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Analýza

Akútnych nemocníc bude menej
REGULÁCIA SIETE POSKYTOVATEĽOV ÚSTAVNEJ
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
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Zdravotnícky analytik Dušan
Zachar súhlasí, že niektoré slovenské nemocnice potrebujú
fungovať inak. „Slovensko má
v porovnaní s vyspelými krajinami príliš hustú sieť akútnych nemocníc. Doteraz chceli
všetky nemocnice robiť všetko.
A to nejde pri zachovaní bezpečnosti pacienta, dostatočnej
kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedal. Za dobrú prax vo
vyspelých zdravotníckych systémoch označil špecializáciu
a vytváranie centier excelentnosti.
Podľa analytika nie je možné,
aby malo takmer každé okresné mesto nemocnicu, ktorá

PLÁN STRATIFIKÁCIE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
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Akútna všeobecná
nemocnica
200 až 400 lôžok

viac ako štyri špecializácie a sieťové
kompetenčné centrá

štyri špecializácie

24/7 urgentný príjem, OAMIS
a komplexná diagnostika

urgentný príjem
OAMIS s rádiodiagnostikou
Elektívna malá nemocnica
iba jednodňová chirurgia, nie v 24/7
režime

Dokončenie zo strany 1
Podľa ministerstva bude toto
delenie podložené minimálnymi počtami výkonov, ktoré budú požadované na jednotlivých
pracoviskách. „Nová minimálna
sieť je predpokladom efektívnejšieho kontrahovania zdravotnej
starostlivosti, čo na jednej strane zabezpečí lepšiu dostupnosť,
koncentráciu služieb a expertízy, zároveň zlepší kvalitu a efektivitu starostlivosti. Benefitom
je, že personál nebude rozdrobený po Slovensku, ale určité špecializácie sa skoncentrujú,“ spresnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
Od začiatku tohto roka sa
projekt realizuje pod vedením
Asociácie zdravotných poisťovní, s ktorou MZ SR podpísalo memorandum o spoločnom
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Michalovce
Trebišov

Veľká akútna nemocnica
nadregionálne akútne centrum
s viac ako 400 lôžkami

záujme na vytvorení strategického dokumentu týkajúceho sa
definovania štruktúry a kapacity zariadení ústavnej zdravotnej
starostlivosti s výhľadom do roku 2030.
Z. Eliášová dodala, že predpokladaná platnosť tohto dokumentu je začiatok roku 2019,
s postupným nábehom.

Nová štruktúra aj kapacita
Strategický dokument bude zohľadňovať faktory ako predpokladaný vývoj civilizačných
chorôb, starnutie populácie, demografický vývoj, rozsah preventívnej zdravotnej starostlivosti (ZS), trendy v oblasti životného štýlu, vývoj v oblasti nových medicínskych postupov a procesov, vývoj jednodňovej ZS a málo invazívnych lie-

Ide o vysoko citlivú
politickú tému

následná starostlivosť pre akútne
nemocnice
Špecializované centrá
špecializované elektívne nemocnice
zamerané na jednu až tri činnosti
regionálne kompetenčné centrá
bez urgentnej starostlivosti
Zdroj: Svet zdravia

čebných metód, zavádzanie nových liekov a nových medicínskych technológií, vyššiu efektívnosť poskytovania ZS.
Výstupom bude návrh štruktúry a kapacity ústavných zdravotníckych zariadení z hľadiska
akútnych aj chronických lôžok,
ich regionálnej potreby a dostupnosti, zohľadňujúcej dostatočný počet výkonov (erudovanosť, centrá excelentnosti, bezpečnosť pacienta) pri finančnej
udržateľnosti. Asociácia zdravotných poisťovní ho čoskoro
plánuje prezentovať na verejnosti.

Zmeny na východe
Súkromná sieť nemocníc Svet
zdravia pracuje na svojej vlastnej
stratifikácii. Potvrdil to jej generálny riaditeľ MUDr. Vladimír

Dvorový, MPH. Stratifikáciu objasnil na príklade nemocníc na
východnom Slovensku, kde bude dominantnou nová nemocnica Michalovce. „Tu sa snažíme centralizovať špecializované
stavy ako onkochirurgia, onkogynekológia, má sa tu robiť ortopédia, ťažká traumatológia, urológia, intervenčná angiológia, do
budúcnosti aj intervenčná kardiológia a niektoré ďalšie odbory,“ uviedol.
Na ďalšej úrovni budú akútne všeobecné nemocnice s počtom lôžok od 200 do 400, ktoré
majú mať aspoň štyri základné
odbory a ktoré sa dokážu postarať o všetky základné plánované aj naliehavé stavy. Tieto nemocnice sú v Spišskej Novej Vsi,
Rožňave alebo vo Vranove nad
Topľou. „Ostávajú nám malé,
elektívne nemocnice. To sú tie
nemocnice, ktoré sa politici boja zatvárať, ale my ich úplne prirodzene musíme reprofilovať,
aby tam bola základná interna,
chirurgia väčšinou v režime jednodňovej ambulantnej starostlivosti a buď urgent, alebo ústavná pohotovosť. Potom nám ostávajú špecializované centrá, ktoré
majú na starosti niektoré špecializované prípady, za ktorými pacienti môžu cestovať, ako oftalmológia, centrá zamerané na
jednodňovú chirurgiu, centrá pre
dlhodobú psychiatrickú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť
vo všeobecnosti. Tam neplánu-

bude mať ambíciu poskytovať
komplexnú zdravotnú starostlivosť. Naopak, Slovensku majú
chýbať zariadenia dlhodobej
zdravotno-sociálnej starostlivosti. „Niektoré nemocnice,
ktoré doteraz poskytujú akútnu
starostlivosť, ale počet ich pacientov, operačných výkonov
alebo pôrodov je pod hranicou,
ktorá je v odbornej literatúre
považovaná už za zvýšené riziko komplikácií pre pacienta, by
mali ísť týmto smerom – smerom reprofilácie,“ skonštatoval
Zachar.
Považuje za nesporné, že vyššia miera bezpečnosti a kvality
zdravotnej starostlivosti výrazne preváži nad určitým diskomfortom pacientov, ktorí by
museli cestovať do nemocnice
o pár minút dlhšie. „Ak národní
a najmä regionálni politici tvr-

jeme poskytovať urgentnú starostlivosť,“ vysvetlil.

Vývoj
Zmeny v sieti nemocníc spojené
s rušením lôžok, oddelení a reprofiláciou sa odohrali aj v minulosti. Nariadenia vlády SR
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2004 zadefinovalo minimálnu sieť poskytovateľov na úrovni lôžok, špecializácií, krajov. Zazmluvnených malo byť minimálne 29 000 lôžok
z vtedajších celkovo 37 000 lôžok. Zdravotné poisťovne mali
v tom čase voľnosť pri zazmluvňovaní.
V roku 2008 sa zaviedla pevná sieť, určil sa fixný zoznam nemocníc s presným počtom lôžok,
ktoré musí zdravotná poisťovňa
zazmluvniť. Možnosť selektívneho výberu pre zazmluvnenie zo
strany zdravotných poisťovní sa
tak znížila. „Zdravotné poisťovne nemôžu efektívne selektívne
zazmluvňovať. Poskytovatelia,
ktorí sú v pevnej sieti, sú si toho vedomí. Nie je tam motivácia, aby zlepšovali kvalitu, rozsah
a efektivitu služieb,“ konštatoval
M. Smatana.

Pred voľbami
Akékoľvek zmeny v sieti poskytovateľov sú podľa odborníkov takmer vždy spolitizované.
Podľa M. Smatanu by bolo optimálne, keby sa medzirezortné

dohlavo bojujú proti odborným
medicínsk ym argumentom
hovoriacim v prospech reprofilácie nemocníc, tak síce možno krátkozrako získajú nejaké
politické body z regiónov od
neinformovaných voličov, ale
v dlhodobom horizonte sa to
určite nevyplatí. Pacienti však
na to doplatia už hneď, aj keď
si to mnohí neuvedomujú,“ zhrnul Zachar.
Krátkodobosť volebného cyklu a z toho rezultujúcu vysokú
politickú citlivosť témy vníma
ako najväčšie riziko presadenia
potrebnej stratifikácie nemocníc. Na prelomenie tohto rizika
podľa neho treba jasné politické líderstvo, ktoré sa neobmedzuje na populizmus a krátkodobý pohľad.
Kroky ministerstva zdravotníctva, ktoré začali posúvať
tému stratifikácie nemocníc
dopredu, považuje za potrebné
a dobré. „Malo by sa v nich pokračovať ďalej. Je to v prospech
pacienta,“ uzatvoril Zachar.

pripomienkové konanie k projektu celoslovenskej stratifikácie uskutočnilo v priebehu leta
tak, aby materiál na jeseň schválil parlament. V novembri 2018
sa totiž konajú komunálne voľby
a v tejto súvislosti sa dajú očakávať tlaky regionálnych politikov
na zachovanie nemocnice práve vo svojom regióne. „Som presvedčený, že ak sa to správne odkomunikuje, je veľká šanca, že sa
to v septembri aspoň otvorí. A ak

„

Nová minimálna sieť
je predpokladom
efektívnejšieho
kontrahovania
zdravotnej
starostlivosti.
Z. Eliášová

sa to neotvorí, aspoň bude spracovaný extrémne kvalitný materiál, ktorý, verím, že ak príde
osvietená vláda, ktorá to spraví
ako prvý krok, tak to bude jeden
z nástrojov, ktorý zabezpečí, že
náš rezort sa posunie z toho, kde
sme teraz, na úroveň Dánska,
Fínska a iných krajín, s ktorými
sme vždy porovnávaní,“ uzavrel
riaditeľ IZP.

Pripravila Monika
Toporcerová
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