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OVEĽA VIAC ĽUDÍ UMIERA DOMA A ZBYTOČNE!
DO NEMOCNÍC A AMBULANCIÍ SA NEDOSTANÚ!
Ľudia nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a umierajú doma. „Žiaľ, za zbytočné úmrtia
môžu Marek Krajčí a Igor Matovič. Kvôli ich neschopnosti a zlyhaniam umierajú ľudia, ktorí
ešte mohli žiť!“, povedal predseda DOBREJ VOĽBY Tomáš Drucker. Neschopnosť vlády v boji
s pandémiou sa prejavuje nielen neustále rastúcou krivkou infikovaných koronavírusom, ale
najnovšie aj rapídne stúpajúcim počtom ľudí, ktorí umierajú mimo zdravotnícke zariadenia.
Minister zdravotníctva fatálne zlyháva v akomkoľvek manažovaní nemocníc, odkladajú sa
plánované operácie a chronicky chorí pacienti sú odkázaní na „telemedicínu“. Biela
medicína prehráva na úkor tzv. červenej – covidovej medicíny, pričom zanedbanie
zdravotnej starostlivosti je najviac viditeľné práve v rastúcom počte úmrtí doma. „Minister
zdravotníctva Marek Krajčí a premiér Igor Matovič fatálne podcenili situáciu. V tejto ťažkej
situácii nebol adekvátne zabezpečený systém liečby ťažkých Covid pacientov. Jednoducho
Covid pacienti nemôžu byť vo všetkých nemocniciach, ale iba v tých, ktoré sú na ich liečbu
určené. Ostatné nemocnice mali ostať dostupné pre tzv. bielu medicínu. Situácia na
Slovensku však taká nie je a covidové sú prakticky všetky nemocnice, pričom tzv. biela
medicína sa ocitla na druhej koľaji. Táto ich neschopnosť má však fatálne následky,“ hovorí
Tomáš Drucker.
V uplynulých mesiacoch sme na Slovensku zaznamenali zvýšený počet úmrtí. Vážnosť situácie
však podčiarkujú aj údaje, ktoré má k dispozícii DOBRÁ VOĽBA. Podľa nich totiž počet úmrtí
mimo zdravotníckych zariadení naďalej rapídne stúpa, v priemere takto na Slovensku zomiera
o tretinu viac ľudí. V niektorých krajoch dokonca počet úmrtí doma, teda mimo
zdravotníckeho zariadenia, v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roku stúpol
o takmer 60%. Prognózy na nasledujúce mesiace pritom nasvedčujú o ďalšom zhoršovaní
situácie. „Kvôli manažérskej neschopnosti ministra zdravotníctva riešiť Covid-19 nemajú mnohí
prístup k zdravotnej starostlivosti. Ak teda premiér trávi svoj čas hľadaním hrobárov, mal by
sa pozrieť do zrkadla a navštíviť ministra zdravotníctva na Kramároch. Práve oni svojimi
neuváženými a absolútne nepremyslenými krokmi pochovali bielu medicínu, čím enormne
sťažili prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti. Nehovoriac o tom, že zo zdravotníckych
zariadení urobili strašiakov s obrovským rizikom nákazy, čo v ľuďoch vyvoláva isté obavy,“
dodal T. Drucker.
DOBRÁ VOĽBA preto vyzýva ministra Krajčího, aby zabezpečil chod nemocníc a urýchlene
zverejnil všetky potrebné štatistiky týkajúce sa úmrtí ľudí na Slovensku (v zdravotníckych
zariadeniach aj mimo nich) a predstavil verejnosti plán na zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti pre všetkých pacientov. „V každej krajine zasiahnutej pandémiou, kde majú
hlavné slovo odborníci, si uvedomujú nevyhnutnosť kontinuity poskytovania tzv. bielej
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medicíny. Bez nej reálne hrozí, že na diagnózy mimo Covidu-19 bude na Slovensku mesačne
umierať omnoho viac pacientov,“ dodal Drucker.
Dnes je jasné, že nielen minister zdravotníctva, ale ani premiér boj s pandémiou nezvláda. Je
preto načase, aby kontrolu v rezorte zdravotníctva zobrali do rúk odborníci. „Zdravotnícky
sektor musí riadiť odborník – človek, ktorý dokáže manažovať ambulantnú aj ústavnú sféru.
Systém v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach je nastavený úplne zle, nikto ho
nekoordinuje, v jednotlivých nemocniciach vládne chaos. Takmer každá z nich je „červená“, čo
spôsobuje nedostatok personálu potrebného aj pre plánované operácie a zákroky. Nehovoriac
o tom, že premiér ich nad rámec ich povinností zaťažuje nezmyselným plošným testovaním.
Takto to ďalej pokračovať nemôže,“ dodal T. Drucker.
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