zašli
sme sa za ňou na jedno z call centier pozrieť.
„Naši operátori majú dnes prehľad o všetkých voľných termínoch v našich ambulanciách a pacientov sa snažia vždy nasmerovať na ten najbližší. Takže odrazu má napríklad pacient
v Bratislave k dispozícii nie jedného špecialistu, ale trebárs štyroch. Zároveň odkedy sa sieť rozrástla do viacerých regiónov
Slovenska, pacientovi vieme zarezervovať vyšetrenie aj v inom
meste, ak je napríklad z Bratislavy, no práve je na služobnej
ceste v Košiciach,“ vysvetľuje Michaela, ktorá koordinuje tím
30 operátorov v Bratislave a vo Svidníku. Dnes si snáď nikto
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nevie predstaviť na tejto pozícii niekoho lepšieho. Kedysi si
však ani Michaela nemyslela, že by to mohol byť jej dream job.
„Pani, ktorá celý deň len sedí pri telefóne a čaká, kým nezazvoní, popritom štrikuje sveter a pri komunikácii s volajúcim prevracia oči a uškŕňa sa na kolegyňu vedľa. Aj takáto často býva
predstava o tom, kto je to agent call centra. Úprimne... keď
som sa s touto prácou pred 13 rokmi zoznámila, moja predstava bola dosť podobná. A dnes viem, ako veľmi som sa mýlila,“
hovorí Michaela. Popri vysokej škole si chcela na jednom call
centre privyrobiť a vravela si, že predsa bude mať vlastný stôl,
na ňom vyložené nohy a keď niekto zavolá, povie mu zopár
naučených viet a bude pokračovať v debate s kolegami.
„Už počas školenia som si však začala uvedomovať, že táto
práca je oveľa komplexnejšia. Človek musí robiť viacero vecí
naraz - profesionálne komunikovať, popri tom pracovať v aplikáciách, vždy pohotovo a vecne reagovať, vyhľadávať informácie, medzitým dobre argumentovať a v priebehu pár sekúnd
nájdené informácie aj prečítať a použiť. Často sme s vtipom
skonštatovali, či to u nás časom nevybuduje nejakú formu schizofrénie,“ smeje sa Michaela.
Zároveň je na druhej strane linky stále iný človek, podotýka.
Má svoje vlastné nazeranie na svet, svoje očakávania, svoju
dávku trpezlivosti a času, ktorý si vyhradil na telefonát. „Vedela som, že na to, aby som bola schopná robiť túto prácu,
musím sa naučiť len na základe prvých viet rozhovoru zaradiť
volajúceho podľa typológie osobnosti do niektorej z kategórii.
A tomu potom prispôsobiť tempo reči či používané pojmy, aby
sme si čo najlepšie rozumeli. Zároveň byť do tej správnej miery
vnímavým poslucháčom, no vedieť sa i odosobniť od príbehov,
ktoré sa cez volajúcich ku mne dostanú. A toto všetko urobiť
desiatky krát denne,“ spomína si Michaela a my sa popritom
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zamýšľame, že práca operátora call centra dnes nie je spoločnosťou docenená.
Práve empatia, trpezlivosť a snaha o pochopenie pacienta nadobudli podľa Michaely v zdravotníckych call centrách ProCare a Svet zdravia úplne iný rozmer. Lebo tu ide o to najdôležitejšie, o zdravie.
„Každý deň sa stretneme so stovkami príbehov a stovkami
rôznych emócií. Okrem tých pozitívnych či neutrálnych sme
často svedkami situácií, keď agent počuje na druhej strane
linky plač, lebo pacient cíti beznádej. Hnev, lebo to je spôsob,
ktorým prejavuje pocit nespravodlivosti. Alebo ľútosť, pretože
mal iné očakávania od nás, možno od seba či od svojho okolia.
A bez ohľadu na to, čo agent zažil v predchádzajúcom telefonáte, musí ostať profesionál a nesmie presunúť svoje emócie
do toho ďalšieho. Pracuje teda aj so svojimi vlastnými pocitmi,“
vysvetľuje Michaela, ktorá sa často stáva pre operátorov aj
oporou v náročných chvíľach.

„Každý z mojich kolegov má môj úprimný obdiv, úctu a rešpekt. Zároveň ma veľmi teší, keď vidím, ako sa snažia sami
na sebe pracovať, zdokonaľovať sa a ako si vzájomne vychádzajú
v ústrety a podporujú sa. Som rada, že s nimi môžem pracovať,“ odkazuje aj cez projekt Náš príbeh do call centier.
Práve spolupráca je pre ňu v zdravotníctve to najdôležitejšie
slovo. A hneď aj pripája príbeh. Raz na call centrum volala
pacientka, ktorá nedávno prekonala infekciu COVID-19. Mala
silné respiračné ťažkosti, vysokú horúčku a plakala. Práve menila všeobecného lekára a nastupovala do siete ProCare, jej
zdravotná dokumentácia však bola ešte na ceste. Z pohotovosti ju poslali domov, jej pôvodný lekár sa už na ňu nechcel
pozrieť a nový v ProCare mal v tom čase dovolenku. Všetci
ostatní boli plne vyťažení. „Kolegyňa sa ale napriek tomu spojila s ambulanciou jedného z našich všeobecných lekárov, opísala mu situáciu a hoci mal lekár plný diár, nechal si pacientku
telefonicky prepojiť do ambulancie a po zhodnotení stavu ju
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následne ešte v ten deň ošetril. Radosť pacientky bola obrovská. A aj my sme boli vďační za ústretovosť lekára a tešili sa,
že sme našli spoločnú cestu,“ rozpráva Michaela s nadšením.
Sme však ľudia a aj na call centre má každý lepšie a horšie
dni. „Stáva sa, že nie vždy sa zachováme ideálne a nie vždy
sa vieme na náročnejšie situácie pozrieť s nadhľadom. Preto
si pravidelne pripomíname, že človek, ktorý kričí, nie je v danej
chvíli šťastný. Nikdy nevieme, čo sa skutočne skrýva za takýmto prejavom, preto sa ho vždy snažme pochopiť a prijať. My
buďme tými, ktorí sa k tomuto človeku budeme chovať vľúdne, s trpezlivosťou a pokorou,“ podotýka Michaela s tým, že
to skutočne funguje. Dokonca im na call centrum vo Svidníku
v jeden deň zaklopal na dvere kuriér s veľkou kyticou od pacienta a na kartičke pre jednu agentku bolo napísané: „Ďakujem
za vašu trpezlivosť, za vašu prácu a ste veľmi zlatá, že ste sa
mi snažili pomôcť, aj keď som bol k vám netaktný.“

Práca na call centre nás fascinuje. Som rada, že môžem konečne vidieť ľudí, ktorí mi každý mesiac veľmi láskavo zdvihnú
telefón a vždy rýchlo zariadia, čo potrebujem. Sledujeme obrazovku, kde sa zrátavajú aktuálne počty hovorov, kde vidíte, koľko agentov práve telefonuje, koľko pacientov počúva úvodnú
znelku pred prepojením na operátora či aký je priemerný čas
čakania. Dnes je to sedem sekúnd.
Operátori súkromného call centra ProCare pacientom zdvihnú
telefón každý deň v týždni do 20-tej. Ročne vyriešia viac ako
500-tisíc požiadaviek. K lekárovi si však už dnes pacienti dokážu rezervovať vyšetrenie aj sami online cez novú klientsku
zónu. Vedia tak zmapovať svoju históriu, majú vždy po ruke
svoju zdravotnú dokumentáciu a vidia voľné termíny k lekárom.
Zároveň majú svoju klientsku zónu aj zamestnávatelia a vedia
si tak manažovať potrebné zdravotné prehliadky pre svojich
zamestnancov.
„To, čo sme ale v rámci rezervácie termínov pre pacientov riešili najviac, boli sloty. V štandardných ambulanciách je bežné,
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že lekár za hodinu vybaví aj šesť či sedem pacientov. To nám
prišlo pomerne nezmyselné. Pacienti mali pocit, že sa im lekár
dostatočne nevenuje, hoci netvrdím, že ich nevyriešil. My sme
preto našim lekárom na začiatku povedali, aby si nechali na
vyšetrenie dostatok času. A stanovili sme maximálny počet pacientov, ktorý môže lekár ošetriť za hodinu. Troch. Samozrejme, aj pri tomto platí, že ak lekár potrebuje viac času, pretože
ide o vážnejší prípad, rešpektujeme to,“ vysvetľuje Viktor.

A kde sú polikliniky dnes? Viktor hovorí, že nastavili vysokú
úroveň nielen osobnej starostlivosti o pacienta, ale aj vysokú
odbornú úroveň. V mnohých z nich totiž pôsobia výnimoční špecialisti, za ktorými dnes chodia pacienti z celého Slovenska.
A uzavreli manželstvo s nemocnicami Svet zdravia, čo im v určitých regiónoch umožnilo zdravotnú starostlivosť integrovať.
„S čím dnes najviac bojujeme sú naše kapacity,“ podotýka.
Počas roka 2021 sieť polikliník evidovala celkovo 114-tisíc
pacientov, ktorí sú kapitovaní u lekára prvého kontaktu, napríklad všeobecného lekára či gynekológa. A takmer 78-tisíc pacientov si platilo balík osobnej starostlivosti. „V roku 2021 sme
v poliklinikách uskutočnili milión a pol vyšetrení. Lebo ľudia sa
dnes chcú starať o svoje zdravie a často vyhľadávajú práve
nás a náš koncept. Smelo by sme mohli byť v Bratislave či
Košiciach oveľa väčší,“ dodáva Viktor s úsmevom.
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Postavili sme nemocnicu
„Chodila som vtedy domov z práce okolo pol ôsmej večer, už
za tmy. Raz som ale prišla skôr, o šiestej. Môj manžel sa na
mňa začudovane pozrel a hovorí:
,Pani, vy ste kto?‘
Nerozumela som.
,Lebo moja žena takto skoro z práce nechodí.‘
A inokedy som opäť raz prišla výnimočne o šiestej a manžel
na to:
,No vy sa nikdy nepresťahujete, keď budete domov chodiť
takto skoro.‘“
Keď si Marika spomína na jeseň roku 2017, smeje sa na tom
ešte aj dnes.
V septembri toho roku sa z vedúcej sestry Márie Moravcovej po výberovom konaní stala manažérka klastra pre OAMIS
a urgent. Aj ona mala spoločne s ostatnými za úlohu pripraviť
počas troch mesiacov presťahovanie starej michalovskej nemocnice do nových priestorov.
„Rodina moju zaneprázdnenosť chápala, dokonca mi môj
manžel prišiel občas aj pomôcť. Bolo to ale obdobie, kedy som
nechodila na nákupy, nemala prehľad o tom, čo máme doma
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v chladničke, neupratovala. Všetko riadil manžel a aj synovi
som iba rýchlo odbehla na stužkovú. A dokonca ani na Vianoce sme nemali nič napečené, hoci ja som každý rok chystala
minimálne desať druhov koláčov, pre každé dieťa jeho obľúbené. Už si ani nepamätám, ako som vyriešila darčeky. A raz,
keď sme počas sviatkov sedeli s manželom v kuchyni, povedal
mi: ,No vidíš, a aj tak prišli Vianoce.‘ Pohľad rodiny bol úplne
iný ako ten môj,“ spomína si Marika na jedno z najnáročnejších, no zároveň i najkrajších období svojho života. Na to, ako
chystali otvorenie úplne novej, modernej nemocnice v Michalovciach. Na Slovensku sa od vzniku samostatnej republiky postavila „na zelenej lúke“ a úplne od základov vtedy vôbec prvá
nemocnica. A práve na východe, na Zemplíne.
Pôvodne to tak ale nemalo byť. Keď sieť nemocníc preberala
do dlhodobého prenájmu župnú nemocnicu v Michalovciach,
Košický samosprávny kraj jej dal podmienku, že musí dokončiť rozostavaný chirurgický pavilón. Skelet v areáli chátral už
dlhých 18 rokov. Kraj nemal na jeho dostavbu a plánované
centrum nemocničného areálu tak zarastalo burinou.
„Na začiatku sme sa veľmi dôkladne venovali tomu, či sa skutočne nedá existujúci objekt dostavať. Chceli sme v ňom však
poskytovať modernú zdravotnú starostlivosť a vtedajší skelet
už naše požiadavky po architektonickej stránke nespĺňal,“ vysvetľuje Vladimír Kumičák, ktorý bol v tej dobe spolu s Jurajom
Mičkom manažérom projektu. Interne túto zohranú, profesionálnu dvojicu nazývali Kumičko.
Prišiel máj roku 2015 a začalo sa s búraním. Počas plnej prevádzky vedľajšej nemocnice. Rodinná košická firma, ktorá
predtým búrala pivovar v Michalovciach či cukrovar v Trebišove, dostala ako podmienku zabezpečiť počas búrania aj vodné
delo. To polievalo padajúcu sutinu a miesto práce ešte kropili

vodné trysky priamo z búracích klieští. Všetky okná starej nemocnice boli tiež opláštené priehľadnou fóliou, ktorá zabraňovala vnikaniu prachu do budovy, no aj tak sa v nemocnici
mohlo vetrať len v čase, keď sa práce nekonali.
Zo skeletu nakoniec ostalo 16-tisíc ton materiálu, z ktorého sa
12 a pol tisíca odviezlo do recyklačného strediska a zvyšok sa
rozdrvil a použil ako podklad, napríklad pod parkovisko nemocnice. Búranie a vývoz sutiny trvali štyri mesiace a zamestnanci
i pacienti túto ťažkú fázu zvládli bez väčších problémov. Priestor
bol pripravený, aby na ňom mohla vyrásť nová nemocnica.
Pozeráme si staršie videá a čítame vtedajšie zápisy. Budova
novej nemocnice sa stavala šesť dní v týždni a práce prebiehali aj v zime. Prerušené boli iba vtedy, ak teplomer päť dní po
sebe ukazoval mínus osem stupňov Celzia alebo dva dni po
sebe mínus 12. Do roka od začiatku búracích prác stála na
mieste starého skeletu železobetónová hrubá stavba so štyrmi
podlažiami. Zaberala zastavanú plochu takmer 5000 štvorcových metrov a obsahovala viac ako sedem tisíc kubických metrov betónu a vyše tisíc ton ocele. Bol vtedy máj 2016.
A potom budova začala pripomínať jedno veľké mravenisko.
V jej priestoroch denne pracovalo takmer 150 stavbárov
a technikov, ktorí okrem iného nainštalovali asi 50 kilometrov
rozvodov, 135 kilometrov silnoprúdových káblov či takmer
100 kilometrov dátových rozvodov. Výstavba, ktorej predchádzali dva roky príprav, trvala celkovo 32 mesiacov. Nemocnicu dokončili a v októbri 2017 získala kolaudačné rozhodnutie.
O mesiac na to ju chceli ukázať verejnosti a potom do nej
zo starých priestorov presťahovať pacientov. Aby to všetko
stihli, na jeseň mal každý práce viac než dosť.
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Marika sa stala jednou z piatich manažérok klastrov. V septembri 2017 všetky vystúpili zo svojich pôvodných oddelení
a začali už ako manažérky pripravovať otvorenie novej michalovskej nemocnice.
„Najprv sme išli na školenie na bratislavskú centrálu, kde sme
debatovali s personalistami, farmaceutom, ekonomickým úsekom, kvalitármi a navštívili jednu polikliniku ProCare, ktorá nám
pripadala ako z iného sveta. Lebo sme prišli zo storočných
priestorov. A potom sme mali pred sebou už len dátum 25. november, ktorý si pamätám dodnes. Dovtedy malo byť v nemocnici všetko pripravené,“ hovorí Marika. Ona i ďalšie manažérky
klastrov teda začali chystať prevádzkové poriadky, spisovali
chyby a nedostatky novej budovy, ak napríklad nepriliehali
dvere alebo bola obitá stena, a každú stredu ich nahlasovali
realizátorom, so študentmi zdravotníckej školy presúvali postele a riešili každý celok i detail svojich pracovísk.
„Sami sme si mohli navrhnúť, aké vstavané skrine chceme mať
na operačných sálach. Predstavovali sme si preto, aké inštrumentáriá máme na ortopédii, aké na traumatológii a čo má kde
stáť. A skutočne sme dostali všetko tak, ako sme si naplánovali. A do dneška to s minimálnymi úpravami tak aj ostalo,“
dopĺňa Natália Jelinská, ktorá je dnes manažérkou centrálnych
operačných sál.
Klastre priniesli do nemocnice zmeny, na ktoré sa musel personál vopred pripraviť. Zrazu sa totiž jej organizačná štruktúra
neskladala z oddelení, ale zo zoskupenia príbuzných medicínskych špecializácií. Klastre s plávajúcimi lôžkami tvorili celú
novú michalovskú nemocnicu. Na jednotlivých poschodiach
ste tak nevideli nápisy ako gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ale namiesto toho tam bol klaster Žena a dieťa, ktorý
spájal gynekológiu, pôrodnicu, neonatológiu aj pediatriu.
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Marika manažuje klaster OAMIS a urgent, ktorý spojil dovtedajšie OAIM a JIS. Sestry z jedného a druhého pracoviska
sa tak pred otvorením nemocnice na oddeleniach vzájomne
navštevovali, aby si zvykli na iný typ práce a iných pacientov.
Po rokoch pôsobenia na jednom pracovisku sa z nich museli
stať multidisciplinárne sestry. Natália zase mala pred sebou
úlohu manažovať kompletne všetky operácie, ktoré sa v nemocnici budú robiť bez ohľadu na špecializáciu. Na nových
centrálnych operačných sálach sa malo stretnúť šesť odborností a personál bolo potrebné vyskladať tak, aby inštrumentárky dokázali zastrešiť každú problematiku. Tri zo šiestich
pracovísk si totiž dovtedy manažovali svoje operácie u seba.
„Riešili sme už aj také detaily, že máte šesť centrálnych operačných sál, z ktorých každá začína operovať o ôsmej ráno, no
len štyri výťahy, ktorými dokážete pacientov na sály previezť,“
smeje sa Štefan Kvak, ktorý je primárom chirurgie v michalovskej nemocnici a zároveň hlavným lekárom siete pre chirurgiu.
„Nechceli sme, aby sa nám pri výťahoch pacienti hromadili
a potrebovali sme zistiť, koľko času prejde, kým presuniete
posteľ z jedného konca nemocnice k výťahom a na operačnú sálu. Viete, ako sa to najlepšie zisťuje?“ pozrie sa na nás
zvedavo a hneď ponúka odpoveď: „Musíte si zobrať hodinky,
posteľ a tlačiť.“ V praxi sa však nakoniec ukázalo, že toto problém vôbec nebol.
Klastrový systém zmenil aj štruktúru služieb na niektorých pracoviskách. Štefan tak začal spolu s kolegom, primárom traumatológie Marošom Eľkom, fiktívne rozpisovať služby, aby
zistili, či majú dostatok lekárov na zabezpečenie 24-hodinovej
prevádzky na všetkých pracoviskách. „Dva alebo tri mesiace
sme rozpisovali služby lekárom, ktorí o tom ani nevedeli, aby
sme zistili, či treba ten systém nejako upraviť. Ale nakoniec
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sa to utriaslo, mnoho vecí ešte ukázal prvý rok prevádzky, ale
dnes je už všetko v pohode. A najviac múch pritom vychytali manažérky klastrov, o ktorých si niektorí lekári na začiatku
mysleli, že načo ich máme. Dnes to riadia veľmi dobre a patrí
im za to obrovská vďaka,“ odkazuje Štefan kolegyniam.
A nielen on sa prechádzal po chodbách, aby si veci otestoval.
Martin Havlík sa vybral do veľkej predajne nábytku IKEA. Ako
grafik marketingového oddelenia siete dostal za úlohu vytvoriť do novej nemocnice navigáciu. „Prešiel som si vtedy celú
predajňu v Bratislave a všímal si prvky, ktoré sú pre návštevníka dobre pochopiteľné, jednoduché, logické a ktoré fungujú.
A tie som potom aplikoval aj v Michalovciach,“ vysvetľuje Martin s tým, že navigácia zároveň vychádzala z dizajnu, ktorý
dnes využíva sieť polikliník ProCare.
Na prípravu a realizáciu dostal Martin len dva mesiace a hoci
mal skúsenosti z veľkých eventov, nikdy predtým navigáciu
do nemocnice nechystal. „Bola to výzva, v zásade som sa v tej
dobe celé dni nevenoval ničomu inému. Najväčší oriešok som
musel rozlúštiť pri farbách, keďže sieť využíva modrú a zelenú a v michalovskej nemocnici malo každé poschodie inú farbu. Zladiť farby a materiály bolo náročné, ale všetko sa stihlo
a dnes túto michalovskú navigáciu zavádzame aj na ďalších
oddeleniach našich nemocníc, ktoré prechádzajú rekonštrukciou,“ dodal Martin.

prívlastok nemocnica novej generácie. Najprv ju predstavila zamestnancom a médiám.
Nemocnica mala šesť moderných centrálnych operačných
sál pre veľké výkony, štyri komfortné pôrodné izby a sekčnú
sálu, dve sály pre jednodňovú chirurgiu, počítačový tomograf,
magnetickú rezonanciu a mnoho nových technológií, 339 plávajúcich lôžok, 75 jednolôžkových izieb, organizačnú štruktúru
zloženú z klastrov a na pláne zavedenie centrálnej prípravovne liekov, ktorá roboticky zabalí lieky pre pacientov. Moderný
nemocničný informačný systém, ktorý mal postupne vytvárať
predpoklady na prechod Michaloviec na plne bezpapierovú
nemocnicu. Urgentný príjem s triážou, ktorý mal štyri ambulancie, tzv. crash room a bol prepojený s rádiodiagnostickým
pracoviskom a OAMIS. Náramky s čiarovými kódmi pre bezpečnosť pacienta a inteligentné výťahy, ktoré mali umožniť prioritné jazdy, napríklad lekárovi, ktorý sa ponáhľa za akútnym
pacientom.
„Bolo až neuveriteľné, že sme dokázali postaviť novú, modernú nemocnicu, do ktorej sme vložili všetko dobré, čo sme sa
dovtedy naučili. A kopec inovácií, aj na operačných sálach.
Prístrojovým vybavením, priestorom, kvalitou práce, procesmi
i rozsahom výkonov sa určite so starou nemocnicou nedala ani
porovnať. A dnes je ešte oveľa ďalej,“ hovorí Štefan.
Celkové náklady na novú nemocnicu dosiahli 34 miliónov eur
a jej pôvodný architektonický návrh vzišiel z dielne holandského štúdia Dutch Health Architects. Z architektonického hľadiska je určite najzaujímavejšia veľká vstupná hala s presklenou
strechou, ktorá je navrhnutá tak, aby do nej prenikalo denné
svetlo.
Nemocnica musí nielen plniť všetky svoje medicínske úlohy,
ale zároveň by mala vytvárať prostredie, kde sa pacient cíti
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ZMENA SA ZAČALA. Toto heslo ste si v novembri 2017 mohli
prečítať z každého letáku, z plagátov na stenách, tvorilo záverečný odkaz snáď v každom videu a znelo aj z úst ľudí, ktorí
stáli na pódiu. V tom novembri 2017 totiž sieť Svet zdravia
novú nemocnicu v Michalovciach slávnostne otvorila a dala jej
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dobre, presadzovali vtedy kolegovia. Harmonické farby, vnútorné záhrady, veľa presklených plôch, dobrá akustika. To všetko
malo vytvárať pre pacienta liečivé prostredie. A napríklad také
radiátory by ste v nej hľadali márne. Do nemocnice totiž kvôli
hygiene i efektivite nainštalovali podlahové kúrenie a chladenie. Nemocnica v Michalovciach chcela byť jednoducho viac,
než regionálnym zdravotníckym zariadením.
Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa
pri otvorení nemocnice povedal, že je hrdý. Hoci v roku 2008
s poslancami dlho diskutovali o tom, či nemocnicu zveriť
do prevádzky Pente, tento okamih im ale dal za pravdu, že to
bolo správne.

Je sobota, 25. novembra 2017. Do desiatej hodiny ráno ostáva
pár desiatok minút, no mnoho ľudí už vyčkáva pred budovou
novej nemocnice. Prečo? Je deň otvorených dverí. Deň, o ktorom hovorila aj Marika. Ten dátum si pamätajú všetci. Predtým,
ako do nemocnice začnú prichádzať pacienti, sa ju v sieti rozhodli ukázať verejnosti.
„Chceli sme novú nemocnicu ukázať Michalovčanom a aj ľuďom z okolia ešte v stave, keď mohli nahliadnuť do priestorov,
do ktorých by sa, ak nie sú chorí, bežne nedostali. Vytvorili
sme v nemocnici niekoľko trás a po nich návštevníkov vzali
napríklad na operačné sály, na urgent, na CT alebo MR pracovisko či do pôrodnej a pacientskej izby. Na jednotlivých stanovištiach boli pritom naši kolegovia, zdravotníci i nezdravotníci,
ktorí im vysvetlili všetko, čo ich zaujímalo. Na jeden deň sa
tak nemocnica stala akýmsi moderným múzeom,“ hovorí nám
Zuzka Adamčíková, ktorá v tej dobe pracovala v michalovskej nemocnici ako marketingový koordinátor. Dnes je brand
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manažérkou pre celú sieť, no pre Michalovce jej v srdci asi
navždy ostane vyhradené špeciálne miesto. „A keď SBS-kári
museli púšťať ľudí do nemocnice po skupinách, lebo tak veľa
ich prišlo, to bol pre mňa zrejme najsilnejší moment,“ dodáva
s úsmevom.
A bolo ich skutočne mnoho. Tisícky. Od rána do večera sa
hmýrili chodbami a kompletne naplnili celú vstupnú halu. Hovorili o tom, ako aj obyčajná izba vyzerá nadštandardne, ako
si pacient v zelených átriách dokáže oddýchnuť, nemocnicu
porovnávali s tými v západnej Európe a tešili sa, že práve Michalovčania dostali taký darček. Viem to, hovorila som vtedy
s mnohými.
„Aj moje pocity z dneška sú úžasné. Ľudia sú nadšení a nikto
neveril, že niečo také môže v Michalovciach vyrásť. Mala som
tu kolegyňu, ktorá robila 38 rokov v nemocnici a keď videla
tieto nové priestory, rozplakala sa,“ povedala mi v tú sobotu Milena Cifruľáková, ktorá vtedy pracovala ako manažérka klastra
Žena a dieťa. Návštevníci tak urobili krajší deň sebe i ľuďom
v nemocnici. „Ľudí bolo od rána až do večera obrovské množstvo a mali kopec otázok. Stáli v zástupoch a čakali. Akoby
prišli na dôležitý futbalový zápas alebo na koncert nejakej celebrity,“ smeje sa Marika.
Okrem vravy a smiechu nemocnica ožila aj koncertmi a rôznymi
vystúpeniami pre deti. Sprievodný program prišiel moderovať
Michalovčan Milan Junior Zimnýkoval. A aj toto mi vtedy povedal: „Dlho som chodil okolo opachy, ktorá je dnes už zbúraná
a situáciu sledoval. Keď som videl, čo z toho má byť a ako to
rastie, veľmi som sa tešil. Ale ešte nie nahlas. No keď som
raz prišiel už do takmer hotovej nemocnice, začal som o tom
všetkým rozprávať a ľudia okolo mňa moje nadšenie prebrali.
Tešili sme sa z toho, že zdravotníctvo môže byť lepšie. Ale nová
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generácia nie je len o omietke a stavbe, ale aj o nových procesoch a prístupe. Ja sa tak teším, že som až dojatý a mám pocit,
že je to aj moja zásluha. Ako keď sa Slovákom dobre darí
v hokeji a my hovoríme, ako sme to skvele dali.“

ešte v starých priestoroch. „Aj tie však boli predtým čiastočne
opravené, aby mohli byť pacienti zoperovaní v dôstojných podmienkach, kým sa čakalo na otvorenie novej nemocnice. Vtedy
som si hovorila, že ak má Svet zdravia úctu aj k starým priestorom, určite to bude v nových perfektné,“ podotýka Natália.
A v deň sťahovania operačných sál nakoniec skutočne ešte
museli operovať niekoľko akútnych úrazov.
Natália hovorí, že to bol veľmi náročný deň. So sťahovaním začali ráno a skončili o polnoci. „Ale vtedy sa ukázala súdržnosť
kolektívu, ktorí to napriek všetkým stresom zvládol bravúrne.
Na konci sme s vedúcou sestrou ešte umývali podlahy, lebo už
v nemocnici nik iný neostal a boli sme šťastné, že to máme bez
komplikácií za sebou.“
Celú nemocnicu postupne po jednotlivých oddeleniach presťahovali za týždeň. Celkovo museli vtedy v novej budove hospitalizovať asi 300 pacientov a okrem nich sa sťahoval aj personál a premiestňovala časť vybavenia či lieky.
A napriek tomu, že sa konali aj školenia, ako sa rýchlo zorientovať v nových priestoroch, začiatky neboli ľahké. „Zrazu sa
z jednoizbového bytu presťahujete do zámku a žijete v luxuse.
Cítite sa neisto, lebo priestory dôverne nepoznáte, máte medzi
sebou ľudí, s ktorými nie ste zvyknutí pracovať, celý proces
je iný. No bola to obrovská skúsenosť, ktorá sa nedá s ničím
porovnať. Málokto niečo také zažije, lebo nemocnice sa nestavajú každý deň. A myslím, že sa tu potom vytvoril úžasný
kolektív, ktorý dnes vie krásne spolupracovať,“ dodáva Natália
s tým, že dôkazom toho je aj 764 operácií, ktoré na centrálnych
operačných sálach uskutočnili počas minulého mesiaca, mája
2022. „To je vizitka všetkého, čo sa tu za tie roky vybudovalo.
To úsilie vtedy rozhodne stálo za to.“
Marika hovorí, že si na nové prostredie časom zvykli. Prišlo im
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Raňajkovali ešte v starých priestoroch, no obed si už dopriali
v nových izbách hotelového štandardu. Bolo 7. decembra, keď
sa v michalovskej nemocnici začalo sťahovanie pacientov.
„Mali sme stretnutie s ľuďmi z centrály a oni nás nabádali, aby
sme si sťahovanie pacientov predstavili. Ako by malo vyzerať,
aký máme nápad. Predsa len sme naše fungovanie poznali najlepšie. A tak aj na základe našich návrhov vznikol plán,“ spomína si Natália na časy, keď mali z jednej budovy do druhej
za chodu nemocnice premiestniť všetkých hospitalizovaných.
Každé pracovisko malo na presťahovanie pacientov jeden deň.
Ako prví sa do novej budovy sťahovali pacienti pľúcneho a interného oddelenia. Najprv chodiaci a nakoniec imobilní. Mnohým pomohli zbaliť všetky veci študenti zdravotníckej školy
a sestry, ktoré v ten deň prišli do práce v dvojnásobnom počte
ako zvyčajne.
„Počas sťahovania totiž fungovali na oddeleniach dve pracovné zmeny. Jedna pripravovala pacientov na presťahovanie
a sprevádzala ich pri presune v sanitke, druhá ich prijímala
v novej nemocnici. My sme išli druhý. Pracoviská vtedy prepustili, koho mohli, no my sme mali na ventilátoroch pacientov
v bezvedomí,“ vysvetľuje Marika. Každý pacient dostal po prijatí v novej budove identifikačný náramok a tých prvých privítal
aj vtedajší riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový.
Plánovaná operatíva bola v čase sťahovania nemocnice pozastavená a prípadné neodkladné zákroky sa uskutočňovali
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už normálne. No keď sa raz z nejakého dôvodu museli vrátiť
na staré pracovisko, neverili, ako tam kedysi mohli pracovať.

V michalovskej nemocnici už lieky nepripravujú sestry, ale
robotický automat. Aj takto zneli titulky článkov, keď v marci
2018 predstavili v nemocnici centrálnu prípravovňu liekov. Túto
technológiu mali v Michalovciach ako prví na Slovensku.
„Doteraz lieky pripravovali sestry na oddeleniach. Tablety
a kapsule ukladali do liekoviek a všetko vykonávali manuálne.
Najväčším problémom pri tomto spôsobe prípravy je poten
ciálna chybovosť, ktorá sa podľa Európskej liekovej agentúry
pohybuje medzi piatimi až desiatimi percentami. Vo väčšine prípadov síce tieto omyly nemajú pre pacienta fatálne následky,
ale môžu mu znepríjemniť alebo predĺžiť pobyt v nemocnici,“
vysvetľoval v tom čase Ľuboš Doršic, hlavný farmaceut siete
Svet zdravia.
Po novom tak lekári medikácie začali predpisovať elektronicky cez nemocničný informačný systém a robotický automat
na základe toho pripravil pre každého pacienta balíček liekov
s jeho jedinečným čiarovým kódom. Nový systém tak pomáhal
zabezpečiť, aby dostal každý pacient vždy ten správny liek,
v správnej dávke, v správnom čase a bol mu podaný oprávnenou osobou. Potenciálna chybovosť sa tak znížila na minimum
a proces prípravy ešte podliehal niekoľkým stupňom kontroly.
Na to, aby mohli robotický automat v Michalovciach využívať,
museli mu prispôsobiť aj nemocničný informačný systém.
„V septembri sme sa prvýkrát stretli s programátormi a naše
diskusie trvali dlhých šesť hodín. Bola to skutočne ťažká grilovačka a ja som sa snažil byť celý ten čas maximálne sústredený, lebo sme museli vytvoriť úplne nový modul. V danom
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systéme totiž nič podobné neexistovalo. A naozaj sme nakoniec vytvorili niečo, čo bolo dopracované do detailu a veľmi
funkčné. Na to, že sme to robili prvýkrát, to bolo výborné,“
hovorí Ľuboš, keď si dnes spomína na obdobie spred piatich
rokov. Práve vtedy podľa jeho slov začali vznikať aj prvé pevné priateľské vzťahy a s programátorom, ktorý riešil centrálnu
prípravovňu liekov, sú dodnes dobrí kamaráti.
A potom začali školiť lekárov, ako robiť preskripcie, ktoré boli
posielané do robotického automatu, vyberali personál, ktorý
mal ako uzavretý tím pôsobiť na danom pracovisku a robili
záťažové testy. Za hodinu dokázal robotický automat zabaliť
približne 3600 jednotlivých liekov.
„Potom prišla veľmi náročná časť, kedy sa mi chcelo raz kričať a inokedy plakať, ale robil som to vnútorne a navonok sa
snažil byť emocionálne studený psí čumák. Bolo to obdobie,
kedy sme chceli presvedčiť sestry o správnosti celého projektu,“ rozpráva Ľuboš. Väčšina z nich s robotickým automatom
vôbec nemala problém, ďalšie potrebovali veci viac zdôvodniť
a potom s novým procesom tiež súhlasili. No poslednú skupinu
musel Ľuboš presviedčať trochu dlhšie.

„V akej nemocnici by ste chceli ležať ako pacienti? V takej,
kde možno dostanete svoje lieky, kde možno dostanete lieky
niekoho iného alebo kde určite dostanete iba tie, ktoré máte?“
snažil sa Ľuboš argumentovať a keď sestry prikývli na poslednú možnosť, dodal: „A presne takú nemocnicu vytvárame.“
A vtedy sa mu ich podarilo získavať na svoju stranu. Dnes hovorí, že práve tieto sestry sa potom novému procesu venovali
veľmi zodpovedne.
Neskôr však Ľuboš často počúval argument, že síce príprava liekov trvá kratšie, ale ich samotné podávanie pacientovi je
dlhé.
„Áno, trvá to dlhšie, ale nie je to súťaž vo Formule 1,“ zvykol
odpovedať.
Po troch mesiacoch stretol jednu zo sestier:
„Trvá to dlhšie.“
„Áno, trvá, ale to sme si už vysvetlili,“ povedal jej Ľuboš.
„Nechajte ma dohovoriť. Trvá to dlhšie, o to dlhšie som ja
s pacientom a pacienti si to všímajú.“
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Jedného dňa sa CPLka, ako ju volajú v nemocnici, pokazila. Nešlo o vážnu poruchu, iba bolo treba vymeniť harddisk.
Z Holandska sa objednal nový, ktorý mali priviesť až do Michaloviec, ale Ľuboš potom zistil, že Slovensko sa končí v Bratislave. Keď ho nakoniec do nemocnice dopravili, nesprávnou manipuláciou sa po ceste poškodil aj ten. Centrálna prípravovňa
liekov bola vtedy odstavená štyri či päť dní. „Počas nejakého
tretieho dňa som stretol na chodbe sestry, ktoré sa ma hneď
pýtali, kedy to už konečne znova spustíme. Že si na to zvykli
a chýba im to, čomu som bol skutočne rád,“ dodáva Ľuboš.
A keď mali v Michalovciach epidémiu osýpok, geriatrické pracovisko sa dočasne presunulo do novej budovy a sestry si tak
vyskúšali prácu s pripravenými balíkmi z CPL. Späť sa už vracali
s tým, že aj ony chcú s CPLkou pracovať. A dnes ju má zavedenú aj onkológia, lebo tá si ju zase vyskúšala počas pandémie.
„Keď sme zavádzali nový nemocničný informačný systém
a centrálnu prípravňu liekov, bolo to náročné obdobie. Celkovo
trvalo asi šesť mesiacov. Chodili sme intenzívne na služobky
a striedali sa aj vo víkendových službách. Ku koncu, keď už

všetko bežalo dobre, som mal však stále vo zvyku do Michaloviec odchádzať. Cítil som, že musím ísť pomôcť. Už to ale také
nutné nebolo. Až mi raz musela moja kolegyňa povedať, aby
som sa odstrihol. Vtedy som si to uvedomil, práca bola hotová,“
hovorí Ľuboš a neváha dodať, že v Michalovciach sa vytvoril
úžasný kolektív, ktorý sa vzájomne podporoval.
„Boli sme ako vojaci, ktorí si kryjú chrbát a pomôžu vstať tomu
druhému, keď nevládze. Som vďačný, že som mohol byť jeho
súčasťou.“
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A ako sa darí novej nemocnici dnes? Od svojho otvorenia sa
posunula najmä v medicínskej oblasti. Do Michaloviec sa centralizujú viaceré zriedkavejšie a náročnejšie operácie a nemocnica rozvíja disciplíny, ktoré boli dovtedy v regióne prakticky
nedostupné. Každý rok narastá počet a spektrum výkonov
a pribúdajú i nové ambulancie. Pracovisko sa zároveň stalo
atraktívnym zamestnávateľom pre absolventov aj odborníkov
z celého Slovenska, ktorí sa tam rozhodli pôsobiť. A každý
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rok oslavuje svoje narodeniny spoločne s Maximiliánom, prvým
novorodencom, ktorý v michalovskej pôrodnici prišiel na svet.
„Rozhodovanie, či postaviť novú michalovskú nemocnicu, bol
pre nás zásadný míľnik. Zrazu vzniklo niečo, čo nemuselo
a my sme si uvedomili, že pôsobiť v tejto oblasti chceme dlhodobo. Michalovce zmenili naše uvažovanie z ,postavíme
a potom niekomu predáme‘ do ,postavíme a budeme tu minimálne ďalších 10 či 15 rokov,‘“ hovorí Václav Jirků, partner
Penty.
„Ukázali sme, že dokážeme postaviť na Slovensku nemocnicu,
ktorú tú za vyše 20 rokov nikto nepostavil, a to bola obrovská
emócia. A dnes vieme, že táto investícia sa nám na konci vyplatí. Ale nie finančne, lebo návratnosť je extrémne dlhá. Ale
že môžeme ukázať, ako sa zdravotníctvo dá robiť úplne inak
a lepšie.“

6-dielna séria videí o stavbe nemocnice
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Šiesta
kapitola
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Aby o nás
mladí vedeli
Keď mu kamarát v jedno leto povedal, že súkromná sieť nemocníc organizuje pre študentov medicíny letný kemp, bol
skeptický. Nemyslel si, že by mu súkromník ako budúcemu lekárovi mohol ukázať niečo, čo ho odborne posunie. Po týždni
na východnom Slovensku ale z kempu odchádzal s pomerne
dlhým zoznamom skúseností, s minimálne 19 novými kamarátmi, jednou potenciálnou priateľkou, no najmä s veľkou chuťou
sa okamžite po škole pridať do tímu lekárov niektorej z nemocníc na východe.
Keby ste Jozefa stretli dnes, povedal by vám, že pôsobí ako
lekár na chirurgickom oddelení nemocnice v Galante. Po skúsenosti z kempu chcel ostať v sieti Svet zdravia.

„Bol september a my sme mali minimum žiadostí zo strany medikov o prijatie do pracovného pomeru,“ hovorí mi Erika Jurčová, keď spolu diskutujeme o tom, prečo vlastne vznikli projekty
pre študentov. Keď začala v sieti Svet zdravia pracovať, mladí
o nemocnice javili len minimálny záujem a nebolo ani štandardom, že by sa každý rok do zdravotníckych zariadení naberala
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mladá krv. V nemocniciach chýbala jedna celá generácia.
„A tak sme začali spolu s vedením siete uvažovať, ako by sme
naše nemocnice mohli zatraktívniť a čo iné dokážeme mladým
medikom poskytnúť oproti veľkým nemocniciam. A prišli sme
na to, že je to ponuka reálnej medicíny. Lebo v našich regionálnych nemocniciach sa dostanú k výkonom i k zaradeniu
do špecializácie veľmi rýchlo. Ale ako im to ukážeme?“ uvažovala vtedy Erika spoločne s kolegami.
A potom prišla tá myšlienka. Urobme súťaž!
„Niečo také sa dovtedy nikde inde nerealizovalo. Študenti síce
chodili na prax do veľkých nemocníc, ale často tam buď podopierali steny alebo ich bolo tak veľa, že si poznatky z nej
vzali možno traja ambiciózni vpredu. A my sme im chceli ukázať veci, s ktorými bežne neprichádzajú do kontaktu. Nechať
mladých si ich vyskúšať a môcť sa mýliť, dať im priestor klásť
otázky a byť tam pre nich,“ hovorí Dominika Mušinská, ktorá
spolu s Erikou pracovala na personálnom oddelení siete a istú
dobu ho aj viedla.
Vytvorili približný koncept, ako by mala súťaž vyzerať a pomenovali ju autenticky, Medik roka. A s nápadom oslovili vtedajšieho riaditeľa nemocnice v Trebišove Vladimíra Dvorového,
bol totiž otvorený inováciám. Keď súhlasil, prípravy sa začali.
„A ako to vyzeralo? Šialene,“ hovorí so smiechom Nika.
„To bol infarktový stav, hrozné!“ smeje sa aj Erika.

„To bola na tejto súťaži vôbec najťažšia časť. Potrebovali sme
urobiť selekciu a za pomoci nášho hlavného lekára pre internú
medicínu Mareka Pytliaka a ďalších dvoch kolegov z košickej
univerzity UPJŠ sme vytvorili 40 kazuistík. Každému záujemcovi potom pri registrácii do súťaže systém náhodne vygeneroval
dve, ktoré musel správne vyriešiť,“ vysvetľuje Erika a šibalsky
sa usmieva, že ich používajú doteraz. Mimochodom, spolky
medikov majú už dlhšie o kazuistiky záujem, chcú sa z nich
totiž učiť, čoskoro tak možno budú pre súťaž vytvárať nové.
A druhým ťažkým orieškom bola administratíva. Aký štatút
bude vlastne súťaž mať a čo všetko by malo byť zabezpečené
podľa legislatívy? Času bolo málo a na personálnom oddelení
vtedy pracovali len traja. „Vedeli sme, že chceme dať víťazovi
3 000 eur, ale ako mu ich dáme? Nie je predsa v pracovnom
pomere. A ako študentom preplatíme cestovné? Na veľa vecí
sme počas prvého ročníka ani len nepomysleli. No už na ďalší rok sme mali na všetko krásne excelovské tabuľky,“ hovorí
s úsmevom Erika.
A potom prišiel TEN víkend. V piatok na 20 študentov čakal
uvítací večer so zástupcami nemocníc, ktorí sa im snažili
o tom svojom zdravotníckom zariadení povedať čo najviac.
V sobotu už začínali prednášky a praktické workshopy. Mladí
sa napríklad učili chirurgicky rezať a šiť rany a k dispozícii
na to mali kuracie stehná. Chladnička v kuchynke na riaditeľstve bola potom preplnená zašitým kuracím mäsom a v nemocnici sa smiali, že budú mať z toho na druhý deň vývar na obed.
„Bolo to plné emócií. Všetci sa usmievali a my, organizátori,
sme sa popri tom modlili, aby všetko dobre dopadlo. Ako keď
zrazu vhupneš do niečoho, čo si nikdy predtým nevidel a pozeráš s otvorenými očami. Čakali sme, čo bude a po každej časti
sme si hovorili, že OK, zatiaľ je to dobré,“ rozpráva Erika.
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Bol apríl 2015, keď počas jedného z víkendov v trebišovskej
nemocnici organizovali prvý ročník súťaže Medik roka. Prihlásilo sa doň 114 študentov lekárskych fakúlt, z ktorých malo do
finále v nemocnici postúpiť 20 najlepších. Také pravidlá si Erika s kolegami vytvorila. Lenže ako tých 20 najlepších vybrať?
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To, čo sa v sobotu medici počas workshopov naučili, museli
v nedeľu ukázať na súťaži. Veci sa však počas prvého ročníka
často kreovali len pár hodín vopred. „Pamätám si, že bolo pol
druhej v noci, ja som sedela v izbe a hovorila kolegyni Zuzke
Lešovej, že neviem, ako bude nedeľné súťaženie vyzerať. Ako
to vyskladáme, aby všetko do seba zapadlo a čo všetko budeme hodnotiť? A potom ma nejako osvietilo a za pol hodinu som
mala všetko nachystané,“ smeje sa Erika.
Všetko sa robilo na kolene, ale o to väčšia emócia súťaž sprevádzala a o to viac bol tím súdržnejší. Počas prvého ročníka neexistoval žiadny scenár, problémy sa riešili, keď prišli
a kto mal ruky, pomáhal. Vyhodnocovacia tabuľka bola jeden
flipchart zavesený na dverách z vnútra kancelárie, do ktorého sa zapisovali body a ručne sa rátali. „Za tie dva dni som
na recepcii v Trebišove minula azda viac farebného toneru, než
tam počas akýchkoľvek iných dvoch dní v histórii nemocnice
spotrebovali,“ vraví Erika s tým, že teraz už chodia na súťaže
s vopred vytlačenými materiálmi, všetko majú dobre nachystané a ak treba, robia sa len drobné zmeny.
„Prvý ročník bol možno trochu kostrbatý, lebo nikto nevedel,
do čoho ideme, ale stal sa potom základom pre všetky ďalšie
súťaže, ktoré sa z roka na rok len vylepšovali. Organizačne
sme to už zvládali oveľa lepšie, mali na výdavky vyčlenenú vyššiu sumu a boli pripravení aj marketingovo. Predstava o tejto
súťaži bola na začiatku krásna, ale vzniklo z toho skutočne
niečo úžasné, čo sme možno ani nečakali a čo aj nás každým
rokom posúvalo,“ dodáva Dominika.
Medici dosúťažili, domov si víťaz odniesol 3 000 eur a ďalšie dve miesta boli ocenené sumou 500 a 300 eur. Generálny
riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan, ktorý prišiel odprednášať jednu z tém, v nedeľu sám opravoval testy
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a najlepšiemu súťažiacemu poisťovňa venovala ešte 1 000 eur.
No hlavne, všetci súťažiaci mali garantované pracovné miesto
v nemocniciach siete.
„Dostali sme počas súťaže obrovskú podporu zo strany vedenia siete i nemocnice, čo trvá dodnes. Medik roka bola súťaž určená pre piatakov a šiestakov. Ale na tom istom stretnutí
v roku 2014 sme si povedali, že spravme niečo aj pre mladších, už pre druhákov. A tak vznikol Letný camp medikov,“ vraví
Erika.
Pamätáte si ešte na Jozefa?

„Navštívili sme viacero ambulancií a každá sa špecializovala
na iný zrakový problém. Bol som prekvapený, tu v ďalekom Trebišove? A potom dokonca prišli s virtuálnou realitou a my sme
sa ocitli vo vnútri oka!“ smeje sa Jozef z vlastných dovtedajších
predsudkov.
Na otorinolaryngológii bol potom prvým dobrovoľníkom, ktorý
si nechal vopchať kameru do nosa, aby ho mohol preskúmať.
Videl nosové mušle a priechody a samozrejme aj jemu známu
vybočenú priehradku. „Už ani neviem, odkedy mám krivý nos.
Ako dieťa som toho toľko navymýšľal, že ani nie je možné si
pamätať, po ktorom páde zo stromu či údere futbalovej lopty
mi takýto ostal,“ rozpráva nám Jozef, čím pobavil na kempe aj
svoj tím a lekárov.
V humenskej nemocnici na Jozefa nasledujúci deň čakal zážitok. Zúčastnil sa fyziologického pôrodu. „Dnes som už vyštudovaný lekár a počas celého svojho štúdia som mal možnosť
vidieť, ako vyzerá pôrod, iba raz. Prvý a poslednýkrát na kempe
v Humennom,“ zamýšľa sa. Istý čas počas štúdia pritom uvažoval nad tým, že by bol špecializáciou gynekológ-pôrodník.
„Sledovali sme zároveň, ako následne vyšetrujú novorodenca,
ktorý vtedy prišiel na svet. Prvýkrát som videl také drobné stvorenie. Dodnes si odvtedy pamätám Morov reflex, kedy dieťa pri
náhlej strate stability rozhodí ruky a nohy akoby chcelo niečo
uchopiť a následne začne plakať. Po pár mesiacoch tento reflex zaniká,“ vysvetľuje Jozef.
Vo vranovskej nemocnici zase na vtedajších medikov čakal laparoskopický trenažér, k čomu sa dosiaľ tiež mnohí počas štúdia nedostali. „Opäť sa mi zdalo, že je to niečo, čo na prvý pohľad vyzerá jednoducho. Ale pozerať sa na obrazovku, ktorá
premieta 2D obraz a zároveň operovať v trojrozmernom svete,
je veľmi náročné. Človek musí byť zručný a mať na to cit, inak
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Bol august 2019, keď sa Jozef zo stredného Slovenska vybral vlakom na Zemplín. „Nemal som žiadne očakávania, no
bol som zvedavý. Navyše som na Zemplíne predtým ešte nikdy
nebol, takže som sa tešil,“ hovorí.
Letný camp medikov štartoval v pondelok, takže už počas
nedele sieť ubytovávala v peknom prostredí na Zemplínskej
Šírave vybranú dvadsiatku študentov slovenských a českých
lekárskych fakúlt. Prihláškou na stáž bola okrem ich životopisu
ešte esej na vybranú tému. Ten rok sa v nej záujemcovia mali
zamyslieť nad tým, ako urobiť slovenské zdravotníctvo dôveryhodné pre pacientov a atraktívne pre lekárov.
„Na kempe nás rozdelili do štyroch tímov. Každé ráno si po
nás prišiel šofér a vyrážali sme do jednej zo štyroch regionálnych nemocníc siete na Zemplíne. V zozname bol Vranov nad
Topľou, Humenné, Michalovce a Trebišov. Moja skupina v prvé
ráno mierila práve do trebišovskej nemocnice,“ spomína si Jozef na svoj prvý deň na kempe.
Už o ôsmej ráno začínala prax na prvých oddeleniach. Stáli
pred pracoviskom očnej jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
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ten uzol na stehu nikdy nezaviažeš,“ smeje sa Jozef a priznáva,
že pod jeho rukami v laparoskopickom trenažéri ani jeden uzol
nevznikol.
Prišiel štvrtok a šofér s tímom medikov, v ktorom bol aj Jozef, zastavili pred michalovskou nemocnicou. Sieť Svet zdravia ju po dva a pol roku výstavby otvorila koncom roka 2017.
„Krásna, priestranná, svetlá a funkčne dizajnovaná. Bol som
nadšený, keď sme prišli na moderné centrálne operačné sály
a ja som mohol asistovať,“ hovorí Jozef. Už v Humennom sledovali operačný zákrok, pri ktorom sa vymieňal poškodený kĺb
za umelý. V Michalovciach boli na operácii slabinovej prietrže,
teda pruhu. Zo stáže v nemocnici odišli v ten deň skôr, aby
sa tam večer opäť vrátili. Čakala na nich totiž štvorhodinová
nočná služba na urgentnom príjme. Pre Jozefa, vtedy štvrtáka,
vôbec prvá.
Počas štyroch dní v nemocniciach stihli však aj viacero iných
vecí. Jozef hovorí, že napríklad na psychiatrii sa zúčastnili skupinovej terapie či na neonatológii si na figuríne skúšali, ako
intubovať novorodenca. Ak nejaký program meškal, flexibilne
sa vymenil s iným, aby medici zbytočne nečakali. „Lekári nám
počas kempu vždy ochotne vysvetľovali všetky detaily a my
sme sa ich nebáli pýtať. V každej nemocnici nás zároveň prijal
aj jej riaditeľ,“ podotkol Jozef.
Večer na študentov čakali ešte prednášky o ekonomike v zdravotníctve či skupinové hry zamerané na tímovosť v kolektíve.
Ak program práve nebol, išlo sa k vode. „Myslím si, že sa na
kempe stretol skvelý tím ľudí. Vôbec po prvýkrát som mal možnosť počas jedného týždňa stretnúť študentov medicíny z rôznych slovenských a českých fakúlt a vzájomne sme si mohli
porovnať naše skúsenosti a názory. Veľa som sa dozvedel aj
od nich,“ vraví Jozef.

Počas posledného piateho dňa tímy ostali na Zemplínskej Šírave a spoločne pracovali na súťažnom zadaní. Mali si predstaviť, že všetko v zdravotníctve je dokonalé. Majú skvelých
kolegov, úžasného šéfa a v nemocnici sa správajú všetci perfektne. Čo tvorí DNA takejto modernej nemocnice, takéhoto
dokonalého zdravotníka?
„Pripravili sme si prezentáciu a večer ju slávnostne okomentovali pred riaditeľmi nemocníc a vedením siete Svet zdravia.
Prezentovať ale vrcholnému manažmentu svoje myšlienky, ktoré vôbec nemusia byť adekvátne, z toho sme skutočne mali
spočiatku stres. Počúvali nás však pozorne, ako partnerov,
snáď sa aj inšpirovali, takže to nám dodalo rozvahu,“ smeje
sa Jozef.
Vo víťaznom tíme síce nakoniec nebol, ale z kempu si odniesol
oveľa väčšie víťazstvo. Priateľku, s ktorou sú spolu dodnes.
„Večer nakoniec skončil skvelou párty, počas ktorej sme sa
vytancovali, voľne podebatovali aj s riaditeľmi a poriadne si
oddýchli. Myslím si, že som kemp vtedy zakončil poriadne rozbitý, ale to už je na inú debatu,“ dodáva Jozef so smiechom.

86

87

Súťaž Medik roka sa začala v Trebišove a postupne rotovala
ďalšími nemocnicami na východe. Vranov nad Topľou, Spišská
Nová Ves, Michalovce, Humenné. Rok po prvom ročníku súťaže pre budúcich lekárov sieť pridala obdobnú súťaž aj pre
budúce sestry a nazvala ju Florence roka. Išla v šľapajach svojho staršieho brata a v rovnakom poradí ju organizovali v tých
istých nemocniciach, len o rok neskôr. Pandémia COVID-19
potom aktivity na dva roky stopla, no v roku 2022 sa súťaž
vrátila a do jedného víkendového zápolenia o víťazstvo spojila
lekárov so sestrami.
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Jednotlivé nemocnice mali so súťažou vždy kopec práce, ale
stále do toho išli s nadšením. „Snažím sa mladým doplniť to, čo
chýbalo na vysokej škole mne. Ten kontakt s lekármi, ktorí na
nás nikdy nemali čas, ale ktorí mali byť naši školitelia. Snažím
sa im venovať, ako sa najviac dá,“ povedal mi raz počas Letného campu medikov primár OAMIS vo vranovskej nemocnici
Dušan Kostovčík, keď sme ho spovedali do krátkeho videa.
Dominika hovorí, že takýto prístup majú mnohí. Chcú mladým
odovzdať čo najviac. Svoje skúsenosti, názory, poznanie. „Tieto projekty s mladými boli vždy v nemocniciach veľmi pozitívne
hodnotené a vrúcne prijaté. A keď sa akcia skončila, lekári
a sestry si povedali, že akokoľvek sa mladí rozhodnú, či si
vyberú ich nemocnicu alebo inú v našej sieti či dokonca mimo
nej, hlavne nech zotrvajú v tejto profesii a nech ostanú na Slovensku. Lebo ich tu potrebujeme.“

Dnes sa z prvotnej myšlienky stala tradícia. Medici a budúce
sestry už súťaž poznajú a často sa do nej prihlasujú aj opakovane či volajú kamarátov. A viacerí v sieti potom aj ostávajú.
Ako Jozef. „Posledné štyri či päť rokov zamestnávame do našej
siete každý rok stovku nových absolventov. Posledné dva roky
sme už nemuseli robiť ani veľké kampane, aby sme oslovili
študentov končiacich ročníkov. Už o nás vedia a reagujú sami.
A nie sme už iba tí, ktorí prevádzkujú súkromné nemocnice,
ale začali sme byť zaujímaví najmä novými procesmi, krajším
prostredím, inými návykmi. Že je to taký modernejší trend,“ vraví Dominika. Navyše tým, ktorí už dnes vedia, že sa po škole
budú chcieť zamestnať v niektorej nemocnici Svet zdravia,
sieť ponúka aj finančný grant spojený s praxou v nemocnici.
No súťaž mala podľa Eriky ešte aj ďalší efekt. Ovplyvnila výučbu na školách. „Keď sme organizovali prvý ročník súťaže,
narazila som na realitu. Dovtedy som si totiž myslela, že ak
by som niekde na ulici odpadla a pôjde okolo medik, podá mi
prvú pomoc. No potom som pochopila, že je len o niečo lepší
ako ten, ktorý by mi ju nedal vôbec. Študenti nám povedali,
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že nikdy nedržali skalpel a šiestaci mali sondu v ruke vôbec
prvýkrát, a to sa o dva mesiace mali stať lekármi,“ hovorí Erika.
No keď súťaže začali organizovať, zrazu sa aj spolky medikov
a neskôr i lekárske fakulty rozhodli ponúkať napríklad kurzy
chirurgického šitia. Kúpili pre študentov trenažér a siete sa
pýtali, kto by im mohol prísť urobiť workshop o komunikácii.
„Uvedomili si, že niektoré veci môžu robiť aj oni na školách,
čo znamená, že sa nám z roka na rok zvýšila úroveň a my ich
dnes na tých kuracích stehnách môžeme učiť už veľmi zložité
uzly. A to posúva aj nás,“ dodáva Erika.

Keď sa v roku 2021 končil ďalší z ročníkov Letného campu
medikov, všetci dvadsiati účastníci sa v okamihu zdvihli a postavili na naše improvizované pódium. Nevedela som, čo sa
deje, dohodnutí sme neboli na ničom. Medička Mária z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine si požičala mikrofón
a veľmi úprimne doň povedala zopár krátkych viet, na ktoré si
dosiaľ pamätám:
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„Ďakujeme všetkým nemocniciam, vedeniu, primárom, lekárom, sestrám, všetkým, ktorí ste nás prijali a my sme mali pocit, že nie sme len študenti, ktorí často stoja niekde v rohu
a ktorým lekári hovoria: ,Nemám na teba čas, tam stoj, veď
v pohode, nezavadzaj‘. Tu sme mali pocit, že sme skutočne vaši
kolegovia.“

VIDEO MEDIKPLUSFLORENCE

VIDEO LETNÝ CAMP 2021
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Robiť veci lepšie
Predstavme si pacienta, ktorý príde do nemocnice so zlomenou nohou. Zoperujú ho, všetko prebehne v poriadku a keďže bude musieť istú dobu ostať na lôžku, zavedú mu močový
katéter. Po troch dňoch sa u neho prejavia príznaky zápalu
močových ciest. Ako to súvisí s jeho zlomenou nohou?
Nijak. Dostal nozokomiálnu alebo nemocničnú nákazu.
Nájdeme ju v každej nemocnici. Aj v tej najšpičkovejšej
vo Švajčiarsku. Niektorej zabrániť dokážeme, inej nie. Ako je
však možné, že európske krajiny hlásia výskyt nozokomiálnych
nákaz na úrovni od päť do desať percent a tie slovenské len
jedno percento?

Keď Janka Skalová nastupovala do siete ako hlavná epidemiologička, bol január 2015. Mohol za to vtedajší medicínsky
riaditeľ Miro Halecký, ktorého spoznala ako spolužiaka počas
nadstavbového štúdia. O plánoch s budovaním kvality v nemocniciach rozprával s takým nadšením, že keď Janke ponúkol vo Svete zdravia prácu, neváhala. Po 27 rokoch tak odišla
z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde sa jej už
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zdalo, že veci stagnujú a nevedela ich posúvať vpred.
Janka je nezmar. Nemyslím teraz toho drobného mnohobunkového živočícha, ktorý žije v stojatých vodách, ale húževnatého
človeka. Janka je húževnatá. Bojuje, až kým sa veci nerobia
správne. Vysvetľuje, radí, presviedča, argumentuje. V jednej,
druhej, tretej nemocnici. V aute sedí aj teraz, keď jej volám. Je
osem hodín ráno, šoféruje do michalovskej nemocnice a tento
týždeň ju čakajú ešte v ďalších dvoch zariadeniach. No vždy
ma osloví tak pekne, ako to vie len ona.
„Vieš, či nám to je sympatické, alebo nie, musíme spoznať, kde
sú naše rizikové body a kde robíme chyby, aby sme ich vedeli
vyriešiť. Lebo oni nezmiznú, ak ich budeme ignorovať. To je
podstata práce epidemiológa. Nájsť problém a pomôcť ho odstrániť,“ hovorí mi pri voľnej debate. Myslí pritom na nozokomiálne nákazy. Mnoho zdravotníkov ich predtým často aj vedome
nezaevidovalo, lebo mali obavy, že ide o ich profesionálne zlyhanie. Janka ale hovorí, že asi 3,5-percentný výskyt nemocničných nákaz tvorí prirodzenú mieru, pre ich endogénny pôvod
ich nie je možné nijako ovplyvniť. Kým však Francúzsko hlásilo
6,7 percenta nemocničných nákaz vo svojich nemocniciach,
Veľká Británia 7,6 a trebárs Fínsko 7,2, nemocnice Svet zdravia
napríklad v roku 2014 vykázali iba 0,23-percentný výskyt.
„A tak sme si povedali, že je čas začať si hovoriť pravdu. Je
to čestné a profesionálne. Ak totiž nič nepriznáme, nemáme
čo riešiť a sme v bludnom kruhu, ktorý pacientovi nepomáha,“
hovorí Janka.
Naštudovala si medzinárodné dokumenty, pol roka sa pripravovala a v roku 2016 sa pustila do veľkej prevalenčnej bodovej
štúdie, ktorá mala ukázať, ako na tom v skutočnosti zdravotnícke zariadenia s nozokomiálnymi infekciami sú. Šesť mesiacov
chodila po 14 nemocniciach siete a rozprávala sa s ošetrujú-

cimi lekármi o ich pacientoch. V každom zdravotníckom zariadení strávila skoro týždeň, na jednotlivých oddeleniach však
vždy iba jeden deň. To bolo podstatou medzinárodnej metodiky
Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
Sledovala pritom iba pacientov, ktorí ležali na oddelení aspoň
24 hodín. Počas prvého dňa pobytu v nemocnici by sa totiž
ešte nestihli nakaziť.
„Nemocničnú nákazu sme spoločne s lekármi hľadali v zdravotnej dokumentácii pacienta. Ak napríklad prišiel do nemocnice so zlomenou nohou a zrazu po operácii začal na desiaty
deň užívať antibiotiká, bol to pre mňa prvý signál. Podľa odporúčaní medzinárodnej metodiky sme potom s lekárom dospeli
k spoločnému záveru. Nozokomiálna nákaza. A každý s tým bol
stotožnený,“ vysvetľuje Janka s tým, že takto navštívila asi 140
oddelení a nemocničnú nákazu hľadala u vyše 2 000 pacientov. Bola to nekonečná práca.
Štúdia nakoniec preukázala, že skutočná prevalencia výskytu
nozokomiálnych nákaz bola 7,35 percenta. Sieťové nemocnice pritom v danom roku dokázali vykázať len 0,56 percenta.
„Výsledky som ukázala aj generálnemu riaditeľovi, ktorým bol
vtedy Ľuboš Lopatka, a on hneď navrhol, že musíme od roku
2017 prijať epidemiológov do každej nemocnice a problematike sa začať zásadne venovať,“ vraví Janka. Kým teda prvé dva
roky pôsobila v sieti sama, od februára 2017 mala už v každej
nemocnici epidemiológa a mohla sa začať skutočná práca.
Keďže 60 percent nozokomiálnych nákaz vzniká v priamej
súvislosti s nedostatočnou hygienou rúk, zamerali sa hlavne na to. Bola to najjednoduchšia a zároveň najefektívnejšia
prevencia. Úlohou nemocničných epidemiológov bolo najmä
edukovať personál. Učili ho, v ktorých všetkých situáciách je
potrebné použiť dezinfekciu, prečo nie je vhodné nosiť prste-
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ne či náramky, kedy používať sterilné rukavice, ako intubovať
pacienta, aby nákazu nedostal či pri ktorých pacientoch radšej nezavádzať močový katéter. Vypracovali sa presné postupy
podľa medzinárodných odporúčaní a merala sa i spotreba dezinfekcie v nemocniciach.
„Vďaka tomu výskyt nákaz o rok neskôr klesol zo 7,35 na 6,14
percenta. Ak by sme si to chceli lepšie predstaviť, medziročne
sa nám podarilo znížiť počet nakazených pacientov o 1733,“
vraví Janka.
Až do pandémie COVID-19 uskutočňovala Janka so svojimi
epidemiologičkami každý rok ďalšiu a ďalšiu prevalenčnú bodovú štúdiu, ktorých výsledky boli radikálne lepšie. Dnes nemocnice dokážu vykázať v priemere dva a pol percenta nozokomiálnych nákaz a posledná prevalenčná štúdia z roku 2019
hovorí, že v sieti klesol ich výskyt na 5,51 percenta. Znižovať
percento je ale rovnako náročné, ako si túto úroveň dlhodobo
udržiavať.
Janka hovorí, že vďaka epidemiologičkám v nemocniciach sa
zvládlo veľa vecí omnoho lepšie. Napríklad epidémia osýpok,
za ktorú istá nemenovaná nemocnica mimo siete dostala pokutu a regionálny úrad verejného zdravotníctva ich poslal učiť
sa do siete Svet zdravia. Alebo pandémia COVID-19, čo bolo
extrémne náročné obdobie, počas ktorého sa ale v sieti neinfikovalo toľko zdravotníkov ako v iných nemocniciach.
„Tých osem rokov, ktoré som v našej sieti zažila, bolo pre mňa
určite najkrajšie a najzmysluplnejšie pracovné obdobie. Hoci
spočiatku mi bolo ťažko, lebo ľudia nerozumeli, čo vlastne robím a v nemocniciach predo mnou často z obáv utekali, dnes
cítim najmä úžasnú podporu, aj zo strany vedenia aj od zdravotníkov. Často sa nám stáva, že keď s mojou epidemiologičkou zavítame na oddelenie, aby sme odobrali stery z prostre-
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dia a rúk zdravotníkov či vyriešili nejaký problém, personál sa
okolo nás zbehne a diskutujeme o mnohých témach. A ja vždy
rada odpoviem a vysvetlím. Vidím význam svojej práce a to
ma napĺňa,“ dodáva s tým, že už si ale vychováva nástupkyňu,
ktorú chváli na každom kroku. No hoci o tom Janka hovorí, nik
nechce, aby odišla a na odchod do dôchodku ešte rozhodne
nevyzerá!

špecifiká a profesionálne sa jej venujú. Všetci si myslíme, že
ju podávať vieme, no na konci dňa používame nesprávne antibiotiká, nesprávne spôsoby aplikácie, v nesprávnych dávkach,
v nesprávnom čase a zbytočne dlho. Na Slovensku zo strany
ministerstva zdravotníctva jednoducho chýbala jednoznačná,
ucelená koncepcia a tak bola liečba chaotická a každý si predpisoval, čo chcel,“ vraví Andrejka s tým, že aj medzi jednotlivými nemocnicami bolo pri spotrebe antibiotík vidieť príliš veľké
rozdiely.
A ona to mala pomôcť napraviť. V sieti Svet zdravia. Keď prijímala ponuku, odchádzala z komfortu zabehnutej práce, lebo
ju oslovil rozhovor s vtedajším medicínskym riaditeľom Robom
Hillom. „V sieti chceli veci robiť inak a ja som mala možnosť
uplatniť svoje skúsenosti v nemocniciach, ktorých spádovou
oblasťou bolo 20 percent Slovenska. Dávalo mi to veľký zmysel,“ hovorí dnes.
Vedela, že jedinou cestou, ako problém s antibiotikami vyriešiť,
je zaviesť antibiotickú politiku a liečbu racionalizovať. A tak sa
vypracovali štandardy, zaviedli pravidlá a striktne stanovilo, kto
môže aké antibiotiká predpisovať, v akej dávke či na akú dobu.
A na základe nových vedeckých poznatkov sa začala presadzovať stratégia liečiť nákazy radšej vyššími dávkami a kratšiu
dobu, ako zbytočne predlžovať liečbu nízkymi. Andrejka chcela nemocniciam ponúknuť iný pohľad. Povedať, že antibiotiká
nie sú najbezpečnejšie lieky a majú svoje nežiadúce účinky,
a to nielen pre pacienta, ale kvôli rozvoju rezistencie aj pre celú
spoločnosť. A dobrý výsledok sa dostavil. Antibiotík sa začalo
predpisovať menej. Napríklad spotrebu tých, ktoré sú určené na profylaxiu, dokázali za dva roky znížiť až o 24 percent.
A hoci pandémia COVID-19 mnoho vecí vrátila pár krokov
späť, keďže na celom svete sa vtedy antibiotiká predpisovali
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Pseudomonáda. Ak by sa vám dostala do tela, dokázala by
poraziť všetky antibiotiká dostupné na našom trhu. A nie je
jediná. V našich slovenských nemocniciach pribúdajú patogény, ktoré sú rezistentné na väčšinu alebo dokonca na všetky
testované antibiotiká. A vina je často na našej strane. Predávkovali sme sa.
Aj takto mierne provokatívne sa v roku 2019 v sieti nemocníc snažili verejnosti vysvetliť, prečo sa k dávkovaniu antibiotík
musí pristupovať zodpovedne. Andrea Demitrovičová, klinická
farmakologička, mala vtedy za sebou už vyše dva roky nastavovania pravidiel, ako spotrebu antibiotík sledovať a racionálne
obmedziť.
Celý problém mala pritom na svedomí defenzívna medicína. Lekári boli pod tlakom pacientov, príbuzných a Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, takže veľakrát predpisovali
antibiotiká pre istotu, hoci to nebolo potrebné. A pod vysokú spotrebu sa podpisovali i nedostatočné odborné znalosti.
A tak sa Slovensko stalo krajinou s piatou najvyššou spotrebou
antibiotík podávaných v nemocniciach, tvorili 10 až 20 percent
predpisovaných liekov.
„Antibiotická liečba sa podáva v podstate na každom oddelení, no existuje veľmi málo ľudí, ktorí do detailov poznajú jej
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živelne, majú v sieti na čom stavať. Je to síce beh na dlhú trať,
no už urobili kus dobrej práce.
„Keď som do siete nastúpila, moja pozícia predtým neexistovala. Musela som preto mnoho ľudí uistiť, že im nejdem kontrolovať financie alebo pozerať cez prsty. Ale že všetko, čo robím,
je predovšetkým pre dobro pacienta. Tiež som mala spočiatku
problém presvedčiť zdravotníkov, že aj ja som lekár, lebo málokto sa dovtedy stretol s pojmom klinická farmakológia. A že
ako lekár s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v danej oblasti
mám k liečbe čo povedať. Dnes je ale veľmi milé, keď mi niektorý z lekárov zavolá a poďakuje alebo povie, že som mala
pravdu,“ hovorí Andrejka. Chce, aby lekári využívali jej skúsenosti z tejto oblasti, ktoré si neustále dopĺňa a aj vypracované
postupy, lebo vychádzajú z medicíny založenej na dôkazoch
a sú podporené najnovšími trendmi. „Verím, že dnes vedia, že
som tu pre nich,“ odkazuje s úsmevom do nemocníc aj cez
projekt Náš príbeh.

Toto boli len dva príbehy z mnohých. Dva, ktoré sieť zverejnila
aj navonok, lebo sa chcela podeliť o svoju skúsenosť a inšpirovať k pozitívnym zmenám aj iné nemocnice. Chcela ukázať,
ako veci robiť lepšie.
„Jeden zo základov toho, prečo sa tento príbeh píše ako
úspešný a snáď ho tak raz bude hodnotiť aj niekto zvonka, je
kontinuita. Lebo na rozdiel od štátnych projektov, kde každou
zmenou vlády dochádza k totálnej zmene vízie, výmene ľudí
a vlastne sa nič nestihne poriadne rozpracovať a už vôbec nie
dokončiť, tu sa kontinuita nestráca. A to je skvelá vec,“ vraví
mi Róbert Hill, ktorý sa už dnes ako medicínsky riaditeľ venuje
projektu Nemocnice Bory, ale donedávna medicínsky viedol

Náš príbeh

Robiť veci lepšie

celú sieť ProCare a Svet zdravia.
Keď v roku 2015 do siete prichádzal, pokračoval v práci, ktorú dovtedy urobili predošlí dvaja medicínski riaditelia. Ani jeden z nich sa pritom zo siete nestratil, iba svoje skúsenosti
uplatňujú na iných pozíciách. „Myšlienky Igora Pramuka a Mira
Haleckého neskončili v koši a ja som neprišiel s úplne novým
konceptom. Plynulo sme na seba nadväzovali a ja som k tým
myšlienkam, dúfam, pridal tiež niečo osožné. A súčasní riaditelia tiež nadväzujú na všetko doterajšie a sieť obohacujú ešte
o svoje skúsenosti a nápady. To je niečo, čo sa vidí málokde,“
vraví Robo.
Jeho doménou, s ktorou sa snažil po veľkých rekonštrukciách
a medicínskom redizajne pracovať a tak veci posúvať vpred,
boli vnútorné procesy. V sieti ich bolo mnoho, ktoré fungovali, ale ešte viac tých, ktoré fungovali menej. Chcel vďaka ich
zlepšeniu zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Nešlo pritom iba o nozokomiálne
nákazy a antibiotickú liečbu, o ktorých ste si už prečítali.
V roku 2017 sieť zorganizovala svoju vôbec prvú odbornú konferenciu, počas ktorej sa hovorilo o tom, čo znamená kvalita
z pohľadu siete.
Začali sa robiť veci ako Acute Pain Servise, teda perioperačná starostlivosť o pacienta v zmysle prevencie a liečby bolesti
alebo sa zaviedol checklist bezpečnej operácie, ktorého autorom je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Pamätáte
si na príbehy, keď nemocnica zoperovala pacientovi iné koleno, odstránila zdravú obličku alebo v jeho tele zabudla nejaký
inštrument? Aj nedávno prišiel do galantskej nemocnice pacient, ktorého poslali z Bratislavy so zlomenou ľavou nohou, no
v dokumentácii mal uvedené, že treba operovať pravú. V Galante to ale odhalili.

Jednotný checklist, ktorý v rokoch 2017 a 2018 v sieti zavádzali, definuje zoznam kontrol, ktoré musia jednotliví členovia medicínskeho tímu splniť v troch fázach operácie - po
príchode pacienta do operačného traktu, pred incíziou kože
a pred odchodom z operačnej sály. Ide napríklad o správne
označenie strany operácie pri párových orgánoch, opätovné
skontrolovanie alergií pacienta či sterility všetkých nástrojov.
„Na mnohých miestach sú body, kedy sa pacient kontroluje
a my zisťujeme, či naozaj operujeme to, čo máme. Je skvelé,
že procesy nielenže vôbec existujú, lebo dovtedy si každý robil, čo chcel, ale navyše majú hlavu a pätu,“ vraví hlavný lekár
siete pre chirurgiu a primár chirurgie v michalovskej nemocnici
Štefak Kvak.
Spustila sa identifikácia pacienta cez 2D kód na jeho náramku,
ktorý dostáva pri hospitalizácii a v niektorých nemocniciach
majú pacienti aj náramok, pomocou ktorého si z ktoréhokoľvek miesta dokážu na pomoc privolať sestru. Do nemocníc
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a polikliník sa tiež nakúpili resuscitačné vozíky, doplnili počty
defibrilátorov a začalo sa so školeniami. Aby každý zamestnanec, zdravotník i nezdravotník, dokázal poskytnúť kardiopulmonálnu resuscitáciu, hoci s ňou bežne počas svojej práce
do kontaktu neprichádza. A lekári, ktorí sú zase členmi resuscitačných tímov, väčšinou anestéziológovia a intenzivisti, musia
mať najvyšší a pravidelne obnovovaný medzinárodný certifikát
Advanced Life Support Provider.
Sieť sa tiež sústredila aj na zavedenie Systému včasného
varovania (EWS). Ten je založený na jednoduchom bodovacom systéme, ktorý hodnotí šesť parametrov vitálnych funkcií.
Úroveň vedomia, saturáciu kyslíkom, telesnú teplotu, tlak krvi,
tepovú frekvenciu a frekvenciu dýchania. A následne stanoví skóre, ktoré sestru upozorní, či sa so zdravotným stavom
pacienta niečo deje, hoci môže vyzerať a cítiť sa v poriadku.
Mnoho vnútorných pravidiel sa teda nastavilo tak, aby boli zamerané na kvalitu a bezpečnosť pacienta.
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„Dobrá nemocnica sa ukáže, keď vyhráva s časom,“ hovorí
mi raz Oto Petrík, keď spolu sedíme v galantskej nemocnici.
Je primárom neurológie. A veľmi dobrým. Vo veľkej väčšine
sa stará o pacientov po cievnej mozgovej príhode a so svojím
tímom je rýchly. Od príchodu pacienta do nemocnice po podanie liečby neubehne viac ako 25 minút, pričom celoslovenský
priemer sa šplhá až k 40 minútam. Od roku 2019 mu pritom
pomáha aj umelá inteligencia.
Okrem nastavenia vnútorných procesov začali v sieti zavádzať
aj inovácie. Do michalovskej a trebišovskej nemocnice inštalovali centrálnu prípravovňu liekov, o ktorej ste už čítali. Namiesto
toho, aby tablety a kapsule ukladali do liekoviek manuálne sestry, robotický automat zabalí lieky pre každého pacienta.
Onkológovia zase mohli používať pri svojej práci systém Watson for Oncology od americkej spoločnosti IBM. Často bol
poradcom, inokedy asistentom, niekedy aj knihovníkom. Počítačový softvér totiž v priebehu niekoľkých sekúnd prehľadal
milióny strán odborného textu a umožnil lekárovi porovnať
svoj výber liečby s najnovšími vedeckými poznatkami vo svete.
A tak dokázal poskytnúť onkológovi spätnú väzbu či druhý názor. Neustále sledovať pri všetkých nádoroch všetky najnovšie
klinické štúdie, ktoré pribúdajú enormnou rýchlosťou, je totiž
extrémne náročné.
A pri cievnych mozgových príhodách zase sieť začala využívať
systém e-Stroke Suite od britskej spoločnosti Brainomix, ktorý
je tiež založený na umelej inteligencii. Keď privezú pacienta
s podozrením na mŕtvicu, nemocnica okamžite uskutoční CT
sken, ktorý prechádza aj inovačným systémom. Vyhodnotiť ho
dokáže do jednej minúty a lekárovi poskytne i objem dát, ktoré
do takých detailov nie je možné vypočítať.
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„Základným kritériom pri liečbe takéhoto pacienta je čas, preto sa vyvíjajú rôzne postupy, aby sa rozhodovanie zrýchlilo
a pacient sa čím skôr dostal k efektívnej liečbe. A tento systém
je naša pomocná ruka,“ vraví Oto. Pozrieť si snímku pacienta
a poradiť trebárs mladšiemu kolegovi pritom dokáže aj doma,
systém mu totiž skeny posiela rovno do mobilu. Aj Oto nám
niektoré v tom svojom ukazuje.
Brainomix však zároveň umožňuje liečiť aj pacientov, ktorí by
predtým liečení neboli. Napríklad 90-ročnú babku, ktorá dostala náhlu cievnu mozgovú príhodu počas spánku. „Ak pacient
dostane porážku v noci, lekár nevie zistiť, koľko času od príhody uplynulo. Počíta sa tak čas od zaspatia, čím však táto
pacientka prekročila štyri a pol hodinové časové okno na podanie trombolýzy, ale aj šesťhodinové okno na uskutočnenie
trombektómie. V ére pred týmto softvérom by bola už vyradená
z liečby, nevedeli by sme jej pomôcť. Vďaka novému systému
však vieme zistiť, koľko tkaniva je odumretého a koľko len kriticky nedokrveného, a zvoliť vhodný postup,“ hovorí Oto.
Stále však prichádzajú situácie, ktoré už nie sú v jeho rukách
a ktoré nedokáže ovplyvniť. A vtedy sa hnevá. No v tom je rozdiel medzi lekárom a Bohom.
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A deň je s nimi krajší
Keď kráčame po nemocničnej chodbe, počuť len klopkanie
našich topánok. Na oddelení je práve pokoj, iba z jednej izby
počuť slabý smiech. „Chcel som, aby mi Kristínka prečítala
noviny, dobre na nich nevidím. A ani neviem, čo sa deje vonku,
som tu už dlho,“ rozpráva práve starší pacient, keď otvoríme
dvere do jeho izby.
Našli sme ju, Ivanka je tam. Spolu s dobrovoľníčkou Kristínou.
Študentka neďalekej strednej školy pohladí pacientovi dlaň
a už berie zo stola noviny, aby mu prečítala, čo ho zaujíma. Pán
jej úsmev opätuje a s chuťou si sadá na stoličku vedľa svojej
postele. Je pripravený počúvať.
„Necháme ich. Poďte,“ hovorí nám Ivanka a už nás cez chodby ťahá do dobrovoľníckeho centra. Potrebuje ešte pripraviť
niekoľko materiálov na ďalšie aktivity, môžeme jej pomôcť.
Ak nám za to dá rozhovor, znie naša podmienka.
„Chcete vedieť, odkiaľ som sem prišla? No z neba!“ smeje sa
a hneď dodáva, že to bolo ešte pred 40 rokmi.
Ivana Vojtašeková je sociálnou pracovníčkou a koordinátorkou dobrovoľníckeho centra Krajší deň, pôsobí vo svidníckej
a stropkovskej nemocnici. S dobrovoľníctvom začala ešte
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v roku 2009. Keď bola dennou doktorandkou, začala si robiť aj akreditovaný kurz koordinátora dobrovoľníkov a úplne
prirodzene sa okolo nej začali združovať podobne zmýšľajúci
ľudia. Spoločne chodili pomáhať mladým s hendikepom, seniorom do domova dôchodcov, deťom do detského domova.
Ivku neskôr život zavial rôznymi smermi až do Prešovského
dobrovoľníckeho centra. A tam stretla Janku.
Už je to na vás veľa mien? Povedzte, ak áno.
Janka Copková bola koordinátorkou prvého dobrovoľníckeho
centra, ktoré v roku 2016 vzniklo v humenskej nemocnici. Prišla sa do centra zaškoliť a Ivanka sa stala jej lektorkou. „Vtedy
som od Janky prvýkrát počula o projekte Krajší deň a veľmi
ma to nadchlo. Dokonca som bola pozvaná aj na slávnostné
otvorenie, ale nemohla som kvôli práci prísť. Projekt som však
stále jedným očkom sledovala,“ rozpráva nám Ivanka, zatiaľ
čo my vystrihujeme z papiera postavičky. Medzitým šiel život
ďalej, no Ivanka neprestala na Krajší deň myslieť. Raz zodvihla
telefón a zavolala do svidníckej nemocnice. Asistentke povedala, že by sa chcela stretnúť s riaditeľom.
„A s akým cieľom?“
„No... chcela by som sa mu predstaviť a ukázať koncept našej
spolupráce,“ vyhŕkla zo seba vetu, ktorá jej v tom strese napadla ako prvá. Nemocnici chcela pomôcť rozbehnúť projekt
Krajší deň, vedela, že sa postupne otvára v sieti Svet zdravia.
Riaditeľ, ktorým bol vtedy Slavko Rodák, jej odôvodnenie akceptoval a o dva dni ju čakal u seba v kancelárii. „Mala som
prísť vo štvrtok o ôsmej. Dodnes si to pamätám. Celú noc som
si pripravovala podklady, ale išla som s jasnou víziou. Vnímala
som ten projekt a veľmi ho túžila robiť. Chcela som iba, aby
mi dali šancu a ak nenaplním ich očakávania, po roku odídem
inde,“ spomína si Ivanka.

V polovici júla 2018 svidnícka nemocnica vytvorila novú pracovnú pozíciu – sociálny pracovník a koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň. A vybrala si pre ňu najlepšieho zamestnanca, akého mohla. Asi vás to neprekvapí... Ivanku. A už
o veľmi krátky čas, len o tri mesiace, sa projekt dobrovoľníckeho centra so všetkou slávou otvoril.
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Krajší deň je projekt o nezištnom darovaní času tým, ktorí to
práve potrebujú. Do nemocníc prichádzajú dobrovoľníci, ktorí
sa venujú najmä detským a starším pacientom, aby boli ich
voľné chvíle počas hospitalizácie ľahšie. Seniorom čítajú noviny, vypočujú ich životné príbehy, zahrajú sa spoločenské hry
alebo sú len mlčky na blízku. A s deťmi si zase kreslia, tvoria
v kreatívnych dielňach alebo čítajú rozprávky. Aby pacienti nemysleli na svoju chorobu, aby na chvíľu zabudli, čo ich bolí,
aby dobrovoľníci na krátky čas nahradili rodinu.
„Pacient, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný, prichádza
o akýsi bežný sociálny život a môže sa cítiť opustený. A keďže
má aj pomerne veľa voľného času, zamýšľa sa nad vecami,
ktoré pre neho nie sú v danú chvíľu až také pozitívne,“ vraví
Tatiana Kosťová, ktorá sa dnes môže tešiť z krásneho titulu. Je
autorkou a garantkou projektu, ktorý si našiel svoje miesto už
v 14 nemocniciach siete Svet zdravia.
Ešte keď Táňa pôsobila v humenskej nemocnici ako námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, chcela, aby pacienti
svoj čas mimo liečebných a diagnostických procedúr trávili zmysluplne a neumárali sa myšlienkami na svoju chorobu.
Volávala k nim preto na dobrovoľnícku návštevu študentov
z humenského gymnázia. „Bolo mi ale jasné, že projekt nemôže
fungovať spôsobom, že ,príďte a rozprávajte sa s pacientmi´.
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Nemalo to ešte ucelenú myšlienku a tak to aj rýchlo upadlo
do zabudnutia. Ale mali sme za sebou prvotné odskúšanie,“
spomína si Táňa.
Keď potom prešla na pozíciu manažéra pre ošetrovateľskú starostlivosť, rozhodla sa to skúsiť znova. So všetkou prípravou,
naplánovaním, konceptom. Spoločne s kolegami, ktorí mali
skúsenosti s projektovým riadením, dala svojmu nápadu jasnú štruktúru. A vznikol koncept dobrovoľníckeho centra Krajší
deň. Už v roku 2016 prvé centrum otvorili v humenskej nemocnici. Ale to už viete. A ďalšie nemocnice sa do projektu
postupne začali pridávať.

Keď Ivanke zazvoní telefón, rýchlo sa pozrie na hodinky. Sú
tri popoludní a Branko už volá, že prichádza do nemocnice.
Dobrovoľník. S Ivankou je na návšteve dohodnutý. V centre si
oblieka tričko Krajšieho dňa a pripína visačku s menom, aby
všetci na oddelení hneď vedeli, kto to je. Vraví nám, že o tom, či
do projektu ísť alebo nie, dlho neuvažoval. „Keď som bol malý,
starká mala rôzne ťažšie choroby a musela byť často v nemocnici. Pamätám sa, že sa veľakrát sťažovala, ako jej je smutno
a že je tam sama,“ hovorí a jeho slová pozorne počúva aj Ivanka. „Keď som prišiel do svidníckej nemocnice, hneď prvé
stretnutie s pacientom mi potvrdilo, že táto aktivita je správna.
A keď mám voľný čas, hodinu či dve v týždni, chcel by som
ho niekomu takto venovať. Rád s ľuďmi komunikujem. Vždy
s pacientmi preberieme rôzne témy a keď vidím, že im to niečo
dá, tak to dáva veľa aj mne.“
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„Keď sa ma pacient opýta, či dnes príde dobrovoľníčka a pomenuje ju menom, to pre mňa veľmi veľa znamená. Lebo viem,
že zanechala stopu. Alebo keď vstúpim do izby, aby som zistila, ako sa pacient má a on sa usmeje a chytí dobrovoľníka
za ruku... Inokedy príde dobrovoľník s nejakou malou pozornosťou a povie mi, že ide za Marienkou. To sú tie malé, krásne
momenty, ktoré mi ukazujú, aký veľký zmysel ten projekt má,“
vraví Ivanka.
Nemocnica sa tak stáva miestom, kde sa starajú aj o dušu pacienta, o jeho vnútornú pohodu. Lebo tá často dokáže byť taká
silná, že pomáha poraziť choroby. To som už počula od sestier
veľakrát. Naposledy v stropkovskej nemocnici. Vedúca sestra
Andrejka Čurillová pri otvorení centra rozprávala, že dobrovoľník prináša pacientom rozptýlenie, dobrú náladu a povzbudí
ich na mysli. Dobrý psychický stav má potom vplyv aj na ten
zdravotný a prispieva k tomu, že pacientovi sa v liečbe darí
lepšie a môže ísť skôr domov.
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Počas šiestich rokov pôsobila v nemocniciach siete asi tisícka pravidelných dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali takmer
10-tisíc dobrovoľníckych hodín, počíta Táňa. Do projektu sa
zapojilo vyše 2 700 detských pacientov a vyše 10-tisíc dospelých. Do nemocníc pritom prichádzali aj nepravidelní dobrovoľníci, ktorí pomáhali počas sviatkov, vyrábali darčeky, hrali sa
na Mikuláša či koncertovali. A dobrovoľníctvo sa rozšírilo i do
exteriéru nemocníc, kde sa zase natierali lavičky, kreslili obrázky na chodník, sadili kvety či upratovala záhrada. „Dobrovoľník najčastejšie robí to, k čomu inklinuje najviac. Niekto sa rád
rozpráva, iný rád číta, ďalší tvorí a maľuje či hrá spoločenské
hry. To musíme zosúladiť s prianiami pacienta, lebo celý priebeh návštevy je prispôsobený jeho predstavám a zdravotnému
stavu,“ vysvetľuje Táňa.
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Pre pandémiu COVID-19 však boli roky 2020 a 2021 diametrálne odlišné aj v dobrovoľníckych centrách. Napriek tomu
však dobrovoľníci nezastavili svoje aktivity úplne, iba svoju pomoc prejavovali na diaľku alebo sprostredkovane. „Napríklad
nosili pacientom na oddelenia veci od príbuzných a pripravili
zábavné a poučné videá pre deti. Alebo počas Vianoc zdobili
priestor za oknami pacientskych izieb a priniesli betlehemské
svetlo, aby mohli pacienti vnímať slávnostnú atmosféru,“ vraví
Táňa s tým, že počas dvoch pandemických rokov odpracovali
týmto spôsobom 1 625 hodín pre 255 detí a 1 038 dospelých
pacientov zväčša v seniorskom veku.
Dobrovoľníkom sa snažia poskytovať v nemocnici neustálu
podporu. Okrem stretnutí s koordinátorom sa rozprávajú aj
s externým supervízorom a spoločne rozoberajú situácie, ktoré
na nemocničnom oddelení dobrovoľník zažil. Aby ich vo svojom vnútri vedel lepšie spracovať.
A aj výber dobrovoľníkov je starostlivý. „Naši koordinátori musia byť aj dobrí psychológovia, aby vedeli vyhodnotiť, či má
človek dobrý úmysel, naozaj chce túto prácu robiť s nadšením alebo za tým niečo je. Dobrovoľníkmi by sa nemali stávať
ľudia, ktorí sú v náročnom životnom období alebo za niekým
trúchlia a stretávaním sa s pacientmi by si mohli nejaké svoje traumy či nedostatky kompenzovať. Za týmto všetkým, od
nájdenia dobrovoľníka cez rôzne organizácie a inštitúcie, cez
jeho výber do centra až po vedenie v nemocnici, je veľká práca koordinátorov,“ hovorí Táňa s tým, že školeniami prechádzajú aj samotní koordinátori a okrem kurzov s externými lektormi
sa vzdelávajú aj vzájomne. V minulosti adaptovala nového koordinátora Janka a teraz so svojimi skúsenosťami pomáha aj
Ivanka. Koordinátori sa tiež zúčastňujú odborného vzdelávania
a online webinárov.
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Svojho koordinátora má každé dobrovoľnícke centrum. Väčšinou je to sociálny pracovník, vedúca sestra na pediatrii či
jednoducho človek, ktorý k tejto téme inklinuje. Dobrovoľnícke
centrum má aj svoju typickú miestnosť, celkový koncept pre
každú nemocnicu a rozpočet. Táňa vraví, že v takejto miere
a projektovom rozsahu dnes vo všeobecných nemocniciach
dobrovoľnícke programy nefungujú.

„Doobeda som sociálna pracovníčka a poobede koordinátorka
dobrovoľníkov. Lebo vtedy prichádzajú do nemocnice zo školy
alebo z práce a ja som s nimi na oddeleniach,“ vysvetľuje nám
Ivanka a už premiestňuje nábytok v dobrovoľníckom centre, do
ktorého sa nedávno presťahovala z iných priestorov. Potrebuje
ho pekne upratať. Sledujem, ako nadšene rozpráva o svojej
práci a aj ja sa pri nej na chvíľu cítim byť lepším človekom.
„V celom mojom živote je toto druhé zamestnanie, kde mi je
skutočne dobre. A vôbec nemám pocit, že idem ráno do práce,
lebo toto pre mňa nie je práca, ale zábava. A často sa smejem, že keď začnem pracovať, tak odídem,“ hovorí s úsmevom
a okamžite vtipne komentuje, že veľa rozpráva a na rozhovor
sme si radšej mali vybrať niekoho iného. Rozhodne nesúhlasíme.
Rozpráva nám o dobrovoľníkovi Martinovi, ktorý sa do svidníckej nemocnice snažil prísť každý deň. Pacienti ho občas aj
oslovili pán doktor a hoci mu to lichotilo, vždy ich opravil.
„Najprv som mal strach z toho, čo na oddeleniach uvidím, najmä na doliečovacom a geriatrickom oddelení. A tiež som nevedel, o čom sa budem rozprávať s ľuďmi, ktorých som nikdy
predtým nevidel alebo či sa deti vôbec budú chcieť so mnou
hrať. Bol som však prekvapený z toho, akí otvorení k nám pa-
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cienti sú a veľakrát sa aj zdôveria. Dnes už viem, že čas, ktorý
im venujeme, si veľmi cenia. Chcú sa s niekým porozprávať,“
číta nám Ivanka z rozhovoru, ktorý kedysi s Martinom urobili.
Už do nemocnice nechodí, odišiel študovať do iného mesta,
no pekné slová po ňom ostali. Ivanka obráti stranu a pokračuje:
„Dobrovoľníctvo mi dáva veľmi veľa. Vidím, ako to funguje
v nemocnici a dostal som sa na miesta, kam bežné návštevy
nechodia. Začínam sa tiež inak pozerať na prácu zdravotníkov.
Absolvoval som aj školenia, ktoré ma osobnostne posunuli.
Vždy zabudnem na svoje starosti, keď vidím, čo trápi ostatných. Dobrovoľníctvo ma napĺňa energiou a ja za túto možnosť ďakujem.“

rovoľníkom sa napĺňa to, čo chce dosiahnuť vedenie každej
nemocnice. Aby sa tam pacienti cítili v rámci možností čo najlepšie,“ vraví Táňa.
Aj vďaka projektu Krajší deň sa nemocnica stáva prostredím,
ktoré je komunitné a otvorené všetkým, ktorí chcú pomôcť.
Stáva sa miestom, kde sa dejú aj pekné veci, kde ľudia debatujú o tom, čo sa deje v ich regióne, kde pacienti zažijú koncert,
kde sa hrá človeče v jedálni, v izbách diškurujú mladí so seniormi o tom, čo zažili na diskotéke či vysvetľujú dôchodcom,
ako si nájdu informácie na internete.
„Dobrovoľníkmi pritom nie sú len študenti, ktorých to obohacuje a dokážu túto skúsenosť zužitkovať vo svojom ďalšom
živote, ale aj seniori či ľudia v produktívnom veku, ktorí len
chcú podporiť iných. Často aj svojho suseda, kamaráta či známu predavačku v obchode, lebo chcú zmysluplne tráviť čas
a vedia, že na lôžku v nemocnici sa môžu ocitnúť aj oni,“ hovorí Táňa. Nemocnice Svet zdravia sú regionálne a snáď aj vďaka
tomuto projektu majú ľudia v regióne k sebe trochu bližšie a sú
si oporou jeden pre druhého.
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Táňa hovorí, že dobrovoľníci sú akýmsi prostredníkom medzi
nemocnicou a vonkajším svetom. „Už to nie je také striktné,
ako kedysi, že pacient ležal takmer v pozore na posteli, čakal
na vizitu, nemohol mať nič položené na stolíku či nedajbože
odísť z izby. Už je tá atmosféra priateľskejšia a aj vďaka dob-
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V tom októbri 2018, keď Ivanka pripravila otvorenie dobrovoľníckeho centra vo Svidníku, sa novým ambasádorom po Katke
Knechtovej stal Tomáš Bezdeda. A už v projekte ostal. Počas
ďalších rokov chodil ako dobrovoľník hrávať do nemocníc, aby
potešil pacientov aj personál. A so všetkými prehodil pár milých slov. Veľmi úprimne a rád.
„Sila mysle a dobrej energie dokáže človeka posúvať ďalej
a pomôcť mu aj vo chvíľach, ktoré sú preňho ťažké. Je dobré,
že sa niečo také robí a ja som videl, ako to skutočne pomáha.
A som rád, že môžem aj ja niekoho potešiť a že sa ľudia okolo mňa smejú, lebo sa musíme viac smiať. Ak chceme urobiť
dobrý skutok, nemusíme hneď vymýšľať megalomanské veci.
Stačí, ak má naša podpora význam pre jedného konkrétneho
človeka. A potom to stojí za to,“ povedal Tomáš. Aj jemu za jeho
dobrovoľníctvo patrí z nemocníc veľké ďakujeme.
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Vírus, ktorý
všetko zmenil
„Smútok, to je tá emócia, ktorú teraz pociťujem. Lebo vidím,
koľko ľudí umiera. Covid ma naučil smútiť.“
Dagmar kladie ruky na klavír a pomaly stláča biele a čierne
klávesy. Aby sa ich prsty mohli dotknúť, iba pre túto chvíľu
a iba na pár minút odhalí dlane. Všetko ostatné dokonale skrýva overal, ktorý ju chráni.
„Myslím si, že z rôznych vecí, z ktorých sme sa predtým tešili, dnes nevieme mať radosť. Keď mi je veľmi ťažko a veľmi
smutno, tak si k nemu sadnem a hrám, pretože tam odvediem
svoj smútok,“ vraví.
Melancholická skladba zapĺňa miestnosť a akoby zosobňovala
všetku nádej, ktorú v sebe ešte má. „Nevidíme východisko,
lebo kauzálna liečba tohto vírusu neexistuje. No verím, že tam
niekde je.“
Dnes prichádza do kontaktu so smrťou tak často, ako nikdy
predtým. Ale teraz nie, teraz môže hrať. Ešte chvíľu, hudba jej
pomáha. A potom opäť pôjde.
„Pacienti, ktorí k nám prídu, sú často v kritickom stave a majú
poškodené životne dôležité orgány. Najmä pľúca. Na starostlivosť o nich jeden alebo dvaja zdravotníci nestačia. Potrebujú
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pomoc niekoľkých lekárov a sestier, čo je pre nás veľmi psychicky aj fyzicky náročné.“
Svoj čas museli všetci obetovať práci a s rodinami sa niektorí
nevideli už dlhé týždne. Nielen preto, že sú stále v nemocnici.
Chcú ich chrániť. Sú to najcennejšie, čo majú.
„Taký kolektív, ako mám tu, som ešte nezažila. Doktorky pracujú s vášňou a jedna má doma šesť detí. Chodí pomáhať každý
deň. Máme ju ako pilier. Keď vieme, že nik nepríde, tak ona
príde určite.“
Skladba sa skončila. Dagmar si pritiahne jednorazový overal
okolo tváre a nasadí nové ochranné rukavice. Na chrbte má
napísané svoje meno fixkou, aby ju každý hneď rozoznal. Niekedy nie je čas ani sila dívať sa do očí.
Telefón v plastovom obale zvoní. Pacient už nevládze bojovať...
To bol príbeh o Dagmar a jej tíme. Dagmar Bodákovej, primárke
oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) v galantskej nemocnici. A tiež príbeh o odvahe,
nezlomnosti a sile z januára 2021, kedy sa nemocnica v Galante stala na tri mesiace červenou. Musela pomôcť preťaženému
regiónu západného Slovenska.
V nemocnici sa vtedy zmenilo úplne všetko. Až sedem z desiatich poschodí vyhradili pre pacientov s infekciou COVID-19.
Spolu 132 lôžok s priamym prívodom kyslíka. Viac ako 40 svojich pacientov bez koronavírusu museli previezť do iných nemocníc a v Galante zase hospitalizovať infikovaných z celého
okolia. Nápor na urgentnom príjme sa zrazu zvýšil o pätinu
a počas prvých dní prijala nemocnica vyše stovku covidových
pacientov.
Držala sa statočne až do 13. apríla. Počas 97 dní, kedy bola
červenou, hospitalizovala 1 168 pacientov s vážnym priebehom.
Dve tretiny zachrániť dokázala, no 377 pacientov zomrelo.

Bol marec 2020, keď sa na Slovensku objavil prvý pacient
s ochorením COVID-19. Mnohí netušili, čo sa bude ďalej diať
a čo vlastne koronavírus so sebou prinesie. A už vôbec nie, že
bude taký životaschopný, zabije milióny ľudí po celom svete
a tak skoro z planéty nevymizne.
Martin Šimo bol vtedy medicínskym námestníkom nemocnice
v Spišskej Novej Vsi. Hovorí, že u personálu spočiatku vnímal
strach a s tým spojené aj logické požiadavky, aby nemocnica
zabezpečila dostatok ochranných pracovných pomôcok a oni
sa cítili bezpečne.
„Úplne sme tomu rozumeli a snažili sa doplniť zásoby, hoci situácia bola veľmi náročná. Dostupnosť ochranných pomôcok
na trhu bola totiž kritická. Zároveň sme sa my v manažmente nemocnice nemali v tom úvodnom období čoho chytiť.
Zo strany štátu totiž neprichádzali inštrukcie a podpora, akú
sme očakávali a akú by sme si zaslúžili. Náš zrak sa teda upieral na metodické usmernenia, ktoré nám poskytne centrála
siete a kým to takto nebolo uchopené zo strany Sveta zdravia,
cítili sme iba pocit bezmocnosti,“ spomína si dnes Martin na
prvé dni s koronavírusom. Keď sa počas druhej vlny pandémie stal medicínskym riaditeľom celej siete, práve uchopenie
často nejednoznačných a niekedy i nerealizovateľných štátnych usmernení mu napĺňalo väčšinu pracovného dňa.
Keď sa na situáciu s infekciou COVID-19 potom začali nemocnice pozerať spoločne a vzájomne si radiť, nabralo to podľa
Martina už dobrý smer. Prvé, čo museli urobiť, bolo upokojiť
personál v nemocnici. „Stál som pred ľuďmi a hovoril, že to
spolu zvládneme. Pamätám si, že som si vtedy požičal slová od
Gandalfa, fiktívnej postavy čarodejníka v Tolkienovom románe
Pán prsteňov a povedal, že čokoľvek cez bránu našej nemocnice prejde, my zostaneme pevne stáť. Inú možnosť nemáme
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a utekať nám nepomôže, lebo nikto sa pred tým neskryje,“
hovorí Martin s tým, že v úvode boli nálady rôzne a mnohí zamestnanci uvažovali aj o odchode na maródku.
Keď však personál podľa Martina začal vnímať, že nemocnica
a sieť chce a vie situáciu uchopiť, keď videl, že zdravotnícke
zariadenie sa začalo pripravovať aj priestorovo, keď do nemocnice prichádzali prvé usmernenia od hlavnej epidemiologičky, stále sa dopĺňal ochranný materiál a v nemocnici si spoločne prebrali, čo sa môže stať a ako sú pripravení, strach sa
zmenil na zvedavosť a otázky. „A preklopilo sa to do perfektnej
spolupráce. Z takých tých viac-menej nepriateľských pozícií
pandémia verzus manažment nemocnice verzus zdravotníci sa
to premenilo na to, že sme proti pandémii bojovali ako nemocnica spolu. A to bol moment, kedy sa nám začalo lepšie pracovať, lebo sme už boli na jednej lodi,“ spomína si Martin.
Prvý prípad pacienta s ochorením COVID-19 na Slovensku
zaznamenali 6. marca 2020. V rovnaký deň spustila sieť infolinku pre verejnosť o koronavíruse. Fungovala nonstop a ľuďom, ktorí volali plní strachu a obáv, operátori vysvetľovali, ako
postupovať, keď majú príznaky respiračného ochorenia. Len
za prvý týždeň linka prijala vyše tisícku hovorov. Sieť zároveň
zriadila webovú podstránku, kde pacienti mohli nájsť informácie o koronavíruse, vypočuť si podcast s radami, overiť, či má
ich nemocnica práve zákaz návštev alebo či prijala pacienta s
podozrením na Covid. Stránka mala obrovskú návštevnosť, tak
veľmi vtedy ľuďom chýbali informácie od relevantných úradov.
Nemocnice prešli na vyšší hygienicko-epidemiologický režim,
zakázali návštevy a najmä zamestnanci prvého kontaktu na
urgentných príjmoch či ambulanciách pohotovostnej služby
začali byť školení, ako postupovať pri príjme pacienta s podozrením na Covid. A michalovská nemocnica, ktorá má ako jedi-

ná v sieti infektologické pracovisko, preventívne vyčlenila celú
lôžkovú kapacitu samostatného pavilónu iba pre pacientov,
u ktorých vzniklo podozrenie z nakazenia koronavírusom. Toto
všetko bolo v sieti pripravené predtým, než sa na Slovensku
vôbec prvý prípad objavil.
Po týždni sieť zastavila všetky plánované operácie, bol vytvorený krízový štáb a zdravotnícke zariadenia začali vytvárať
vyhradené priestory so samostatným vstupom pre pacientov,
u ktorých bolo podozrenie na infekciu. Chceli ich oddeliť
od ostatných. A potom čakali, kedy prvý covidový pacient príde. Lebo niekedy je lepšie nepriateľa rýchlo spoznať a začať
s ním bojovať, ako dlhé týždne ostávať v neurčitom strachu.
Prvý infikovaný pacient sa v sieti objavil 20. marca, a to v dunajskostredskej nemocnici. O štyri dni mali pacienta s potvrdeným koronavírusom už aj v tej partizánskej a o ďalších šesť dní
v nemocnici v Žiari nad Hronom. V Spišskej Novej Vsi na toho
svojho čakali tri týždne a keď prišiel, boli sa pozrieť, ako bude
celý proces vyzerať. „Náš prvý covidový pacient ale nemal klinické príznaky, iba pozitívny test. V tom čase sme všetkých
covidových pacientov ešte prekladali na infekčné oddelenia,
takže v nemocnici sme len dohliadali na správny režim, aby sa
pohyboval vo vymedzených priestoroch. Vtedy sme sa prvýkrát stretli s nepochopením verejnosti. Niektorí pacienti vnímali
vážnosť situácie a obmedzenia v nemocniciach rešpektovali.
Iným sme ale epidemiologickými opatreniami narušili istý ich
komfort, čo nám dávali veľmi najavo. A to sa potom nieslo celou spoločnosťou a miestami vyústilo až do agresie a nenávisti.
Na začiatku sme ešte nevedeli, že na toto si budeme musieť
zvyknúť,“ spomína si Martin.
Slovensko tak chvíľu zdravotníkom tlieskalo z okien, posielalo
emotívne odkazy a do nemocníc nosilo občerstvenie. A chvíľu
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s nimi zase pre vlastný pocit bezmocnosti bojovalo ako na fronte. Stres mali všetci. Už týždne žili dobu, s ktorou sa nikdy
predtým nestretli a snažili sa s tým vysporiadať. Médiá sa stali
zrazu monotematické, politici sa naďalej snažili zbierať lacné
body, tentokrát na úkor pacientov a štát zavádzal chaotické
opatrenia. A ľudia museli ostať zatvorení doma, no nevedeli,
na ako dlho.
Po mesiaci od prvého infikovaného pacienta už nemocnice
začínali reprofilizovať na covidové oddelenia často celé svoje
pracoviská. Pacientov na infektológiách stále pribúdalo a tak
sa o tých svojich nakazených už museli postarať sami. Denne
ošetrovali desiatky pacientov s podozrením na COVID-19. Ale
ako nezaváhať a nepochybiť, keď nie som špecialista na infekčné choroby?
Aby každý zdravotník dokázal rýchlo a správne reagovať, keď
budú v nemocnici pribúdať desiatky či stovky pacientov denne, spojili sa šiesti odborníci zo siete z rôznych častí Slovenska a počas troch dní vytvorili deväťstranový klinický protokol.
Manuál jednoduchým spôsobom sumarizoval najpodstatnejšie
údaje z národného štandardu a aktuálnej zahraničnej odbornej
literatúry. Sieť vtedy celý set metodických dokumentov ponúkla aj iným nemocniciam.
V apríli zdravotnícke zariadenia do veľkej miery začalo zamestnávať testovanie pacientov. Pred budovami sa zriadili mobilné
odberové miesta. „Spočiatku to bol obrovský chaos, nevedeli
sme, koho testovať a za akých podmienok. Ale keď sa veci
postupne ujasnili, testovanie sa pre mňa stalo symbolom, ako
pandémia prebieha a aký nárast pacientov máme čakať. Lebo
tam sa to vždy prejavilo ako prvé,“ vraví Martin. V MOMkách,
ako odberové miesta volali, si Martinove kolegyne odstáli dlhých 27 mesiacov, za každého počasia a takmer každý deň.

Tam, ale aj pri triáži pacientov pred vstupom do nemocnice,
ešte zdravotníkom pomáhali dobrovoľníci z radov študentov
lekárskych fakúlt.
Okrem fyzického vyčerpania trpela i psychika. Zdravotníkov,
ale aj pacientov. Tí, ktorí museli počas pandémie ostať v nemocnici, boli na dlhé týždne odlúčení od rodiny. Chýbali technické možnosti alebo boli imobilní. To sa rozhodli v sieti zmeniť
a začali pacientov spájať s ich rodinami cez videohovory. S pomocou sestier tak mnohí telefonovali domov a na druhej strane
sa často objavilo i viac generácií rodiny, aby babku či starkého
videli. Pre zdravotníkov zase sieť v spolupráci s klinickými psychológmi zriadila anonymnú telefonickú podporu.
Keď potom prišlo leto, každý akoby na chvíľu zabudol, čo všetko zažil na jar. Ale Covid sa vrátil v plnej sile. V zime 2021 sa
Slovensko v počte úmrtí na milión obyvateľov ocitlo na prvej
priečke.
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„Práve idem do 24-hodinovej služby a čaká ma množstvo otázok. Je tu hrozba, že nebudeme vedieť každému pacientovi zabezpečiť rovnakú zdravotnú starostlivosť, ako by sme chceli,“
hovorí anestéziológ Balázs Laczkó, ktorý pracuje ako primár
OAMIS v dunajskostredskej nemocnici. Vo februári 2021 súhlasil, aby s ním novinári maďarského portálu natočili autentické video. Nie je mediálne zdatný človek, vraví, a nevie, či
dokáže situáciu dobre vysvetliť. Chce však ľuďom ukázať, aký
ťažký boj zvádza personál každý deň v nemocnici, hoci vyhliadky pacienta sú často beznádejné. Napriek kritickej situácii
totiž stále existuje príliš veľa ľudí, ktorí si myslia, že choroba je
vymyslená alebo sú tvrdenia o nej prehnané. Opatrenia proti
pandémii potom podceňujú alebo porušujú.
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„Na spodnom poschodí bolo kedysi ortopedické oddelenie,
teraz tam nie je nič. Na prvom je jednotka intenzívnej starostlivosti, tam sú pacienti v najvážnejšom stave a nad nimi pacienti
s miernejším priebehom ochorenia. Na treťom poschodí ostalo
jediné necovidové oddelenie a už sme aj štvrté poschodie museli otvoriť pre pacientov s koronavírusom. Kapacity nám stále
nestačia, rýchlo sa to zapĺňa,“ vysvetľuje.
Dunajskostredský okres patril medzi lokality Slovenska, ktoré boli pandémiou najviac postihnuté. Od polovice januára
do polovice februára bol štyri týždne najinfekčnejším regiónom
na Slovensku, a to z hľadiska pomeru medzi počtom nakazených k počtu obyvateľov. Od októbra do polovice februára sa
v nemocnici liečilo vyše 750 pacientov, tretina neprežila. Vo
februári je situácia natoľko vážna, že počet obetí za jeden deň
prekročil číslo 20.
Balázs sa na dlhé hodiny opäť oblieka do celotelového overalu. Hovorí, že on aj jeho kolegovia sú zaočkovaní, ale musia si
dávať pozor. Cez pootvorené dvere na oddelenie vidieť sanitára, ktorý práve tlačí dlhší vozík s odklopným krytom. Niekto
svoj boj už vzdal.
„Toto je, bohužiaľ, realita.“
Balázs hovorí, že často celé týždne bojujú, aby pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu zachránili a v niektorých
okamihoch sú už na pokraji priepasti. Ale niekedy sa to podarí,
jeden či dvaja z desiatich prežijú, takže má zmysel bojovať
a nikdy sa nevzdávať, podotýka.
„Päťdesiatnik, netrpel žiadnym vážnejším ochorením, takže
máme nádej,“ hovorí, keď na začiatku služby kontroluje zdravotný stav svojich pacientov. Ich situácia sa môže zo dňa na
deň zmeniť. „Prognóza tohto staršieho pána je zlá, ale skúšame nemožné. Pacientov nad 60 rokov sa nám nedarí zachrániť.

Aj cukrovka či nadváha vo veľkej miere zhoršujú vyhliadky na
prežitie,“ vraví. No medzi pacientmi v ťažkom stave sa už ocitli
aj ľudia okolo tridsiatky.
Ako postavička z vesmíru sa mihá pomedzi postele pacientov
a ak sú pri vedomí, vždy sa prihovorí, prehodí pár slov.
„Dobrý deň, pani doktorka,“ pozdraví kolegyňu, ktorá však
dnes nepracuje, leží na lôžku s ostatnými pacientmi.
Keď sa za ňou Balázs vracia o dva dni, už ju tam, žiaľ, nenájde.
Rovnako, ako mnohých ďalších pacientov.
Pred týždňom v nemocnici zomrela aj mama jeho kolegu. „Bolo
strašné ho pri tom vidieť.“
Nedá sa však iba prísť domov a zatvoriť dvere. V človeku pocity ostávajú, vravia zdravotníci. Chcú, aby to, čo sa deje, ľudia
videli, aby konečne uverili a prestali situáciu podceňovať.
„Kolega testoval manželský pár, obaja boli pozitívni a o tri dni
ich stretol v supermarkete. S jednoduchými rúškami. Iní ľudia rúška nosia, ale nevhodne, vôbec im nezakrývajú dýchacie
cesty. Toto sú tie problémy,“ hovorí Balázs a v jeho slovách cítiť krivdu aj ľútosť. Zdravotníci si pomáhajú, ako sa len dá, ale
sú už vyčerpaní. Prosia iba, aby im ľudia pomohli a dodržiavali
opatrenia.
„Ako sa máte? Dýcha sa vám takto jednoduchšie?“ pýta sa
Balázs jedného zo svojich pacientov.
„Áno.“
„Držíte sa ešte?“
„Áno.“
„Dobre, ešte to takto skúsime, ale keď sa to nebude zlepšovať,
budeme vás musieť napojiť na pľúcnu ventiláciu. Hovorím vám
to takto vopred,“ vysvetľuje Balázs a nakloní sa k pacientovi.
„Ja nechcem ešte zomrieť.“
„Ale to neznamená, že zomriete. Boli aj takí, ktorí sa z toho do-
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stali. Tí, ktorí napojenie na prístroje dlho odmietali, žiaľ, zomreli.“
„Aha. Dúfam, že ja nie.“
Jednoduchosť, s akou sa rozprávajú o živote a smrti, desí.
A predsa je tak blízko a raz príde, možno aj dnes. Človek na
lôžku sa s tým musí vyrovnať.
Balázs už šoféruje domov, má po službe. Hovorí, že pred pár
dňami sa mu stalo, že musel na umelú pľúcnu ventiláciu napojiť manželku jeho niekdajšieho kolegu. Zvieralo mu srdce, keď
mu volal. Musel mu povedať, že je na prístrojoch i o všetkých
komplikáciách.
Kolega mu bol vďačný, že urobili všetko, čo bolo v ich silách.
Na konci telefonátu takmer plakal a s Balázsom sa lúčil slovami:
„Štyridsať rokov sme boli spolu, dajte mi na ňu pozor, pán
doktor.“

A hoci šťastných príbehov ťažko chorých pacientov bolo menej, je krásne, že existujú. Napríklad 35-ročná pacientka Zuzka. O jej život zdravotníci na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti vo vranovskej nemocnici
bojovali dlhých 110 dní. Do nemocnice ju prijali vo februári
2021 s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a keďže sa
jej stav neustále zhoršoval, museli ju napojiť na umelú pľúcnu
ventiláciu. Počas liečby sa však Zuzke pridružili ešte ďalšie
zdravotné problémy a musela absolvovať až päť operácií. Napriek snahe všetkých, zdravotníkov aj Zuzkinmu boju, bol jej
zdravotný stav ako na hojdačke. Túžba žiť však bola nezlomná.
Po vyše troch mesiacoch sa Zuzka uzdravila natoľko, že ju
mohli prepustiť domov.
„Ťažko sa dá slovami vyjadriť moja vďaka. Mám pocit, že zdravotníkom do konca života nevynahradím, čo pre mňa urobili,“
povedala Zuzka.
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V sieti len za rok 2021 hospitalizovali vyše 12-tisíc covidových
pacientov a podali viac než 710-tisíc dávok vakcín. Napriek
tomu, že to bolo často bolestivé, sieť a zdravotníci pandémiu
zvládli a mnoho pacientov im bude navždy vďačných, že to
kedysi pri ich lôžku nevzdali.

Unikátny projekt fotografa

Andreja Horského,

ktorý mapoval prácu našich zdravotníkov
v prvej línii počas druhej covidovej vlny.
Deň s Marekom Pastírom

Deň s Luďmilou Linekovou

- primárom covidového OAMIS
v Michalovciach

- primárkou covidového oddelenia
v Spišskej Novej Vsi

Deň so Zuzanou Kudláčovou

Deň s Františkom Gedrom

- sestrou infektologického oddelenia
v Michalovciach

- vodičom DZS v Košiciach

Deň s Františkom Petrom

Deň s Jozefom Fatrsíkom

- kňazom na covidových oddeleniach
vo Vranove nad Topľou

- vedúcim lekárom covid urgentu
v Galante

Bonus
Video Hrdinovia červenej nemocnice v Galante
VIDEO

Legendárna reportáž s primárom OAMISu Balázsom Laczkóm
o boji proti COVID-19 v dunajskostredskej nemocnici
VIDEO
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152

Nemocnica
novej generácie 3.0
„V Nemocnici Bory som dostala veľkolepú príležitosť, možno
jedinečnú na niekoľko ďalších rokov, urobiť niečo dobré. Veď
kto iný má meniť slovenské zdravotníctvo, keď nie my, zdravotníci?“ hovorí nám do kamery Andrejka, keď s ňou natáčame
krátke video. Chceme budúcim zamestnancom novej nemocnice v Bratislave ukázať ľudí, ktorí ich budú v tímoch viesť
a zároveň pacientom predstaviť zdravotníkov, ktorých v nemocnici stretnú.
Andrea Bučuričová je budúcou manažérkou ošetrovateľstva
pre intenzívnu medicínu a vo svojom tíme bude mať vedúce
sestry. Hneď, ako to povie však pripomína, že dobrá nemocnica nie je iba o jednom človeku a že ona nechce podriadených,
ale tímových hráčov. „Chcem partnerov, s ktorými budeme diskutovať o tom, či robíme veci správne alebo nie,“ vraví.
A hoci sa nemocnica otvára až v roku 2023, už dlhé mesiace
pred otvorením sa podieľa na tvorbe jej konceptu a výbere
personálu. Hovorí o holistickom prístupe k pacientovi, väčšej
bezpečnosti, o potrebných mäkkých zručnostiach personálu
i menšej byrokratickej záťaži na sestry. „Pre ľudí, ktorí žijú
v stereotypoch a myslia si, že sa veci nedajú robiť inak a lep-
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šie, táto nemocnica podľa mňa nie je. Ale pre tých, ktorí túžia
po pozitívnej zmene v zdravotníctve, ktorá je taká potrebná pre
pacienta i personál, majú jedinečnú príležitosť teraz,“ zdôrazňuje.
Kladieme Andrejke ďalšie a ďalšie otázky, ale už nie preto, že
by sme nemali dosť materiálu na jedno video, ale jednoducho
chceme počuť viac. Úprimne hovorí o projekte, ktorému veľmi
verí, dáva mu svoje nadšenie i lásku a jej pohľad na svet a pevné rozhodnutie robiť veci inak nám dáva záruku, že ten príbeh
musí byť úspešný. Ale viete, čo je na to najlepšie? Že Andrejka tam nie je sama. Je jedna z mnohých, ktorí dnes vytvárajú
novú nemocnicu a dávajú do nej všetky svoje dobré vízie. Ich
zodpovednosť je obrovská, ale odhodlanie azda ešte väčšie.
Postupne vám o niektorých povieme viac.

Michalovský a bratislavský tím, ktorý mal na starosť Nemocnicu Bory, pracovali na projektoch paralelne, no každý zvlášť.
Spoločne však pripravili zadanie do medzinárodného tendra
a na jar 2014 tak podpísali dvojzmluvu s holandským štúdiom
Dutch Health Architects, ktoré malo pripraviť architektonický
návrh pre obe nemocnice. „To bol môj úplne prvý dotyk s bratislavským projektom, o ktorom som vtedy vedel len okrajovo,“
vraví Vlado.
Michalovská nemocnica sa koncom roka 2017 otvorila a Vlado
s kolegami strávil ešte mesiac posudzovaním silných a slabších stránok projektu. Dokopy dali asi 350 pripomienok rôzneho druhu, ktoré by mohli Nemocnici Bory pomôcť. „Určite
sme neboli neomylní, bola to naša prvá skúsenosť. A keď sa
nemocnica premenila z papiera na skutočnú stavbu, videli sme
veci v reálnejšom svetle a snažili sa túto vedomosť ponúknuť
aj kolegom na Boroch,“ vraví Vlado. Tým jeho povinnosti skončili a začal sa venovať inému, rekonštrukciám nemocníc.
Jedného dňa však Vladovi a Jurajovi zavolal Ján Klimko, projektový riaditeľ Nemocnice Bory. A hovorí: „Chalani, ja vás tu
potrebujem a potrebuje vás firma. A keď vás potrebuje firma,
taká požiadavka sa neodmieta.“
Vlado s manželkou mal vtedy doma dvoch pubertiakov a bolo
to vôbec prvýkrát, kedy dostal ponuku pôsobiť na druhej strane republiky. „Nebolo to jednoduché zo dňa na deň odísť do
Bratislavy a začať chodiť na týždňovky. Decká mi sľúbili, že
budú mamku počúvať, čo sa samozrejme splnilo len do určitej
miery a moja manželka musela prevziať zodpovednosť za celú
domácnosť. Povedali sme si však, že mám možnosť byť pri
vzniku veľmi zmysluplného projektu a tak som začal od mája
2018 pracovať v Bratislave už na projekte novej nemocnice,“
rozpráva Vlado. V hlavnom meste tak vyskladali identický tím,
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Bolo to niekedy v roku 2010, keď Vladimír Kumičák pomáhal
ako projektový manažér stavať fabriku pri košickom letisku.
V istom okamihu bolo potrebné s letiskom riešiť infraštruktúru
a tak na opačnej strane jedného rokovacieho stola stretol Juraja Mička. Podmienky sa vyrokovali, prešli dva roky a fabrika
vyrástla. A keď potom jedného dňa Vlado služobne letel z Košíc do Bratislavy, v rovnakom lietadle sedel aj Juraj. Tiež pracovne, ale už s inou firmou. So Svetom zdravia. Podebatovali.
„Mám teraz na stole taký zaujímavý projekt. Nestretneme sa
k nemu?“ povedal Juraj.
A už v máji 2013 Vlado nastúpil do siete Svet zdravia a spoločne s Jurajom vytvoril projektový tím, ktorý medicínsky dopĺňal
Miro Halecký. Začali spoločne stavať nemocnicu v Michalovciach.
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ktorý rozbiehal aj výstavbu nemocnice v Michalovciach. Tentokrát však išli stavať štyrikrát väčšiu budovu.

Viete, ako sa taká nemocnica stavia? Najprv si do nej povkladáte všetky medicínske procesy, do čo najväčšieho detailu
naplánujete jej obsah a až následne okolo toho začnete stavať
múry. A aby to na konci dňa všetko fungovalo, to je presne
Vladova práca v projekte.
Hneď po príchode sa v tíme tvrdo pustili do aktualizácie
a optimalizácie projektu. Prebehli štyri vlny návrhov a požiadaviek na úpravu priestorov, aby v nich medicínske procesy
a prevádzka mohli fungovať čo najlepšie. „Začal sa tuhý boj
o zmeny stavby pred dokončením. Museli sme urobiť obrovské
množstvo papierovej agendy, kde každá zmena mohla vyvolať
lavínu ďalších procesných úkonov a tie zase mohli predĺžiť
harmonogram. Nakoniec sa nám však podarilo všetky úpravy
zapracovať a 31. júla 2018 sme získali právoplatné stavebné
povolenie,“ spomína si Vlado.
Nemocnica Bory patrí medzi najzložitejšie civilné stavby
na Slovensku, výnimkou je iba jadrová elektráreň. Ak to trochu
preženieme, dá sa podľa Vlada povedať, že potrebuje každých
sto metrov niečo iné. Stavebne aj technologicky. A technológie pritom napredujú veľmi rýchlo. „Problém takýchto veľkých
stavieb je v tom, že si na začiatku naplánuješ, aké medicínske
vybavenie chceš v nemocnici mať, ale kým projekt dokončíš,
vybrané prístroje sú už takmer obstarožné a za rovnakú cenu
si môžeš kúpiť oveľa lepšie. Projekt Nemocnice Bory sa pripravoval tri roky a staval štyri, takže 20 veľkých medicínskych
zariadení bolo kompletne vymenených za kvalitnejšie. A keďže
sa pôvodne počítalo s inými, zase to pre nás znamenalo plejá-
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du úprav v rámci stavby. Ale tak to má byť, bolo by nezmyslom
si tie pôvodné technológie ponechať,“ vysvetľuje Vlado s tým,
že zatiaľ ale žiadny významný kompromis prijať nemuseli. Klinický tím na jednej strane a projektový a technický na druhej
tak tvoria dva protipóly, ktoré sa ale vzájomne dopĺňajú a spoločnou diskusiou veci ešte vylepšujú.

A postupne po dlhých diskusiách vytvorili medicínsky koncept
jednotlivých pracovísk v súlade s plánovaným rozsahom činností,“ hovorí Milan. Pracovné skupiny pripravili zadanie pre
kolegov na oddelení centrálneho nákupu, vo výberových konaniach po medicínskej stránke jednotlivé ponuky posudzovali
a následne dali odporúčanie.
Pracovisko radiačnej onkológie bude mať napríklad Cyber
Knife, tzv. kybernetický nôž, ktorý je vôbec prvý v slovenskom
zdravotníctve alebo lineárny urýchľovač Harmony od spoločnosti Elekta, ktorý si nemocnica objednala ako štvrtá na svete.
A chirurgovia zase dostanú najmodernejší robotický operačný
systém DaVinci. „Technológie, s ktorými budú zdravotníci v Nemocnici Bory denne vyšetrovať a liečiť pacientov, skutočne
spĺňajú náročné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť,“ dodáva
Milan.
A aby to tak aj ostalo, v roku 2022 nemocnica podpísala
so spoločnosťou Siemens Healthineers strategickú zmluvu
v hodnote vyše 30 miliónov eur. Znamená to, že počas ďalších
15 rokov bude firma poskytovať nemocnici servis a výmenu
viac ako 20 medicínskych zariadení a s tým spojené vzdelávanie a softwarové riešenia.
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Ale ako to vyzerá, keď treba takúto veľkú nemocnicu kompletne zariadiť medicínskou technikou? Na starosti to má v Nemocnici Bory Milan Marinčák. Hovorí, že úplne na začiatku si
vytvorili kľúčový dokument, ktorý nazvali equipment plán. „Je
to kompletný zoznam medicínskeho vybavenia, ktoré potrebujeme na všetky oddelenia a do všetkých miestností nemocnice. Obsahuje viac ako 10-tisíc položiek, a to od najväčších
prístrojov až po teplomery,“ vysvetľuje Milan a začína počítať.
Sú v ňom napríklad dva lineárne urýchľovače, päť CT prístrojov (vrátane zariadení pre nukleárnu medicínu), 28 ultrazvukov, 80 liekových chladničiek, 300 monitorov vitálnych funkcií,
400 infúznych púm a dávkovačov či 600 fonendoskopov.
„Aby sme všetko stihli kúpiť načas, máme vypracovaný harmonogram, podľa ktorého v priebehu jedného roka prebehne
viac ako 50 výberových konaní v objeme celkovej investície
za takmer 50 miliónov eur,“ podotýka Milan.
Vybrať čo najlepšie je však náročná úloha. Na tento účel preto
zostavili pracovné skupiny, ktoré tvorí viac ako 30 konzultantov
– expertov z každej oblasti medicíny. Klinickí lídri novej nemocnice, primári, lekári, manažérky ošetrovateľstva, vedúce sestry či iní špecialisti zo Slovenska, Čiech, Nemecka či z USA.
V kontakte s nimi boli každý deň. „Najprv sme si urobili
prieskum trhu a zistili, aké riešenia existujú u nás a v zahraničí.
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„Čo sú pre mňa tie najkrajšie momenty? Reálny začiatok stavby. Lebo dovtedy sa hráš len na papieri. Pre mňa je vždy silným
zážitkom, keď sa začnú výkopové práce alebo keď sa vŕta prvá
pilóta. Vtedy vieš, že skutočne začíname a už niet cesty späť,“
usmieva sa Vlado pri odpovedi na moju otázku.
Prvé práce na Nemocnici Bory odštartovali v auguste 2018.
V bratislavskej mestskej časti Lamač začala vyrastať päťpodlažná budova hrebeňovitého tvaru s celkovou plochou 53-tisíc
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štvorcových metrov, v ktorej denne pracovalo vyše 200 zamestnancov. Koncom roka 2020 bola ukončená hrubá stavba
vrátane strešných konštrukcií a takmer všetkých presklených
výplní. Mohli sa tak pustiť do realizácie 3D fasády i všetkých
vnútorných prác. Postupne tak bolo vo vnútri budovy vidieť aj
celkové dispozičné riešenie priestoru. To už vo Vladovom tíme
pracovala aj architektka Janka Dusemund. Jej úlohou bolo vybrať pohodlný a bezpečný nábytok pre pacientov a zariadiť
interiér nemocnice tak, aby bol nielen funkčný, ale vytváral pre
návštevníkov aj liečivé prostredie.
„Predtým, ako sme začali zariaďovať interiér nemocnice, oslovili sme lokálneho architekta, aby nám pomocou farieb a tvarov pomohol ešte viac dotvoriť liečivé prostredie, ktoré sme
tam chceli. Dnes máme dizajn manuál a presne vieme, ako
bude každá jedna miestnosť nemocnice vyzerať,“ vraví Janka
a hneď listuje vo veľkom zošite, ktorý je plný vizualizácií jednotlivých izieb, chodieb a rôznych otvorených priestorov.
Podotýka, že do nemocnice musia vybrať, nakúpiť či nechať
vyrobiť viac ako 9 000 kusov rozličného nábytku. „Ku každému
jednému kusu pritom pristupujeme individuálne. Všetky použité
materiály musia spĺňať vysoký hygienický štandard, musia byť
vhodné do zdravotníckeho prostredia a tiež ľahko dezinfikovateľné. Všetky materiály zároveň testujeme, niektoré aj priamo
na stavbe,“ hovorí Janka s tým, že jedny z prvých vecí, ktoré
takto na stavbe vyskúšali, boli dvere do pacientskej izby. Keď
občas navštívite jej kanceláriu, nájdete tam aj rôzne stolíky
a stoličky či nedávno dokonca aj celý gauč. Ten otestoval snáď
každý zamestnanec na poschodí. „Riešenia, ktoré vyberáme,
však nie sú len o dizajne, ale aj o komforte a bezpečnosti,“
dodáva.

A liečivé prostredie v nemocnici dopĺňajú aj veľké presklené
plochy a átriá, ktoré zabezpečia dostatok prirodzeného svetla.
Či zelené plochy okolo nemocnice, pred budovou sa napríklad
plánuje park.
Pandémia COVID-19 síce dokončenie stavby predĺžila o rok,
ale už na jeseň roku 2022 by mala získať kolaudačné rozhodnutie a prvých pacientov privítať v marci roku 2023.
„Od prvej chvíle cítim, že Nemocnica Bory je vlajková loď.
Všetky tímy, ktoré na projekte pracujú, tvoria správni ľudia na
správnom mieste. Akcionár zase počúva naše pripomienky
a ak je niečo potrebné urobiť pre zvýšenie kvality, neváha aj
navýšiť rozpočet, ktorý je aktuálne na sume 240 miliónov eur.
Tento projekt bude skutočne na európskej úrovni a ja musím
povedať, že sa pracovne považujem za privilegovaného človeka. Košickú fabriku som staval v čase, keď na východnom Slovensku bola 15-percentná nezamestnanosť a potom prišli dva
fantastické, pozitívne projekty nemocníc s veľkým humánnym
rozmerom a celospoločenským dosahom. Ukazujeme Slovensku, že sa veci dajú robiť lepšie, nastavujeme zrkadlo a vôbec sa pritom nebránime konkurencii. „Bojujeme voči celému
svetu“, ale verím, že úspešne. Na to všetko som hrdý,“ dodáva
Vlado.
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1400 ľudí. 320 lekárov, 440 sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 170 administratívnych a prevádzkových
zamestnancov. Toľko zamestnancov bude v Nemocnici Bory
pracovať. Toľko tých, u ktorých tím nemocnice hľadá nielen
vysokú odbornosť, ale aj ľudskosť, empatiu, rešpekt a flexibilitu. Ale ako nájsť tých skutočne správnych a kde vlastne
začať?
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Janka Palenčárová to vie a vôbec nevyzerá, že by z toho mala
stres. Vždy, keď ju počúvam, je plná energie a elánu, nastavuje
viaceré procesy a popri tom stihne denne absolvovať aj štyri
pohovory. „Tak je to veľký projekt, to áno, ale zároveň krásny.
Predstavuje vrchol všetkého, čo si môže personalistka priať.
Od úplného začiatku môžeme v nemocnici nastaviť procesy,
ktoré sú moderné a správne, lebo sme neprišli do zabehnutej
firmy, kde sme iba jedným kolieskom vo voze a sami nič nevieme zmeniť. Ten voz spolu tlačíme aj tu, ale môžeme si povedať,
ako rýchlo a akou cestou pôjdeme,“ hovorí.
Do Nemocnice Bory však nechce ľudí iba zamestnať. Chce,
aby tam aj ostali a boli šťastní. A vtedy sa podľa nej musíte
pozrieť na to, ako to má celé fungovať, aká bude v nemocnici
organizačná štruktúra a nastavené procesy. A s týmto začala.
To bolo pred štyri a pol rokmi. „Najprv sme si povedali, čo zamestnancom ponúkame a čím sa chceme odlíšiť od ostatných.
Tomu sa v HR svete hovorí Employer Value Proposition (EVP).
Chceme dávať najvyššie platy alebo ponúkať neustále vzdelávanie? Chceme to postaviť na technologicky najvyspelejšej nemocnici alebo na tom, že všetci lekári a sestry budú výberom
toho najlepšieho, čo na Slovensku i v zahraničí máme? Prizvali
sme kolegov z medicínskeho úseku i prevádzky a začali naše
EVP hľadať,“ rozpráva Janka s tým, že pre každú skupinu nakoniec našli iné atribúty. U lekárov to bola excelentnosť, kvalita
a výzvy, u sestier zase tímová práca, viac času pre pacienta
a vyššie kompetencie.
V tíme Nemocnice Bory sa tiež rozhodli, že ľudí budú hľadať
a miesta obsadzovať od vyšších pracovných pozícií k tým nižším. „To znamená, že medicínsky riaditeľ si vyberá lídrov jednotlivých klinických úsekov. Títo lídri si hľadajú k sebe primárov, primári zase lekárov až po tých v špecializačnej príprave.
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A rovnaké je to u sestier, kde si riaditeľka pre ošetrovateľstvo
vytvorí tím manažérok ošetrovateľstva, oni si k sebe hľadajú vedúce sestry a tie zase vyberú sestry,“ vysvetľuje Janka
s tým, že manažér má mať možnosť vytvoriť si svoj tím. „Konečne tak vedúci oddelení nevidia svojich nových ľudí prvýkrát
až vtedy, keď prídu do práce, ale môžu byť súčasťou výberového procesu, čo považujú za veľký benefit.“
Zároveň si v tíme povedali, že sú iní a rozhodli sa ísť inou
cestou aj pri propagácii voľných pracovných miest. Neoblepili na štyri roky celú Bratislavu plagátmi s ponukou práce
a ani žiadnu medicínsku pozíciu dosiaľ neinzerovali na známych profesijných weboch. Všetkých záujemcov ťahajú k sebe
na webovú stránku. „Tam sa o nás môžu dozvedieť všetko, a to
rôznymi kanálmi a zmyslami. Niekto chce počúvať podcasty,
niekto pozerať videá, iný rád číta, ďalší potrebuje byť niekde
osobne prítomný a tak sa zúčastní niektorého workshopu. Alebo si vyskúša gaminifikáciu. A zdá sa, že to všetko funguje,“
hovorí Janka.
Gamifikácia je online nástroj, pomocou ktorého si môžu záujemcovia vyskúšať niektoré procesy a spôsob práce v nemocnici, hoci ešte nie je otvorená. Urobia to v piatich príbehoch cez
postavu sestry alebo lekára, ktorým sa v prostredí nemocnice
na chvíľu stanú. Janka vraví, že dosiaľ si gamifikáciu vyskúšali
desaťtisícky ľudí, každý mesiac pribudne 700 až 800 nových
a až 75 percent ju dohrá do konca. „Ľudia nám pritom hovoria:
,Vy v gamifikácii sledujete, či ešte mám energiu a vládzem. To
sa ma prvýkrát niekto opýtal.´“
A každý, kto sa Nemocnici Bory cez webstránku ozve, dostane
pozvanie na stretnutie. Janka ich má za sebou už stovky. Osobné, na rôznych podujatiach i online. Nezáväzné, prezentačné
i pohovory. Taký výberový proces na manažérske pozície je

však detailný, pretože pri napĺňaní veľkej nemocnice je podľa
Janky veľmi dôležité nespraviť chybu. Kandidáti sa tak stretnú
aj s praktickými úlohami alebo s psychodiagnostikou, ktorá sa
zameriava aj na osobnostné črty a umožňuje zistiť, ako kandidát dokáže spolupracovať. Posledným krokom sú modelové
situácie, ktoré zase ukážu, ako kandidáti riešia rôzne konflikty
alebo problémy v tíme.
„Keď sme ale manažérov začali hľadať, uvedomili sme si, že sú
síce odborne a technologicky zdatní, ale často netušia, ako sa
vedú ľudia, ako ich treba motivovať či im dávať spätnú väzbu.
Napriek tomu, že mali predtým skúsenosť trebárs ako staničné sestry. Mali na to potenciál, ale žiadne skúsenosti, lebo to
od nich nikdy nikto nechcel,“ rozpráva Janka. Aj preto nemocnica už dlhú dobu poskytuje rôzne typy školení. Budúci manažéri sa napríklad raz mesačne stretávajú a vzdelávajú v manažérskych zručnostiach.
„A zároveň je skupina neustále spolu. Postupne tak prechádza
cez jednotlivé fázy, počas ktorých sa vyvíja a bez ktorých nie
je možné pracovať efektívne. Nazývajú sa forming, storming,
norming a performing. Nechceli sme totiž, aby tá búrlivá fáza,
storming, prebiehala až v nemocnici, keď ju budeme otvárať
a každý bude čakať na našu chybu. V tímoch sa nám to deje
už teraz, čo je dobré a dokonca jedna manažérka z tímu aj
odišla, lebo pochopila, že doň nezapadá a nie je ochotná prijať
niektoré nové myšlienky. A je jasné, že konflikty môžu nastať
aj v nemocnici, ale dnes využívame čas, aby sme ich potom
neriešili vo veľkom objeme,“ vysvetľuje Janka.
To, čo robí so svojím tímom, sa teda zďaleka nedá nazvať iba
nábor a výber personálu. Vzdelávanie, pomoc s adaptáciou,
workshopy, online prednášky, prehliadky stavby. „Postupne si
vysvetľujeme, čo je to hospitalistika, ako funguje centrálna prí-
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pravovňa liekov či aké komunikačné štandardy budú povinné.
Aby nemali príliš veľa informácií naraz, keď do nemocnice jedného dňa prídu,“ dodáva Janka.
A akí ľudia sa do novej nemocnice hlásia? Janka vraví, že až
tri štvrtiny je skutočne motivovaných. Chcú svoj pracovný život
zmeniť a odísť zo systému, v ktorom sú dnes nespokojní. Lebo
sa tam veci nerobia efektívne, lebo nedokážu presadiť zmeny, lebo chcú pracovať v súlade s najnovšími poznatkami, nie
tak, ako sa zvyklo už roky. Viacerí dávajú Nemocnici Bory ešte
poslednú šancu predtým, než sa rozhodnú odísť zo Slovenska. „Snažíme sa presvedčiť mnohých Slovákov pracujúcich
v zahraničí, že má zmysel sa vrátiť a zároveň motivovať talentovaných zdravotníkov na Slovensku, aby neuvažovali nad odchodom do cudziny, ale prišli realizovať svoje nápady k nám.
A postupne sa nám to, myslím, darí, ale držme sa pri zemi,“
vraví Janka s úsmevom.
Vďaka Nemocnici Bory sa tak domov na Slovensko vracajú
mnohí Slováci. Napríklad primár traumatológie Roman Hunák,
ktorý prichádza po 20 rokoch v Nemecku. Alebo Martin Izakovič, ktorý sa vracia z USA a v Nemocnici Bory bude zavádzať
nový internistický smer – hospitalistiku. Či Alena Kendrick, ktorá 17 rokov pôsobila v arabských krajinách i vo Veľkej Británii
a do konceptu nemocnice vnáša ako riaditeľka pre ošetrovateľstvo nové pohľady. Na pozíciu lídra klinického úseku pre
anestéziológiu a intenzívnu medicínu zase nastupuje významný český profesor Vladimír Černý, ktorý so sebou prináša aj
skúsenosti z USA a Kanady. Vraví, že už má naplnené vlastné
životné ciele, čo mu umožňuje sa naplno venovať zmysluplným
veciam.
„Motiváciou mnohých z nich je ukázať Slovensku, že sa to dá
robiť na takej odbornej alebo procesnej úrovni, ktorú zažili
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v zahraničí. Aj pre mňa je toto jednoducho úžasný projekt, úplne som sa v ňom našla a môžem povedať, že je to môj dream
job,“ dodala Janka.

„Všetko dobré, čo sme za tých desať rokov vo Svete zdravia
vytvorili, v jednotlivých nemocniciach postupne zapracovávali a veľmi komplexne ukázali v michalovskej nemocnici, sa
dnes spája v bratislavskej Nemocnici Bory. V Michalovciach
sme videli, že existuje možnosť pokročiť ešte o level vyššie
a vytvoriť zdravotnícke zariadenie, ktoré takmer bez kompromisov obsahuje všetky veci, ktoré sme tam vidieť chceli. A keď
sa už blížime k otvoreniu, je to pre mňa zmes silných emócií
a zadosťučinenia, že naša snaha kvalitatívne posúvať zdravotníctvo sa niekde zavŕši,“ hovorí medicínsky riaditeľ Nemocnice
Bory Róbert Hill. Napadá mi, že ak sa zdravotná starostlivosť
v michalovskej nemocnici šplhá na novú generačnú úroveň 2.0,
nemocnicu na Boroch by sme mohli označiť ešte vyššou radou, 3.0. Dokonca v analógii na digitálnu revolúciu v priemysle
až 4.0.
Ani nová bratislavská nemocnica však podľa neho nie je koncom príbehu, hoci o nej čítate v poslednej kapitole. Skúsenosť
z Borov sa má totiž podľa Roba znova do siete vrátiť. „Verím, že
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Nemocnica Bory v Bratislave sa stane prvou koncovou nemocnicou siete. Bude mať 14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie s heliportom, 24 izieb multiodborovej
intenzívnej starostlivosti, osem moderných a intímnych pôrodných izieb, centrálnu prípravovňu liekov a potrubnú poštu, zavedené inovatívne procesy a nadštandardné rádiodiagnostické
vybavenie, viac ako 30 medicínskych špecializácií a zdravotnú
starostlivosť organizovanú v šiestich komplexných multidisciplinárnych programoch. Tam patrí program žena a dieťa, ortopedicko-traumatologický, neurovaskulárny, kardiovaskulárny
a onkologický program a program porúch metabolizmu a trávenia. Ročne v nemocnici plánujú uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení. A pacientom poskytne
celkovo 400 lôžok v jednolôžkovom štandarde, pričom kapacita bude zdieľaná pre celú nemocnicu.
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nemocnica bude generátorom podnetov a ľudia si z jej praxe
niečo zoberú aj do svojich nemocníc. Už tak nebudeme musieť
zavádzať veci, ktoré sme videli v Anglicku či v Nemecku, ale
budeme sa na to môcť prísť pozrieť do Bratislavy,“ vysvetľuje
Robo s tým, že ďalším cieľom je akreditovať Bory ako pracovisko slúžiace aj na predatestačnú prípravu. Už dnes má
Bratislavský kraj v pláne postaviť pri nemocnici zdravotnícky
kampus.
Robo však hovorí, že v tíme stále cítia veľkú mieru pokory
a azda aj obáv, aby na konci dňa na niečo dôležité nezabudli
alebo to odhalili v čase, kedy sa budú dať veci ešte vyriešiť.
„Snažíme sa ísť samozrejme absolútne premysleným spôsobom, ale o niektorých problémoch v jednotlivých fázach ani
len netušíme a musíme ich flexibilne riešiť. Lebo premenných
je veľa. No verím, že sa nám všetko podarí,“ vraví.
Rozbeh nemocnice a prvý rok prevádzky bude podľa Roba
veľmi náročný. „A to už nehovorím o tom, že by to bolo strašne ťažké aj v prostredí, kde by nám všetci priali a štát by sa
pýtal, ako nám môže pomôcť. My však nemocnicu otvárame
v situácii, kde nám niektorí jeho predstavitelia nielenže nepomáhajú, ale vedome projektu škodia a možno by boli pre vlastnú neschopnosť najradšej, ak by sa projekt vôbec nepodaril.
V off-the-record diskusiách sa na nemocnicu síce každý teší,
ale navonok to štát ako prínos neoznačuje. My to však dáme.
Každý inteligentný človek si z Nemocnice Bory bude môcť
vziať všetko dobré, čo tam nájde a my ho upozorníme aj na to,
čo nefunguje stopercentne, aby mohol byť ešte lepší ako my.
Lebo len vtedy, keď prestaneme riešiť svoju malosť, dokážeme
spoločne niečo v slovenskom zdravotníctve zmeniť.“

