Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor kategorizácie zdravotných výkonov
Sekcia zdravia
MUDr. Eva Vivodová
riaditeľka
Vec: Zoznam zdravotných výkonov
Košice, 23. január 2018
Vážená pani riaditeľka,
na Výbore SSKB dňa 12.1.2018 sme sa podrobne venovali aj otázke vypĺňania RL nového
Zoznamu zdravotníckych výkonov. Vidíme tu minimálne dve naliehavé otázky, bez
zodpovedania ktorých nie je Výbor schopný zabezpečiť potrebný rozsah prác na RL. A
napokon – ostatný vývoj v tejto oblasti sa už dlho borí s vážnymi problémami (nedostatok
úložného priestoru pre vypísané RL pred Vianocami, momentálne odloženie aktivít v tejto
oblasti zo strany MZ SR), čo bráni postupu, preto sa na Vás opätovne obraciam so žiadosťou
o zaujatie stanovísk k nasledovným problémom, ktoré našej Spoločnosti zatiaľ bránia začať
RL vypisovať:
1) položiek, ktoré sa týkajú laboratórnej diagnostiky v širšom zmysle slova, je v aktuálnom
návrhu Zoznamu zdravotníckych výkonov 1.993. Vzhľadom na štruktúru danej tabuľky
a na rozsah odborností, ktoré z hľadiska vykonania prináležia každému riadku) nie je
jednoznačné, ktorý výkony by mala robiť ktorá OPS (SSKB, SSLM, SSKM, ...). Sme
preto toho názoru, že v záujme vytvorenia pracovných podmienok potrebných pre
správne vyplnenie RL segmentu laboratórnej diagnostiky by bolo potrebné, aby MZ
SR ako koordinátor nového ZZV zorganizovalo stretnutie zástupcov OPS všetkých
laboratórnych odborností, na ktorom by sa prítomní dohodli, ktorá OPS bude robiť ktoré
výkony.
Ak totiž SSKB nevie, koľkých výkonov z celkových 1.993 z laboratórnej diagnostiky sa
má z hľadiska vypĺňania ujať, je ťažko zostaviť autorský tím a zorganizovať
a skoordinovať prácu v ňom.
Jednoznačné definovanie náležitosti všetkých dotknutých výkonov jednotlivým
špecializáciám zároveň zabráni prípadným, zbytočne duplicitne vyplneným RL, ktorú
by MZ SR isto neuhradilo sľúbenou sumou 75,- €/RL;
2) s tým úzko súvisí aj otázka, dokedy musia byť všetky RL vyplnené. Ak aj budeme mať
v rámci všetkých OPS z oblasti laboratórnej medicíny rozdelené jednotlivé výkony,
budeme v každej OPS poznať počty RL, ktoré máme vyplniť, ale ak nevieme
potenciálnym autorom povedať, koľko času na danú prácu majú, nebudú si vedieť

vybrať, koľko RL je kto schopný za daný čas vyplniť. Nebudeme teda schopní vytvoriť
produktívny a koordinovateľný tím autorov.
Chcem ešte podotknúť, že na prípadnom stretnutí všetkých OPS z oblasti laboratórnej
diagnostiky by bolo možné a potrebné vzájomne podiskutovať a zjednotiť sa vo výklade
jednotlivých pojmov, ktoré RL obsahujú, a dohodnúť sa na metodike vyplnenia niektorých
parametrov RL, ktoré môžu byť rôznymi autormi rozlične pochopené a tým aj nekonzistentne
medzi skupinami vyplnené.
Vážená pani riaditeľka,
v mene Výboru SSKB Vás teda touto cestou zdvorilo žiadam o zorganizovanie
stretnutia všetkých OPS na pôde MZ SR, aby sa tak vytvorili adekvátne podmienky na
začatie prác aj zo strany OPS SSKB na vypĺňaní RL. Som presvedčený, že takéto
stretnutie uvítajú aj ostatné OPS a úžitok z neho bude nesporný.
S vďakou za pochopenie
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
prezident SSKB

