Reakcia na články denníka Plus 1 deň
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa správa transparentne a poskytuje
informácie v zmysle zákona tak občanom, ako aj zástupcom médií. Súčasne v záujme
informovanosti verejnosti zverejňuje na svojej stránke aj detailný prehľad o svojej činnosti,
vrátane výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Úrad dôrazne protestuje proti zneužívaniu informácií a ich účelovej štylizácii v záujme
škandalizácie a pritiahnutia pozornosti. Tak tomu bolo v prípade uverejnenia prípadu úmrtia
pacienta v čakárni v denníku Plus 1 deň v dňoch 8. a 9. augusta 2011.
Kazuistiky úradu, z ktorých bol aj daný prípad použitý, sú súhrnom závažných dohľadov,
ktoré úrad vykonával. Slúžia pre vzdelávanie lekárov a sú nevyhnutne anonymné, aby
nedošlo k identifikácii pacienta ani nemocnice. Vzhľadom na to, že sú v nich uvedené veľmi
citlivé údaje, vrátane najcitlivejších záznamov o zdravotnom stave, nie je možné uvádzať
nemocnicu či lekára, pretože by nepriamo mohlo dôjsť k identifikácii pacienta a tým aj k
porušeniu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobode informácií.
Okrem dodržiavania týchto zákonných obmedzení ctí úrad morálne a etické zásady a z tohto
dôvodu protestuje proti spôsobu, akým prípad spracoval denník Plus 1 deň. Úrad koná tak,
aby bol autoritou, na ktorú sa budú občania obracať s dôverou. Neustále detailizovanie tohto
prípadu skôr či neskôr môže viesť k jasnej identifikácii nemocnice, predovšetkým však
pacienta, ktorý sa už, žiaľ, nemôže ani brániť.
Taktiež bola redaktorka p. Viera Mašlejová niekoľkokrát upozornená, že nie je možné
konštatovania o pochybení lekárov dávať do príčinnej súvislosti s úmrtím pacientov. V
mnohých prípadoch totiž išlo o závažný zdravotný stav a také štádium choroby, že aj pokiaľ
by nedošlo k nedostatkom na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s veľkou
pravdepodobnosťou by bolo úmrtie pacienta neodvratné.
Úrad takéto vyjadrenia nikdy neposkytol a od podobných formulácií sa dištancuje. Súčasne
zváži kroky na ochranu z dôvodu poškodzovania dobrého mena.
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