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Filip DOMOVEC, moderátor:  

"Vedenie Univerzitnej nemocnice v Bratislave plánuje zrušiť detskú kliniku v Petržalke, tvrdí 
vedenie tejto kliniky. Podľa petržalskej samosprávy ide o nemysliteľný krok, ktorý ohrozí starostlivosť 
pre 160-tisícovú mestskú časť. Rušenie akejkoľvek konkrétnej kliniky či oddelenia nie je na programe 
dňa, oponuje vedenie Univerzitnej nemocnice, ktorá skôr rieši hospodárenie celého komplexu."  

Erik POTOCKÝ:  

"Prvé správy o možnom zrušení resp. presune kliniky máme zo septembra minulého roka, hovorí 
Katarína FURKOVÁ, prednostka Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka v petržalskej Nemocnici sv. 
Cyrila a Metoda. Prípadný koniec kliniky v Petržalke považuje aj zo strategického hľadiska za 
nemysliteľný, keďže ide o jedinú pediatrickú kliniku v rámci Univerzitnej nemocnice, ktorá navyše 
poskytuje vzdelávanie pre medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity. Katarína FURKOVÁ."  

Katarína FURKOVÁ:  

"Dvanásť rokov funguje bez problémov, poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci 
Baby-friendly Hospital, ktorú Antolská vlastní, dodržiava moderný svetový trend zachovania rodiny, 
hospitalizácia matka - dieťa a dôsledne ho plní. Limity neprekračuje, čo sa týka vyčlenených limitov na 
zdravotnú starostlivosť."  

E. POTOCKÝ:  

"Podľa Kataríny FURKOVEJ im vedenie Univerzitnej nemocnice vyčíta nízku obsadenosť lôžok. 
Dôvodom má byť vraj aj to, že matky hospitalizované s deťmi neprinášajú finančný prospech. Oponuje 
však, že ide o moderné trendy v starostlivosti a počet pacientov závisí od chorobnosti. V 
ambulanciách kliniky pritom ročne vyšetria až 6 tisíc detských pacientov."  

K. FURKOVÁ:  

"Klinika funguje bez sťažností rodičov, pričom sú svedkami našej starostlivosti počas 
hospitalizácie."  

E. POTOCKÝ:  

"Za nemysliteľné považuje zrušenie detskej kliniky v Petržalke aj starosta tejto mestskej časti, 
Vladimír BAJAN. Ak by sa k zrušeniu kliniky definitívne schyľovalo, chce sa obrátiť aj na verejnosť a 
iniciovať petíciu za jej zachovanie."  

Vladimír BAJAN:  

"Kto pozná situáciu v doprave, kto pozná demografiu, kto pozná vôbec vývoj, je každému jasné, že 
ide zásadne o krok, ktorý je proti chorým deťom a to jednoducho nemôžem pripustiť. Obrátim sa, 
samozrejme, na pani ministerku, aby zvíťazil zdravý rozum a nie ekonóm so zastrúhanou ceruzkou."  

E. POTOCKÝ:  

"Ministerstvo zdravotníctva nás odkázalo na vedenie Univerzitnej nemocnice. Podľa nej sa o 
hospodárnejšom chode zariadenia uvažuje vo všeobecnosti a akékoľvek konkrétne kroky sú zatiaľ 
predčasné. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Petra STANO-MAŤAŠOVSKÁ."  

Petra STANO-MAŤAŠOVSKÁ:  

"Otázka ďalšieho fungovania kliniky pre deti a dorast je predmetom analýz a diskusií v rámci 
avizovanej celkovej reštrukturalizácie Univerzitnej nemocnice Bratislava a nateraz je predčasná. 
Úvahy o opodstatnenosti prevádzky tejto kliniky nie sú ničím novým; boli tu aj v minulosti, napr. keď 
chceli zdravotné poisťovne kliniku odzmluvniť."  

 


