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Vážené kolegyne a kolegovia, 
milé priateľky a priatelia!

V roku 2016 sa nám podarilo pripraviť len 2 čísla nášho časopisu. 
Určite je to aj preto, že prestali prispievať algeziológovia a odmlčali sa aj 
kolegovia z Moravy a z Čiech. Renovovali sme redakčnú radu časopisu 
tak, aby odrážala súčasné pomery v Slovenskej spoločnosti paliatívnej 
medicíny SLS. 

27. mája 2017 sa bude konať 2. konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej me-
dicíny, tentokrát ešte opäť v Bratislave. Zatiaľ nevieme, kde presne. 

Pre odbor Paliatívna medicína na Slovenskej zdravotníckej univerzite sme podali na 
Ministerstvo zdravotníctva SR kompletný reakreditačný spis. Čakáme na rozhodnutie, či budeme 
môcť ďalších 5 rokov vykonávať výučbu a špecializačné skúšky z paliatívnej medicíny. Súčasťou 
vzdelávacích aktivít budú tematické dni, vždy v piatok v novembri a v marci školského 
roku, ktoré budú oboznamovať záujemcov o paliatívnu medicínu v rámci svojho odboru bez 
toho, aby museli mať atestáciu. Najbližšie bude 4 krát 6 hodín prednášok a diskusií o jednotlivých 
problémoch pacientov v paliatívnej starostlivosti 3., 10., 17. a 24. marca 2017. Prednášať bude 
Andrea Škripeková, Jana Hoozová, Patrícia Dobríková a ja. 

Aj v roku 2017 plánujeme vydať 2 čísla nášho časopisu v internetovej podobe, pretože 
na vydávanie tlačených čísel nemáme zatiaľ finančnú podporu. Naše články sa však objavujú 
aj v časopise Onkológia vydavateľstva Solen, takže paliatívna medicína si hľadá cestičky, ako 
sa priblížiť onkológom.

Uvedomujem si, že kvantitatívny rozvoj paliatívnej medicíny na Slovensku čaká aj na návrat 
strednej generácie lekárov z cudziny, kam odišli za lepšími existenčnými podmienkami. Ich návrat 
však bude podmienený zlepšením financovania zdravotníctva a zdravotníkov na Slovensku.

Budeme sa domáhať spravodlivého financovania našej práce, najmä hospicov a od-
delení paliatívnej medicíny tak, aby sa cítili a boli rovnoprávne s ostatnými zdravotníckymi 
zariadeniami a oddeleniami v nemocniciach. Žiadna poisťovňa zatiaľ nefinancuje prácu ambu-
lancie paliatívnej medicíny a podobne negatívne sa správajú poisťovne aj k financovaniu práce 
mobilného hospicu. Zavádzajúce je ich tvrdenie, že je 7 dní v týždni dostupná činnosť agentúr 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti na celom Slovensku a že mobilný hospic je len špecializo-
vaná forma ADOS. Mobilný hospic nie je len ošetrovateľská agentúra, ale aj návštevná 
služba lekára, ktorý spolu so sestrou musí komunikovať s pacientom a s jeho blízkymi tak, aby 
sa naplánovala ďalšia starostlivosť až do smrti pacienta.

Prajem všetkým čitateľkám a čitateľom nášho časopisu všetko najlepšie v novom roku 2017. 

Srdečne, 
Kristina Križanová


