Stretnutie konzultantov ÚDZS
Dňa 23. júna 2011 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ďalej „úrad“) pod vedením predsedu úradu Jána Gajdoša a lekárov, ktorí
vykonávajú odbornú konzultačnú činnosť pri výkone dohľadu nad správnym poskytovaním
zdravotnej starostlivosti.
Odborníci vykonávajú činnosť pre úrad ako prizvané osoby, tzv. konzultanti a zákon č.
581/2004 Z. z. ich definuje ako „osoby oprávnené na výkon dohľadu“. Zbor konzultantov
úradu tvorí 310 odborníkov v rôznych medicínskych odboroch.
Na stretnutie bolo pozvaných asi 70 konzultantov, ktorí spomedzi všetkých konzultantov
vypracovali štatisticky najviac posudkov na správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Za úrad sa stretnutia zúčastnili aj riaditelia všetkých pobočiek úradu, ako aj lekári z
jednotlivých oddelení dohľadu nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti na
pobočkách.
Úvodné slovo a prezentácia patrili predsedovi úradu Jánovi Gajdošovi, ktorý vo svojom
príhovore vyzdvihol prácu konzultantov ako neoddeliteľnú a veľmi dôležitú súčasť dohľadu
nad zdravotnou starostlivosťou. Ako povedal, „stretnutie má byť vyjadrením poďakovania,
uznania a úcty k práci konzultantov, ktorá tvorí neodmysliteľnú súčasť výkonu dohľadu. Táto
práca je veľmi náročná, pretože kladie vysoké nároky na vysokú odbornosť, precíznosť,
nestrannosť a to všetko v zákonných, ako aj časových rámcoch. O to väčšia vďaka patrí
všetkým tým, ktorí popri svojej pracovnej vyťaženosti poskytnú svoje vedomosti a skúsenosti
v prospech činnosti úradu, ktorý má ambíciu hľadať pravdu- či už je na strane pacienta alebo
na strane lekára.“
Vo svojej prezentácii tiež predseda úradu zhrnul štatistiku podaní za minulý rok, kedy úrad
riešil 1 734 podaní. Z tohto počtu 1 016 (59,6%) podnetov bolo riešených úradom v súvislosti
so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, z nich 245 (24,1 %) bolo
opodstatnených a 771 (75,9%) neopodstatnených. Z celkového počtu 245 opodstatnených
podnetov (z nich 87 podnetov súvisiace s úmrtím) prevládali najmä špecializačné odbory:
chirurgia 42 (17,1%), gynekológia a pôrodníctvo 31 (12,6%), vnútorné lekárstvo 17 (6,9%),
všeobecné lekárstvo 16 (6,5%), neurológia 14 (5,7%), stomatológia 11 (4,5%), ortopédia 10
(4,1%), gastroenterológia 10 (4,1%).
Projektový manažér a riaditeľ centra pre klasifikačný systém Eduard Kováč oboznámil
prítomných so základnými informáciami o DRG systéme a tiež s aktuálnym stavom jeho

implementácie na Slovensku.
Posledným bodom programu bola spoločná diskusia, ktorú viedla riaditeľka sekcie dohľadu
nad zdravotnou starostlivosťou Eva Vivodová a ktorá sa týkala najmä aktuálnych otázok a
problémov v činnosti konzultantov.
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