STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

PRÍHOVOR

Keď som si tento rok čítala publikáciu TOP
LEKÁRI na Slovensku, ktorá je spoločným
dielom Hospodárskych a Zdravotníckych
novín, prinútilo ma to zamyslieť sa nad
kritériami nominovania, ale aj samotného hodnotenia ocenených odborníkov.
Myslím, že kritériá odbornej verejnosti
sú mi viac-menej jasné. Čo teda privádza

pacienta k tomu, aby odovzdal niekomu
svoj hlas? Môže byť jeho pohnútkou to, ako
sa u lekára cítil, aký bol jeho prejav alebo
atmosféra priestorov, v ktorých sa pohyboval? V zásade som presvedčená, že pacient
má pri hodnotení iné kritériá ako odborná
verejnosť. Do veľkej miery je ovplyvňovaný
svojím momentálnym rozpoložením, ako aj
svojím okolím. Treba však povedať, že nie
každý výborný odborník z medicínskeho
hľadiska je aj výborný pán doktor podľa
pacienta. Práve preto si uvedomujem, ako
veľmi dokáže prístup lekára ovplyvniť názor
pacienta v oblasti jeho subjektívneho vnímania kvality zdravotnej starostlivosti. Stále sa neviem zbaviť pocitu, že hlavne tí lekári, ktorí majú skúsenosti aj zo súkromnej
praxe, pristupujú k človeku dvojjediným
spôsobom. Jednak ho vnímajú ako pacienta, ale aj ako klienta, čo je prístup vlastný

skôr manažmentu. V nemocnici nezdravotnícki zamestnanci vytvárajú zdravotníckym
podmienky, ktoré majú znaky klientskeho
prístupu k pacientovi. Následne má zdravotnícky personál možnosť vnímať človeka
už len ako pacienta. Preto sa pýtam, či takéto uľahčenie veci ako takej v konečnom
dôsledku prospieva. Nemali by ísť ruka
v ruke a tak vytvárať jednoliaty celok? Asi
by sme sa mali všetci spolu viac rozprávať
a tiež sa vzájomne počúvať, aby sme dosiali
spoločný cieľ – vnímať pacienta ako človeka
ale aj ako klienta, čo je poslaním zdravotníka. Pri všetkých našich pohnútkach by
pacient mal byť vždy na prvom mieste.
Za vašu usilovnú prácu vám patrí moje ďakujem.
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
riaditeľka
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Foreword
This year’s publication “TOP PHYSI
CIANS in Slovakia” published by Hos
podárske noviny daily and Zdravot
nícke noviny weekly made me think
about the criteria of nomination and
the criteria of evaluation of professi
onals. I think that the criteria applied
by the professional public are more or
less clear. But what makes a patient to
vote for a physician? Patients can be
influenced by how they felt at certain
physician, by the physician’s approach
or by the overall atmosphere of the
premises. Basically, I am sure that pa
tients use different evaluation criteria
than the professional public. Patients
are much influenced by their momen
tary mood and by their surroundings.
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However, we have to say that not every
“great” professional from medical point
of view is a “great” physician from the
point of view of patients. That’s why
I realize how a physician’s approach
can influence patient’s opinion in the
field of subjective perception of quality
of health care. I still cannot get rid of
the feeling that especially the physici
ans who gained experience as private
doctors, approach patients from two
different points of view. They perceive
them as patients, and as clients as well,
what is usually in the sphere of com
petence of management. In hospitals,
the client-oriented approach is up to
the non-medical personnel that create
conditions for medical personnel. Con

sequently, the medical personnel can
perceive people as patients only. And
I would like to ask, whether such “faci
litation” of situation is beneficial at the
end. Shouldn’t the both approaches
form one homogeneous unity? Perhaps
we all should talk more to each other
and listen to each other in order to ac
complish a common target – to percei
ve a patient as a patient and as a client
at the same time. And this should be
a mission of every medical employee.
Regardless the situation, the “patient”
should always be on the first place.
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Manager
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OŠETROVATEĽSTVO

OŠETROVATEĽSTVO JE LÁSKA, MÚDROSŤ A POMOC

Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť
a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré
má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach
vytvára historickú kontinuitu.
Poznanie postavenia, rolí a snažení
sestier v jednotlivých historických
obdobiach bola a je výzvou pre zmeny. Ošetrovateľstvo je najstaršia činnosť zameraná na ochranu, podporu
a uchovanie zdravia, ale aj na starostlivosť o chorých. Je najmladšou
vednou disciplínou.
OŠETROVATEĽSTVO
OD POSOLSTVA FLORANCE
NIGHTINGALEOVEJ K DNEŠKU
O profesionálnom ošetrovateľstve sa
začína hovoriť až od obdobia „reformácie ošetrovateľstva“, o ktorú sa zaslúžila
Florance Nightingaleová. Pokladá sa
i za prvú teoretičku v ošetrovateľstve.
Jej štyri zásady – čistota, dobré a vľúdne zaobchádzanie, dostatočná výživa
a prívetivé slovo – sa na dlhé obdobie
stali mottom aj kritériom ošetrovateľskej starostlivosti. Vytvorila základy
ošetrovateľského vzdelávania, pretože
sa pričinila o vznik školy ošetrovateliek

Florance Nightingaleová

pri nemocnici sv. Tomáša v Londýne
v roku 1860. Vydala knihu „Poznámky
o ošetrovateľstve“, ktorá bola v roku
1874 preložená do siedmich jazykov
vrátane češtiny.
Zásluhou profesionalizácie ošetrovateľstva vznikla v roku 1899 v Londýne
Medzinárodná rada sestier (ICN), ktorá
je federáciou národných sesterských
organizácií. Jej cieľom a poslaním je
zlepšovať zdravotnú starostlivosť, kvalitu ošetrovateľských služieb a sociálno
-pracovné podmienky sestier.
Rok 1989 zaznamenal nielen zmeny
spoločenského a politického, ale aj
sociálneho a zdravotného systému.

I v ošetrovateľstve sa od tohto dátumu odohrali mnohé zmeny. Jednými
z najdôležitejších východísk zmien
v ošetrovateľstve boli i rôzne medzinárodné programy a rezolúcie WHO,
medzinárodné konferencie o ošetrovateľstve. V neposlednom rade zohrala
významnú rolu i druhá konferencia
ministrov zdravotníctva v Mníchove
v roku 2000 k problematike ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, ktorá
sa sústredila na základné kvalifikačné
vzdelávanie, t. j. na prípravu na povolanie. Smernice EÚ zaraďujú povolanie
sestier a pôrodných asistentiek medzi
regulované profesie s automatickým
uznávaním v rámci EÚ, ktoré predpokladá koordináciu vzdelávania a odbornej prípravy.
Po roku 1989 sa začali formulovať
teórie a koncepčné modely ošetrovateľstva, diskutovalo sa o ošetrovateľskom manažmente, výskume
a vzdelávaní ako celku. Významným
krokom bolo vymedzenie ošetrovateľského procesu ako metódy práce
sestier. Z iných zmien je nemenej dôležité schválenie „Koncepcie ošetrovateľstva“ a „Koncepcie pôrodnej asis-

tencie“, ktoré definujú tieto odbory,
vymedzujú ciele, riadenie odborov,
zameranie výskumu a iné dôležité oblasti. Ďalším míľnikom v legislatívnej
oblasti bolo vydanie Vyhlášky MZ SR č.
364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah
ošetrovateľskej praxe poskytovanej
sestrou samostatne a v spolupráci
s lekárom. Rovnako bol definovaný
aj rozsah praxe pôrodnej asistentky.
Schválené kompetencie predpokladajú
v prvom rade odbornosť, kompetenciu
ale i samostatnosť a kreativitu sestry, či
pôrodnej asistentky.
VÝZNAM OŠETROVATEĽSTVA
V SÚČASNOSTI VZRASTÁ
Okrem iného je ošetrovateľstvo v súčasnosti aktuálnym objektom záujmu
nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Stúpa cena zdravia, čo spôsobuje
stále vyššie nároky aj na ošetrovateľskú starostlivosť. Pokroky medicíny
v diagnostike a terapii predpokladajú
analogické kroky aj v ošetrovateľstve.
Súčasné výskumy a prognózy starostlivosti o zdravie jednoznačne ukazujú,
že význam ošetrovateľstva neklesne,
naopak vzrastie.
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OŠETROVATEĽSTVO JE LÁSKA, MÚDROSŤ A POMOC
Súčasná ošetrovateľská starostlivosť je
orientovaná na osobu, ktorá sa nachádza
v určitom stave zdravia a v určitom prostredí. Metaparadigmatické koncepcie
ošetrovateľstva (osoba, zdravie, prostredie), sú východiskovými procesuálnymi
aspektmi ošetrovateľskej starostlivosti.
Sestra vstupuje do interakcie s osobou
v určitej situácii zdravia a v určitých
podmienkach prostredia. Tento vzťah by
mal byť synergický, aby vytváral priestor
pre optimálne bytie jedinca, pre účinnú
a efektívnu ošetrovateľskú starostlivosť.
Ošetrovateľstvom dnes teda rozumieme
nielen starostlivosť o chorého človeka,
ale má aj nezastupiteľné postavenie
v starostlivosti o zdravie. Progresívne
ošetrovateľstvo je založené na identifikácii potrieb v starostlivosti o zdravie
a rozvoj sebestačnosti v starostlivosti
o zdravie človeka. Hlavným cieľom ošetrovateľstva je vhodnými metódami
systematicky a všestranne uspokojovať

potreby človeka vo vzťahu k udržaniu
jeho zdravia alebo potreby vzniknuté či
pozmenené chorobou.
PACIENTI MAJÚ VIAC VEDOMOSTÍ
O SVOJICH PRÁVACH, ALE MENEJ
REŠPEKTUJÚ PRAVIDLÁ
Našou snahou i hlavným cieľom pri poskytovaní komplexnej ošetrovateľ
skej
starostlivosti vo FNsP FDR BB je spokojný
pacient, poskytovanie bezpečnej starostlivosti rešpektovaním práv pacienta,
legislatívnych predpisov, samozrejme
v súlade s poslednými odbornými poznatkami.
Problémy, ktoré denne zaznamenávame, sa týkajú nedostatku pracovných
síl, či už je to v kategórii sestra, alebo aj
ostatných pozícií zdravotníckych pracovníkov úseku ošetrovateľstva. Faktorov,
ktoré sa podieľajú na ich vzniku je viac:
zmena kvalifikačného vzdelávania,
demografický negatívny trend, nižší

OŠETROVATEĽSKÚ PRAX Z HISTORICKÉHO POHĽADU MOŽNO RÁMCOVE
ROZDELIŤ NA:
Opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú v rodinách, komunitách, útulkoch,
hospicoch, chudobincoch.
Ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú vo vznikajúcich nemocniciach, tzv. polyvalentnú starostlivosť, určenú všetkým chorým, zameranú viac na jednotlivé
ošetrovateľské činnosti.
Špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú v nemocniciach a komunitách vybraným chorým, zameranú aj na špecializované činnosti.
Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach nielen chorým, ale aj zdravým zameranú
na komplexnú starostlivosť.

•
•
•
•

Nursing
The main mission of complex nursing treatment of patients in FNsP FDR BB is to
make patients satisfied, to provide safe care while respecting the patient’s rights,
to observe legislative regulations and to act in accordance with the latest
technical information. Issues that are recorded daily, refer to lack of labour
power, whether in category of nurses or other nursing medical employees.
The issues are caused by several factors: change of qualification education,
negative demographical trend, lower interest in daily qualification study in
the field of nursing, increasing requirements for technical and specialisation
knowledge and skills of nurses, the overall attitude of young generation to this
job that is difficult both physically and mentally, financial evaluation and social
awareness about the nurse’s job.
Recently, there have been many patients that do not cooperate sufficiently or at
all. Patients are aware of their rights and have exact expectations for the result
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PhDr. Monika Trnovcová

záujem o denné kvalifikačné štúdium
v odbore ošetrovateľstvo, vzrastajúce
požiadavky na odborné i špecializačné
vedomosti aj zručnosti sestier pri výkone ošetrovateľskej praxe, celkový postoj mladej generácie k tomuto fyzicky
i psychicky namáhavému zamestnaniu,
finančné ohodnotenie i spoločenské povedomie o práci sestry.
V nemalom percente sa v posledných
rokoch stále viac stretávame s nedo-

statočne alebo úplne nespolupracu
júcim pacientom, ktorý má vedomosť
o svojich právach, samozrejme i presné
očakávania výsledku starostlivosti, nerešpektuje však pravidlá a odporúčania
liečebno-preventívnej starostlivosti aj
režimu ošetrovacej jednotky. Rovnako
evidujeme i stúpajúce právne povedomie chorých aj ich príbuzných.
Napriek všetkým problémom nemožno zabúdať na základné poslanie oše
trovateľstva, a to na fundamentálne
základy celostného prístupu ku chorému, ktorý rešpektuje jeho biologické,
psychologické, sociálne a spirituálne
potreby.
Preto si záverom dovolím k leitmotívu
z úvodu – doplniť: „Ošetrovateľstvo je
láska, múdrosť a pomoc, trpezlivosť,
profesionalita i pokora.“
Autor: PhDr. Monika Trnovcová,
námestníčka pre ošetrovateľstvo

OŠETROVATEĽSKÉ VZDELÁVANIE MOŽNO ROZDELIŤ NASLEDOVNE:
Neprofesionálne ošetrovateľstvo – opatrovateľstvo, ktoré nepredpokladá profesionálne vzdelanie. Je historicky najdlhším obdobím, pretože človek je obdarovaný slobodnou vôľou, ktorá ho podnecovala, aby pomáhal sebe i ostatným.
Túžba zdržať si zdravie súvisela s prežitím jedinca, rodiny i sociálnej skupiny.
Charitatívne ošetrovateľstvo, ktoré sa vyvíjalo spolu s kresťanstvom. Orientovalo
sa na chudobných, postihnutých, opustené deti a jedincov odkázaných na pomoc iných.
Profesionálne ošetrovateľstvo, ktoré sa rozvíjalo s rozvojom medicíny a so vznikom nemocníc. Hoci úzko súvisí s jeho zakladateľkou Florence Nightingaleovou,
určitá profesionálna príprava, ktorú vyžadovalo fungovanie nemocníc, vývoj
lekárskej vedy a verejného zdravotníctva, už existovala aj predtým.

•
•
•

of their treatment, however they do not respect any rules and recommendations
in the field of treatment and prevention, and they ignore a treatment unit
regime. Last but not least, the legal awareness of the ill ones and they relatives
keeps improving.

URGENT

URGENTNÝ PRÍJEM NIE JE POHOTOVOSŤ

V logistike smerovania pacienta v pries
toroch oddelenia pribudol úsek recepcie,
ktorá plní funkciu koordinačného centra.

Väčšina z nás sa už ocitla v situácii, keď sme boli nútení vyhľadať urýchlene lekársku
starostlivosť. Zo strachu o svoje zdravie, či život si voláme sanitku, prípadne nám
ju privolajú príbuzní. Keď zbadáme brány nemocnice s úľavou si vydýchneme: „Už
bude o nás postarané.“ Po príchode na urgentný príjem sme presvedčení, že sa okolo
nás zhŕkne tím zdravotníkov, ktorý sa bude venovať len nám. Realita je však úplne
iná. Keď zbadáme plnú chodbu čakajúcich pacientov, naše očakávanie rýchleho vybavenia sa zmení na nahlas nevyslovené zvolanie: „No nazdar, to koľko tu budem
čakať?!“ Zhruba takto zareaguje väčšina pacientov prichádzajúcich na urgentný
príjem do nemocnice. Vzhľadom na zdravotný stav, kedy bolesťou a strachom zmietaný pacient citlivejšie vníma seba samého, je taká reakcia logická.
Všeobecne sú pacienti s čakaním u lekára nespokojní a považujú ho za príliš
dlhé. Otázne je, či má pacient dostatoč-

ný prehľad, aký druh lekárskej starostlivosti má vyhľadať: všeobecného lekára, pohotovosť, alebo urgentný príjem

určený pre najvážnejšie prípady. V tej
chvíli je to na subjektívnom rozhodnutí
pacienta.
„Väčšina pacientov si myslí, že na ur
gentnom príjme budú urgentne vyba
vení aj s dlhšie trvajúcimi ťažkosťami,
zhoršením chronických ochorení a zdra
votnými problémami, s ktorými mali vy
hľadať praktického lekára alebo lekársku
službu prvej pomoci tzv. pohotovosť“,
vysvetľuje primár Oddelenia urgentného príjmu (OUP) MUDr. Roman Lutty.
Ako ďalej upresňuje: „Pacient má vy
hľadať urgentný príjem pri náhlej zmene
zdravotného stavu, ktorá bezprostredne
ohrozuje jeho život alebo niektorú zo
základných životných funkcií, pri ktorej
by bez rýchleho poskytnutia zdravotnej
starostlivosti bolo ohrozené jeho zdravie.
Na Oddelení urgentného príjmu sú oše
trovaní všetci pacienti, ktorí vyžadujú
neodkladnú nemocničnú starostlivosť.“

„Väčšina
pacientov si myslí,
že na urgentnom príjme
budú urgentne vybavení
aj s dlhšie trvajúcimi
ťažkosťami.“
MIESTO TÝŽDŇOV ZA PÁR HODÍN
Prvé kroky pacienta vedú na recepciu.
Kvalifikovaná sestra pacienta zaregistruje a koordinuje jeho ďalší pohyb.
Pacienti s náhlou zmenou zdravotného stavu sú vyšetrovaní podľa stupňa
závažnosti a dynamiky vývoja tejto
zmeny a až na druhom mieste podľa
poradia príchodu na urgent.
V zásade však platí, že pacienti sú pri
prijatí podľa ich stavu rozdelení do
troch skupín. Kritické stavy, teda
stavy spojené so zlyhávaním životných
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URGENT
URGENTNÝ PRÍJEM NIE JE POHOTOVOSŤ

funkcií, sú ošetrené okamžite. Neodkladné stavy, pri ktorých hrozí zlyhanie životných funkcií, sú vyšetrení do
2 hodín. A pacienti, ktorých stav znesie
odklad sú vyšetrení od 2 do 24 hodín.
Pacienti a ich príbuzní, by mali s dlhším
pobytom na oddelení urgentného príj
mu už vopred počítať.
Podľa skúseností našich lekárov to však
s čakaním na slovenských urgentoch
nie je také dramatické a doby čakania
na ošetrenie zďaleka nedosahujú takú
dĺžku, ako je to bežné v zahraničí.
Denne je na urgentnom príjme vo
FNsP F. D. Roosevelta vyšetrených 100
až 150 pacientov, ktorí okrem vyšet
renia lekárom potrebujú pre presné
zistenie problému absolvovať ďalšie
diagnosticko-terapeutické postupy
ako laboratórne testy, EKG, röntgen,
CT a sono vyšetrenie. S výsledkom sa
vrátia k lekárovi, ktorý stanoví ďalšiu
liečbu, prípadne prijatie na hospitalizáciu, či ďalší zákrok. Celý tento proces
si vyžaduje čas, ktorý sa násobí počtom
čakajúcich pacientov.
„Hoci cieľom je starostlivosť o pacientov
s náhlou zmenou zdravotného stavu,
lekár vyšetrí aj pacientov, ktorí mali
primárne navštíviť svojho obvodného
lekára alebo Lekársku službu prvej po
moci. Kapacita oddelenia je limitovaná
priestorovo aj personálne a v prípade
kumulácie týchto pacientov sa automa
ticky zvyšuje čakacia doba na ošetrenie,“
vysvetľuje čakanie vedúca sestra oddelenia urgentného príjmu Bc. Martina Varmuzeková a dopĺňa: „Kompletné vyše
trenie trvajúce na urgente pár hodín by
v prípade absolvovania cestou obvodné
ho lekára a špecializovaných ambulancií
trvalo možno aj niekoľko týždňov. To je
aj jeden z dôvodov, prečo pacienti radi
využijú, či skôr zneužijú služby nonstop
zdravotnej starostlivosti na urgente.
Ďalším dôvodom, prečo nenavštívia
čakáreň svojho „obvoďáka“ je aj ich pra
covná vyťaženosť počas týždňa.“

Novo zrekonštruované priestory poskytujú centralizovanú dostupnú starostlivosť v príjemnom kultúrnom prostredí.

Kompletné
vyšetrenie trvajúce
na urgente pár hodín, by
v prípade absolvovania cestou
obvodného lekára a špe
cializovaných ambulancií
trvalo možno aj niekoľko
týždňov.
NONSTOP STAROSTLIVOSŤ
V NOVOM ŠATE
Pacienti, ktorí boli nútení urgentne
vyhľadať lekársku starostlivosť s od-

stupom niekoľkých rokov, zaregistrovali v priestoroch oddelenia iste výraznú zmenu. V rokoch 2011 až 2013
prešiel objekt, v ktorom sa nachádza
urgentný príjem, spolu s operačnými
sálami a centrálnou sterilizáciou komplexnou rekonštrukciou.
„Novo zrekonštruované priestory po
skytujú centralizovanú dostupnú sta
rostlivosť v príjemnom kultúrnom pro
stredí. V logistike smerovania pacienta
v priestoroch oddelenia pribudol úsek
recepcie, ktorá plní funkciu koordi

načného centra oddelenia. Vykonáva
registráciu, primárne triedenie pacien
tov a určovanie priorít. Jej prínosom je
aj monitorovanie stavu pacienta po
čas čakania na vyšetrenie a okamžité
reagovanie v prípade jeho zhoršenia
a upozornenia ambulancie na tento
stav“, približuje Bc. Martina Varmuzeková.
Súčasťou oddelenia sú aj expektačné
lôžka slúžiace pre pacientov, ktorých
stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale vyžaduje sledovanie, vyšetrovanie a lieč-

Vedenie oddelenia – vedúca sestra Bc. Martina Varmuzeková a primár MUDr. Roman Lutty.
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bu v čase maximálne do 24 hodín,
ďalej akútna zákroková sála, na ktorej
je možné vykonávať neodkladné chirurgické výkony a ošetrenia otvorených i zatvorených poranení v lokálnej
alebo celkovej anestézii a taktiež sú
priamo na oddelení dostupné CT, RTG
a sono metodiky.
FNsP F. D. Roosevelta je v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
koncovou nemocnicou pre oblasť celého Banskobystrického kraja a túto
funkciu plní aj v prípade hromadných
nešťastí. Vďaka rekonštrukcii je urgentný príjem neporovnateľne lepšie
vybavený a pripravený aj na takéto
krízové situácie.
NEZRIEDKA MUSÍ ASISTOVAŤ
POLÍCIA
Pacientska verejnosť racionálne ani
nemôže mať predstavu s čím všetkým
sa zdravotnícky personál z oddelenia
urgentného príjmu pri svojej práci
stretne. Okrem náhlej zmeny zdravotného stavu sú lekári, sestry a záchranári dennodennými svedkami rôznych
krízových situácií ba až ľudských tragédií. Hromadná autohavária, postrelení manželia, zbitý muž, zranený
hokejista, žena, ktorá požila jedovaté
huby, či muž, ktorý zjedol nakazenú
nátierku. To sú konkrétne prípady,
ktoré skončili v rukách lekárov a starostlivosti sestier.
Veľkým problémom, ktorý im dáva
bohužiaľ dennodenne zabrať sú pacienti pod vplyvom alkoholu a návykových látok. Títo pacienti sú veľmi

často agresívni a odmietajú ošetrenie.
Miesto vďaky si zdravotníci vyslúžia
nadávky, verbálne či nebodaj aj fyzické útoky. „Nezriedka musí pri ošetrení
týchto pacientov na oddelení asistovať
polícia,“ dodáva vedúca sestra.
Pravidelne sa tu vyskytnú aj pomočení, povracaní pacienti. Nezriedka
majú vši, blchy, svrab, červy v rane,
teda spôsobia v priestoroch oddelenia
nevyvetrateľný zápach. Oddelenie
plní aj úlohu hygienického filtra pacientov pred prijatím na lôžkovú časť
nemocnice alebo pred samotným
vyšetrením na urgentnom príjme.
Pre personál to znamená komplexnú
očistu pacienta. V prípade odchodu
bezdomovca z nemocnice sa mu zamestnanci snažia zabezpečiť kompletné ošatenie z charity.
Skrátka, práca personálu na urgente
je nepochybne stresujúca. V omnoho
vyššej miere si vyžaduje okrem lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti
aj komunikačné zručnosti, veľkú dávku empatie a poriadne pevné nervy.

Veľkým
problémom, ktorý im
dáva dennodenne zabrať,
sú pacienti pod vplyvom
alkoholu a návykových
látok.

Accident and emergency department
Accident and emergency department provides 24/7 medical care for patients,
whose health condition changes rapidly and whose health or any of the essential
life functions are in risk and health of such patient would be endangered without
an urgent medical care. Majority of patients thinks that their long-term health
problems that should be treated by their general practitioner or at first-aid
medical service (so-called “pohotovosť” in Slovak) will be treated urgently at
accident and emergency department. Although such patients are examined, they
make the waiting periods longer and increase the burden of this department. 100
to 150 patients are examined daily at the accident and emergency department

PREHĽAD POČTU PACIENTOV OŠETRENÝCH NA OUP
Rok

2011

2012

2013

2014

Pacienti

28 358

28 203

30 341

38 190

PREHĽAD POČTU PACIENTOV POD VPLYVOM ALKOHOLU
A S AGRESÍVNYM SPRÁVANÍM
Rok

2011

2012

2013

2014

Celkový počet

381

423

359

302

Počet agresívnych

136

113

103

80

Zdroj: OUP

Slávnostného otvorenia zrekonštruovaného oddelenia v októbri 2013 sa zúčastnilo mnoho významných
osobností. Na obr.: podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková (druhá zľava), vtedajšia ministerka zdravot
níctva SR Zuzana Zvolenská (štvrtá zľava) a vtedajší predseda BBSK Vladimír Maňka (tretí zľava). Vľavo je
bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž.

of FNsP FDR BB. The building, where the accident and emergency department is
situated, underwent a complex reconstruction in 2011 to 2013 and today it offers
centralized medical care in a nice environment. There is new reception, so-called
expectation beds, small surgery room, and new equipment was supplied – CT
scan and X-ray.
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PACIENTI

PREKVAPILA MA ĽUDSKOSŤ SESTRIČIEK A SANITÁROK

Nemocnica je stretom dvoch svetov.
Oba majú rovnaký cieľ ale každý z nich
sa naň pozerá a kráča k nemu z inej
strany. Dôvodom, pre ktorý sa tieto
dva svety stretnú je choroba a spoločný cieľ je vyliečenie. Na jednej strane
sú tí, ktorí liečia, teda lekári, sestry,
zdravotníci a ich diagnostické a liečebné postupy, vyšetrenia, zákroky.
Na druhej je pacient a jeho choroba,
kvôli ktorej bol vytrhnutý zo zabehnutého života, prijatý do nekomfortného
prostredia, je plný otázok, strachu,
neistoty a zmiešaných pocitov, nehovoriac o fyzickej bolesti. Vítame, keď
sa pacienti s nami so svojimi skúsenosťami podelia. Ročne dostávame
desiatky poďakovaní, ale aj prejavov
nespokojnosti. Poďakovania sú príjemným ocenením a povzbudením
do ďalšej práce a tešíme sa z nich.
Vyjadreniam nespokojnosti venujeme
patričnú pozornosť, považujeme ich
za cennú spätnú väzbu a nachádzame
v nich príležitosti zlepšovať naše služby a zvyšovať kvalitu starostlivosti.

Majka sa po vyliečení začala venovať maľbe olejo
vých obrazov.

Nazrieť do hĺbky duše a pocitov pacienta nám umožnila Majka Smutná (25)
z Detvy. Majka je naša bývalá onkologická pacientka, ktorej bol diagnostikovaný
Hodgkinov lymfóm. Prvýkrát v šest
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nástich rokoch, kedy ešte ako nedospelá
podstúpila liečbu v detskej nemocnici.
Druhýkrát u nej choroba prepukla ako
u 24-ročnej, kedy bola hospitalizovaná
na Hematologickom oddelení vo FNsP
F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vie tak
sprostredkovať nielen svoje postrehy, ale
aj porovnanie starostlivosti o deti a dospelých.

Ako ste vnímali vážnu chorobu a pobyt
v nemocnici, čo vám ho dokázalo uľahčiť
a spríjemniť?
Všetci sme ľudské bytosti, krehké, zraniteľné, milujúce, dúfajúce. Bežne si to človek neuvedomuje, až keď je „zle“ a naše
zdravie sa podlomí a človek sa musí vyrovnať s danou situáciou. Ja som od úplne
zdravého dieťaťa preskočila všetky fázy
rovno k zomierajúcemu, keď mi v šest
nástich rokoch diagnostikovali Hodgkinov
lymfóm.
Ako prvé som si spojila slovo rakovina =
smrť, a cítila som sa bezmocne, nahnevane, vyčítavo voči Bohu, prečo by som toto
všetko mala zažívať ja, veď som sa celý čas
správala k ľudom s láskou. No moja láska
nebola až tak nezištná. Očakávala som ako
protihodnotu, že sa mi bude všetko vracať
čo do života dám.
V takýchto ťažkých chvíľach a stavoch,
ktoré onkologický pacient zažíva, je veľmi
podstatná opora jeho rodiny a priateľov.
Bez nich by som tu už nebola. Oni videli od začiatku, že môžem túto chorobu
zvládnuť, ja som v prvých chvíľach videla
všetko čierne. Keď som nemala síl bojovať
ja, našli silu v sebe a vo mne oni. Som tak
vďačná za svoju rodinu. Sú mojimi anjelmi
strážnymi už teraz.
Keďže viem porovnať liečbu na detskom
oddelení a na oddelení pre dospelých,
musím povedať, že je to rozdiel.
Mňa osobne veľmi mrzí, že finančná podpora smeruje len na detskú onkológiu.
Ľudia si neuvedomujú, že v každom z nás
je istým spôsobom dieťa, ktoré túži vidieť
a žiť život pestrofarebne, byť hravý a cítiť
sa psychicky dobre. Keď detskí pacienti
vyrastú a keď sa choroba vráti, preradia
ich na oddelenie pre dospelých. Sú zmä-

tení, pretože to prostredie je diametrálne
odlišné od toho hravého, detského. Ja som
sa s tým vyrovnávalo ťažko. Na detskom
oddelení vo veľkom pomáha onkoškola.
Pracuje v nej veľa úžasných pani učiteliek,
ktoré sa starajú o pacientovo vzdelanie
a o psychickú podporu každého dieťaťa,
aby aspoň trochu zabudli na to, čo sa deje
s ich telom a vnímajú len hravosť ich duše.
Pamätám si na mladé baby, ktoré nám deťom chodili masírovať naše uležané chrbáty, ubolené telá. Spestrovali nám dlhý
čas v nemocnici predstaveniami a k dispozícii sme mali aj psychologičku, ktorá
bola pre nás veľkou oporou. Ľudia, ktorí
vedia vyčariť úsmev v takýchto chvíľach,
sú veľmi vzácni a mali by byť prítomní aj
na oddelení pre dospelých.

Ako vyzeral Váš deň v nemocnici, aká
liečba a starostlivosť Vám bola poskytnutá?
Nerada sa pozerám späť do minulosti, pretože sa už stala a o to radšej prežívam prítomnosť a tým si tvorím svoju budúcnosť
aspoň sčasti, no ak by som sa mala vrátiť
do obdobia, kedy som prežívala tieto veľmi ťažké chvíle, ako prvé poviem, že som
sa v nemocnici vôbec nevyspala. Spánok
lieči a je veľmi dôležitý pri zotavovaní sa
po ťažkých liečbach, ktoré sa ľuďom s on-

Majka počas ťažkého životného obdobia,
liečby onkologického ochorenia, na Hemato
logickom oddelení.

kologickým ochorením podávajú. Ráno
o 5:30 nás zobudili sestričky, aby sme si
zmerali teplotu, pomaličky sa prebrali, umyli, vyčistili zuby a pobrali sa na

raňajky. Pomedzi to sme sa zvítali s pani
upratovačkami a sanitárkami, ktoré nám
vydenzinfikovali stolíky a prezliekli sterilnú bielizeň. Po raňajkách sme sa vrátili do
postelí a čakali sme na lekárov, aby nám
oznámili novinky o tom ako nám zaberá
liečba, prípadne sa porozprávali o ďalších
postupoch. Veľká vizita bola zabijak. Ostávalo nám len čakať, kým sa zhromaždia
všetci lekári a každý mohol porozprávať
o „svojom“ pacientovi. Niekedy výsledky,
vyslovené pred všetkými v miestnosti
boli dosť nepríjemné, možno sme sa mali
naučiť nemyslieť na to ako sa na nás budú
pozerať ostatní...
Infúzie nám tiekli niekedy celý deň.
Pamätám si na moje 24-hodinovky. Pripadala som si ako psík na reťazi, ktorý
sa nemôže nikam ani hnúť, mať ruku
v jednej polohe, keď je flexula napichnutá
v zhybe ruky. Ostávalo nám pozerať sa na
stenu, na ktorej visel jeden obrázok. Preto
by sme veľmi radi v spolupráci s Občianským zružením Lymfoma vytvorili veľmi
pekný projekt – vymaľovať izby pacien
tom na tému láska k životu (aj tomu duchovnému) a zadovážiť na každú jednu
izbu televízor, nové paplóny a vankúše
pre lepšie psychické pohodlie pacientov.
Sú to len materiálne veci, no môžu veľmi
ovplyvniť psychiku človeka, ktorá je podľa

Výstavu Majkiných obrazov s príznačným názvom PoCITY
v spolupráci s našou nemocnicou zorganizovalo Ob
čianske združenie Lymfoma. V rámci projektu “Opäť mô
žem snívať” OZ Lymfoma takto podporuje svojich členov,
ktorí sa po vyliečení začali venovať umeleckej činnosti.

mňa viac než polovicou úspešného vyliečenia sa z tak závažných ochorení.

Čo Vám v nemocnici najviac chýbalo a čo
boli najťažšie momenty?
Mne osobne chýbala v nemocnici najviac
moja rodina, a keď sme už mali možnosť
vidieť sa, nemali sme si kde sadnúť, nakoľko je pred oddelením jedna lavička,
ktorá je z mramoru a je neskutočne studená, človek sa nemá kde oprieť. Poviem
vám, že po chemoterapii je vám každá
opora dobrá. Človek sa cíti tak vyšťavený,
vyčerpaný zo všetkého fyzicky aj psychicky. To bol aj môj prípad. Najťažšie obdobie
som zažívala počas poslednej a najťažšej
chemoterapii, ktorá mi pomaly stekala telom. Ležala som v transplantačnej
miestnosti a nikto nevedel, čo bude so
mnou ďalej. Lekári sa vyjadrovali v hádankách. Ich slová boli: „Každý organizmus
je iný a zvláda záťaž inak, uvidíme ako to
dopadne.“ Mne ostávalo len prijať danú
situáciu a využiť čas, ktorý som mala na
efektívne využitie energie, ktorá mi ostala
a pozitívne myslieť. Odpočívať, oddýchnuť
si, nemyslieť na smrť ale na život, ako
veľmi túžim žiť a ešte sa tu čo to naučiť,
odovzdať svoju lásku ďalej do sveta. Moja
modlitba znela: „Nech sa stane tvoja vôľa
Bože, nie moja.“ Bola som ochotná prijať
akýkoľvek koniec a pritom som vedela,
že je to tak správne. Aby som nemyslela

neustále na budúcnosť, zamerala som
sa na prítomnosť. Skladala som puzzle.
Ochota sestričiek, či lekárov pri skladaní
bola úžasná. Ako pacientke mi pomohlo,
že som videla priamo, že mi chcú pomôcť,
potešiť ma. Stráviť so mnou chvíľu času.
Pamätám si na moment, keď ma pani
doktorky volali Majulik. Bolo to také milé,
alebo keď som nemala pri sebe nikoho
blízkeho a potrebovali mi hadičku zaviesť
do hlavnej žily (na oddelení pre dospelých
sa robí všetko len v lokálnej anestézii),
mala som strach, obavy, a v tom ma pani
doktorka Králiková chytila za ruku, aby
som sa cítila bezpečne. V tej chvíli som
bola tak vďačná Bohu, že dokáže konať
cez lekárov, ktorí sú pri mne. Takéto pocity
by tam mal zažívať každý pacient a mal by
ich zažívať viac.
Ako by ste zhodnotili liečbu, starostlivosť
a služby poskytované v našej nemocnici?
Príjemne ma prekvapila ľudskosť sanitárok a sestričiek. Rozprávali sme sa vždy
keď to len bolo možné a ich úsmev a optimizmus nám častokrát dodal veľkú silu ísť
ďalej, vidieť našu situáciu z trošku iného
uhla. U lekárov to bolo premenlivo oblačno, mali veľa práce. Ja som mala to šťastie
mať za celé obdobie len dvoch ošetrujú-

SO SVOJIMI SKÚSENOSŤAMI SA
PODELILA AJ JANKA KRETHOVÁ
Z BOJNÍC, KTORÁ BOLA PACIENTKOU
II. OČNEJ KLINIKY:
Ako rýchlo sa vám podarilo dostať na
vyšetrenie?
Na prvé vyšetrenie som bola poslaná svo
jou ošetrujúcou lekárkou z NsP Prievidza
so sídlom v Bojniciach, ktorá ma objedna
la do Banskej Bystrice za týždeň. Vzhľadom
k akútnemu stavu som bola operovaná do
5 dní od prvého vyšetrenia.
Aký ste mali zdravotný problém, a aká
medicínska starostlivosť Vám bola v našej nemocnici poskytnutá?
Z ničoho nič sa u mňa prejavila náhla
porucha videnia ľavého oka, videnie cez
čierne škvrny, rozmazané videnie. Na vy

Janka Krethová

šetrení sa zistilo odtrhnutie sietnice, pre
ktoré bola nevyhnutná operácia.
S čím konkrétne ste boli veľmi spokojná?
Najmä s prístupom lekárov a sestier. Oce
ňujem odbornosť, aktívny a ľudský prístup,
empatiu a nesmiem nespomenúť neustály
úsmev a priateľský výraz na ich tvárach.

cich lekárov, ktorí presne vedeli ako moje
telo reaguje na daný liek, čo mi prospieva,
na čo som alergická a je to potrebné zmeniť, niekedy sa im ľahšie odhadovalo do
budúcnosti, čo sa pravdepodobne bude
diať. To je výhoda, keď má pacienta na
starosti jeden lekár, či dvaja. Podľa mňa je
veľmi dôležitá komunikácia s pacientom
a vzájomná dôvera. Vybudovať si vzťah
s lekárom na takej úrovni, že sa pacient
cíti bezpečne, že má pocit, že nie je na
všetko sám, že ho lekár až presvedčí, že
spolu môžu zvládnuť čokoľvek, o všetkom bude informovaný a môže sa naňho
kedykoľvek spoľahnúť a obrátiť v prípade
nejasností, aby jeho duša netrpela. Tomu
sa hovorí ľudskosť. Pokiaľ sme ľudia, mali
by sme ju využívať. Pre pacientov s onkologickým ochorením by mala byť možnosť
vyrozprávať sa zo všetkých bolestí, trápení, ktoré ťažia pacientovu dušu. Pretože
sama viem, že keď sa človek trápi, uzdravenie prichádza veľmi pomaly. Ja sama
som požiadala o pomoc psychológa, no
keď som sa konečne odhodlala požiadať
lekárov, aby mi ho zavolali, povedali mi,
môžeme vám zavolať len psychiatra. Som
presvedčená, že nemocnica potrebuje
dobrého a ľudského psychológa. V mojich
očiach by to bol rozhodne správny krok.

Ako dlho ste boli hospitalizovaná a ako
dlho trvala vôbec liečba Vášho ochorenia?
Na detskom oddelení moja liečba trvala
zhruba päť mesiacov. Osem rokov som
mala pokoj a po veľkej záťaži na moje telo
a dušu, choroba znovu prepukla. K lekárom som tak dlho odkladala svoju cestu,
že pri prvej hospitalizácii mi povedali, že
mám kostnú dreň napadnutú na 96 %,
a som v poslednom štádiu ochorenia.
Celý pobyt počas druhého obdobia liečby som bola hospitalizovaná približne
10 mesiacov. Samozrejme s prestávkami
pomedzi liečbu. Ku koncu sa mi darilo byť
v nemocnici nepretržite mesiac, niekedy
to bolo naozaj náročné na psychiku. Preto
je dôležitý uhol pohľadu na život, opora,
a viera, že sa človek z toho môže dostať.
A veľkou oporou by nám mala byť rodina
a blízki, pretože sama viem, ako človek
rozmýšľa, keď mu oznámia, že má tak závažné ochorenie, nevie čo bude, vidí pred
sebou hmlu, v ktorej mu musia ukázať
cestu iní, rodina, lekári, priatelia. Ľudia,
ktorým dôveruje.

Celý personál vie v ťažkých chvíľach pa
cienta podporiť i rozosmiať. Starostlivosť
na klinike je aj napriek žalostným pod
mienkam nášho zdravotníctva naozaj
na úrovni.

tembri tohto roku nečakané poškodenie
sietnice ľavého oka skomplikovalo život.
Na vašu očnú kliniku som sa dostala po
odporúčaní mojej očnej lekárky v Boj
niciach. Vo vašej očnej ambulancii som
následne bola veľmi odborne a dôsledne
vyšetrená. Vám, skvelým lekárom, vyja
drujem svoje veľké ďakujem, pretože ste
mi svojim aktívnym prístupom a včasným
zákrokom zachránili zrak. Aj vďaka vám
môžem naďalej naplno a aktívne žiť.
Ďakujem za váš citlivý a ľudský prístup,
ktorým ste mi pomohli zvládnuť ťažké
chvíle strachu a obáv z prípadnej straty
zraku. Úprimné ďakujem vyjadrujem aj
celému tímu zdravotných sestier a ošetro
vateliek, ktoré sa o mňa príkladne starali
a v ťažkých chvíľach i napriek žalostnému
stavu nášho zdravotníctva vedeli pomôcť,
podporiť i rozosmiať.

A naopak, je niečo čo by sme mohli
zlepšiť?
Určite je to elementárne vybavenie pa
cientskych izieb. Napríklad moja posteľ,
na ktorej som musela po operácii 24 hodín
denne ležať, bola v dezolátnom stave, tiež
izbová ventilácia celý deň neúmerne hučí.
Pacientska strava nebola chutná a nepri
padala mi ani zdravá.
POĎAKOVANIE
…chcem veľmi pekne poďakovať za sta
rostlivosť, ktorá mi bola poskytnutá na
II. Očnej klinike SZU potom, ako mi v sep

S láskou Majka Smutná.
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NAŠI ÚSPEŠNE VYLIEČENÍ PACIENTI

Ľubo Juriš
Pánovi Jurišovi život roky komplikovala
cukrovka, ktorá ho nakoniec odsúdila
na trvalú invaliditu. Z kolobehu prísnej
diéty, inzulínu a hemodialýzy ho v roku
2001 vytrhla kombinovaná transplantácia obličky a pankreasu. Transplantácia
ho vrátila späť do plnohodnotného života
dokonca mohol opäť pracovať. Ľubo Juriš
je dnes šesťdesiatnik, ktorému by jeho
vek nikto netipoval.

Eleonóra Pittnerová
Pani Norika sa narodila s rázštepom chrbtice.
Celý život bola zdravotne postihnutá, barle
boli jej spoločníkom, ale nevzdávala sa. Po
prekročení šesťdesiatky si jej postihnutie
vyžiadalo ďalšiu daň v podobe zdeformovaných kolenných kĺbov. Hrozilo jej, že predsa
len skončí na vozíku. Lekári už pre jej vyšší
vek nad ňou zlomili palicu. Po vyšetrení na
Oddelení ortopédie sa ju naši lekári rozhodli
ihneď operovať. Vďaka titánovým kĺbovým
náhradám sa po ročnej rekonvalescencii
opäť postavila na nohy.

VYSLOVENÉ POĎAKOVANIE JE NAŠOU ODMENOU
Touto cestou by som Vám chcela poďakovať za Rada by som sa touto cestou poďakovala
zdravotnícku starostlivosť, ktorej sa mi dostalo MUDr. Hlaváčovi za jeho profesionálny, ale
na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike počas hlavne vysoko ľudský prístup pri operácii
mojej hospitalizácie na oddelení šestonedelia bedrového kĺbu môjho 81-ročného otca Jána
po pôrode 13. 6. 2015 a počas predchádzajú Bryndzu v lete tohto roku.
cich dvoch hospitalizácii, ktoré ma sprevádzali Žijem v Čile, takže osobné stretnutie na
počas môjho tehotenstva, ako aj za starostli zmiernenie mojich obáv nebolo možné. Preto
vosť, ktorá mi bola poskytnutá v ambulancii si nesmierne cením jeho ochotu informovať
rizikovej gravidity u pána MUDr. Škerlíka.
ma o otcovom stave telefonickou a mailovou
Odniesla som si domov nielen moje vytúžené cestou. Viem, že nie všetci lekári sa takto
a dlho očakávané dieťatko, ale aj úžasné spo správajú k rodinným príslušníkom pacientov
mienky na jeho príchod na svet a veľký pocit a bola by som rada, aby vedenie nemocnice
spokojnosti, že pôrodnícka klinika v Banskej poznalo aj tento aspekt profesionality MUDr.
Bystrici rodičky takto profesionálnym spô Hlaváča.
sobom sprevádza na ceste za ich šťastím. Za Súčasne by som sa chcela poďakovať aj zdra
poskytnutú starostlivosť zo strany všetkých votníckemu personálu Vašej nemocnice za
Vašich zamestnancov Vám úprimne ďakujem starostlivosť v pooperačnom období a neskôr
a teším sa, že môžem prispieť k šíreniu dobré v období rehabilitácie.
ho mena kliniky.
Tatiana Bryndzová, Santiago de Chile
PaedDr. Mária Rošteková, PhD., odborný asistent,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Patients
Every year tens of patients show their thanks as well as discontent. Thanks are a nice
appreciation of our work and an encouragement into the future, and we are very
happy to receive it. We pay reasonable attention to every statement of discontent
as it is a precious feedback and we take it as an opportunity to improve our services
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Peter Lacika
Pán Lacika utrpel vo februári 2015 pri
pílení dreva úraz, kedy prišiel o časť palca na pravej ruke. Povolaním je čalúnik
a bez zdravej ruky mu hrozila strata zamestnania. Šikovným plastickým chirurgom sa podarilo amputovanú časť palca
replantovať. Prst je takmer plne funkčný
a Petrovi Lacikovi umožnil návrat do
zamestnania, aj vykonávanie každodenných činností.

Mirka Tareková
Ako mladej dievčine jej diagnostikovali
nádor na pečeni, ktorý postupne rástol.
S nádorom jej v roku 2012 odstránili
chirurgovia v našej nemocnici aj časť
pečene. Po polročnej rekonvalescencii
jej pečeň dorástla. Mirka dnes funguje
bez zdravotných obmedzení a dokonca
sa v krátkom čase stala dvojnásobnou
mamičkou.

Sme rodičia Elišky Maďarovej - mesačného
bábätka, ktoré bolo prevezené a hospitali
zované na Oddelení neonatológie a JIRS po
pôrode vo Zvolene. Vďaka tímu lekárov a ses
tier vedeného pani primárkou Nikolínyovou,
profesionálnemu i empatickému prístupu,
vybaveniu JIRS kvalitnými prístrojmi, sa nám
podarilo odísť po troch týždňoch s Eliškou do
domáceho prostredia. Naše dieťa bojovalo
po pôrode o život, osem dní bola na umelej
ventilácii, v jej lekárskej správe sa píšu v zá
vere také diagnózy ako ťažká pôrodná as
fyxia, syndróm aspirácie mekónia, vrodená
infekcia...Nikto nám nedá záruku, že už bude
všetko v poriadku, ale napriek tomu patrí od
deleniu za záchranu nášho dieťaťa obrovské
ĎAKUJEM!!! Vedenie nemocnice môže byť
naozaj spokojné a hrdé, na takto fungujúce
oddelenie.

V septembri som bol hospitalizovaný na Neu
rologickej klinike vašej nemocnice. Bola to už
tretia hospitalizácia od začiatku tohto roku.
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za
príkladnú starostlivosť a ľudský prístup per
sonálu na tomto oddelení. Nakoľko je moja
diagnóza vážna, o to viac si cením prístup
a starostlivosť o pacientov. V dobe, keď poču
jeme z médií samé sťažnosti na naše zdravot
níctvo, moja skúsenosť je práve opačná, za čo
Vám patrí moje veľké poďakovanie a úcta.
Ešte raz ďakujem!
Andrej Beduš

S pozdravom rodičia Elišky Maďarovej

and the quality of our treatment. We appreciate that patients share their experience
with us. Majka Smutná from Detva, our former oncology patient with Hodgkin lym
phoma, enabled us to have a peek into the soul and feelings of a patient.

NADŠTANDARD

NADŠTANDARD

ZA KOMFORT SÚ PACIENTI OCHOTNÍ SI PRIPLATIŤ
Na Slovensku má každý chorý človek ústavou garantovanú bezplatnú zdravotnú
starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia. Každý zárobkovo činný občan je povinný platiť zdravotné odvody. Za skupiny obyvateľstva,
ktoré nemajú príjmy, odvádza zdravotné poistenie do systému štát. Z týchto
prostriedkov je poskytovaný každému pacientovi rozsah zdravotnej starostlivosti, teda štandard. Keďže každý má legislatívne garantovaný rozsah poskytovanej
zdravotnej starostlivosti, nebolo doteraz potrebné definovať, čo štandard je, a aká
by bola prípadne nadštandardná zdravotná starostlivosť. V Slovenskej republike
neexistuje možnosť rozhodovania sa a s tým spojená možnosť dobrovoľného zdravotného pripoistenia, ktorým by človek mal možnosť získať či už vyššiu kvalitu,
rozsah starostlivosti, alebo skrátka akýsi nadštandard. Aby sme boli úplne presní,
sú výkony, za ktoré si musí platiť aj slovenský pacient. Sú to však výkony, ktoré nie
sú z verejného zdravotného poistenia hradené vôbec, pretože nespĺňajú kritériá
zdravotnej starostlivosti, alebo služieb spojených s poskytovaním ZS. Sú to predovšetkým estetické výkony v plastickej chirurgii, či estetická dermatológia.

Nadštandardná izba na Oddelení ortopédie

Pacienti môžu priplatením získať niečo
naviac hlavne v doplnkových službách.
Keďže komfort vo viacerých veľkých
zdravotníckych zariadeniach zaostáva za
požiadavkami modernej doby a manažmenty nemocníc nemajú na jeho zvyšovanie dostatok finančných prostriedkov,
zariadenia komfort ponúkajú za príplatok. Nadštandardné služby sa tak stali
predmetom dodatočných príjmov pre
zdravotnícke zariadenia a dodatočným
výdavkom pre pacienta. Pacienti sú si za
nadštandard ochotní priplatiť a vyžadujú
si ho. Preto sa aj vo FNsP F. D. Roosevelta

snažíme rozširovať ich ponuku pre spokojnosť našich pacientov.
NADŠTANDARDNÉ IZBY
Medzi najvyužívanejšie platené služby
patrí možnosť ubytovania počas hospitalizácie na nadštandardnej izbe. Izby
s vyšším štandardom sú dostupné na
všetkých klinikách a oddeleniach. Svojím
vybavením a úrovňou sa pohybujú v štyroch kategóriách. U všetkých ale platí,
že je pacient na izbe sám a má vlastné
umývadlo a sprchu.
Mať komfort počas hospitalizácie si naj-

Extras
In Slovakia, free medical care covered by the public health insurance is guaranteed.
However, patients often require extra services and they have to pay for them. The
most popular extra services are the ones increasing patient’s comfort. The most
popular extra service in FNsP FDR is accommodation in above-the-standard room
during hospitalisation. Such rooms are single-bed, have a bathroom and some of
them have a toilette, too. Our hospital offers an unusual possibility of a hotel-type

viac žiadajú mamičky – rodičky. A preto
sme v roku 2013 vybudovali na II. Gynekologicko–pôrodníckej klinike SZU
celý trakt s nadštandardnými izbami.
V súčasnosti sa tam nachádza šesť kompletne prebudovaných izieb s vlastným
WC a kúpeľňou.

byť svojim príbuzným počas ich hospitalizácie nablízku ako sprevádzajúce osoby.
Na 2. poschodí v lôžkovej časti je zriadených 7 izieb, kde môžu pacienti a návštevníci prenocovať. Ide o ubytovanie
hotelového typu, čiže na pacienta nedohliada zdravotnícky personál.

VÝBER LEKÁRA – OPERATÉRA
Možnosť vybrať si lekára – operatéra
majú naši pacienti už dávnejšie. Jej prínos je v tom, že pacient si na základe
zmluvného vzťahu sám vyberie lekára
ktorému dôveruje, pozná ho alebo má
na neho dobré referencie. Najčastejšie
túto službu využívajú rodičky. Väčšia časť
z poplatku za túto službu ide ako odmena lekárovi. Preto je táto služba aj vhodným protikorupčným nástrojom. Pacient
má možnosť sa lekárovi odvďačiť legálnou formou. Od júna 2015 sme dokonca
na niektorých oddeleniach zaviedli plošný výber operatéra. To znamená, že pri
objednávaní si termínu na operáciu, je
pacient povinný svojím podpisom vyjadriť, či využije spoplatnený výber, alebo
nie. Jeho vyjadrenie bude zaznamenané
v zdravotnej dokumentácii.

Vo FNsP F. D. Roosevelta poskytujeme
aj široké spektrum nadštandardných
výkonov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Viac o nich
je možné dočítať sa na našej webovej
stránke www.fnspfdr.sk

UBYTOVANIE
Naša nemocnica je priekopníkom v poskytovaní služby ubytovania. Na začiat
ku so skepticizmom prijímaná, avšak
dnes u pacientov obľúbená. Keďže sme
koncovým a teda najvyšším odborným
pracoviskom pre celý Banskobystrický
samosprávny kraj, prichádzajú k nám
pacienti aj zo vzdialenejších miest. Pokiaľ majú stihnúť ranný príjem, museli
by zavčasu vstávať a cestovať. Ubytovanie využívajú najmä pacienti, ktorí
prichádzajú na jednodňové zákroky.
Novinka je určená aj pre tých, ktorí chcú

Autor: Mgr. Ružena Maťašeje
Foto: P. W. Hass

Ubytovanie na nadštandardých izbách na šesto
nedelí II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU
si pochvaľovali aj naša známa olympijská me
dailistka Anastasia Kuzminová po pôrode dcérky
Olympie, či naposledy herečka Kristína Turjanová.

accommodation for patients who arrive for a one-day surgery from further places.
Patients can choose a doctor - surgeon for a fee. You can find more information
about services offered by FNsP FDR and not covered by the public health insurance
in the hospital web site.
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SPOKOJNOSŤ

SPOKOJNOSŤ PACIENTA
Najvyšším ocenením práce všetkých
zdravotníckych aj nezdravotníckych
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na
komplexnej prevádzke celej nemocnice je spokojný pacient. Nemocnica
je pre nich útočiskom a nádejou, že
od profesionálneho tímu odborníkov
dostanú vysoko špecializovanú diagnostiku a personalizovanú liečbu
spojenú s kvalitnou ošetrovateľskou
starostlivosťou. FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica už niekoľko desaťročí
poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť s cieľom, aby všetci pacienti
opúšťali zariadenie s pocitom maximálnej spokojnosti. Svedčí o tom
aj záväzok vo forme motta na našej
webovej stránke:
„Vľúdny, chápavý a vysoko profesionálny prístup ku každému pacientovi,
ktorý nás vyhľadá so svojimi ťažkosťami“.
Prečo je nutné deklarovať tie najdôležitejšie atribúty podstaty nášho liečebno
-terapeutického procesu? Lebo vyjadruje
centrálne postavenie chorého človeka,
ktorý hľadá pomoc a vkladá všetku svoju nádej do rúk vysokokvalifikovaných
odborníkov, ktorí mu dávajú nádej na
vyliečenie. Preto v centre našej pozornosti
je pacient so všetkými jeho osobnostnými
charakteristikami, ktoré musí personál
u každého pacienta pochopiť, plne akceptovať a následne tomu podriadiť aj všetky
činnosti a procesy slúžiace k navráteniu
jeho zdravia. Najdôležitejším atribútom
celého procesu je spokojnosť, teda spokojný pacient.
ČO JE TO SPOKOJNOSŤ A ČO VŠETKO
SA PODIEĽA NA POCITE SPOKOJNOSTI HOSPITALIZOVANÝCH A LIEČENÝCH PACIENTOV?
Nemocnica riadi veľmi zložitý komplex
odborných činností a procesov slúžiacich
na diagnostiku chorôb, následné stanovenie správnej liečby a liečenie na lôžku
u stavov vyžadujúcich hospitalizáciu. Na
liečení sa podieľa celý rad lekárov, sestier,
ošetrovateľov, a ďalší zdravotnícky a nezdravotnícky personál, ktorý sa osobne
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dostáva do kontaktu s pacientom a jeho
príbuznými. Tieto mnohopočetné a kvalitatívne rozdielne kontakty výrazne formujú pocity pacienta, ktorý je pod výrazným
psychickým tlakom a stresom, ktorý je
vyvolaný strachom o svoje zdravie. Chorý
človek vníma všetko citlivejšie a je kritickejší pri hodnotení všetkého, s čím príde
do styku počas svojej liečby. Preto je našou
úlohou poskytovať vysokokvalitné služby,
napĺňajúce očakávania našich pacientov. Čím viac sa nám darí napĺňať tieto
očakávania, tým máme viac spokojných
pacientov, ktorí nás opätovne vyhľadajú
pri ďalších ťažkostiach, odporučia naše
služby svojim príbuzným a známym, alebo sa podelia so svojimi skúsenosťami na
sociálnych sieťach.

Každá správne
manažovaná
nemocnica monitoruje
spokojnosť pacientov
liečených vo svojom
zariadení.
SPOKOJNOSŤ NAŠICH PACIENTOV
PRAVIDELNE MONITORUJEME A VYHODNOCUJEME
Každá správne manažovaná nemocnica
monitoruje spokojnosť pacientov liečených vo svojom zariadení. Zisťovanie
spokojnosti pacienta v našej nemocnici prebieha v dvoch formách. Prvou je
aktívne zisťovanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti formou dotazníkov
a osobných pohovorov. Takto získavame
podnety na zlepšovanie, na preventívne a nápravné opatrenia. Pacienti majú
možnosť hodnotiť jednotlivé rozhodujúce
procesy uvedené v dotazníku alebo pripojiť svoj osobný názor, pochváliť za kvalitne
poskytnuté služby, vytknúť pochybenia,
uviesť podnety na nápravu, alebo vyjadriť svoj názor na ošetrujúci a obsluhujúci
personál. Druhou formou je aktivita samotných pacientov a to formou ústneho
alebo písomného podania na príslušnom
oddelení nemocnice, kde sa vyjadrujú

k úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Spokojní pacienti sa tiež vyjadrujú
písomne, formou zápisu do knihy pochvál
alebo ďakovným listom. V prípade nespokojnosti pacienti zasielajú sťažnosti na
príslušné oddelenie nemocnice, na Úrad
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
alebo priamo zriaďovateľovi zariadenia.
Vo FNsP F. D. Roosevelta považujeme
sledovanie spokojnosti našich pacientov
za dôležité. V roku 2006 bolo zriadené
oddelenie kvality, ktoré celý proces sledovania, hodnotenia a kontroly systematicky
monitoruje a podáva vedeniu nemocnice
pravidelné správy o aktuálnom stave spokojnosti s poskytovanými službami. V roku
2008 nemocnica zaviedla a aplikovala
systém manažérstva kvality podľa normy
STN EN ISO 9001. Táto norma kladie veľký
dôraz práve na oblasť spokojnosti pacientov. Túto činnosť sme deklarovali aj v prijatej „Politike kvality“, ktorá je základným
a záväzným dokumentom definujúcim
rozhodujúce zásady celej nemocnice.
V roku 2008 bolo rozhodnuté sledovať
spokojnosť pacientov metodikou anketového lístka. Otázky v anketovom lístku
sú používané aj pri hodnotení prieskumu
realizovaného zdravotnými poisťovňami.
Potreba vyplynula z požiadavky poskytovať relevantné informácie pre riadiaci
orgán a pre porovnanie výsledkov s výsledkami, ktoré realizovali iné organizácie
v nemocnici (napr. zdravotné poisťovne).
V roku 2009 sme po prvýkrát realizovali
aj prieskum spokojnosti ambulantného
pacienta, za účelom získania informácií
o aktuálnych požiadavkách našich klientov
v rámci zdravotnej starostlivosti poskytovanej v ambulantných zložkách našej
nemocnice, ako aj za účelom zhodnotenia
naplnenia cieľov nemocnice. Manažment
nemocnice v roku 2009 realizoval aj pilotnú anketu na prieskum spokojnosti
zamestnancov. Prieskum spokojnosti s poskytovanými službami po prvýkrát realizovala aj nemocničná lekáreň a spokojnosť
s poskytovanými službami realizovalo aj
oddelenie klinickej mikrobiológie, ktoré
sledovalo spokojnosť jednotlivých oddelení s poskytovanými službami.

HODNOTIA PROSTREDNÍCTVOM ANKETOVÝCH LÍSTKOV
Anketové lístky sú koncipované tak, aby
mali pacienti možnosť vyjadriť vlastný
názor, prípadné pripomienky a podnety.
Pacient si pri vyplňovaní vyberá zo škály 1
až 5, kde 1 je najlepšie a 5 najhoršie. Vypĺňanie anketových lístkov je anonymné.
V prípade otázok, sú inštruované sestry
na zabezpečenie pomoci a poskytnutia
informácií ohľadne vypĺňania.
Na zber vyplnených anketových lístkov sú
na každom oddelení/klinike umiestnené
viditeľne označené schránky. Vyplnené
anketové lístky vyhodnocuje a zverejňuje
oddelenie kvality. Prostredníctvom anketových lístkov sa sleduje spokojnosť v oblastiach uvedených v Tabuľke č. 1.

Výsledky sú zasielané jednotlivým pracoviskám a sú zverejňované na nástenke
oddelenia kvality vo vestibule polikliniky.
Takto sú prístupné zamestnancom, pacientom aj laickej verejnosti. Sumarizované
pripomienky z anketových lístkov zasiela
oddelenie kvality riaditeľovi FNsP FDR BB
a manažmentu nemocnice. Pri zistených
nezhodách, sťažnostiach, je za prijatie
opatrenia na nápravu zodpovedný prednosta kliniky alebo primár oddelenia.
PACIENTI SÚ SO ZDRAVOTNOU
STAROSTLIVOSŤOU SPOKOJNÍ,
VÝHRADY MAJÚ SKÔR KU
KOMFORTU A SLUŽBÁM
Aby sme aj prakticky ukázali ako celý
systém sledovania a hodnotenia v praxi
funguje, uvádzame niekoľko reálne zistených skutočností za rok 2014, ktorý máme
kompletne vyhodnotený. Celoročná analýza ukázala, že najviac pripomienok bolo
k ubytovacím či stravovacím službám, no
len minimálne k poskytovanej zdravotnej
starostlivosti. Pacienti hodnotili formou
anketových lístkov poskytovanú zdravotnú
starostlivosť, správanie personálu, kvalitu
informácii, ako aj stravovacie služby, ubytovanie či upratovanie. Za rok 2014 z celkového počtu 31 436 hospitalizovaných
pacientov anketové lístky vyplnilo 9 752,
čo predstavuje 31,02-percentnú návrat-

Ť PACIENTA
nosť. Na odovzdaných lístkoch svoju spokojnosť, či nespokojnosť, vyjadrili pacienti
slovne v 918 pripomienkach. Pacienti najviac kritizovali stravu (323 pripomienok),
nespokojnosť vyjadrili najmä so servisom
a transportom jedla. Výhrady mali
aj ku kvalite ubytovania
(185 pripomienok) a ich
pripomienky sa týkali
postelí, matracov,
klimatizácie, sociálnych zariadení
a vybavenosti izieb.
Nespokojnosť so správaním, konaním lekárov
a ostatného personálu v ankete
vyjadrilo 34 pacientov. Okrem týchto
pripomienok bolo rôznou formou na oddelenie kontroly a sťažností predložených
29 sťažností, avšak len štyri z nich sa týkali
nespokojnosti so zdravotnou starostlivosťou. Manažment nemocnice pristupuje
k podaným sťažnostiam a výsledkom
ankety s plnou vážnosťou a našou snahou
teraz aj v budúcnosti je dosahovať spokojnosť u každého nášho pacienta. Pacienti
však neboli len kritickí, ale aj ďakovali.
Na anketových lístkoch napísali spolu 698
pozitívnych hodnotení na adresu kolektívov jednotlivých oddelení, lekárov, sestier
a ostatného personálu.
Osobitne na adresu vedenia nemocnice
bolo doručených 54 ďakovných listov,

v ktorých pacienti poďakovali za príkladnú starostlivosť. Pri počte 31 436 ukončených hospitalizácií a približne 400.000
ambulantne vyšetrených pacientov v sledovanom období, bol pomer negatívnych
ohlasov na poskytnutú zdravotnú
starostlivosť a služby s tým
spojené nízky. Tým, že
používame štandardizovanú metodiku počas niekoľkých rokov,
môžeme vyhodnotiť
aj trend vývoja spokojnosti pacientov v jednotlivých sledovaných kategóriách. Ako príklad uvádzame
trend zlepšovania koeficientu spokojnosti
v ošetrovateľskom procese v priloženej
Tabuľke č. 2 v hospitalizačnom procese Tabuľka č. 3 a trend vývoja spokojnosti za poskytované služby v Tabuľke č. 4. Analýzou
všetkých pripomienok a sťažností môžeme
s uspokojením konštatovať, že nemocnica
si plní svoju funkciu poskytovania zdravotnej starostlivosti na vysokej úrovni.
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Tabuľka č. 1 Hodnotiace kritériá na anketovom lístku
ZAMERANIE OTÁZOK
Poskytovaná lekárska starostlivosť
spokojnosť so správaním lekárov
spokojnosť s informáciami o vyšetreniach a chorobe zo strany ošetrujúceho lekára
spokojnosť so starostlivosťou lekárov
spokojnosť s informáciami od ošetrujúceho lekára a ďalšom postupe pri domácej liečbe
spokojnosť so zlepšením zdravotného stavu pri prepustení z nemocnice
Ošetrovateľská starostlivosť
spokojnosť so správaním sestier
spokojnosť so starostlivosťou sestier
spokojnosť s informáciami od sestier
Ostatné poskytované služby
spokojnosť s kvalitou stravy
spokojnosť s kvalitou ubytovania
spokojnosť s kvalitou upratovania
spokojnosť s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou
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Tabuľka č. 2 Koeficient spokojnosti za ošetrovateľský proces v rokoch 2012 – 2014
Ošetrovateľský proces - spokojnosť
rok 2012 rok 2013 rok 2014
spokojnosť so správaním sestier
1,16
1,15
1,1
spokojnosť so starostlivosťou sestier
1,15
1,14
1,09
spokojnosť s informáciami od sestier o ďal- 1,19
1,18
1,13
šom postupe pri domácej liečbe
PRIEMERNÁ HODNOTA
1,17
1,16
1,11

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 3 Koeficient spokojnosti za hospitalizačný proces v rokoch 2012 – 2014
Hospitalizačný proces - spokojnosť
rok 2012 rok 2013 rok 2014
spokojnosť so správaním lekárov
1,15
1,13
1,11
spokojnosť s informáciami o vyšetreniach 1,25
1,23
1,19
a chorobe zo strany ošetrujúceho lekára
spokojnosť so starostlivosťou lekárov
1,16
1,15
1,12
spokojnosť s informáciami od ošetrujúceho 1,21
1,19
1,16
lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe
spokojnosť so zlepšením zdravotného stavu 1,32
1,31
1,27
pri prepustení z nemocnice
PRIEMERNÁ HODNOTA
1,22
1,20
1,17
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 4 Koeficient spokojnosti s poskytovanými službami v rokoch 2012 – 2014
Spokojnosť s poskytovanými službami
rok 2012 rok 2013 rok 2014
spokojnosť s poskytnutou zdravotnou sta- 1,19
1,19
1,14
rostlivosťou
spokojnosť s kvalitou ubytovania
1,73
1,72
1,64
spokojnosť s kvalitou stravy
1,85
1,94
1,92
spokojnosť s kvalitou upratovania
1,29
1,30
1,25
PRIEMERNÁ HODNOTA
1,52
1,54
1,49
Zdroj: vlastné spracovanie

Abstract
Our mission as a health care organisation is to meet all expectations of our patients
and to reach the highest possible patient satisfaction. Patient satisfaction in an
important and commonly used indicator for measuring the quality in health
care. Patient satisfaction affects clinical outcomes, patient retention, and medical
malpractice claims. It affects the timely, efficient, and patient-centered delivery of
quality health care. Patient satisfaction is thus a proxy but a very effective indicator
to measure the success of doctors and hospitals. In 2006 the Department of Quality
was established in our hospital and thus quality management principles were
introduced to our daily tasks. In 2008 the F. D. Roosevelt Hospital became ISO 9001
certified health care organisation. Since then the agenda of patient satisfaction
is systematicly evaluated in three main groups. First group is the set of indicators
measuring the performance of doctors, second group of indicators is measuring the
nursing performance and the third group is evaluating our support services. Results
are reported on monthly basis to the middle management and analyzed by top
management every six month.

Zdroj: Vestník Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 21. 5. 2009, ročník 57.
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NÁZOR
AKO TO VIDÍM JA

MALÁ ÚVAHA
O VEĽKOM POSLANÍ

Každý začiatok je ťažký – obligátna vec
aj veta – aj začať písať napríklad ten
to článok aj začať pracovať napríklad
v nemocnici.
Nie každému sa dostane tej radosti, že
zamestnanie mu je záľubou alebo pri
najmenšom mu prináša potešenie či
zadosťučinenie alebo obyčajnú radosť,
naplnenie.
Ako sme na tom my sestry? Nakoľko
sme spokojné, nakoľko nám naše po
volanie prináša to očakávané a nakoľko
sa cítime vážené okolím? Je to len občas
pri slávnostných príležitostiach – je to
len občas v krízových situáciách, kedy
skutočne každý – pacient, či lekár, či
sám minister povie, že „bez vás to sest
rička nejde?“
Niektoré z nás (sestry-bratov nevyní
majúc) sme sa v tejto práci našli, den
ne si v nej plávame ako ryby vo vode,
sem-tam nás vyruší nespokojný pacient
alebo lekár, no vyriešime, vysvetlíme čo
treba a plávame pokojne ďalej, lebo je
to naša práca.
Niektorým z nás vzala pohodu a pote
šenie z práce papierová doktrína ošet
rovateľského procesu a iné presne zado
kumentované protokoly, manažmenty,
hodnotiace škály a podobne.
Iné sme už unavené z denného stereo
typu a rutiny štandardných postupov,
dávno prečítaných reakcií kolegýň,
lekárov, pacientov, no na zmeny radi
kálneho charakteru chirurgického rezu
už nemáme dosť síl alebo ešte nemáme
dosť odvahy? A tak potichu alebo aj na
hlas reptáme či trpíme.
Najmenej rozčarované sme tie, ktoré
do práce iba chodíme – z mesiaca na
mesiac skontrolujeme výplatnú pásku
niečo k tomu prehodíme a ideme – síce
nespokojne – ale ďalej.
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Čo nám chýba? Čo nás frustruje? Na
prvom mieste, žiaľ, rezonuje ideológia
dnešnej doby – peniaze. Verím tomu,
že len sčasti. Áno – finančné nedocene
nie a dlhodobý chaos spôsobilo prijatie
a potom zákaz rozporuplného zákona
o odmeňovaní SaPA, keď matkám vy
ňali roky ich materských povinností,
aby vychovali pre túto spoločnosť novú
generáciu, a najnovšie prijatie ďalšieho
nevyhovujúceho zákona o odmeňovaní
zdravotníckych pracovníkov.
Nesťažujeme sa, ponúkli nám aj nové
možnosti vzdelávania, niektoré sme ich
využili hneď a naplno, niektoré neskôr.
No škoda, že poznatky nevieme spraco
vať a prispôsobiť ich našim pomerom
a potrebám. Veď skutočne, niektoré
teórie majú použiteľný základ a logiku
– len ich treba rozlúskať. Chce to zamy
slieť sa aj nad organizáciou práce, kom
petenciami, diferenciáciou jednotlivých

A chceli by sme aj krajšie a modernejšie
pracovné prostredie a širšie možnosti
na regeneráciu, relax, mimopracovné
aktivity. A chceme aj morálne uznanie
a nie seriál o Ružovej záhrade, aj keď
vieme, že morálny kredit si udržiavame
v prvom rade my samé.
Vieme, že tempo je rýchle a latka vy
soko, no skúsme sa vrátiť k podstate
nášho povolania. Vždy keď prídeme
do práce sme službukonajúce sestry.
Sme v službe. Čo to je – byť v službe?
Je to hodnota – pomáhať iným, konať
v prospech iného. Skúsme si z každej
služby aj nepriaznivej, vybrať to dob
ré, to, čím sme pomohli, koľkým sme
pomohli, hoci len svojou prítomnosťou.
Služba druhému nám otvorí naše ruky,
srdcia, naše mysle. Posunie nás ako člo
veka ďalej. Nie je to len o práci, o povo
laní, skôr o poslaní.
Prajem nám všetkým, aby sme cez po
moc iným pomáhali aj samé sebe.

pracovných činností. Neplytváme niek
toré zbytočne energiou na to, ako nie
miesto toho ako čo najjednoduchšie?
Čo ďalšie ešte vnímame? Vlastnú Mgr. Ingrid Krišteková,
vágnosť, nezáujem, ľahostajnosť k sta vedúca sestra Oddelenia úrazovej
vovskej povinnosti a hrdosti na naše chirurgie - traumatológie
povolanie. Sledujeme novú generáciu
s deficitom praktických zručností a ešte
hlbším nezáujmom naučiť sa.
Služba
No na druhej strane ak sa
druhému nám
nájdu prácechtivé, chýba
otvorí naše ruky,
srdcia, naše mysle.
zase ochota, trpezlivosť,
Posunie nás ako
alebo kompetencia z na
človeka ďalej.
šej strany novú generáciu
vychovávať.
A my ešte stále nevidíme že náš
potenciál pomaly ubúda a s ním aj
záujem o nové, o iné, o zmeny o chuť
získať, vydobyť, dosiahnuť niečo nové.
Vnímame, že nám chýba nový „drive“
a potenciál, ktorý by obhajoval, pre
sadzoval nové, iné, lepšie.

UDIALO SA
NOVORODENCOM Z DAROV
DOPLNILI VYBAVENIE
Oddelenie neonatológie a JIRS v priebehu roka získalo vďaka darom špičkové vybavenie. Automobilka Hyundai
venovala v januári štyri špeciálne
dizajnované novorodenecké vozíky
s logom výrobcu. V júli si zástupcovia
nemocnice prevzali od spoločnosti Lidl
dva inkubátory, ktoré reťazec venoval
v rámci projektu „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“. A do tretice Nadácia
Križovatka darovala ďalšie dva monitory dychu, ktoré sú účinným prostriedkom monitorovania porúch dýchania u
novorodencov a pomáhajú v prevencii
Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

JEDINÉ HEMOFILICKÉ LIEČEBNÉ CENTRUM V SR S EURÓPSKYM CERTIFIKÁTOM
Hematologické oddelenie ako jediné Cieľom uvedených európskych hemofina Slovensku získalo prestížny certifi- lických inštitúcií je vytvorenie európkát Hemofilického liečebného centra, skej siete centier starostlivosti o paciktoré mu udelila Európska asociácia entov s hemofíliou a inými vrodenými
pre hemofíliu a Európske hemofilické krvácavými poruchami.
konzorcium.

MÁME TOP LEKÁROV NA SLOVENSKU
V prestížnej ankete TOP lekári na Slovensku
IV organizovanej Zdravotníckymi a Hospodárskymi novinami, sa na víťazných pozíciách umiestnili aj traja odborníci z FNsP
F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Najlepšie
umiestnenie získal MUDr. Július Janek, ktorý sa v kategórii cievna chirurgia umiestnil
na prvom mieste. Na druhom mieste sa
umiestnil traumatológ MUDr. Radomír Gajdoš, a v kategórii genetika obsadila tretie
miesto MUDr. Dana Kantarská, MBA.

PACIENTI S NELÁTKOVÝMI ZÁVISLOSŤAMI NÁJDU POMOC VO FNSP FDR
Oddelenie psychiatrie v apríli tohto roku otvorilo 10 lôžok určených pre liečbu pacientov
s nelátkovými závislosťami ako sú patologické hráčstvo, stávkovanie či telefonovanie.
Liečba nelátkových závislostí má vo FNsP FDR
dvadsať ročnú tradíciu. Otvorenie pracoviska
po niekoľkoročnej prestávke sa stretlo u pa
cientskej verejnosti s pozitívnym ohlasom.

FNSP F. D. ROOSEVELTA JE OTVORENÁ NEMOCNICA
Banskobystrická nemocnica ako prvá parentnosť vo všetkých segmentoch.
spomedzi všetkých nemocníc v zria- Nemocnica priebežne zverejňuje na
ďovateľskej pôsobnosti MZ SR vstúpila webovej stránke ekonomické údaje,
v apríli 2015 do pilotného projektu ktoré informujú verejnosť o jej hospo„Otvorená nemocnica“. V rezorte zdra- dárení. Prijatím etického kódexu zavotníctva ide o nový prístup, nové mestnanca stanovila nemocnica prinsmerovanie a napĺňanie nových cieľov, cípy spolupráce, vzájomného rešpektu,
ktorých základným pilierom je trans- správania sa a konania zamestnancov

NOVÁ CESTA V AREÁLI
Jednou z najvýznamnejších investícii
roku 2015 bola rekonštrukcia vnútro
areálovej komunikácie a priľahlých
parkovacích plôch, ktoré boli dlhodobo
v havarijnom stave. Nová vozovka zabezpečí v areáli bezpečnejšiu a plynulejšiu premávku.

voči pacientom/klientom nemocnice,
ich príbuzným, spolupracovníkom, verejnosti a všetkým partnerom. V reakcii
na intenzívnu spoločenskú diskusiu
týkajúcu sa prijímania nelegálnych
platieb lekármi zaviedlo vedenie nemocnice na vybraných oddeleniach
službu výberu lekára - operatéra.

DETI ZAMESTNACOV NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ
Príchod Mikuláša pre deti svojich troch do desať rokov zaspievali žiaci
zamestnancov po prvý raz zorgani- zo ZUŠ Róberta Tatára. Mikuláš spolu
zovalo vedenie spolu s odborovými s anjelom a čertom odmenili všetky
organizáciami. 7. decembra 2015 viac deti darčekmi a potom si spolu s nimi
ako šesťdesiatim deťom vo veku od zatancovali na diskotéke.
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www.fnspfdr.sk

Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici
Podporte našu činnosť: Tatra banka, a.s, 2924884239/1100.
Ďakujeme!

