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59Úvodné slovo

Nie je nám do spevu...

Asi nie je v spoločnosti žiadna oblasť, ktorej by sa netýkala situácia s Covid pandé-
miou. Všetci sme tým do určitej miery obmedzovaní a frustrovaní. Napriek tomu rešpek-
tujeme platné nariadenia v snahe znížiť riziko prenosu infekcie. My, zdravotníci, máme 
v celom tomto procese špecifické postavenie. V prvej vlne sme zažili momenty uznania, keď 
nás občania s vďakou odmeňovali potleskom z balkónov. Aj teraz, v druhej vlne počúvame 
z úst popredných politikov vyjadrenia, konkrétne premiéra a ministra obrany, že lekári, 
zdravotné sestry, hygienici, záchranári a všetci zdravotníci sú hrdinovia...

Stojíme pred plošným testovaním obyvateľstva, ktoré sa má konať v nadchádzajúci 
víkend. Iste bude prínosom pre stlmenie prudko rastúcej krivky počtu infikovaných, hoci 
tak ako všetky iné dôležité rozhodnutia, aj toto prinesie so sebou isté negatíva a riziká. 
Nechcem špekulovať o stave pripravenosti celej akcie, keď doslova pár dní pred termí-
nom chýba 2000-3000 zdravotníkov, ktorí by mali vykonávať odbery a iné činnosti na 
odberných miestach.

V tejto celej zložitej situácii ma však zaujal iný fakt. Keď prezident lekárskej komory 
poukázal na skutočnosť, že mnohé nemocnice už teraz kolabujú pre nedostatok personálu, 
ktorý sa infikoval pri svojej bežnej práci či už pri lôžku alebo v ambulanciách. V prípade, 
že sa ďalší zdravotníci infikujú pri zabezpečovaní dvoch odberových dní, kto bude potom 
poskytovať zdravotnú starostlivosť v línii prvého kontaktu a v nemocniciach? Upozornil, 
že niektorí súkromní poskytovatelia zakázali účasť svojim lekárom v odberných tímoch. 
Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že v prípade karantény týchto zamestnancov by neboli 
schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť. Možno im to zazlievať? Ešte pozoruhodnejšia 
je reakcia premiéra a ministra obrany na racionálne argumenty a vyjadrenia prezidenta 
SLK. Dostalo sa mu označenia, že je „bludár“ a minister obrany odporučil širokej lekárskej 
verejnosti, aby si zvolila iného prezidenta! Je snáď slovenská lekárska verejnosť nesvojpráv-
na, alebo je to len vnášanie osvedčených parlamentných praktík aj do zdravotníctva, keď 
palec hore šéfa strany usmerní všetkých poslancov príslušnej strany ako treba správne 
hlasovať a mať ten správny názor! 

Ešte horšie dopadol známy bratislavský gastroenterológ, keď na sociálnej sieti pre-
zentoval svoj názor, polemizujúci s rozhodnutiami pandemickej komisie, krízového štábu 
a následne vlády ohľadom nosenia rúšok a iných schválených protiepidemických opatrení. 
Hoci ani ja sám som sa so všetkými tvrdeniami nestotožnil, zarazila ma reakcia premiéra, 
ktorý označil tohto známeho gastroenterológa za idiota...

Akosi rýchlo po voľbách zabudli naši poprední predstavitelia na demokraciu, na 
slobodu prejavu a namiesto diskusie a rozumnej argumentácie používajú invektívy... A ak 
nedosiahnu svoje ciele, pohrozia mobilizáciou lekárov. No to sme tu už kedysi mali! A tak 
som si spomenul na pesničku známej hudobnej skupiny IMT Smile, v ktorej refréne sa 
spieva: „ ... a ja čakám sa slobode, kedy bude slušnosť v móde...“
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