Stanovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany tretích osôb sú medializované informácie, ktoré môžu
vyvolať vo verejnosti predstavu o nečinnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(ďalej „úrad“), uvádzame nasledovné skutočnosti:
Úrad od začiatku vzniknutej situácie na NCHK dôsledne vyhodnocuje svoje zákonné
kompetencie vo vzťahu k medializovaným informáciám tretích osôb.
Úrad na základe medializovaných informácií a na základe vlastnej rizikovej analýzy začal
z vlastnej iniciatívy vykonávať dva dohľady k poskytnutej zdravotnej starostlivosti na NCHK
LFUK a UNB – prvý 28. 2. 2018 a druhý 6. 3. 2018. Dohľady vykonáva pobočka úradu
Bratislava a sú v štádiu riešenia, po ich ukončení úrad môže o nich informovať.
Úrad má v zmysle zákona právomoc preverovať, či zdravotná poisťovňa pri vytvorení a vedení
zoznamov poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť a chorôb, ktoré sú
uvedené v súpise vybraných chorôb, postupuje v súlade s ustanovením § 6 zákona č.
581/2004 Z. z. Zdravotná poisťovňa je povinná zaradiť poistenca do zoznamu na návrh
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V zmysle § 6 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
povinnosťou zdravotnej poisťovne je kontrolovať opodstatnenosť zaradenia poistenca do
zoznamu a vedenia poistenca v zozname, a to prostredníctvom revízneho lekára.
Zaraďovanie a vyraďovanie poistencov do a zo zoznamu je v plnej kompetencii
a zodpovednosti príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Povinnosťou
poskytovateľa je prostredníctvom vnútorných noriem upraviť proces zaraďovania
a vyraďovania poistencov do a zo zoznamu a tiež určiť zamestnanca pracoviska, ktorý bude
za túto oblasť zodpovedať. Dodržiavanie interných noriem má právo kontrolovať len orgán na
to určený vnútornými predpismi poskytovateľa. Z tohto dôvodu predseda úradu inicioval
niekoľko stretnutí so zástupcami UNB, na ktorých požadoval, aby dané problémy riešili v rámci
svojich vnútorných procesov riadenia.
V nadväznosti na Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo predseda úradu
zriadil odbornú komisiu, ktorej úlohou je preskúmať dodržiavanie štandardného poskytovania
odkladnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Neurochirurgickej klinike Univerzitnej
nemocnice Bratislava.
Úrad na základe rozhodnutia členov komisie dňa 01.10.2018 začal vo Všeobecnej zdravotnej
poisťovni, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., a Union zdravotná poisťovňa, a. s., vykonávať
dohľady, ktorých predmetom je vedenie zoznamu a vyraďovanie poistencov čakajúcich na
poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti na NCHK.
Úrad si zároveň od UNB vyžiadal podklady potrebné k preskúmaniu dodržiavania
štandardného poskytovania zdravotnej starostlivosti a po ich vyhodnotení v tejto veci rozhodne
o ďalšom postupe v súlade s platnou legislatívou.

