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   MINÚTKA
Operujeme 
vo virtuálnej realite

MUDr. Ivan Vulev, PhD., 
MPH, FCIRSE., CINRE,

V Centre intervenčnej neuro-
rádiológie a endovaskulárnej 
liečby ste zaviedli nový spôsob 
diagnostiky ischemických 
mozgových príhod, volá sa 
RAPID. O čo ide?
Je to najmodernejšia technoló
gia, ktorá nám umožňuje roz
šíriť liečebné okno od vzniku 
ischemickej cievnej mozgovej 
príhody zo 6 hodín na 24 hodín 
od jej vzniku. Server, ktorým je 
prepojené naše vysokovýkonné 
CT so zámorím, nám umožňu
je v krátkom čase niekoľkých 
minút dokonale zmapovať po
stihnuté mozgové tkanivo po 
mozgovej mŕtvici, získame kľú
čové informácie navyše o ob
jemoch mŕtveho, ale aj ohro
zeného mozgového tkaniva, 
ktoré nevyhnutne potrebujeme 
pri liečbe porážky, keď k nám 
pacient dorazí neskôr ako po 
6 hodinách od vzniku príhody. 
Táto technológia pracuje na 
princípe umelej inteligencie, je 
naviazaná na silné dôkazové 
štúdie, je to novinka, ktorú má 
asi 350 nemocníc vo svete a my 
sme jedna z nich ako jediné 
pracovisko na Slovensku.

V čom bol najväčší zlom vo 
vašom odbore v priebehu 
posledných 10 rokov?
To je, ako keď si porovnáte svoj 
mobil pred 10 rokmi a dnes 
alebo keď si porovnáte počítač 
pred 10 rokmi a dnes. Hovorí 
sa, že žijeme vek strojov, my, 
ktorí robíme miniinvazívne 
operácie, to vnímame špeci
álne. Dnes využívame najmo
dernejšiu techniku, jednak 
zobrazovaciu, jednak pomocnú 
navigačnú, ktorá nám umožňu
je vidieť do tela a pomáha nám 
aj realizovať túto veľmi cielenú 
a účinnú špičkovú miniinvazív
nu liečbu. Operujeme vďaka 
tejto technike vo virtuálnej re
alite, situáciu sledujeme na 2D 
monitore, na ktorom je vlastne 
vidno iba tieň reality, ktorá sa 
odohráva v tele. Na paciento
ve telo svieti röntgen v jeho 
cievnom systéme, vnútri sa 
pohybujeme pomocou množ
stva pomocných inštrumentov 
a v podstate svoje ruky už ani 
veľmi nesledujeme, sledujeme 
hlavne monitor.

Aké ďalšie novinky by ste 
chceli zaviesť?
Krédom CINRE, nájdete ho aj 
na webe, je: Neustály pokrok 
a inovácie, najvyššia medicín
ska kvalita. Sme personálnym 
a prístrojovým vybavením uni
kátne pracovisko na Slovensku.  
Množstvo miniinvazívnych 
operácií robíme ako jediní na 
Slovensku. Robíme všetky tri 
programy, teda neuro, kar
dio a angio v nepretržitom 
24/7 režime. Či už akútne neu
rointervencie vrátane krvácaj
úcich aneuryziem, nedokrvení, 
ischemických príhod, akútne 
kardiointervencie pri infarkte 
myokardu, ale aj akútne cievne 
príhody ako pľúcne embólie, 
končatinové ischémie, ruptúry 
aorty a podobne. To je veľmi 
široký záber ochorení, na ktoré 
trpia a umierajú u nás takmer 
dve tretiny populácie.
 (ja)
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Lekárom sa nepáči časovo obmedzené...
„Vzhľadom na to, že kompletné 
údaje za prvý polrok fungovania 
bezlimitného prostredia u špe
cialistov budú k dispozícii až na 
konci prvého štvrťroka 2019, na 
hodnotenie tohto opatrenia je 
ešte priskoro,“ reagovala pois
ťovňa .

VšZP hradí poskytovateľom 
všetky uznané zdravotné vý
kony s výnimkou osteoden
zitometrie. Tento výkon ostal 
zazmluvnený s pôvodným fi
nančným objemom. „Na zá
klade hodnotenia 3. štvrťro
ka sa VšZP zrušením zmluv
ných objemov v špecializova
nej ambulantnej starostlivos
ti zvýšili náklady na zdravot
nú starostlivosť asi o 700tisíc 
eur mesačne. Vzhľadom na to, 
že tento štvrťrok býva v posky
tovaní zdravotnej starostlivos
ti slabší z dôvodu dovolenkové
ho obdobia, v 4. štvrťroku VšZP 
očakáva ešte vyšší nárast ná

kladov v súvislosti s uvoľnením 
limitov u špecialistov,“ uvied
la VšZP. 

Súkromné poisťovne
Dôvera potvrdila, že z jej strany 
ide o trvalé zavedenie bezlimit
ného prostredia, ktoré platí pre 

všetky odbornosti špecialistov 
a týka sa približne 90 percent le
károv špecialistov. „Podmienkou 
je, že sa nezvýši počet návštev 
tých istých pacientov v ambu
lanciách. Bezlimitné prostredie 
dáva priestor na ošetrovanie no
vých pacientov, a teda umožňu

je zvýšenie dostupnosti špecia
listov. Zatiaľ by bolo predčasné 
vyhodnocovať na základe čísel 
z praxe, na to ešte uplynul prí
liš krátky čas.,“ uviedol hovorca 
Dôvery Matej Štepianský.

Union informoval, že plá
nuje pokračovať  v zmluvných 

vzťahoch bez finančných obje
mov so špecialistami aj v ďal
šom období. Hovorca Matej 
Neumann dodal, že pre objek
tívne vyhodnotenie všetkých 
dosahov zrušenia finančných 
limitov je potrebné uplynutie 
dlhšieho obdobia.  (mt)
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Komentuje

JUDr. Zuzana Dolinková,
výkonná riaditeľka zaP 

Kto dnes robí 
zadarmo?
Od júla 2018 ponúkla VšZP pre 
špecialistov dva druhy zmlúv. 
Prvý kontrakt je tzv. kombino
vaný úhradový mechanizmus 
(pozn.: zatiaľ pre 5 vybraných 
špecializácií – imunoalergioló
gia, otorinolaryngológia, inter
né, endokrinológia, neurológia), 

keď časť mesačnej úhrady tvorí 
paušálna časť (pre každú ambu
lanciu iná suma) a časť úhrady 
tvorí platba za zdravotné výko-
ny nad rámec paušálu hradené 
30percentnou sumou zo základ
nej ceny výkonu. Podľa našich 
informácií nie je zatiaľ tento typ 
kontraktu pre špecialistov v ZAP 
atraktívny a má ho zazmluvne
ných len niekoľko desiatok na
šich špecialistov.

Druhý typ kontraktu pre špecia
listov spočíva v platbe za výkony. 
Do júna 2018 mali špecialisti zaz
mluvnený tzv. finančný zmluvný 
objem (limit), po naplnení ktorého 
VšZP výkony urobené nad rámec 
limitu nehradila (nadlimit). Od 
júla 2018 VšZP uvoľnila zmluvné 
limity, avšak na časovo obmedze
né obdobie. Pôvodne do konca 
roku 2018, podľa súčasného ná
vrhu zmlúv do konca marca 2019. 
ZAP považuje zrušenie zmluvných 
finančných objemov za systémový 
krok, avšak trváme na tom, aby boli 
nakontrahované na neobmedzené 
obdobie, nielen na pár mesiacov. 

Špecialisti vyrobili počas existen
cie zmluvných limitov nadlimity, 
teda medicínsky uznané, riadne 
vykonané a vykázané zdravotné 
výkony, ktoré im však neboli nikdy 
zaplatené, a to za niekoľko sto mi
liónov eur. 
Obe súkromné zdravotné pois
ťovne, Dôvera i Union, zazmluv
nili od 1. 7., resp. od 1. 10. 2018 
pre špecialistov tzv. bezlimitné 
prostredie na neobmedzený 
čas. Veríme, že tento trend bude 
nasledovať aj štátna zdravotná 
poisťovňa. Je dnes ešte niekto, 
kto robí alebo by chcel robiť časť 
mesiaca zadarmo?

Legislatíva

Bude sa meniť 
prerozdeľovanie poistného

Prezident podpísal novelu zá
kona o zdravotných poisťov
niach a dohľade nad zdra

votnou starostlivosťou. Spôsob 
prerozdeľovania poistného me
dzi zdravotnými poisťovňami sa 
teda zmení. Na poistencov s rov
nakými diagnózami budú mať 
rovnaký objem zdrojov.

Do prerozdeľovacieho mecha
nizmu sa doplní nový parame
ter, a to výška nákladov na pois
tenca za predchádzajúce obdo
bie (dva až tri roky) – ide o tzv. 
viacročné nákladové skupiny. 
V zahraničí sa tento parameter 
podľa hovorkyne Ministerstva 
zdravotníctva (MZ) SR Zuzany 

Eliášovej ukázal ako „veľmi spo
ľahlivý“. Podobný postup pou
žívajú na príklad v Holandsku či 
iných vyspelých krajinách, kde 
sa podľa ministerstva ukázal 
ako vysoko efektívny.

Poistné sa dosiaľ prerozdeľo
valo zohľadňujúc demografické 
indexy, farmaceutickonáklado
vé skupiny a nadlimitnú sumu. 
Podľa MZ odhaduje prerozdeľo
vací systém budúce výdavky na 
zdravotnú starostlivosť nedosta
točne. Ministerstvo preto chcelo 
dosiahnuť, aby každá poisťovňa 
mala k dispozícii rovnaký objem 
zdrojov na poistenca s vybraný
mi charakteristikami. (tasr, ja) 

MZ

Ďalšie lekárne prechádzajú 
pod štátne nemocnice
tri nemocnice zatiaľ nevypovedali zmluvy so súkromníkmi

Jjedenástim súkromným le
kárňam v ôsmich štát
nych nemocniciach bo

li vypovedané nájomné zmlu
vy. Ambíciou predchádzajú
ceho ministra bolo, aby sa sú
kromné lekárne v nemocni
ciach dostali do vlastníckych 
rúk nemocníc. „Väčšina ne
mocníc v pôsobnosti minister
stva zdravotníctva už prevádz
kuje vlastné lekárne, osem zdra
votníckych zariadení vypoveda
lo zmluvy jedenástim súkrom

ným lekárňam,“ uviedol gene
rálny tajomník služobného úra
du MZ Jozef Ráž. Ide o Detskú 
fakultnú nemocnicu Košice, 
Národný ústav detských cho
rôb, Národný onkologický ústav, 
Nemocnicu Alexandra Wintera, 
n. o., Univerzitnú nemocni
cu Bratislava (časti Ružinov, 
Kramáre, Petržalka) a fakultné 
nemocnice Nové Zámky, Trnava 
a Žilina. Ďalších 14 zdravotníc
kych zariadení súkromnú le
káreň nemalo a tri nemocni

ce – Univerzitná nemocnica 
Košice, UNB v Podunajských 
Biskupiciach a Nemocnica 
Poprad – zmluvu zatiaľ nevy
povedali.

„Nemocnice tak zisk z pre
vádzkovania lekární môžu in
vestovať späť k pacientovi a 
prispieť tak k ďalšiemu zlepšo
vaniu a skvalitňovaniu poskyto
vania zdravotnej starostlivosti,“ 
uzavrela ministerka zdravotníc
tva Andrea Kalavská.

 (ja)
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Počet laboratórií klesá
„Závažné biologické materiály 
odoberané priamo na nemoc
ničných oddeleniach, ako sú 
hemokultúry, likvory, puktáty 
a pod., by mali byť spracované 
a vyšetrovane ,lege artis‘ v labo
ratóriu okamžite. Výsledok vy
šetrenia týchto biologických 
materiálov často priamo roz
hoduje o ďalšom osude pacien
ta. Mikrobiologická diagnostika 
musí v týchto prípadoch spoľah
livo identifikovať aj mikroorga
nizmy, ktoré sú vysoko adapto
vané na hostiteľa, a teda aj rasto
vo náročné. Po odbere materiá
lu počet živých baktérií vo vzorke 
s pribúdajúcim časom pravidelne 
klesá. Pri zbytočne dlhom alebo 
nesprávnom transporte vzoriek 
môže následná kultivačná diag
nostika mikroorganizmov zlyhá
vať,“ upozornil Doc. MUDr. Milan 
Nikš, CSc., hlavný odborník MZ 
SR pre klinickú mikrobiológiu.

Tento trend je podľa neho dô
sledkom prevládnutia princípov 
trhovej ekonomiky nad medicín
skou odbornosťou a etikou v na
šom zdravotníctve.

Podobný názor má aj MUDr. 
Mo  nika Czirfuszová, PhD., 
predsedníčka Slovenskej spo
ločnosti klinickej mikrobioló
gie SLS, ktorá zároveň pracova
la na dočasne zrušenom oddele
ní klinickej mikrobiológie v ko
márňanskej nemocnici.

„Na Slovensku úplne chýba le
gislatíva o potrebe mikrobiológie 
ako základnej zložky diagnosti
ky a liečby infekčných ochorení. 
Mikrobiológia je výrazne finan
čne podhodnotená až stratová 
a jej výkony sú neuvážene limi
tované zdravotnými poisťovňa
mi. Zdravotné poisťovne prijali 
v poslednom čase celý rad opat
rení, ktoré sú likvidačné pre čin
nosť mikrobiologických labora
tórií,“ uviedla. Ako dodala, pre
vádzkovatelia lôžkových zdra
votníckych zariadení a celoslo
venské siete vlastniace labora
tóriá riešia problém po svojom 
– rušením a „centralizáciou“ 
laboratórií klinickej mikrobio
lógie. „A výsledok? Umelo pre
riedená sieť mikrobiologických 
laboratórií spôsobuje, že pre
vážanie vzoriek až na niekoľko 
100 km sa stalo bežnou skutoč
nosťou. Máme sieť nemocníc, 
ktorá má len jedno centrálne la
boratórium pre 7 – 8 vlastných 
nemocníc, a veľké laboratórne 
siete s 3 – 4 mikrobiologickými 
laboratóriami, ktoré pôsobia na
prieč celým Slovenskom. Kvalita 
vyšetrovaných biologických ma
teriálov, spoľahlivosť a rýchlosť 
vybavovania výsledkov je takto 
výrazne ohrozená, často úplne 
spochybniteľná,“ dodala. 

Problémom podľa nej je aj 
chýbajúci nový zoznam zdravot
ných výkonov s aktualizovaným 

bodovým ohodnotením výko
nov v podobe nového katalógu. 
„Súčasne platný zoznam zdra
votníckych výkonov má vyše 
20 rokov, nezohľadňuje aktuál
ne ceny diagnostík a cenu manu
álnej práce na základe platných 
mzdových predpisov. Tieto vý
kony sú všeobecné, viac ana
lýz sa vykazuje pod rovnakým 
kódom, ktoré potom poisťovne 
platia len raz alebo podľa pravi
diel, ktoré si určujú bez konzul
tácie s odbornou spoločnosťou. 
Takto nastavený spôsob úhrad 
za mikrobiologické analýzy ani 
zďaleka nepostačuje na pokry
tie reálnych nákladov mikrobio
logických laboratórií. Zdravotné 
poisťovne považujú mikrobiolo
gickú diagnostiku za neefektív
nu, preto sa snažia ich činnosť 
(výkony) obmedzovať,“ uviedla.

Klesajúca tendencia
Pravdou je, že počet laborató
rií klesá. Napríklad kým zdra
votná poisťovňa Dôvera v ro

ku 2017 mala zazmluvnených 
62 laboratórií, v roku 2018 ich 
počet klesol na 53. Podobné skú
senosti má aj VšZP. „V posled
ných dvoch rokoch evidujeme 
zníženie počtu pracovísk SVLZ. 
Dôvodom je spájanie poskytova
teľov a zlučovanie ich činností, 
resp. prebratie niektorých praco
vísk SVLZ iným poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti,“ uvied
la najväčšia zdravotná poisťovňa. 

Najväčší prevádzkovateľ labo
ratórií na Slovensku Medirex tvr
dí, že pred dvomi rokmi sa vý
razne znížila cena bodu za mik
robiologické vyšetrenia, čím sa 
dostala najmä bakteriológia do 
straty. „Jedinou cestou, ako efek
tívne vykonávať za daných ceno
vých podmienok túto diagnosti
ku, je centralizácia. Tá umožňu
je nákup špeciálnych technoló
gií na identifikáciu baktérií ale
bo moderných technológií na ur
čovanie citlivosti na antibiotiká. 
Naše pracoviská napriek tomu 
zabezpečujú laboratórnu diag
nostiku aj pri súčasnom ceno
vom nastavení,“ potvrdila ho
vorkyňa Medirexu Mgr. Diana 
Madarászová. 

Ako však zdôraznila, centrali
zácia neznamená rušenie praco
vísk, ale „efektívnejšie vykoná
vanie mikrobiologickej diagnos
tiky“. „Centralizácia predstavu
je vyššiu efektivitu laboratórnej 
diagnostiky v oblasti mikrobio

lógie, lebo sa zlučuje viac praco
vísk pod jednu strechu. Takisto 
sa môžu vykonávať aj špeciálnej
šie testy na pracoviskách, ako aj 
edukovať zamestnanci,“ dodala. 

Na otázku, ako je zabezpečený 
rozvoz citlivých vzoriek, ktoré by 
mali byť vyšetrené bezodkladne, 
uviedla, že Medirex kladie vyso
ký dôraz na predanalytickú fá
zu. „Všetky autá, v ktorých sa 
prepravujú vzorky, sú sledované 
cez GPS systém vrátane termo
čipu, ktorý je zabudovaný v kaž
dom jednom boxe. Takisto je sle
dovaná aj teplota. V prípade, že 
by sa vyskytol nejaký problém, 
tento systém nám automaticky 
vyšle alarm,“ uviedla.

Podľa nej v mikrobiológii sa 
vyskytuje len veľmi málo vy
šetrení, ktoré musia byť urobe
né bezodkladne. „Vzorku je to
tiž potrebné minimálne 24 až 
48 hodín kultivovať, aby sa roz
množili kolónie baktérií. Tie sa 
následne vyšetrujú. Inými slo
vami, v mikrobiológii sa nerea
lizujú vyšetrenia do hodiny. Ak 
sa vrátime k centralizácii, jej vý
hodou je, že sa čas analýzy mo
dernými technológiami skra
cuje zo 48 hodín na 24 hodín,“ 
uviedla. Vďaka nej dokážu po
skytnúť najrelevantnejšie vý
sledky. „Dôkazom toho je, že 
sme akreditovaní na všetkých 
pracoviskách,“ dodala.

 Katarína Lovasová
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„Všetky autá, 
v ktorých sa 
prepravujú vzorky, sú 
sledované cez GPS. 
D. Madarászová


