
Postrehy z blázinca 
 

Veľa vážená vláda, píšem Vám lebo ako „blázon“ pár slovami aj tak nič nepokazím. Veď kto 

by bral slová blázna vážne.  

Pred pár dňami som sa dozvedel, že prácne vybudovaná liečba nelátkových závislostí 

v Banskej Bystrici končí. Keď som však zachytil správu, že pacienta sa to nedotkne veľmi mi 

odľahlo, nie však na dlho. Začali sa ku mne dostávať správy, že aj iné závislosti budú na tom 

s liečbou biedne. Po ďalších správach o geriatrických, onkologických, pôrodníckych a iných 

oddeleniach či dokonca celých nemocníc som začal uvažovať o súvislostiach. Pozorne som 

počúval hovorkyňu Všeobecnej zdravotnej poisťovne „pripravili sme to zodpovedne 

a dostupnosť zdravotnej starostlivosti ostane zachovaná“ a ďalšie podobné nič nehovoriace 

frázy ako s pokazenej gramofónovej platne. Hovorím si, že tomu treba veriť, keď to stále 

opakujú ale mám veľké nutkanie zavolať svojmu doktorovi či mi zas nepreskakujú kolieska – 

veď viete blázon.  

A zrazu to chápem. Niekto sa sťažoval, že je ziskový a rušia ho. Je predsa verejne známe, že 

ziskové sú v zdravotníctve len akciovky. Dospel som teda k záveru, že pravdepodobne klamú 

a hneď mi to dáva zmysel. Ďalším znižujú počet lôžok aj keď majú napr.70% vyťaženosť. 

Keď si však zložím okuliare podobá sa to na 44%. A už to chápem.  

A čo diagnózy-alkoholici-tým treba zredukovať liečbu. Potrebujeme ich predsa von v uliciach 

aby naplnili plán „45 miliónov“ z alkoholu na viac do štátneho rozpočtu. Na takú úlohu fakt 

treba posilniť základňu o tých najlepších.  

Geriatrickí pacienti – doma je doma to predsa musí uznať každý.  

Onkologickí pacienti – budú dochádzať najlepšie denne nech ich rodina vozí máme predsa 

zachovanú dostupnosť.  

Aby som nezabudol na obrovský prínos týchto opatrení pre naše HDP. Zdravotná turistika 

poriadne zdvihne dopyt po preprave, rozhýbe trh s autami čo nakoniec zvýši spotrebu 

pohonných látok v rámci republiky, Ej veru pri toľkej múdrosti prepracovanosti 

a zodpovednosti sme do jedného roka bez akýchkoľvek dlhov. Dalo mi to zabrať kým som to 

pochopil ale dúfam, že u nás „bláznov“ to tu trochu trvá.  

PS: keď už budeme v záujme zdravia lepšie spoznávať Slovensko dajte prosím vytlačiť veľa 

veľa veľa máp – zdravotnej starostlivosti podľa diagnóz.  

 

S pozdravom Váš blázon. 

  


