Pracovné stretnutie ÚDZS a ANS k aktuálnym problémom
Dňa 28. apríla 2011 sa na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“)
uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov úradu pod vedením predsedu Jána Gajdoša a
zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska (ďalej “ANS“) pod vedením prezidenta
Mariána Petka.
Obsahom rokovania boli tri okruhy aktuálnych tém:
1) nákladové ceny hospitalizácií
2) problematika zriaďovania urgentných príjmov
3) financovanie ústavnej pohotovostnej služby
ANS prezentovala problém nákladových cien hospitalizácií, ktoré ani v jednej odbornosti nie
sú pokryté úhradami zo strany zdravotných poisťovní. Úroveň nedofinancovania predstavuje
15 až 20 %, čo predstavuje pre nemocnice priamu stratu. Problémom sú tiež úhrady za tzv.
osobitne hradené výkony, ktoré majú charakter hospitalizácie, ale ich úhrada zo strany
zdravotných poisťovní dosahuje 50 % z ceny hospitalizácie.
Pre nemocnice združené v ANS je problémom aj povinnosť zriaďovať urgentné príjmy, keďže
nie je jasné, z akých zdrojov sa budú financovať. ANS preto požiadala Ministerstvo
zdravotníctva SR o odloženie platnosti výnosu MZ SR o urgentných príjmoch do vyriešenia
tejto otázky. Rovnako ANS upozorňuje na problém financovania pohotovostnej služby, v
rámci ktorej všeobecné nemocnice nemajú z verejného zdravotného poistenia hradenú tzv.
„stand by pohotovosť“ – teda pripravenosť zasiahnuť, ošetriť a zabezpečiť pacienta. Z tohto
dôvodu ANS žiada zo strany zdravotných poisťovní platby formou paušálnej platby, podobne
ako je to v prípade LSPP.
„Chcem sa poďakovať predsedovi úradu za priestor na prezentáciu našich problémov i za
prejavený záujem úradu participovať na ich riešení. Sú to problémy, ktoré sú v prevažnej
miere spoločné, a to nielen pre 60 nemocníc združených v ANS. V najbližších dňoch
podáme na ÚDZS oficiálny podnet, ktorého obsahom budú všetky uvedené problémy a
budeme žiadať o ich objektívne posúdenie,“ uviedol na margo stretnutia prezident ANS.
„Nedostatok zdrojov sa stáva akútnym a my chceme na tento problém upozorňovať skôr, ako
sa zásadným spôsobom dotkne pacientov. Už dnes sú konfrontovaní s problémom
odkladania operácií či so zavádzaním priamych platieb. Nechceme ísť cestou priamych
poplatkov, na druhej strane to možno bude jediná cesta, ako zastaviť neustále prehlbovanie

dlhov,“ dodal Marián Petko.
Predseda úradu Ján Gajdoš deklaroval záujem o riešenie nastolených problémov. „To, že
slovenské zdravotníctvo je poddimenzované, je, žiaľ, realitou už niekoľko rokov. Súčasne
však treba povedať, že popri riešení jeho dofinancovania je nevyhnutné prijať pravidlá
efektivizácie činnosti zdravotníckych zariadení. Úrad momentálne pripravuje Správu o stave
vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2010, ktorú do konca júna predloží
vláde SR a kde poukáže nielen na chýbajúce zdroje, ale aj na všetky aktuálne riziká, ktoré v
systéme rezonujú. Problémy, ktoré nastolila Asociácia nemocníc Slovenska, bude úrad
aktívne riešiť na stretnutiach s predstaviteľmi zdravotných poisťovní, ako aj s ministerstvom
zdravotníctva z titulu potreby niektorých legislatívnych úprav. Mám záujem na tom, aby úrad
vnášal do systému spravodlivosť a objektívnosť- a to aj vo vzťahoch medzi zdravotnými
poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Pretože to je cesta k uzdraveniu
systému ako celku, čo prinesie efekt pre všetkých zúčastnených, ale predovšetkým pre
pacienta.“

