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Liečba liekom sa už
nebude posudzovať
podľa počtu pacientov,
ale podľa prevalencie

V Brazílii sa narodilo
prvé živé dieťa
z maternice
od mŕtvej darkyne
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Rekordné čísla vzbudzujú obavy
Do rozpočtu zdravotníctva prišlo na poslednú chvíľu dodatočných 55 miliónov eur

S

ituácia okolo rozpočtu pre
zdravotníctvo sa po roku
zopakovala. Tak ako sa bývalý minister Tomáš Drucker
pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2018 pochválil historicky
najvyššími príjmami verejného
zdravotného poistenia od ekonomicky aktívnych ľudí (4,9 miliardy eur), priznal najnižšiu sadzbu platby za poistencov štátu (3,71 percenta). Súčasná ministerka Andrea Kalavská v podobnom duchu hovorí o rekordnej sume pre zdravotníctvo (5,2
miliardy eur), no faktom je, že
platba štátu za svojich poistencov klesla na 3,2 percenta.
Rozpočet na rok 2019 pre
zdravotníctvo minister financií Peter Kažimír predstavil ako
rekordný a historicky najvyšší.
„Ide o historicky najväčší rozpočtovaný medziročný rast výdavkov pre sektor zdravotníc-

Hanba
Príspevok za poistencov
štátu má byť najnižší od roku 2009. A tak aj tento rok
musia potiahnuť rozpočet
zdravotníctva zamestnanci,
zamestnávatelia a živnostníci. Nebudem až ani spomínať
vykrikovanie strany Smer počas jej pôsobenia v opozícii,
že štát by mal platiť za svojich
poistencov aspoň 5 percent.
Odkedy je Smer na čele vlády,
sadzba je, s malými výnimkami, len nižšia a nižšia. A tak sa
z priority tejto vlády pomaly
stáva chvost. A nezachránia
to ani nové CT či postele.
Katarína Lovasová

šéfredaktorka ZdN

ROZPOČET
Podľa MZ SR ide
o rekordnú sumu, analytici ale upozorňujú
na klesajúcu tendeciu
platby štátu za svojich
poistencov.
Foto: archív

MUDR. ŠTEFAN ZELNÍK, POSL ANEC NR SR

Financovanie

Nechcem byť pesimistický,
ale peňazí je málo

Paušálne platby pre
záchranky majú stúpnuť

Ako predseda
Výboru NR SR pre
zdravotníctvo kritizuje
rozpočet na rok 2019,
postoj lekárskej komory
aj komory sestier.
Š. Zelník tiež reaguje
na zámer vytvoriť
na Slovensku novú
zdravotnú poisťovňu.
Pri schvaľovaní návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo ste
nesúhlasili so zmenou financovania a s vypustením 4 percent
za poistencov štátu. Nakoniec
prešla platba štátu vo výške
3,2 percenta. Ste s týmto
výsledkom spokojný?

EDITORIAL

tva. Najväčší podiel na raste
zdrojov predstavuje medziročný
nárast príjmov od ekonomicky
aktívnych osôb, a to o 488 miliónov eur ako dôsledok pozitívneho vývoja na trhu práce,“ povedal P. Kažimír. Nadšenie z vysokých čísel však nezdieľali zástupcovia nemocníc, ambulantnej sféry, dokonca poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo tento návrh rozpočtu neschválili. Problémom bola platba za poistencov štátu vo
výške 960 miliónov eur, ktorá
tak prvýkrát klesla pod miliardu eur.
Pôvodný návrh rozpočtu pre
zdravotníctvo počítal s vypustením sadzby 4 percent z vymeriavacieho základu za poistencov štátu a financovaním zdravotníctva tak, že štát určí zákonom pevnú sumu.
Pokračovanie na strane 5

Som presvedčený, že 4 percentá z vymeriavacieho základu by mali zostať zachované.
Poistný systém bol vytvorený
tak, aby sa odpojil od štátneho rozpočtu a bol samofinancovaný. Preto sa určili platby
pre zamestnanca 4 percentá,
pre zamestnávateľa 10 percent
a pre poistenca štátu 4 percentá z vymeriavacieho základu.
Preto som dal pozmeňujúci návrh, aby 4 percentá ostali. Chcem poďakovať Asociácii
nemocníc Slovenska v zastúpení pána Petka, Asociácii
polikliník a zdravotníckych
zariadení v zastúpení pána
Škorňu a Asociácii súkromných lekárov v zastúpení pána Šótha, že pravidelne chodili na zdravotnícky výbor

a pomáhali nám argumentmi
a dokladovaním, aká je potreba
finančných zdrojov. Nakoniec
vďaka pozmeňovaciemu návrhu, aby ostali 4 percentá, sme
opakovane sedeli s ministrom
financií a podpredsedom vlády pánom Kažimírom, kde
sme znova predostierali potreby zvýšenia zdrojov. Potom
sme sa stretli v užšom kruhu
s predsedom Výboru NR SR
pre rozpočet a menu pánom
Kamenickým, s ministerkou
zdravotníctva a s ministrom
financií. Nakoniec sme dospeli ku konsenzu, že 55 miliónov
eur, ktoré mali byť ako rezerva pre potreby dofinancovania, sa hneď dali do rozpočtu
pre zdravotníctvo.
Pokračovanie na strane 4

M

inisterstvo zdravotníctvo mení úhrady zdravotných poisťovní za poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) aj regulované ceny pre záchrannú zdravotnú službu a urgentné príjmy.
K výrazným zmenám dochádza
pri financovaní urgentov. Platby
za expektačné lôžka sa presunú
do paušálnej platby, čo sa prejaví takmer dvojnásobným zvýšením sumy pre urgenty 1. typu.
Urgentné príjmy 2. typu sa rozdelia na urgenty pre dospelých a
urgenty deti a dorast. Zdravotné
poisťovne nesúhlasia s nárastom
mesačných paušálnych platieb
pre urgenty a záchrannú zdravotnú službu.
Opatrenie ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje
rozsah regulácie cien v zdravotníctve, počíta s výrazným ná-

rastom paušálnych platieb pre
ambulancie záchrannej zdravotnej služby a urgentné príjmy,
a to na dvakrát. Prvé zvýšenie je
účinné od 1. januára 2019, druhé od mája. Napríklad mesačný
paušál za ambulanciu rýchlej
zdravotnej pomoci (RZP), ktorý bol vlani 19 247 eur, stúpne
od januára na 23 258 eur a od
mája na 24 144 eur.
Nárast platieb od januára odôvodňuje rastom osobných nákladov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré súvisí s
vyššími koeficientmi základnej
zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov a tiež so zmenou minimálnej mzdy.
Zvýšené platby od mája prináša novela Zákonníka práce a týkajú sa nočnej práce, práce v sobotu a v nedeľu.
Pokračovanie na strane 2

ZS

Skríning sa začína pilotným testovaním na kolorektálny karcinóm
Aktívne pozývanie ľudí z ohrozenej populácie má priniesť zníženie indicencie aj mortality na tri onkologické diagnózy

Po

minuloročnom prijatí Národného onkologického programu ministerstvo zdravotníctva rozbieha tri skríningové programy zamerané na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka, prsníka a krčka maternice.
„Cieľom je podchytiť čo najskôr
onkologické ochorenie u pacienta, a tým zvýšiť úspešnosť jeho
liečby a šancu na uzdravenie,“

uviedla ministerka zdravotníctva
Andrea Kalavská. Zdôraznila plnú podporu odborníkom v rámci onkológie, čo sa týka prístrojového vybavenia, terapie a všetkých náležitostí, ktoré budú potrebné v priebehu najbližších
rokov. V tohtoročnom rozpočte
je vyčlenených 5 miliónov eur
na skríningy. „Dokážeme liečiť
mnohé ochorenia, avšak musíme vidieť aj záujem na stra-

ne pacienta. Slovensku populáciu budeme edukovať o tom, že
sú tu mnohé preventívne postupy, keď je možné diagnostikovať
onkologické ochorenie v štádiu,
ktoré je liečiteľné,“ dodala.

KRC
Skríning odštartujú pilotným
programom rakoviny hrubého
čreva a konečníka (KRC), kde
bude v rámci prvej fázy oslove-

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

ných 20-tisíc ľudí podľa výberu
zdravotných poisťovní. Tie svojim poistencom pošlú pozývacie
listy aj s testami na okultné krvácanie. „Test so vzorkou stolice odnesú k svojmu praktickému
lekárov, u ktorého sú kapitovaní. Lekár test vyhodnotí a v prípade pozitívneho výsledku odporučí na kolonoskopiu. Všetky
tieto procesy sú zadokumentované v poisťovniach pod určitý13. december 2018

Odborná príloha Zdravotníckych novín

mi kódmi, takže prakticky online budeme sledovať, ako to prebieha. V septembri by sme mohli
vedieť, či sa na skríningu zúčastní aspoň 50 % pozvaných poistencov. Dúfame, že áno a že sa
v najbližšom čase bude realizovať hromadný skríning KRC, čo
by predstavovalo 400 000 ľudí
v rámci slovenskej populácie,“
avizuje MUDr. Rudolf Hrčka,
CSc., primár endoskopického

oddelenia z Gastroenterologickej
kliniky SZU a UNB.
Skríning nádorov prsníka bude zameraný na aktívne pozývanie žien vo veku 50 až 69 rokov.
„Počet novodiagnostikovaných
pacientok má stúpajúcu tendenciu. Mnohé sú diagnostikované
už s pokročilou rakovinou prsníka a priemerne 300 žien ročne
u nás zomiera zbytočne.
Pokračovanie na strane 2
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Harmonogram na rok 2020
číslo vydania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
16
17
18
19
20
21
22
23

inzertná uzávierka
25. 12.
02. 01.
09. 01.
16. 01.
23. 01.
30. 01.
06. 02.
13. 02.
20. 02.
27. 02.
05. 03.
12. 03.
19. 03.
26. 03.
02. 04.
09. 04.
16. 04.
23. 04.
30. 04.
07. 05.
14. 05.
21. 05.
28. 05.

w w w.mafraslovakia. sk

dátum vadania
02. 01.
09. 01.
16. 01.
23. 01.
30. 01.
06. 02.
13. 02.
20. 02.
27. 02.
05. 03.
12. 03.
19. 03.
26. 03.
02. 04.
09. 04.
16. 04.
23. 04.
30. 04.
07. 05.
14. 05.
21. 05.
28. 05.
04. 06.

číslo vydania
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

inzertná uzávierka
04. 06.
11. 06.
18. 06.
02. 07.
16. 07.
30. 07.
13. 08.
27. 08.
03. 09.
09. 09.
17. 09.
24. 09.
01. 10.
08. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
05. 11.
11. 11.
19. 11.
26. 11.
03. 12.

dátum vadania
11. 06.
18. 06.
25. 06.
09. 07.
23. 07.
06. 08.
20. 08.
03. 09.
10. 09.
17. 09.
24. 09.
01. 10.
08. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
05. 11.
12. 11.
19. 11.
26. 11.
03. 12.
10. 12.

35

