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Drucker sa pozrie na spor medzi lekármi a poisťovňami, je ochotný robiť mediátora
(4. júla 2017, ZdN)
Minister zdravotníctva sa plánuje bližšie pozrieť na spor medzi zdravotnými poisťovňami a
ambulanciami, ktoré hrozia výpoveďami
Nebude však suplovať úlohu jedných či druhých, je ochotný prijať rolu mediátora.
"Vypočujem si obe strany, ale ambulancie majú svoje asociácie a zväzy, musia rokovať. Toto
sú ich mandáty na to, aby uzavreli dohodu," povedal Drucker s tým, že nie je podľa neho
normálne, "aby bol ihneď schopný reagovať na každú jednu vec".
"Minister je len vtedy dobrý, keď treba riešiť nejaké problémy, ale keď sú z toho nejaké
benefity, tak si to každý rieši sám," povedal. Drucker priznal, že v ambulantnom sektore nie sú
podmienky nastavené dobre. "Toto je na diskusiu," uzavrel.
Asi 2000 ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) nie je
spokojných s platbami od zdravotných poisťovní. Preto pohrozili výpoveďami.
Od 1. júla idú do výpovedí so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera, ambulancie sú
pripravené urobiť tak i v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Od prvého
júla s ňou ZAP nepredĺžil dodatky k zmluvám, ak sa do konca júna nedohodnú, nasleduje 60dňové dohodovacie konanie.
Ak sa ani v tomto čase nezhodnú, lekári sú pripravení podať výpoveď. Rokovania prebiehajú
aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP.
ZAP žiada od VšZP zvýšenie platieb pre špecialistov o 14 percent, v Dôvere a Unione o desať.
Pre všeobecných lekárov chce v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac, platí
to pre všetky zdravotné poisťovne. Lekári tiež volajú po zadefinovaní rozsahu zdravotnej
starostlivosti.
Parkovacím spoločnostiam sa bezplatné parkovanie pred nemocnicami nepozdáva
(4. júla 2017, SITA)
Slovenská parkovacia asociácia konštatuje, že spôsob riešenia, ktorý zaviedol od 1. júla rezort
zdravotníctva, prináša neprimerané množstvo nadbytočnej agendy pre už teraz
zaneprázdnených zamestnancov nemocníc a ambulancií
Štvorhodinové bezplatné parkovanie pred vybranými zdravotníckymi zariadeniami pre
pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy situáciu s parkovaním pred nemocnicami
nevyrieši, ale skôr skomplikuje. Tvrdí to Slovenská parkovacia asociácia, ktorá združuje
organizácie zabezpečujúce prevádzkovanie parkovísk.
Asociácia tiež konštatuje, že spôsob riešenia, ktorý zaviedol od 1. júla rezort zdravotníctva,
prináša neprimerané množstvo nadbytočnej agendy pre už teraz zaneprázdnených
zamestnancov nemocníc a ambulancií.
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Situáciu chcú riešiť komplexne
Parkovacie spoločnosti vo svojom vyhlásení uvádzajú, že zavedený systém spôsobí aj to, že
pacienti budú nútení hľadať parkovacie miesta omnoho dlhšie a často vo väčších
vzdialenostiach od budovy, ako v prípade, že by ministerstvo pristúpilo k systémovej a
odbornej regulácii statickej dopravy.
Upozorňujú aj na fakt, že vypovedanie zmlúv na prevádzkovanie parkovísk pred
nemocnicami tiež nemusí byť jednoduché a lacné.
„Predstavitelia Slovenskej parkovacej asociácie ponúkajú ministerstvu zdravotníctva svoje
dlhoročné skúsenosti a rady s cieľom riešiť statickú dopravu pred zariadeniami v pôsobnosti
ministerstva komplexne a hlavne tak, aby to prinieslo dostatok miest na parkovanie a
spokojnosť verejnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Elektronické preukazy budú
(4. júla 2017, ZdN)
4. júl 2017 - Zdravotníci si budú môcť preukazy vybaviť aj na pošte. NCZI pripravilo
edukačné videá
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci
celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných
obslužných miest (IOMO).
V rámci elektronizácie zdravotníctva si tak zdravotnícki pracovníci budú môcť požiadať o
vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) aj na vyše 600
pracoviskách Slovenskej pošty.
Doteraz to bolo možné urobiť iba priamo v sídle NCZI v Bratislave. "Chceme byť bližšie k
pracovníkom, aby nemuseli cestovať a chceme im takto uľahčiť podávanie žiadostí, doterajší
model bol neprijateľný," okomentoval rozšírenie služby riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.
Spoluprácu medzi NCZI a Slovenskou poštou vítajú aj zdravotníci. "Veľmi nám to pomôže,"
povedala zdravotná sestra Jana Skřivánková, ktorá si ako prvá sestra podala na pošte žiadosť.
Nová služba
NCZI pripája do systému elektronického zdravotníctva (e-zdravie) poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a vydáva ePZP, ktoré slúžia na identifikáciu a autorizáciu zdravotníckych
pracovníkov do ezdravia. V zmysle platnej legislatívy je každý zdravotnícky pracovník
povinný podať žiadosť o vydanie ePZP do 31.10.2017.
Podanie žiadosti o vydanie ePZP si môžu zdravotnícki pracovníci vybaviť na viac ako 600
IOMO pracoviskách Slovenskej pošty. Zoznam pracovísk nájdete na webovej stránke NCZI
(www.nczisk.sk), aj na webovej stránke Slovenskej pošty (www.posta.sk).
Ak má zdravotník záujem o podanie žiadosti preukazu na IOMO, stačí ak na konkrétnej
pobočke pošty predloží preukaz totožnosti a pozná registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené
pri registrácii do príslušnej komory.
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Zaškolený pracovník Slovenskej pošty spolu so zdravotníckym pracovníkom vyplní žiadosť o
vydanie ePZP. Po vyplnení a odsúhlasení podpíše zdravotnícky pracovník žiadosť o vydanie
ePZP a zmluvu o vydaní ePZP. NCZI následne zabezpečí doručenie ePZP, čítačky a
aktivačného kódu, teda PIN na zadanú adresu.
Ďalšie možnosti
Okrem pošty a NCZI môžu pracovníci požiadať o vydanie preukazu poštou alebo podaním na
slovensko.sk. Zdravotnícki pracovníci veľkých nemocníc, ktorých pripájanie do Národného
zdravotníckeho informačného systému prebieha riadeným spôsobom, budú mať možnosť
požiadať o vydanie ePZP aj v samotnej nemocnici. Konkrétne informácie budú priamo
komunikované pre každú nemocnicu individuálne počas procesu jej zapájania.
NCZI si je vedomé, že do termínu treba vybaviť desiatky tisíc žiadostí a približne 90 000
kariet, a pripúšťa, ak niektorí pracovníci termín nestihnú, budú nasledovať sankcie. P.
Blaškovitš uviedol, že pri ich udeľovaní budú tolerantní.
"Blíži sa nám termín, blíži sa dovolenkové obdobie, myslím si, že pri tomto modeli, ktorý sme
zaviedli, to znamená využitie služieb pošty, plus model, ktorý je čisto elektronický, si myslím,
že tento projekt zvládneme úspešne," optimisticky zhodnotil P. Blaškovitš.
"Predpokladám, že 90 000 tisíc žiadostí, ktoré by mali byť podané v rámci ePZP by sme mali
zvládnuť," komentoval riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja Slovenskej pošty
Jozef Kiss.
Bývalá realita?
Pred zverejnením informácie o spolupráci medzi NCZI a Slovenskou poštou, kedy základom
bolo, že všetci zdravotníci si musia vybaviť preukaz do konca októbra, prišli pochybnosti od
nášho čitateľa, ktorý uviedol, že má už 3 mesiace podanú žiadosť a doteraz mu preukaz
nevyrobili. Ako odôvodnenie dostal, že nevedia ako to majú posielať poštou. Preto si myslí, že
sa termín k preukazom posunie minimálne o ďalší rok.
"V uvedenom prípade čitateľ uvádza, že podal žiadosť poštou bez uvedenia, či bola žiadosť
notársky overená. Neoverené žiadosti zaslané poštou sú zamietané. Zdravotnícky pracovník
musí byť pri podaní žiadosti osobne identifikovaný. Čitateľovi odporúčame, aby kontaktoval
Call centrum NCZI, prípadne podal žiadosť jednou z uvedených možností," reagovala
hovorkyňa NCZI Soňa Valášiková.
Po prijatí žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/
prechádza každá žiadosť samostatnou kontrolou. Overuje sa, či spĺňa všetky zákonné
náležitosti a či sa údaje v žiadosti zhodujú s údajmi v Registri fyzických osôb a príslušných
registroch komory.
Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo 2 edukačné videá pre zdravotníckych
pracovníkov,
v ktorých
sú
uvedené
možnosti,
ako
si
podať
žiadosť
o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/.
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Prvá časť edukačného videa: https://www.youtube.com/watch?v=4iSZgFrn5-c
Druhá časť edukačného videa: https://www.youtube.com/watch?v=r2GII5zJIM8&t=171s
NCZI akceptuje žiadosti podané:
·
Osobne na pracovisku NCZI, na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave
·
Osobne na Integrovaných obslužných miestach /IOMO/ Slovenskej pošty v rámci celého
Slovenska /novinka - od 19.06.2017/
·
Zaslaním poštovej zásielky na adresu NCZI. V tomto prípade totožnosť a podpis overuje
notár alebo matričný úrad, ktorý dá príslušný záznam na vytlačenú žiadosť
·
Elektronickým podaním cez webový portál www.slovensko.sk prostredníctvom
elektronickej schránky
Boj lekárov za vyššie platby cez výpovede poisťovniam je neetický
(4. júla 2017, ZdN)
4. júl 2017 - Najväčšia pacientska organizácia na Slovensku kritizuje výpovede asi 2000
lekárov voči zdravotným poisťovniam
Takýto boj za vyššie platby označila za neetický.
"Pretože z pacientov robí rukojemníkov, verejnosť to zneisťuje a paradoxne, stavia ju to do
pozície proti aktérom," povedala šéfka Asociácie pre ochranu práv pacientov (AOPP) Mária
Lévyová.
Boj za vyššie zdroje do zdravotníctva je pritom podľa nej opodstatnený, "no forma výpovedí
nie je vhodne zvolená cesta". Lévyová navrhuje, aby si všetky strany spoločne sadali za
rokovací stôl, kým sa dá. "Pacienti, zdravotné poisťovne a lekári by mali v boji o lepšie
dofinancovanie zdravotníctva vždy spájať sily", myslí si.
Do systému by tento rok malo dodatočne prísť asi 50 miliónov eur cez zvýšenú sadzbu za
poistencov štátu. Lekári, pacienti a zdravotné poisťovne to označili za malé číslo. "Potešilo by
nás, keby zdroje pre zdravotníctvo boli stanovené už od začiatku a nie aby sa to riešilo počas
roka cez dofinancovanie," zhodli sa tiež.
Pre nespokojnosť s výškou platieb pohrozili zdravotným poisťovniam lekári vo Zväze
ambulantných poskytovateľov (ZAP). Od 1. júla sú vo výpovedi so súkromnou zdravotnou
poisťovňou Dôvera, ambulancie sú pripravené urobiť tak i v prípade štátnej Všeobecnej
zdravotnej poisťovne (VšZP). Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou
Union ZP.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) už avizoval, že sa na spor medzi
lekármi a zdravotnými poisťovňami pozrie bližšie. "Nebudem však suplovať úlohu jedných či
druhých, som ochotný prijať rolu mediátora," povedal nedávno.
ZAP žiada od VšZP zvýšenie platieb pre špecialistov o 14 percent, v Dôvere a Unione o desať.
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Pre všeobecných lekárov chce v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac, platí
to pre všetky zdravotné poisťovne. Lekári tiež volajú po zadefinovaní rozsahu zdravotnej
starostlivosti
Z cudzieho netečie
(3. júla 2017, Katarína Lovasová, šéfredaktorka ZdN)
3. júl 2017 - Až sa človeku veriť nechcelo, keď počúval premiéra, ako podporuje pracovníkov
Volkswagenu v ich štrajku za vyššie platy
Ten istý premiér, ktorý pred štyrmi rokmi posielal štrajkovať sestry pred sídlo Penty, teraz
potľapkával po pleci ľudí, ktorí už aj pred štrajkom zarábali viac ako mnohé sestry. Ten istý
premiér, ktorý posielal sestry z ulice späť za pacientom, sa teraz pýta, prečo má mať robotník
v Bratislave o polovičku či o dve tretiny nižší plat ako robotník v tej istej firme 200 km na
západ. Lebo podľa neho mzdy na Slovensku musia rásť. Naozaj?
Tak pán premiér, viete, aké mzdy majú sestry či lekári v tej istej nemocnici nie 200 km, ale len
60 km na západ? Správne, o polovicu, až o dve tretiny vyššie ako tí naši zdravotníci. Robia
menej? Isteže nie. Menej zodpovednú prácu? Rozhodne nie. Ale iste, z cudzieho netečie, nech
dávajú iní. A rozumiem, rozpočet nepustí. Ale možno by aj trocha pustil, keby ho podvodmi
nevysávali kadejakí zbohatlícki dépeháčkari. Alebo nie?
Dva otázniky
(3. júla 2017, MUDr. Rudolf Zajac, exminister zdravotníctva)
3. júl 2017 - VšZP znížila úhrady za SVaLZ a niečo málo aj za dopravnú službu
Je to ďalší krok, ktorý má viesť k stabilizácii a ozdraveniu financií VšZP. Ak sa poisťovňa
naozaj dohodla s poskytovateľmi, nemôžeme nič namietať, práve naopak. Argument, že tak
budú musieť urobiť viac vyšetrení, aby si doplnili chýbajúci objem zdrojov, je samozrejme
nezmysel. Skôr môžeme očakávať zníženie dostupnosti z prostého dôvodu, a to, že redukcia
financií povedie k redukcií výkonov. Dúfajme len, že nie pri dialýzach. Aká bude realita,
ukáže čas.
Natíska sa však vážna otázka. Politici Smeru prakticky od roku 2006 unisono tvrdia, že Zajac
privatizoval najlukratívnejšie činnosti ako dialýza, CT, MR a laboratórne vyšetrenia, a to je
príčina všetkých problémov. Otázka je, prečo musel Smer so znižovaním cien čakať 10 rokov,
čo vládne zdravotníctvu. Ak teda mali poskytovatelia naozaj nadštandardné ceny, prečo sa
neznižovali už v roku 2006, keď prevzal moc? Že by to nedovolila košická bunka?
Druhý otáznik visí nad oznamovaným oddlžením. Faktom je, že dlh je neúnosne vysoký a
ohrozuje fungovanie nemocníc. Tak ako je u krvácajúceho pacienta nevyhnutná transfúzia, tak
aj tu je potrebná finančná injekcia, o tom niet pochýb. Diabol však drieme v detailoch. Podľa
dostupných informácii má štát reprezentovaný MZ SR prevziať záväzky nemocníc a vyriešiť
veriteľov. Navrhnuté sú dva spôsoby, akciou na výšku zľavy alebo dohodou zľavy.
Čo sa z toho vyliahne zatiaľ nevedno, minister ako vždy vypustí skôr propagačnú bublinu než
relevantnú informáciu. Z toho, čo povedal, je zjavné, že päť rokov, ktoré dostanú nemocnice
na konsolidáciu, je z pohľadu reálnej ekonomiky nekonečno. Akoby sme krvácajúcemu
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pacientovi podali transfúziu bez snahy zastaviť krvácanie. Nezmysel. Iným problémom je
prevzatie záväzkov. Na rozdiel od pohľadávky, ktorá sa dá predať, dlh sa nedá kúpiť.
Občiansky zákonník, ktorý je nadradený Obchodnému zákonníku, pozná iba solidárne alebo
nesolidárne pristúpenie k dlhu. To znamená, že nemocnice nijakým spôsobom nebudú svojho
dlhu zbavené, kým dlh nebude uhradený. Vyjednávacia pozícia MZ, ktoré sa iba stane ďalším
– druhým dlžníkom nebude silná, skôr naopak. A tento problém je možno oveľa viac ako iba
otáznik.
Náročný pôrod
(3. júla 2017, ZdN)
3. júl 2017 - Najväčšia zdravotná poisťovňa sa chystá šetriť v rámci napĺňania ozdravného
plánu
Chaos po čurbese, ktorý zanechalo predchádzajúce vedenie, hasí to súčasné. Oznámilo úspory
na CT, MR, na dialýzach, na dopravnej službe a mierne sa načrtla úprava cien laboratórnych
vyšetrení.
Šéf štátnej poisťovne dostal opakovane otázku, či znižovanie cien a objemov môže znížiť
počet vyšetrených pacientov. Reakcia riaditeľa bola vždy rovnaká: nie, a dokonca naopak –
počet vyšetrených pacientov sa zvýši.
Odznelo, že ak budú chcieť poskytovatelia zarobiť toľko, čo doteraz, budú musieť vyšetriť
viac pacientov. Ale kedy? Ak sa za hodinu pri tempe bežiaceho škrečka v koliesku vyšetria
štyria pacienti, koľko ich bude vyšetrených po úprave? Šesť? Ak si poskytovateľ rozšíri
rozsah hodín poskytovania CT a MR vyšetrení, o. k., som náchylná tomu uveriť.
No aj napriek ovocníčkovému vysvetleniu princípu vyššieho počtu pacientov od šéfa
poisťovne – „ak mám 12 eur a kupujem 2-eurové jablká, tak si ich môžem kúpiť 6, ale keď
znížim objem na 10 eur a cenu jablka na 1,5 eura, tak si ich môžem zakúpiť 6, 7“ – ma stále
ovládajú pochybnosti o nevplyve na pacientov.
Rôzne – Výber z tlače (4. júla 2017 – TASR)
Jeden z popredných výrobcov a opravovní železničných vagónov v Česku sa už štyri roky
potáca na hranici krachu. Fabrika Legios v meste Louny, ktorá v minulosti ťažila zo štátnych
zákaziek pre České dráhy, dotlačila v roku 2013 pred konkurzný súd Všeobecná úverová
banka. Do konkurzu na majetok vagónky dnes premenovanej na Heavy Machinery Services sa
napokon prihlásilo takmer 350 veriteľov s pohľadávkami za vyše 120 miliónov eur. Do hry o
kedysi úspešnú fabriku vstupuje silná česko-slovenská priemyselná skupina, český zbrojár
Jaroslav Strnad spoločne so slovenskými železničnými magnátmi Alexejom Beljajevom a
Michalom Lazarom. Informáciu publikuje denník HOSPODÁRSKE NOVINY na titulnej
strane v článku "Beljajev sa obzerá po novom biznise s vagónmi v Česku" a na strane 11 pod
názvom "Beljajev sa pozerá..."
Nová bezpečnostná stratégia, ktorú pripravuje rezort diplomacie, nebude manuál ako sa
má Slovensko správať v každej zahraničnopolitickej situácii. "Pointou jej prípravy je nájsť
niečo ako celospoločenskú dohodu o tom, čo je pre nás dôležité, ako to chceme chrániť a s
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kým", uviedol v rozhovore cez e-mail pre denník PRAVDA Tomáš Valášek, bývalý
veľvyslanec Slovenska pri NATO, ktorý v súčasnosti vedie v Bruseli európsku pobočku
Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier. Podieľal sa aj na príprave aktuálnej stratégie. V
rozhovore uverejnenom na druhej strane denníka s názvom "Valášek: Potrebujeme novú
stratégiu, žijeme v inom svete", upozornil na zmenu hraníc Ukrajiny i na strategické záujmy v
bezpečnostnej a zahraničnej politike.
Bývalý šéf tajnej služby Ivan Lexa (55), ktorý čelí obžalobe za únos syna prezidenta
Michala Kováča svoju účasť na prípade odmieta, informuje denník NOVÝ ČAS v článku na
štvrtej strane s názvom "Vinu za únos hádže na mŕtvych!" V tom čase bol podľa jeho slov
prílišným zelenáčom, aby organizáciu zavlečenia prezidentovho syna do zahraničia zvládol.
"Nebol som spôsobilý organizovať takéto záležitosti," doplnil Lexa. Exnovinár Peter Tóth o
únose vtedy písal, neskôr spolupracoval s paralelnou tajnou službou, aby sa po páde Mečiara
stal dôstojníkom SIS. "Šéfom kontrarozviedky a organizátorom bol Jaroslav Svěchota,
objednávateľom bol Mečiar, ktorý si vyrovnával účty s prezidentom. Som o tom stopercentne
presvedčený," povedal v rozhovore Tóth a Lexa sa jeho slovám nebránil. "Považujem to za
mediálnu špekuláciu, ale s vysokým stupňom hodnovernosti," uzavrel. Svoju účasť vylúčil.
Okrem iného Lexa poukázal na údajné väzby exšéfa kontrarozviedky a exministra vnútra: "Sú
mimoriadne väzby, ktoré mal Svěchota na Pittnera.
Šéf Kriminálneho úradu Ľudovít Makó poskytol denníku PLUS JEDEN DEŇ rozhovor, v
ktorom otvorene hovorí o kauze, ktorá hýbe Slovenskom. Denník interview priniesol na
štvrtej strane pod titulkom "Podvody sa dajú Bašternákovi naozaj dokázať".
"Legendárna Obuv Partizánske zbankrotovala", informuje denník SME v článku na štvrtej
strane. Upozornil na to český web EURO.cz. Firmu vlastní český podnikateľ Michal Ulmášek,
ktorý do podniku vstúpil ešte v roku 2006. Obuv Partizánske požiadala o vyhlásenie bankrotu
sama vo februári 2017. Dôvodom je nakopená strata 3,8 mil. eur. Aktuálne prebieha súpis
majetku spoločnosti, ktorý sa bude v bankrote predávať.
Denník N prináša informácie o pohrebisku z ôsmeho storočia, z obdobia avarského
kaganátu, ktoré odhalili pri výstavbe obchvatu Bratislavy. Archeológovia odkryli 460 hrobov.
"Niektoré scény sú skutočne srdcervúce. V troch hroboch sme našli matky pochované s deťmi,
v jednom prípade bolo dieťa uložené do priestoru nôh a vyzeralo to, akoby sa držalo nohy
matky," vraví archeológ Andrej Žitňan z archeologickej spoločnosti Via Magna. Zaujímavosti
uverejnil denník na str. 14 a 15 v príspevku s názvom "Avarské hroby nesú aj antivampírske
zásahy".
V Kráľovskom Chlmci vysadili niekoľko tisíc kvetov. Náklady hradilo mesto z pokút za
znečistenie ovzdušia. Väčšinu prác zrealizovali zamestnanci mestského úradu, zodpovední za
údržbu verejných priestranstiev, ktorí z dreva zhotovili aj kvetináče a budú sa starať o rastliny.
Kvety sa objavili na frekventovaných uliciach mesta. Skrášlenie mesta sa začalo ešte v roku
2003 a kvety postupne pribúdajú. Píše dnešné ÚJ SZÓ na piatej strane v článku s názvom
"Vysadili viac ako 5000 kvetov".
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