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Každé dieťa si
zaslúži to najlepšie...
odborná té ma

Urgentná

Akútnych nemocníc bude menej
Podľa analýzy Inštitútu zdravotnej politiky by malo ostať 47 zo súčasných 78 zariadení

A

ktuálna právna úprava,
ktorá definuje minimálny počet lôžok každej špecializácie na daný kraj s tým, že
vybraný počet nemocníc v pevnej sieti musel byť zazmluvnený poisťovňami, je z roku 2008.
Po desiatich rokoch prichádza
zmena. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pracuje na novom systéme regulácie kapacít ústavnej starostlivosti. Ide
o jeden z 24 projektov bývalého ministra Tomáša Druckera
pod názvom Stratifikácia nemocníc. Materiál by mal byť
zverejnený do letných prázdnin, po pripomienkovom konaní bude predložený na rokovanie vlády.
Podľa analýzy Inštitútu
zdravotnej politiky (IZP) by
malo zo súčasných 78 akútnych nemocníc ostať 47. Toto
číslo je výsledok analýzy, ktorá vyhodnocovala obložnosť,
primárne aj sekundárne pre-

Nevyšlo
Viac peňazí, ale nie pacientov.
Toľko stručný sumár osemmesačného vyberania 10-eurového poplatku za návštevu
urgentu. Viaceré nemocnice
priznali, že predpoklad, že
poplatok odradí ľudí chodiť s
menej závažnými ťažkosťami,
ktorých riešenie je v rukách
všeobecného lekára, sa nepotvrdil. Nuž, svedčí to o jednom. Ľudia nechodia na urgent zbytočne. Teda, nemajú
pocit, že idú na urgent zbytočne. Len nevedia rozlíšiť, čo je
vážne a čo nie. A to je rozdiel.
Bohužiaľ, pre ľudí dosť drahý.
Katarína Lovasová
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šéfredaktorka ZdN

vozy pacientov, časovú optimalizáciu, geografickú dostupnosť a ďalšie ukazovatele. „Súčasný systém je pomerne disfunkčný. Veľmi hustá sieť
s vysokým počtom lôžok a fixnými personálnymi zdrojmi,
najmä čo sa týka lekárov a sestier, pričom ich nemáme dosť.
Nekoncepčným zatváraním
nemocníc sa ohrozuje kvalita
a dostupnosť a, samozrejme,
má to dosahy na hospodárenie
a zadlženie,“ vykreslil situáciu
riaditeľ IZP Martin Smatana na
Prague International Health
Summit 2018.

ZMENY
Asociácia zdravotných
poisťovní plánuje
projekt stratifikácie
čoskoro prezentovať
verejnosti.

Kategórie
Slovensko má v porovnaní
s inými krajinami nadbytok
lôžok a nedostatok personálu,
preto je nevyhnutné zaviesť nové pravidlá do zazmluvňovania
lôžok a vytvoriť kategorizáciu
nemocníc do typológie.
Pokračovanie na strane 5
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Poplatky

Poistenec má nárok
na cezhraničnú starostlivosť

Príjmy urgentov
výrazne stúpli

Poistenci majú nárok na
cezhraničnú zdravotnú
starostlivosť v inom
členskom štáte EÚ
s tým, že si ju uhradia,
a po splnení predpisov
im ju zdravotná
poisťovňa preplatí.
Kde ste začali pracovať po ukončení stredoškolského štúdia?
Povolanie sestry som začala vykonávať v roku 1977
v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb
v Bratislave, kde som s krátkou prestávkou v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
v ÚNZ mesta Bratislavy odpraco-

vala viac ako 23 rokov. Spočiatku
som pracovala ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke na
pneumologickom oddelení, neskôr na Oddelení intenzívnej
starostlivosti, kde som dve desaťročia poskytovala ošetrovateľskú starostlivosť pacientom
s kardiopulmonálnym ochorením, z toho desať rokov na pozícii vedúcej sestry. Posledné roky
v NÚTaRCH som na pozícii námestníčky riaditeľa manažovala
prácu na úseku ošetrovateľstva
a zodpovedala za odbornú úroveň poskytovanej ošetrovateľskej
starostlivosti.

rovateľstvo. Túto činnosť som
ukončila v roku 2005 po prijatí ponuky pracovať v novozriadenom ÚDZS. Šesť rokov práce
v úrade, najskôr na pozícii samostatného odborného konzultanta špecialistu, neskôr riaditeľky Odboru prevencie a tajomníčky Odbornej komisie predsedu úradu, kde sa posudzovali tie
najzávažnejšie pochybenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, boli pre mňa pohnútkou
intenzívnejšie sa venovať publikačnej a prednáškovej činnosti
zameranej hlavne na kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, štandardizáciu ošetrovateľskej praxe, práva a povinnosti pacienta a bezpečnosť pacienta.
Pokračovanie na strane 4

Čo bolo neskôr?
V roku 2003 som bola ministrom zdravotníctva vymenovaná
za hlavnú odborníčku pre ošet-

V

yššie poplatky v sume 10
eur vyberajú od vlaňajšieho novembra urgentné
príjmy od pacientov, ktorých
ošetria, hoci nie sú v akútnom
stave. Nemocnice tak odvtedy zaznamenali nárast balíka peňazí vybraného na týchto pracoviskách. Univerzitná
nemocnica Bratislava vybrala za 6 mesiacov (od novembra 2017 do apríla 2018) od pacientov asi 154-tisíc eur. Rok
predtým v rovnakom období
dosiahli príjmy na urgentoch
len asi 61 800 eur. Podobné
zvýšenie potvrdzujú aj ďalšie
nemocnice. „Z údajov uvedených na základe mesačného
štatistického výkazu vyplýva,
že za sledované obdobie došlo k mesačnému nárastu tržieb
za návštevu ÚPS o asi 5-tisíc
eur. Kým v roku 2017 boli prie-

merné mesačné tržby za ÚPS
vo výške okolo 8-tisíc eur, v roku 2018 je priemerný mesačný výnos vo výške asi 13-tisíc
eur,“ uviedla hovorkyňa UNLP
Košice Mgr. Ivana Stašková.
Príjmy sa takmer strojnásobili v Banskej Bystrici. „V období od novembra 2017 do konca apríla 2018 dosiahli viac
ako 66-tisíc eur. V rovnakom období rok predtým išlo
o vyše 26-tisíc eur,“ vysvetlila Mgr. Ružena Maťašeje, hovorkyňa FNsP F. D. Roosevelta
v Banskej Bystrici.

Zneužívanie sa neskončilo
Ministerstvo zdravotníctva
zvýšený poplatok 10 eur od
začiatku odôvodňovalo snahou zastaviť zneužívanie urgentných príjmov.
Pokračovanie na strane 2

Onkológia

Chýba register, prevencia aj prístup k najnovšej liečbe
Od roku 2011 nevstúpili do zoznamu kategorizovaných liekov takmer žiadne nové inovatívne onkologické lieky

N

ádorové ochorenia sa v súčasnosti na Slovensku zaraďujú medzi druhú najčastejšiu príčinu chorobnosti na
Slovensku a počet novodiagnostikovaných pacientov má rastúci trend. Napriek tomu sa onkológii zo strany štátu nevenuje dostatočná pozornosť, na čo
pacientske organizácie upozor-

ňujú ministerstvo zdravotníctva roky.

Nedostatky
Na konferencii Onkológia na
Slovensku: realita vs očakávania päť najvýznamnejších pacientskych organizácií, zaoberajúcich sa onkológiou, spoločne
žiadajú pre pacientov od rezor-

„

tu zdravotníctva trvalé a udržateľné zmeny. Ide o nasledujúce občianske združenia – Liga
proti rakovine, Nie rakovine/
Europacolon, Amazonky, OZ
Pacientov s dermatologickými
malignitami a Hematologický
pacient.
V porovnaní s inými krajinami Európskej únie zaostá-

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia vydáva aj
tieto odborné medicínske prílohy a tituly:

J. Pifflová Španková

7. jún 2018

Odborná príloha Zdravotníckych novín

„Kvôli zastaranému Národnému
onkologickému registru nemáme ani aktuálne dáta, takže už
roky nevieme s istotou povedať, koľko pacientov s rakovinou každoročne pribudne.“
Prevencia a včasná diagnostika sú alfou a omegou v liečbe
onkologických ochorení.
Pokračovanie na strane 3
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Sme jedinou krajinou
v EÚ bez Národného
onkologického plánu.

vame v niekoľkých oblastiach.
„Sme jedinou krajinou v EÚ bez
Národného onkologického plánu, ktorý by určoval, ako postupovať v boji s onkologickými ochoreniami a ako zlepšovať prežívanie a kvalitu života
pacientov,“ uviedla príklad Jana
Pifflová Španková z OZ Nie rakovine/Europacolon a dodala:

Z kongresu pneumológov
2
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