Poplatky v Žilinskom kraji pod kontrolou
Už tri mesiace funguje
v praxi novela zákona
o rozsahu zdravotnej
starostlivosti, ktorá je prvým krokom
k zavedeniu pravidiel
v poplatkoch. Zákon
chráni pacienta pred
neoprávneným vyberaním poplatkov, a tiež
lekára pri správnom
zadefinovaní zdravotných výkonov.
Novela zákona rozšírila kompetencie
samosprávnych
krajov o kontrolu zoznamu
zdravotných výkonov, pri
ktorých môže poskytovateľ
požadovať úhradu. Ordinačné hodiny a cenník poplatkov u 1 400 poskytovateľov
zdravotnej
starostlivosti
v celom kraji kontrolovala
počas posledných troch mesiacov i Žilinská župa.
„V súčasnom období sme
ukončili prvú fázu kontroly
a dnes preverujeme už opravené zoznamy, ktoré nám
poskytovatelia
posielajú.
Veríme, že týmito opatreniami pomôžeme lekárom
vytvoriť dokumenty, ktoré
budú mať v súlade so zákonom a pacientom stanovíme
jasné podmienky pri úhrade
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ povedala riaditeľka odboru zdravotníctva
ŽSK Anna Majbíková.
„Po zrušení poplatku
za prednostné vyšetrenie došlo len k zrušeniu poplatku,
a nie samotného úkonu objednania. Je v kompetencii
lekára manažovať svoj pracovný čas tak, aby bola pacientom poskytovaná zdravotná starostlivosť priebežne
a nemuseli zbytočne čakať
v čakárni. Objednanie pacienta na konkrétny čas musí

„V Žilinskom kraji sa snažíme
ochránit´ pacientov a zároveň pomôct´ lekárom pri správnom vytvorení ich zoznamov výkonov.“
Poplatky v Žilinskom kraji
v číslach:
• v ŽSK je evidovaných 1 400 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
• z toho 1 270 lekárov zaslalo počas trojmesačného obdobia zoznamy výkonov
• 1 100 lekárov musí svoje zoznamy
opraviť, pretože neboli v súlade so zákonom
• dnes má už 500 lekárov zoznamy výkonov v súlade so zákonom. To znamená,
že za výkony neplatí duplicitne ani pacient, ani poisťovňa

„Hneď na začiatku sme sa
rozhodli stanovit´ si jednoznačné
pravidlá, a preto sme k realizácii
novely pristúpili nasledovne:“
Zmluvní poskytovatelia sú podľa
zákona povinní zaslať samosprávnemu
kraju:
- zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých môže poskytovateľ
požadovať úhradu, ako napríklad vyšetrenie na vodičský preukaz, vstupná
prehliadka pred nástupom do zamestnania a podobne,
- cenník všetkých zdravotných výkonov, to znamená tých, ktoré sú plne,
čiastočne alebo nehradené zdravotnou
poisťovňou.

byť štandardom pre všetkých
pacientov, bez ohľadu na to,
či majú, alebo nemajú, peniaze navyše,“ vysvetlil žilinský župan Juraj Blanár.
Podnety pacientov
Nedostatky v zoznamoch výkonov u lekárov kontroluje
Žilinská župa už od roku 2014
prostredníctvom osobných
kontrol. Novela zákona tieto
nedostatky rieši zadefinovaním výkonov, za ktoré lekár
poplatok vyberať nesmie.
Ako doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva, pacienti
sa môžu s akýmkoľvek problémom obrátiť na Žilinský
samosprávny kraj. „Ak má
pacient pocit, že poplatok,
ktorý lekár vyberá, je v rozpore so zákonom, kedykoľvek
nás môže kontaktovať telefonicky, písomne, e-mailom

Za čo už u lekára nezaplatíte:
• objednanie na vyšetrenie, vrátane
objednania na konkrétny čas – zrušený
bol iba poplatok, lekári môžu naďalej
svojich pacientov objednávať
• vypísanie lekárskeho predpisu
• vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu
• potvrdenie o návšteve lekára
alebo osobne, my daný podnet prešetríme a v prípade
potvrdenia začneme správne
konanie,“ uviedla. Lekár teda
nesmie vyberať poplatok
za konzultáciu alebo radu,
aplikáciu injekcie, vyhotovenie správy o zdravotnom
stave na počkanie alebo do 24
hod., manažovanie pacienta
či poplatok za ošetrenie mimorajónneho pacienta.

Pozitívna
zmena
sa
prejavila aj v počte podnetov, ktoré pacienti zaslali
v súvislosti s poplatkami
za prednostné vyšetrenie na Úrad ŽSK. Zatiaľ čo
do účinnosti tohto zákona
dostala župa v prvom polroku 2015 od pacientov 35 podnetov, v druhom polroku,
keď už zákon začal byť účinný, eviduje len dva podnety.

Do nového programového obdobia s novou stratégiou
Končiace sa programové obdobie na čerpanie
eurofondov a začiatok nového cyklu
vytvárajú u všetkých
samospráv priestor
na vyhodnotenie
zmien, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka
úspešným projektom,
a tiež priestor na zadefinovanie nových cieľov
reagujúcich na výzvy
súčasnosti.

Žilinský samosprávny kraj
pristúpil k vypracovaniu
novej rozvojovej stratégie
s víziou byť krajom inteligentných a trvácnych riešení
pre všetkých. Nová stratégia
je súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020.
Tento dokument vypracovala
Rozvojová agentúra ŽSK v úzkej súčinnosti s odborníkmi
pracujúcimi v štyroch ex-

pertných skupinách zameraných na jednotlivé zložky
rozvoja kraja, od infraštruktúry cez ekonomiku, rozvoj
ľudských zdrojov, až po rozvoj
identity a sebestačnosti historických regiónov. „Máme
záujem, aby do prípravy novej stratégie boli zahrnutí aj
naši socioekonomickí partneri na celom území kraja. Aj
preto bol návrh tohto dokumentu v mesiacoch augusta
september predstavený vo

Novú podobu vďaka fondom EÚ dostala v programovom
období 2007 - 2013 i hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.

Predstavenie Programu rozvoja ŽSK na roky 2014 – 2020 v Čadci.

všetkých regiónoch, a to formou samostatných prezentácií spojených s podnetnými
diskusiami, najmä s predstaviteľmi miest a obcí,“ uviedol
Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja.
Vyvrcholením
prípravy
nového programu rozvoja
kraja, ktorý bol spracovaný s podporou Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu,
bude konferencia venovaná

predstaveniu jeho obsahu
verejnosti. Ako uviedol riaditeľ Rozvojovej agentúry
ŽSK Branislav Zacharides,
na konferencii sa tiež vyčlení
priestor na diskusiu o prepojení programu na celoštátne strategické dokumenty

a možnosti financovania
opatrení a aktivít navrhnutých v programovej časti
dokumentu. Konferencia sa
bude konať dňa 20. októbra
2015 od 13:00 hod. v priestoroch kongresovej sály Úradu
ŽSK.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

