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Paliatívna medicína 
a liečba bolesti
Ročník 3, 2010, číslo 2, vychádza 3-krát ročne

Vychádza v spolupráci s: 
• Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (www.pain.sk) 
• Českou spoločnosťou paliatívnej medicíny  
  (www.paliativnimedicina.cz).
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé priateľky, milí priatelia!

Na jeseň roku 2010 bude už 21 rokov od zamatovej revolúcie. Naše 
túžby a sny zastarali, mnohé sa nesplnili, niektoré chvalabohu áno. Z tých 
splnených túžob možno menovať najmä trvanie demokracie a z toho vyplý-
vajúcej slobody spojenej so zodpovednosťou. Nesplnené sny nosíme v srdci 
a obnovujeme si ich realizačnú schému podľa dobových možností. 

Mojím snom je vidieť ešte aspoň čiastočnú realizáciu siete pracovísk pa-
liatívnej medicíny a paliatívnej starostlivosti, vypočuť si spolu so skúšobnou 

komisiou vedomosti prvých absolventov špecializačného štúdia paliatívnej medicíny a udeliť 
diplom atestácie zo subšpecializácie paliatívna medicína.

Mojím splneným snom sú lekári, ktorí pochopili, že paliatívna medicína je súčasťou správ-
nej medicínskej praxe a že má čo ponúknuť aj vysokovzdelaným onkológom a ich pacientom. 
Mnohí lekári v mojom veku to nepochopili a stále veria, že paliatívna chemoterapia a paliatív-
na rádioterapia, prípadne akýkoľvek paliatívny chirurgický zákrok sú najväčším dobrom pre 
pacientov. Hoci mnohokrát chorí takto myslené dobro nedožijú pre jeho oddialený efekt alebo 
priamo ním trpia.

Mojou nesplnenou medicínskou túžbou je pretrvávajúci nedostatok času na jednotlivého 
chorého a na jeho rodinu a blízkych, nedostatok sociálnych pracovníkov a sociálnej starostli-
vosti. Nie je s kým zdieľať kontinuálnu starostlivosť v domácom prostredí, pretože praktickí lekári 
a lekárky, až na zriedkavé výnimky, nechodia navštevovať zomierajúcich ľudí v domácnostiach 
a nepýtajú sa v našej ambulancii, čo by ešte mohli pre nich spraviť. Kontinuálna starostlivosť 
v praxi nejestvuje.

V toku večných personálnych zmien na Ministerstvách zdravotníctva a práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky stále nedošlo k zhode, ako platiť ošetrovateľskú a opatrova-
teľskú starostlivosť. Trpia tým hlavne špecializované paliatívne pracoviská – hospice, kde platby 
zdravotníckych poisťovní hlboko podliezajú finančné potreby pre starostlivosť o ťažko chorých 
a zomierajúcich klientov. Žiaden blahosklonne vedený rozhovor ministerských úradníkov s lekármi 
a sestrami – vieme o vašich problémoch, ale zatiaľ nemáme prostriedky na ich riešenie – ani 
úplné mlčanie zdravotných poisťovní nevyvoláva dôveru, že sa snáď tento problém dostane 
do povedomia inštitúcií, ktoré majú vypracúvať podmienky a spravodlivo rozdeľovať financie 
vyberané od občanov na dobrú zdravotnícku starostlivosť. 

Nevyžadovanie smerníc pre správnu zobrazovaciu, histologickú, skopickú a ostatnú diag-
nostiku, komplexnú liečbu a sledovanie onkologických ochorení, nepodporovanie vedomostí 
o rýchlej a efektívnej diagnostike vo veľkých a najmä v univerzitných nemocniciach tak, aby sa 
nemrhali zdroje na zbytočné neinformatívne CT a iné vyšetrenia, zatváranie očí pred utrpením 
ľudí v terminálnych štádiách onkologických ochorení vedie k nedôvere ľudí, že ich osud niekoho 
vôbec zaujíma. To vedie k trápnemu a ponižujúcemu rozvoju čiernej ekonomiky v zdravotníctve 
a k neochote príbuzných alebo pacientov obrátiť sa na kontrolné úrady v zdravotníctve.

Milé kolegyne, milí kolegovia, prajem Vám príjemnú jeseň, pevné zdravie a hlavne nestraťte 
optimizmus. 

Srdečne Vaša Kristina Križanová 
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