Nemocnica Alexandra Wintera, nezisková organizácia
Winterova 66, 921 63 Piešťany
tel. 033/7955 300, fax: 033/7955335,
www.nemocnicapiestany.sk, e-mail: badurova@naw.sk

J

IČO: 360 84 221, DIČ: 2021704685
Vybavuje:
Baďurová Mária, sekretariát riaditeľa tel.:033/7955300

Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta
Nám. SNP č.3
921 45 Piešťany

Piešťany, dňa 26.05.2021
Zn. 24/2021 – sekr.
Vec: Odpoveď na Váš list zo dňa 26.5.2021

Vážený pán primátor,
dňa 26.5.2021 bol na sekretariát riaditeľa doručený Vás list, v ktorom reagujete na avizované
zrušenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Nakoľko tento list bol zverejnený aj na sociálnych
sieťach ako otvorený list primátora adresovaný riaditeľovi NAW n. o. je mojou povinnosťou
reagovať na uvedené informácie a objasniť niektoré skutočnosti.
Som veľmi rád, že píšete otvorený list mne a vedeniu nemocnice. Dúfam, že Vám naozaj ide
o zdravie občanov tohto mesta, nakoľko naše zdravotnícke zariadenie v poslednej dobe vyhľadávajú
pacienti z celého Slovenska, A keďže Vám ide o občanov, ako píšete, tak najbližší list by mal
začínať poďakovaním personálu. Pretože aj oni sú občanmi mesta Piešťany. Práve oni boli počas
pandémie v práci v prvej línii a starali sa o pacientov na úkor svojho zdravia, pričom ochorelo 164
zamestnancov na Covid -19, čo je 48 percent zdravotníckeho personálu.
Každý deň sme riešili ako poskytovať zdravotnú starostlivosť, pričom z Vašej strany a zo strany
vedenia mesta Piešťany neprišla žiadna pomoc, ani podpora, ani len poďakovanie.
Počas uplynulého obdobia som Vás opakovane navštívil na Mestskom úrade v snahe zintenzívniť
vzájomnú spoluprácu, žiaľ, moje očakávania sa nenaplnili. Neprijali ste ani pozvanie na otvorenie
nového Urgentného príjmu. Vaša ignorácia a laxný prístup ku dianiu v nemocnici, či už ku riešeniu
problémov alebo podpore pri dosiahnutí úspechov je zarážajúca. Pýtate sa aké boli kroky vedenia
nemocnice ku záchrane Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Pán primátor, neklamte prosím
verejnosť. Deň pred Vašim napísaním otvoreného listu sme spolu hovorili a vysvetlil som Vám, ako
sa veci majú. Keby som Vám túto skutočnosť neoznámil, ani by ste nevedeli, že sa vo Vašom meste
niečo deje. Vysvetlil som Vám ako laikovi, že pokiaľ rodičkám nebudeme vedieť poskytnúť
adekvátnu kvalitnú zdravotnú starostlivosť tak, ako nám to káže zákon, teda starostlivosť o matku aj
o novorodenca v plnom rozsahu, čo bolo reálne ohrozené, pôrody budú v našej nemocnici
pozastavené. V danom telefonáte sme sa dohodli, že sa na druhý deň skontaktujeme, nakoľko som
Vás oboznámil aj s tým, že situáciu sa snažíme vyriešiť a podnikáme všetky možné kroky k
udržaniu chodu pôrodnice. Vysvetlil som Vám, že som osobne absolvoval mnoho rokovaní
s ostatnými nemocnicami od Považskej Bystrice až po Bratislavu. Mal som niekoľko stretnutí
s našimi lekármi a primármi oddelení a veľmi ma mrzí, že ste všetky tieto snahy o zachovanie chodu
nemocnice zmazali jedným PR článkom na ktorom si naháňate hlasy.

Ja sa pýtam, kde ste boli doteraz Vy? Personálne problémy avizujeme už niekoľko rokov. Možno,
že keby ste namiesto populistických rečí a zbierania hlasov ku ďalším voľbám konečne naozaj
navštívili našu – a aj Vašu nemocnicu, možno by ste si všimli že Vaše vyjadrenia o znižujúcej sa
kvalite a portfóliu výkonov sú zavádzajúce. Na viacerých oddeleniach došlo ku rekonštrukcii
priestorov, bolo zakúpené nové vybavenie na všetky operačné sály, ako ortopedické, tak
gynekologické aj chirurgické, taktiež poliklinika prechádza rekonštrukciou po prvý krát od svojho
otvorenia. Tak prosím zakladajte svoje vyjadrenia na relevantných a overených informáciách. Vy
ste sa v nemocnici a v poliklinike ani neboli pozrieť, hodnotiť medicínsku úroveň poskytovanej
zdravotnej starostlivosti Vám nenáleží, preto Vaše vyjadrenia považujem za silno populistické,
ktoré Vám majú nahnať hlasy voličov.
Je kladený veľký dôraz na zamestnancov, aby všetky oddelenia poskytovali adekvátnu zdravotnú
starostlivosť, vzdelávali sa a rozširovali portfólio svojej pôsobnosti a riadili sa najnovšími
poznatkami a odporúčaniami. Som si vedomý toho, že niektoré zmeny sa nestretli s pochopením
niektorých zamestnancov, ale medicína postupuje míľovými krokmi dopredu, a my musíme držať
krok.
Bol by som veľmi rád, keby ste nemocnicu navštívili aj osobne, ako primátor mesta. V čase
pandémie, keď ste využili Vy a Vaši členovia vedenia mesta promptné pretestovanie, vtedy sa
zdalo, že snáď záujem mesta o nemocnicu bude v budúcnosti lepší. Alebo je to len vtedy, keď
potrebujete služby jej personálu? Pretože aj oni sú obyvatelia mesta za ktorých teraz kvázi bojujete.
Príďte sa pozrieť, čo všetko sme museli podstúpiť, aké stavebné úpravy, koľko personálu bolo
vyčleneného pre pacientov počas pandémie. Veď sám vo svojom liste apelujete a ohrádzate sa
vysokým priemerným vekom obyvateľstva. Presne preto mala naša nemocnica vyčlenených
percentuálne najviac nemocničných lôžok pre COVIDpozit pacientov v rámci okolitých nemocníc.
My sme na týchto obyvateľov mysleli. A boli sme pripravení. Poskytovali sme plnohodnotnú
zdravotnú starostlivosť.
Budem veľmi rád, keď prídete Vy osobne a nielen mestskí policajti, ktorí sú denne pred nemocnicou
a rozdávajú pokuty pacientom aj zamestnancom. V čase prechodu na platené parkovanie som pre
našich pacientov – vašich voličov - vybojoval aspoň pár miesť pre ZŤP. A ak si dobre pamätáte,
boli to veľmi ťažké rokovania, nakoľko ste nechceli ustúpiť.
Ďalšou kapitolou je pomoc zo strany mesta aj pre kúpeľných hostí, tých, ktorí nestratili záujem
o mesto Piešťany. Čo ich čaká? Plné hotely a plné parky? Nie. To je minulosť. Tak ako Vy vo
svojich vyjadreniach hovoríte, že nemocnica upadá, ja vidím spustnuté hotely a prázdne kúpeľné
domy. V podstatne jediná budova v meste, ktorá je opravená, je naša nemocnica. A to teda nie je
zásluhou mesta.
Našťastie, veľmi dobrá spolupráca je s niektorými samosprávami nášho okresu, čo nám umožnilo
vyriešiť aj havarijné situácie s nákupom mnohých život zachraňujúcich prístrojov. Pre objektívne
informovanie širokej verejnosti musím uviesť, že napr. v roku 2019 v rámci dotácii pre oblasť
zdravotníctva neboli pre nemocnicu schválené žiadne finančné prostriedky. Stretol som sa
s bývalým a aj s Vašim vedením mesta, kde sme Vás žiadali o dotáciu na detský anesteziologický
prístroj. Aký bol Váš postoj, pán primátor? T.č. sme žiadali o príspevok na nákup prístroja, ktorý
mal slúžiť pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a pre pacientov v rekonvalescencii po
prekonaní COVIDu. V oboch prípadoch sme sa žiadnej pomoci nedočkali. Nedočkali sme sa
pomoci pre občanov nášho a Vášho mesta.
Vážený pán primátor, taktiež by ste si mali uvedomiť, že personálne problémy tu boli už aj pred
COVIDom, a riešili sme ich nielen my, ale aj všetky nemocnice na Slovensku. V niektorých
krajských nemocniciach doposiaľ neotvorili Interné oddelenia, okolité nemocnice ešte neobnovili
plánované výkony pre personálne problémy na OAIM oddeleniach. Popri tom je ale naša nemocnica
jednou z mála, ktorá už od minulého týždňa operuje plánované výkony na všetkých operačných
oddeleniach.

K Vášmu vyjadreniu sa o preferovaní ortopedického oddelenia, pán primátor, môžem znova len
apelovať na to, aby ste sa vyjadrovali exaktne a mali overené informácie. Keď bolo potrebné počas
COVIDu poskytnúť priestory na reprofilizované lôžka, celé oddelenie ortopédie bolo uzatvorené
a poskytnuté pre týchto pacientov. Keby ste sa zaujímali o obyvateľov a o ich zdravie, tak by ste to
vedeli. Taktiež útoky na ortopedické oddelenie ako také, nie sú len útoky na moju osobu, ale aj na
ostatný personál vrátane lekárov, sestier, sanitárov a ostatného pomocného personálu, lebo na chode
oddelenia sa podieľajú bez rozdielu všetci. Všetky oddelenia majú svojich primárov, rovnaké
podmienky na prácu, a pri každej požiadavke o zlepšenie kvality a úrovne zdravotnej starostlivosti
im bolo vyhovené. Budem rád, keď nielen ortopedické oddelenie bude zavádzať nové operačné
výkony, a zväčšovať portfólio poskytovaných služieb. Ale nech sa pridajú aj ostatné oddelenia
vrátane gynekologického. Majú kúpené nové prístroje, prerobili sme pôrodnícke oddelenie, majú
všetky predpoklady na to, aby zvyšovali kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ale to by
ste sa samozrejme museli naozaj úprimne zaujímať o chod nemocnice, aby ste videli v akých
podmienkach jednotlivé oddelenia pracujú. Nie len kvázi naoko. Veď vy viete ako nemocnica
vyzerala pred niekoľkými rokmi a ako vyzerá teraz. Všetko čo sa v nemocnici za posledné roky
kúpilo a prerobilo išlo výhradne z našich vlastných zdrojov. Mesto Piešťany nikdy počas súčasného
vedenia neposkytlo žiadny finančný príspevok na zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti pre svojich občanov a nikdy sa ani aktívne nezaujímalo o chod nemocnice. Za
posledné roky sa vynovila fasáda nemocnice, máme celé nové krídlo Urgentného príjmu, t.č.
novozrekonštruované RTG pracovisko, Nová lekáreň a ostatné priestory na prízemí. V poliklinike
sa postupne vymieňajú všetky okná, prerába sa ambulantné rehabilitačné pracovisko. Okrem toho
prebiehajú štandardné údržbové práce, ako je maľovanie oddelení a operačných sál. Taktiež sme
promptne reagovali na zavedenie očkovania proti COVID19, kedy sme v mesiaci január zriadili
Vakcinačné centrum v priestoroch polikliniky. Pre Vašu informovanosť uvádzam, že denne sa
preočkuje asi 400 našich – aj Vašich obyvateľov, a to aj napriek zlej dostupnosti pre
nemotorizovaných pacientov vzhľadom na súčasný harmonogram mestskej hromadnej dopravy.
Tu by som Vám chcel poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu pri oprave cestnej komunikácie
v priestorov polikliniky, ktorá bola už niekoľko rokov v havarijnom stave a komplikovala prechod
sanitiek do dialyzačného centra.
Dovoľujeme si ešte podotknúť, že naša výjazdová očkovacia jednotka zaočkovala všetkých klientov
a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v regióne Piešťany.
Vážený pán primátor, chcem Vás uistiť, že vedenie nemocnice vynakladá maximálne úsilie pri
získavaní nového personálu. Už niekoľko rokov inzerujeme na webových portáloch a sociálnych
sieťach jednotlivé chýbajúce profesie. Okrem toho aktívne vyhľadávame lekárov a sestry formou
osobných kontaktov. Zároveň spolupracujeme s personálnymi agentúrami, ktoré nám k dnešnému
dňu sprostredkovali už viacerých nových pracovníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Avšak aj od lekárov zo zahraničia, vyžadujeme rovnakú úroveň medicínskeho vzdelania ako je
štandardom na Slovensku, resp. v Európskej únii. Preto je z môjho pohľadu nemysliteľné dovoliť
v našej nemocnici pracovať lekárom s neschváleným diplomov a obchádzať zákon znižovaním ich
zaradenia na úroveň stážistu / konkrétne prípady Vám dodám na vyžiadanie /. Je nemysliteľné
ohrozovať zdravie pacientov nech sa deje čokoľvek.
Verím, že mesto bude naďalej navštevovať veľa turistov, minimálne tak, ako pred 20 rokmi a dúfam
že nemocnica bude naďalej napredovať aj s Vašou pomocou. Teraz ste sa ukázali ako človek, čo
dokáže riešiť problémy promptne a nahlas, takže sa teším na skoré stretnutie s Vami, aby sme mohli
spoločne a s pomocou mesta vyriešiť aj iné problémy, ktoré by mohli zasiahnuť našich, teda aj
Vašich obyvateľov. Je smutné, že mesto pozná nemocnicu iba vtedy, keď potrebuje s jej pomocou
riešiť vlastné problémy. Tak, ako tomu bolo pri viacerých problémoch v zariadeniach sociálnych
služieb, kedy Vám vedenie nemocnice podalo pomocnú ruku a pomohlo problém potichu vyriešiť
bez zastrašovania verejnosti a ohovárania vedenia mesta.

