Ochráni kraj svoje
nemocnice?
Slovenské zdravotníctvo je v ťažkej pozícii.
Do konca roka čaká všetky nemocnice, či už
štátne alebo krajské, povinná transformácia. Ich
východisková pozícia však nie je rovnaká a krajské
nemocnice vo vlastníctve VÚC evidentne ťahajú
za kratší koniec. Prečo je to tak?
Ministerstvo zdravotníctva SR
plánuje pred transformáciou,
teda zmenou právnej subjektivity nemocníc na akciové
spoločnosti, svoje štátne nemocnice oddlžiť. Ide napríklad
o univerzitné a fakultné nemocnice. Nechce to však urobiť s krajskými nemocnicami,
ktorým povinnú transformáciu zákon prikazuje, a ktorých vedenie bol kraj nútený
prebrať od štátu v roku 2003.
Je preto nepochopiteľné, že ak
poskytujú krajské nemocnice
zdravotnú starostlivosť podľa
tých istých zákonov ako štátne
a pacienti krajských nemocníc
si platia rovnaké zdravotné poistenie ako pacienti štátnych,
prečo by sa malo ministerstvo
krajským nemocniciam otáčať
chrbtom. Obzvlášť, ak štát určuje podmienky zdravotného
poistenia a gro príjmov z neho
ide do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tá vytvára
medzi oboma typmi nemocníc
umelé rozdiely, keď nerovnomerne financuje totožné výkony a je evidentné, že krajské
nemocnice dostávajú pomerne menej peňazí. K presným
záznamom účtovníctva Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa
však nedá dostať, keďže zákon
o zverejňovaní zmlúv a faktúr
jej dal výnimku.
Z tejto neľahkej situácie
dlhodobo hľadá východisko
aj Žilinský samosprávny kraj
(ŽSK) ako zriaďovateľ štyroch
nemocníc – Liptovskej v Liptovskom Mikuláši, Hornoorav-

skej v Trstenej, Dolnooravskej
v Dolnom Kubíne a Kysuckej
v Čadci. „Máme záujem udržať všetky naše nemocnice
a nie zatvoriť jednu z nich, ako
na nás tlačí zdravotná poisťovňa. Nechceme zo zdravia robiť
biznis a nechceme podporovať
privatizáciu lukratívnych a výnosných oddelení nemocníc
na úkor výrazne stratových,
preto sme hľadali najprijateľnejšie riešenie transformácie. V dnešnej situácii, kedy
štát nastavuje financovanie
zdravotníctva na akciové spoločnosti, je vytvorenie silnej
akciovej spoločnosti so stopercentným vlastníctvom Žilinského samosprávneho kraja
najlepším riešením, aby sme
zachovali v našich regiónoch
Oravy, Liptova a Kysúc verejné
nemocnice,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár.
Definitívne riešenie schválili poslanci Zastupiteľstva ŽSK
na svojom júnovom zasadnutí
v podobe vytvorenia akciovej
spoločnosti Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja,
a.s., ktorá bude zastrešovať
všetky štyri nemocnice ako
organizačné zložky so svojimi
súčasnými názvami. Samostatná akciová spoločnosť vznikne
z Oravskej polikliniky Námestovo. Keďže štát nechce oddlžiť
krajské nemocnice, zastupiteľstvo schválilo uznesenie so
žiadosťou na vládu, aby aj tieto
nemocnice boli oddlžené rovnako ako tie štátne. V prípade,
že sa tak nestane, kraj musel

Zdravotná starostlivosť

Je verejná služba a musí byť dostupná pre každého.
vytvoriť ďalšiu organizáciu
Správa záväzkov a pohľadávok,
aby chránil majetok nemocníc
vo vlastníctve ŽSK pred možnými exekúciami. „Nevidím
žiadny dôvod, prečo by nemali
byť rovnako oddlžené naše nemocnice, ktoré sú verejné, ako
tie štátne. Vykonávajú zdravotnú starostlivosť v zastúpení
štátu ako samospráva podľa
rovnakých zákonov a pravidiel
zdravotného poistenia, ktorého pravidlá neurčuje krajské
zastupiteľstvo, ale vláda. Ak
vláda neoddlží naše nemocnice
ako štátne, vytvára kategóriu
330tisíc druhotriednych občanov nášho kraja, ktorí si rovnako platia zdravotné poistenie.
Za nich to bude musieť zaplatiť
kraj na úkor nákupu ďalších
nových prístrojov do jeho nemocníc, opravy ciest, financovania sociálnych služieb či
školstva,“ spresnil Juraj Blanár.
Komplikovanú transformáciu by uľahčilo i oddialenie
termínu povinnej transformácie nemocníc, keďže celý
systém zmeny vo fungovaní
zdravotníctva sa len nastavuje. S pozmeňovacím návrhom
na oddialenie povinnej transformácie v Národnej rade SR
neuspeli poslanci Juraj Blanár,
Igor Choma a Ján Podmanický, ktorí nezískali dostatočnú

podporu. Išlo by o logické naviazanie na rozhodnutie vlády
od 1. 1. 2014 financovať zdravotné výkony podľa DRG systému – financovania na základe
nákladov na diagnózu. Takto
kraj musí, keďže vo svojich
nemocniciach chce zachovať
doterajšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvoriť
od nového roku silný subjekt
zastrešujúci svoje nemocnice
vo vyjednávaní s poisťovňami,
a to nielen s najväčšou štátnou - Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou, ale aj dvoma privátnymi poisťovňami, ktoré
môžu naviac tvoriť zisk. „Nesúhlasím, aby sa z nemocníc
a zdravia ľudí urobil biznis. Ak
systém vláda nastavuje tak, že
z nemocníc majú byť akciovky,
som zásadne proti tomu, aby
sa v zdravotníctve robil zisk,
ktorý by išiel inde ako opätovne do zdravotníctva, napríklad
na nákup nových prístrojov,“
uzavrel predseda kraja. Žilinská krajská samospráva za obdobie vlastníctva nemocníc
skresala ich dlh z viac ako 18,5
mil. eur na 8,4 mil. eur, zo svojho rozpočtu investovala do nemocníc spolu 10,5 mil. eur a zo
zdrojov Európskej únie sa jej
na rekonštrukciu nemocníc
podarilo nasmerovať ďalších
viac ako 7 miliónov eur.

Turiec má svoje výnimočné ženy

Súťaž Výnimočné ženy
Žilinského kraja pozná
svoje víťazky. Ľudia
mohli do súťaže prihlásiť
ženy zo svojho okolia.
Do súťaže vyhlásenej
Inštitútom rodovej
rovnosti bolo nominovaných spolu 31 žien
v piatich kategóriách,
medzi nimi i ženy z regiónu Turiec.

Ceny si prevzali počas slávnostného odovzdávania na pôde
Úradu Žilinského samosprávneho kraja. V kategórii Ženy
vo vede a umení prvé miesto
získala Katarína Adamicová
z Martina. Nominovaná bola
pre svoju prácu dlhoročnej patologičky, lekárky a vedkyne.
Počas svojej profesie vykonala približne 100-tisíc biopsií.
Okrem toho je jedinou profesorkou Ústavu patologickej
anatómie, obhajkyňou hospicov, nositeľkou striebornej Jánskeho plakety, skvelou športovkyňou a v neposlednom rade

Katarína Adamicová (druhá zľava)
Víťazka kategórie Ženy vo vede a umení.
poslankyňou ŽSK. „Ženy sú
takisto dobré v práci, v rodine,
všade, kde sa dostanú ako mužskí pomocníci, vedúci alebo
ako rovnocenní partneri. Lenže, kým o mužoch sa to píše,
hovorí, vie a oceňuje, ženy to
robia nejako tak samozrejme,“
skonštatovala Adamicová.
Z regiónu Turiec bola v rovnakej kategórii ocenená a druhé miesto získala Alžbeta Hanz-

líková z Necpál. Ako 76-ročná
stále učí na Vysokej škole sv.
Alžbety, venuje sa propagácii
hospicovej starostlivosti. Bola
ocenená ako Sestra roka 2007
a tiež odznakom Biele srdce.
Je medzinárodne uznávanou
odborníčkou. Ďalšie kategórie,
v ktorých uspeli ženy z iných
regiónov kraja, niesli názov Ženy manažérky, zamestnávateľky; Ženy v mimovládnych

a neziskových organizáciách,
dobrovoľníčky; Žena matka,
dcéra, opatrovateľka a Ženy vo
verejnom živote, poslankyne,
starostky.
„Súťaž Výnimočné ženy Žilinského kraja sa konala ako krajské kolo celoslovenskej súťaže.
Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja sa ju podarilo zorganizovať na veľmi vysokej úrovni s peknými cenami
a s ľuďmi, ktorí si to naozaj
zaslúžia,“ uviedla Darina Arce
za Inštitút rodovej rovnosti
s Krajským kontaktným miestom v Žiline. Z krajského kola
na základe bodového umiestnenia do celoslovenskej súťaže,
ktorá sa vyhlási v septembri,
postúpia prvé tri výnimočné
ženy zo Žilinského kraja. „Aktivita Inštitútu rodovej rovnosti,
akou je I. ročník súťaže Výnimočné ženy, je jednou z prvých
lastovičiek, kde máme možnosť ukázať, aké jedinečné ženy
žijú v našom okolí, v našom
kraji,“ povedal po oceňovaní
podpredseda ŽSK Jozef Štrba.

o zdravotníctve s...
Na otázku „Čo si myslíte o súčasnom stave
v zdravotníctve?“ nám
odpovedal poverený riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci
Martin Šenfeld.
Nemocnice nášho typu dostávajú od zdravotných poisťovní za ten istý úkon podstatne
menej finančných prostriedkov ako nemocnice riadené
štátom. Ministerstvo zdravotníctva o celom probléme vie,
dokonca avizuje, že urobí opatrenia, aby tomu tak nebolo
– zatiaľ už takmer rok je to len
vo verbálnej rovine (výhľadovo rok 2013?). Dovtedy bude
na Slovensku pokračovať diskriminácia krajských nemocníc? Je smutné, že s nasledovnou transformáciou chystá
ministerstvo zdravotníctva oddlženie len pre štátne nemocnice, ktoré dokonca dostávajú
od poisťovní navyše podstatne
viac finančných prostriedkov
(v niektorých porovnateľných
diagnózach je to až o 100%).
Nemocnice zriadené Žilinským samosprávnym krajom
nie sú predsa súkromné podnikateľské subjekty, preto by mal
oddlžiť aj tieto typy nemocníc.
Dovolím si povedať, že pripravovaná
transformácia
nemocníc zo strany štátu je
za súčasných pomerov veľmi
neuvážený krok, ktorý prináša
so sebou obrovské riziká kolapsu celého systému. Od začiatku
tohto roka niektoré poisťovne pravidelne každý štvrťrok
znižujú platby nemocniciam
za svojich poistencov, dokonca

Martin Šenfeld

Riaditeľ Kysuckej nemocnice
s poliklinikou v Čadci.

im rušia aj oddelenia. Týmito krokmi sa začína postupne
znižovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Poisťovne
týmito krokmi podstatným
spôsobom zlepšia svoje hospodárenie, dokonca začnú možno vytvárať aj zisk, ale za akú
cenu? Pacient bude za liečbou
musieť dochádzať... bude musieť čakať dlho v poradovníku...
bude si za liečbu priplácať...
Ekonomika nemocnice by
mala byť postavená na solidárnom princípe medzi jednotlivými oddeleniami. To znamená, že sú oddelenia, ktoré sú
ziskové – tých je asi 30%, a sú
oddelenia, ktoré sú vysoko
stratové – to je zvyšných 70%.
Pre nemocnice je neprijateľné
tolerovať privatizovanie ziskových častí, ako tomu bolo
v minulosti (záchranná zdravotná služba, dialýza, dopravná
zdravotná služba, laboratóriá,
rádiologické pracoviská, magnetické rezonancie a podobne),
potom sa nemocnice môžu
snažiť ako len chcú, ale výsledok bude vždy rovnaký.

Postúpili na krajské kolo

Jedno zo stanovísk

Počas Župnej kalokagatie prejdú študenti aj skúškou poskytnutia
prvej pomoci.
Žilinský samosprávny
kraj je každoročným
usporiadateľom podujatia „Župná kalokagatia.“
Odbor školstva a športu ŽSK zorganizoval
v mesiaci jún už 5. ročník
regionálnych kôl tejto
športovo–vedomostnej
súťaže pre tímy 45 stredných škôl.
Do krajského kola z 8 družstiev Turca postúpili družstvá
umiestnené na 1. a 2. mieste
z regionálneho kola. Do bojov
krajského kola, ktoré sa bude
konať v Turanoch, tak zasiahne
Stredná odborná škola dopravná, Martin – Priekopa a Gymnázium J. Lettricha z Martina.
Absolútny víťaz za Žilinský kraj
postúpi do celoslovenského
kola. Doteraz v celoslovenskom
meradle Župnej kalokagatie
bodovali jednoznačne školy

v pôsobnosti ŽSK. V prvom
a druhom ročníku zvíťazili
študenti Obchodnej akadémie
D. M. Janotu z Čadce, 3. ročník
bol úspešný pre Gymnázium
J. Lettricha v Martine a v minulom roku si víťaznú trofej
odnieslo družstvo zo Spojenej
školy Slanická osada z Námestova.
„Cieľom súťaže je spojiť krásu
tela i ducha, využiť teoretické
vedomosti z oblasti zdravotnej
výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky
v prepojení s fyzickou zdatnosťou“, hovorí iniciátor myšlienky súťaže založenej na súlade
tela a ducha, riaditeľ Úradu
ŽSK Pavol Holeštiak a dodal:
„Dúfam, že z krajského kola
do celoslovenského finále opäť
pošleme budúce víťazné družstvo, ktoré pre Žilinský kraj
vybojuje piate víťazstvo v rade
za sebou.“

Text: Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK.

