MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vec: Výnimky z veku pacienta vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej
starostlivosti - stanovisko pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Na Ministerstvo zdravotníctva SR, ako najeden z orgánov príslušný na vydanie povolenia na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle platných právnych predpisov, sa obracajú so
žiadosťou o udelenie výnimky z veku konkrétneho pacienta vo vzťahu k poskytovaniu zdravotnej
starostlivosti aj samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pričom sa v danej veci jedná o
špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť ale aj ústavnú starostlivosť.
Zo záverov analýzy uskutočnenej na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj
následného pracovného stretnutia so zástupcami všetkých zdravotných poisťovní v predmetnej veci,
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nebude udeľovať ďalšie výnimky z veku pacienta.
Na základe záverov spomínaného pracovného stretnutia boli, listom generálneho riaditeľa
Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.03.2012, informovaní aj
všetci generálni riaditelia zdravotných poisťovní. Uvedený list obsahoval, o. i . , aj doporučený postup
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k veku pacienta.
Výkon zdravotníckeho povolania, v zmysle platných právnych predpisov, súvisí so získanou
odbornou spôsobilosťou na jeho výkon ana základe nej s vydaným povolením na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Orgán príslušný na vydanie povolenia (Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj)
nemôže udeľovať výnimky zo získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania resp.
z platných povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti dospelým osobám
„pediatrickými
špecialistami" má byť riešená individuálne na základe dohody medzi príslušným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti/pacientom a zdravotnou poisťovňou, nakoľko je Ministerstvu zdravotníctva
Slovenskej republiky známe, že isté diagnózy robia ai/len „pediatrickí špecialisti" (napr. dedičné
metabolické poruchy, onkologické choroby, psychiatrické a neurologické diagnózy a pod.). Je tiež na
zvážení a v kompetencii zdravotnej poisťovne, či v tomto smere vydá interný predpis/smernicu.
Konkrétny pacient/zákonný zástupca/rodinný príslušník má tiež možnosť a právo obrátiť sa na
svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá v zmysle platných právnych predpisov (§ 25 ods. 2 písm. a) a b)
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) v znení
neskorších predpisov) o. i . : „...je povinná
a) zabezpečiť poistencovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom v osobitnom
predpise,
b) poskytnúť poistencovi na požiadanie informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,^... "
' Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
poistenia a o úhradách za služby silvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 7 zákona č. 581/2004 Zz.
5 3 )

verejného

zdravotného

V prípade že máte, ako poskytovatel' zdravotnej starostlivosti, záujem poskytovať zdravotnú
starostlivosť v inom (Širšom) rozsahu oproti súčasne platnému povoleniu je potrebné požiadať o nové
povolenie orgán príslušný na vydanie povolenia, v zmysle platných právnych predpisov.
Je však nevyhnutné mať zodpovedajúce personálne zabezpečenie, tj. zdravotníckych
pracovníkov s príslušnou odbornou spôsobilosťou (kvalifikáciou) / zodpovedajúcu odbornú
spôsobilosť (kvalifikáciu) na výkon zdravotníckeho povolania, inak nové povolenie vydané nebude.
V uvedenej veci sa tiež môžete obrátiť so žiadosťou o stanovisko na príslušnú zdravotnú
poisťovňu. Upozorňujeme Vás však na fakt, že podľa nášho názoru uvedená problematika nesúvisí s
rozsahom či výškou úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, aj v prípade jej plného zdravotného
opodstatnenia, ale s vyššie spomínanou odbornou spôsobilosťou zdravotníckeho pracovníka pre výkon
zdravotníckeho povolania.

Veríme, že definovanie uvedeného postupu prispeje k zásadnému a prijateľnému konečnému
riešeniu v súlade s platnými právnymi predpismi a predovšetkým neohrozí dostupnosť a kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov.

MUpr^Mario Mikloši, PhD.
generálnyiíaditeľ Sekcie zdravia M Z SR

v Bratislave dňa 16.mája2012
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