Zápis zo stretnutie Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh
Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 z 26. 08. 2014
Diskusia a schvaľovanie vypracovaných implementačných stratégií Strategického rámca

Program:

1. Implementačná stratégia pre vytvorenie a implementovanie štandardných
klinických postupov a štandardných postupov pre výkon prevencie
2. Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej
starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie
dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej
starostlivosti

Prítomní:

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MUDr. Jana Hamade, PhD. – Úrad verejného zdravotníctva SR
MUDr. Imrich Matuška – Asociácia štátnych nemocníc SR
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. – Asociácia súkromných lekárov SR
MUDr. Július Zbyňovský, MPH – Združenie samosprávnych krajov
JUDr. Eva Madajová – Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Ing. Matej Šiškovič – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – Slovenská lekárska spoločnosť
Ing. Igor Dorčák – Všeobecná zdravotná poisťovňa
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH – Slovenská rektorská konferencia
Mgr. Ján Raclavský – Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ing. Ján Hero – Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Za MZ SR:

Mgr. Ivan Poprocký
Mgr. Ing. Štefan Mesároš, PhD.
MVDr. Mgr. Soňa Strachotová, MBA
Ing. Marek Brezničan
MUDr. Mario Mikloši, PhD.
Mgr. Jana Bajcárová

1. Implementačná stratégia pre vytvorenie a implementovanie
klinických postupov a štandardných postupov pre výkon prevencie

štandardných

Prezentátor: MVDr. Mgr. Soňa Strachotová, MBA
Pripomienky:
1. MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
musí byť jasne definované, čo je to metodické usmernenie, protokol, ŠDTP.
potrebná ekonomická evaluácia
2. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
potreba právnej sily/určitej miery autority pre ŠDTP – využitie financovania preplácanie zdravotnými poisťovňami
3. MUDr. Imrich Matuška
potreba správnej definície právnej formy – zabezpečenie istoty pre toho, kto
zdravotnú starostlivosť prijíma, ale aj poskytuje finančné krytie
Odpovede: MVDr. Mgr. Soňa Strachotová, MBA
1. V predloženom materiáli navrhujeme pripraviť ako všeobecne záväzný právny predpis
- vyhlášku metodiku tvorby ŠDTP a samotné ŠDTP a štandardné postupy pre výkon
prevencie by potom boli vydávané cestou odborných usmernení MZ SR alebo v inej
vhodnej forme a publikované vo Vestníku MZ SR. Vydanie metodiky cestou vyhlášky
umožní, že ju bude môcť pripomienkovať odborná verejnosť cez MPK na Portáli
právnych predpisov. V rámci metodiky navrhujeme pripraviť ako prílohy rôzne
vzorové štruktúry/templates na rôzne typy štandardov, ktoré budú najvhodnejšou
formou pre riešenú klinickú problematiku (napríklad spomínané protokoly, algoritmy,
clinical pathways). Metodika tiež môže reflektovať požiadavku aby HTA - hodnotenie
zdravotníckych technológii alebo farmakoekonomické hodnotenie bolo povinnou
alebo fakultatívnou súčasťou štandardu.
K otázke štatistických údajov použitých v úvode akceptujeme pripomienku
k efektívnosti zdravotného systému. Údaje o vykonaných preventívnych prehliadkach
zohľadňujú ich dvojročnú frekvenciu.
2. Návrh počíta s aktívnou účasťou hlavných odborníkov MZ SR, zástupcov odborných
spoločností a poisťovní v rámci prípravy metodiky ako aj jednotlivých ŠDTP
a štandardov pre výkon prevencie.
3. Porovnanie právnej formy, riziká s tým spojené a navrhované riešenie sú rozobraté
na stranách č. 12., 13. a 23. predloženého materiálu.
Hlasovanie: Súhlas so znením Implementačnej stratégie pre vytvorenie a implementovanie
štandardných klinických postupov a štandardných postupov pre výkon prevencie všetkými
členmi komisie.

Aktuálny stav: schválené znenie Implementačnej stratégie pre vytvorenie a implementovanie
štandardných klinických postupov a štandardných postupov pre výkon prevencie.

2. Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej
starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti
kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti
Prezentátor: Mgr. Ing. Štefan Mesároš, PhD.
Pripomienky:
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
- ako budú motivovaní poskytovatelia, aby poskytovali sociálne služby?
Vytvorenie priestorov pre sociálne služby v priestoroch ICZS.
- MPSVaR nebude financovať, ale zastrešovať sociálne služby poskytované
v centrách
Sociálne služby budú financované zo zdrojov VÚC.
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
- potreba podpory zdravia – zdravotné poradenstvo v centrách
Akceptované pripomienky z Úradu verejného zdravotníctva, zahrnuté do
finálnej verzie.
MUDr. Imrich Matuška
- doplniť centrá o chirurga, interného lekára a röntgenológa
- rozširovaniu kompetencií všeobecných lekárov by mala predchádzať rozsiahla
komunikácia (školenia všeobecných lekárov)
- kompetencie nemocníc – potrebná definícia (rozdelenie podľa stupňov)
JUDr. Eva Madajová
- problém financovania zo strany VÚC – treba viac ako len základné sociálne
poradenstvo
MUDr. Ladislav Pásztor, MSc.
- pojem: kontaktné miesta
Kontaktné miesto pre účely tejto stratégie sa rozumie ako budova (priestor),
kde sa nachádzajú ambulancie lekárov
- zadefinuje sa nový typ poskytovateľa? – nevyjasnené vlastnícke vzťahy
MZ SR: treba oddeliť vlastníctvo infraštruktúry od poskytovateľov, teraz sa
nebude vytvárať nový typ poskytovateľa – 3 pilotné projekty

Aktuálny stav: Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania
zdravotnej starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie
dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti
nebola predmetom schvaľovania.
Predseda komisie navrhol, že akceptácia navrhovaného dokumentu bude predmetom
ďalšej diskusie.

