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Vec: stanovisko         Bratislava, 17. jún 2015 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

pred niekoľkými dňami zdravotná poisťovňa UNION na svojej webovej stránke zverejnila nové 

Usmernenie k vykazovaniu laboratórnych výkonov s avizovanou platnosťou od 1. júla tohto 

roku. 

Výbor Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie ako aj jej členská základňa tento krok prijali 

s nevôľou a negatívne, a to z nasledujúcich dôvodov: 

 dokument bol vydaný krátko pred začiatkom dovolenkového obdobia ako jednostranný 

akt bez toho, aby jeho odborná stránka bola prekonzultovaná s relevantnými 

špecialistami segmentu, hlavným odborníkom pre laboratórne činnosti či s príslušnými 

odbornými spoločnosťami, ktorých sa dotýka; 

 zmeny, ktoré tento dokument zavádza, sú vo viacerých bodoch rozporuplné a negatívne 

sa dotýkajú kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej laboratórnym segmentom, jej 

bezpečnosti ako aj samotného zdravia pacienta; 

 viaceré z nich sú v priamom rozpore s uplatňovanými štandardnými diagnostickými 

postupmi, aktuálnou medicínskou praxou či požiadavkou liečiť (a teda aj 

diagnostikovať) pacienta podľa najnovších dostupných metód a postupov. 

Musíme konštatovať, že takto formulované pravidlá by v prípade ich nezmeneného 

uplatňovania v praxi znamenali pre poistencov poisťovne UNION zníženú šancu na kvalitné 

diagnostikovanie a preventívnu medicínu, čím budú znevýhodnení voči poistencom ostatných 

poisťovní, pre laboratóriá nižšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej dôležitou 

súčasťou je aj klinická interpretácia výsledkov a pre samotnú poisťovňu UNION v konečnom 

dôsledku sekundárne zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, čím by sa s veľkou 

pravdepodobnosťou minul cieľ týchto opatrení, ktorým je zrejme úspora Vašich nákladov. 

Preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste: 

 pozastavili dátum uvedenia týchto pravidiel do praxe; 

 vstúpili do rokovania so zástupcami laboratórnych odborov a definitívnu úpravu 

pravidiel uviedli do praxe až po vzájomnej odbornej diskusii. 

Veríme, že pochopíte naše stanovisko a budete otvorení našim návrhom. Sme pripravení 

stretnúť sa ako rovnocenní partneri na odbornej a následne aj na manažérskej úrovni a hľadať 

obojstranne akceptovateľné riešenie. 
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