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Jedenásť nemocníc má nové CT prístroje
Centrálnym obstarávaním cez elektronickú aukciu sa podarilo usporiť 13,5 milióna eur.
(16. apríla 2018, SITA)
Jedenásť slovenských nemocníc dostalo k dispozícii najmodernejšie CT prístroje. Vďaka
dvojkolovej aukcii ministerstva zdravotníctva sa ich podarilo nakúpiť s výraznými úsporami.
V niektorých prípadoch sa ceny oproti pôvodne ponúkaným podarilo znížiť až o 50 percent.
Celkovo sa tak usporilo 13,5 milióna eur. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva.
Jedenásť nemocníc si obstaralo trinásť nových CT prístrojov v hodnote od 550 tis. eur do 1,7
mil. eur s daňou z pridanej hodnoty vrátane servisu. Výška sumy sa odvíja od typu CT
prístroja a jeho výkonnosti.
Dve kolá
Nákup prístrojov sa realizoval cez elektronickú aukciu v dvoch kolách.
„Po prvom kole sme zaznamenali zníženie cien v rozmedzí od 25 do 45 percent. V druhom
kole aukcie, kde už súťažili len dve firmy, sa podarilo ceny ešte znížiť, cena sa znížila o
ďalšie percentá v rozsahu od 2 do 30 percent,“ opísal priebeh verejného obstarávania riaditeľ
Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana.
Nové CT:


Nemocnica Poprad



Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach



Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín



Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch



Fakultná nemocnica v Prešove



Univerzitná nemocnica v Bratislave



Fakultná nemocnica v Žiline
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Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch



Nemocnica v Kráľovskom Chlmci



Fakultná nemocnica v Trnave



Národný onkologický ústav.

Záručná lehota na nakúpené prístroje je 2 až 8 rokov. Nemocnice nakúpili CT prístroje
rôzneho typu v závislosti od typu zdravotníckeho zariadenia.
Podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej sa centrálne obstarávania formou
elektronickej aukcie ukázali ako efektívny nástroj, ktorý dokáže výrazne ušetriť finančné
prostriedky pri nákupoch. „Ministerstvo zdravotníctva aktuálne realizuje verejné obstarávania
pre nemocnice na RTG a MR techniku, kancelársku techniku či nemocničné postele,“
uzavrela Kalavská.

Medikom roka sa stal Lukáš Urban
(16. apríla 2018, SITA)
Víťazom štvrtého ročníka súťaže Medik roka 2018, ktorú organizuje sieť nemocníc Svet
zdravia, sa stal 25-ročný Lukáš Urban z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského
(UK) v Martine.
Ako informoval hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, Lukáš sa stal najlepším spomedzi 20
finalistov, ktorí uplynulý víkend súťažili v praktických i teoretických úlohách na pôde
nemocnice novej generácie v Michalovciach.
Víťaz si domov odnáša 3000 eur a všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku
garantovaného pracovného miesta.
Obojstranný dialóg
Medik roka je odborná súťaž pre študentov 5. a 6. ročníka lekárskych fakúlt. Budúci lekári
v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli preveriť a zmerať svoje teoretické aj praktické
poznatky v rámci odborných workshopov a v praktických podmienkach skutočnej nemocnice.
Ako uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare
Vladimír Dvorový, medici mali aj tento rok možnosť vyskúšať si súťažiť v takých praktických
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disciplínach, s ktorými sa počas výuky bežne nedostanú do kontaktu. Dozvedeli sa tiež
zaujímavé teoretické fakty z oblastí, ktoré sa štandardne na lekárskych fakultách nespomínajú.
„Súťaž však každý rok organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch
v modernej medicíne, ale aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v
zdravotníctve, aké sú ich priority a názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať možno aj
v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami meniť slovenské zdravotníctvo
k lepšiemu,“ vyjadril sa Dvorový.
Nečakaný pôrod
V rámci praktických medicínskych workshopov si finalisti mali možnosť na špeciálnom
trenažéri

vyskúšať

laparoskopickú

operáciu

brucha

s moderným

inštrumentáriom

i kolonoskopiu.

Náklady na liečbu hemofílie rastú
(16. apríla 2018, SITA)
Hemofília, porucha zrážanlivosti krvi, patrí medzi najnákladnejšie diagnózy s potrebou
celoživotnej liečby koagulačnými faktormi. Svetový deň hemofílie si pripomíname v utorok
17. apríla.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, v ktorej je väčšina pacientov s týmto ochorením (podiel na
liečbe má vo výške 98,5 % celkových nákladov v SR), na ich liečbu vlani vynaložila 17,1
milióna eur, rok predtým to bolo 16,8 milióna a v roku 2015 to bolo 15,2 milióna eur.
Ako informovala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková, z verejného zdravotného poistenia
poisťovňa vlani uhradila jednému pacientovi s hemofíliou koagulačné faktory v priemere za
27 126 eur. Finančne najnáročnejšiu liečbu koagulačnými faktormi za 764 400 eur vlani
uhradila 5-ročnému dieťaťu. Podobne nákladnú liečbu VšZP vlani zaplatila aj hemofilikovi vo
vážnom stave, celkovo na ňu za rok vynaložila 727 399 eur.
Nakupujú centrálne
Aby VšZP zabezpečovala liečbu týchto poistencov čo najefektívnejšie, koagulačné faktory
nakupuje už od roku 1998 centrálne. Ide o liečbu pre pacientov s von Willebrandovým
ochorením, s deficitom faktora Vll, faktora Vlll a faktora lX.
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Centrálny nákup znižuje dlh zdravotníckych zariadení, zabezpečuje dostupnosť liečby pre
väčší počet poistencov, zabezpečuje pri výhodných obchodných podmienkach väčšiu
efektivitu liečby finančne náročnej zdravotnej starostlivosti.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemusí investovať vlastné prostriedky a čakať na
preplatenie uhradených liekov zdravotnou poisťovňou, vyššia je tiež dostupnosť
profylaktickej liečby.
Za rok 2017 VšZP pri centrálnych nákupoch koagulačných faktorov usporila takmer 4 milióny
eur. Zľava na cene dohodnutej v centrálnom nákupe je v priemere 25% z maximálnej úhrady
zdravotnej poisťovne.
Najvyšší percentuálny podiel na centrálne nakupovaných liekoch v roku 2017 predstavujú
onkologické lieky, 35 %, a hneď za nimi nasledujú práve koagulačné faktory, ktoré tvoria
18,7% z celkového objemu nákladov.
Svetový deň hemofílie
17. apríl bol za Svetový deň hemofílie zvolený na počesť zakladateľa Svetovej federácie
hemofílie (WHF) Franka Schnabela, ktorý sa narodil v ten istý deň. Cieľom iniciatívy je
nielen uctenie si jeho pamiatky, ale predovšetkým má pripomínať a rozširovať jeho osobnú
misiu s cieľom zlepšiť globálnu starostlivosť o ľudí s hemofíliou.
Pri príležitosti Svetového dňa hemofílie sa rozsvietia po celom svete významné budovy
a domácnosti na červeno, ako symbol životodarnej krvi, ktorá pre ľudí s vrodenými
krvácavými ochoreniami spôsobuje vážne zdravotné problémy.
V utorok 17. apríla budú vysvietené na červeno mnohé strategické budovy či miesta po celom
svete vrátane Slovenska.
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