Tlačová správa SLK k situácii vo FN Žilina
Slovenská lekárska komora s obavami sleduje vývoj situácie vo Fakultnej nemocnice Žilina.
Organizačné a personálne rozhodnutia reprezentované jej riaditeľom MUDr. Volákom
významne ovplyvnia odbornosť, kvalitu a rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Predovšetkým sa jedná o rozhodnutia, ktorých výsledkom je zlučovanie oddelení rôznych
špecializácií, snaha zaviesť prácu lekárov na zmeny pri nedostatočnom množstve personálu,
či rozhodnutia ktorých výsledkom je drastická redukcia počtu lekárov na niektorých
oddeleniach.
Tieto opatrenia boli vykonané bez predchádzajúcej profesionálnej
analýzy, výsledkom čoho je ohrozenie zdravia a životov pacientov a zníženie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti v regióne.
Šokujúce a neakceptovateľné je však počínanie riaditeľa FN Žilina v oblasti komunikácie so
zástupcami lekárskych odborov v nemocnici. Jeho podnet na prepustenie predsedu
lekárskych odborov v nemocnici a podpredsedu LOZ pre údajnú nadbytočnosť je výsmechom
demokracii a posúva kultúru riadenia nemocnice o niekoľko desaťročí späť do
prednovembrového obdobia roku 1989, do čias diktatúry. Konanie, ktoré útočí na nezávislosť
lekárskych odborov, je spoločensky absolútne neprijateľné a odsúdeniahodné!
Slovenská lekárska komora, stojí za svojimi kolegami- lekármi, ktorých jediným poslaním
a ambíciou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti s primeranými pracovnými
podmienkami. Žiada rešpektovať zákony o ochrane odborových funkcionárov, ktorých
dodržiavanie je samozrejmé pre každú demokratickú spoločnosť.
Slovenská lekárska komora v súvislosti s organizačnými a personálnymi zásahmi riaditeľa FN
Žilina, vyslovuje vážne obavy o udržanie výkonnosti a kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti nemocnice. Ostáva len dúfať, že vykonané kroky nie sú začiatkom plánovaného
útlmu nemocnice v Žiline v záujme uvoľniť miesto iným poskytovateľom.
Záverom SLK, vzhľadom na posledné kroky vedenia žilinskej nemocnice, vyjadruje veľké
obavy nad ďalším zabezpečením krehkej rovnováhy sociálneho zmieru v spomínanej Žilinskej
nemocnice. Preto, za účelom stabilizácie vzťahov, vyzýva riaditeľa nemocnice, MUDr. Voláka
k urýchlenej revízii jeho posledných krokov.
Len revízia týchto krokov môže viesť k nastoleniu pokoja a rozvoja všetkých zdravotných
činností a tým rozvoja Fakultnej nemocnice ako komplexu v prospech pacientov, ktorí to
právom očakávajú.
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