Stanovisko SLK k upravenému legislatívnemu návrhu APS :
Vážený pán minister,
ďakujeme Vám za zaslaný posledný legislatívny návrh Ambulantnej pohotovostnej služby (APS) .
Na základe pripomienok lekárov si Vám dovoľujeme zaslať ešte niekoľko pozmeňujúcich návrhov ,
ktoré veríme, že budú pre Vás, ako navrhovateľa uvedeného zákona, akceptovateľné a povedú
k záverečnému konsenzu.
Všimli sme si, že vo Vašom poslednom návrhu APS je nový prvok, umožňujúci zavedenie APS s
predlženou účinnosťou na základe dohody organizátora s VUC , s úhradou tejto časti služby VUC,
voči čomu SLK nemá námietky, avšak pri striktnom dodržaní podmienky dobrovoľnosti výkonu
služieb službukonajúcimi lekármi .
Ostatné pripomienky zasielame v príslušnom paragrafovom znení :
Vysvetlivky:
Červené písmo sú doplnené časti.
Vyžltené časti textu doporučujeme vypustiť
v § 2 , bod (31) doplniť upresnenie v nasledujúcom znení :
Spádové územie je nariadením vlády vymedzená časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza
pevný bod a je tvorené najmenej jedným okresom .
Odôvodnenie : ustanovenie siete APS nariadením vlády znemožní prípadné aktivity vytvárania nových APS /napr.
aktivitou VUC ) , avšak na strane druhej umožní event. zmenu siete cestou rozhodnutia MZ SR pri takejto potrebe

v §8a bod (1) , časť 1.- navrhujeme súlade s uznesením Snemu SLK z 22.1.2016 text :
– v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22.
hodiny
v §8a bod (2) , slová „podľa osobitného predpisu „ nahradiť slovami : podľa Vyhlášky MZ SR
v plnom znení:
Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor podľa osobitného predpisu7c)
Vyhlášky MZ SR prostredníctvom.....
Odôvodnenie : navrhovaná formulácia umožňuje event. zmenu vymedzenia odbornosti lekárov podieľajúcich sa na
výkone APS

v bode (2)
a )navrhujeme slovné spojenie „profesijným
spojením : ..“ s postupovou skúškou z interného lekárstva „
v plnom znení :

titulom

internista

„

nahradiť

a) lekárov s profesijným titulom všeobecný lekár podľa osobitného predpisu 7d) alebo lekárov
s profesijným titulom internista s postupovou skúškou z interného lekárstva podľa osobitného
predpisu, 7d) ak sa zabezpečuje poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
Odôvodnenie : navrhovaná formulácia rozširuje možnosť výkonu APS lekárom pracujúcim v internistických
špecializáciách (endokrinológ ,gastroenterológ, kardiológ......ap. ) zúčastňovať sa na výkone APS

v §8a bod (8) znenie doplniť:
Samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis
zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vyhotovuje. Ak organizátor nie je
schopný zabezpečiť výkon APS a VÚC rozhodne o výkone APS zaradením do služieb konkrétnych PZS
VAS na báze povinnosti , je VUC povinný túto skutočnosť preukázateľne oznámiť dotknutým PZS
akýmkoľvek spôsobom najneskôr 5 dní pred výkonom APS.
Odôvodnenie : pri dlhodobom zabezpečení APS organizátorom na základe rozpisu PZS VAS na báze dobrovoľnosti je
predpoklad, že PZS neúčastniaci sa na výkone APS nebudú web samosprávneho kraja sledovať . Navrhované doplnenie
bodu (8) zabráni nenastúpeniu lekára na APS určeného na základe určenia povinnosti nástupu príslušným
samosprávnym krajom z dôvodu nesledovania web stránky samosprávneho kraja .

V „§ 38a , Výška úhrady
V bode (10) doplniť text : „ vyhotoveného na zdravotné účely“
text v plnom znení :
Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie vyhotoveného na zdravotné účely je výška úhrady
poistenca najviac 5 eur.“
Odôvodnenie : doplnenie explicitne daného vymedzenia výpisu na zdravotné účely , umožňuje požadovať úhradu za
výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel (napr. komerčné poistenie, potreby polície či súdu a iné ) vo výške
stanovenej dohodu medzi PZS a pacientom, resp. PZS a príslušnou inštitúciou .

V Prílohe č. 2.Náplň preventívnych prehliadok
sa za bod (12) vsúva
bod 13 s textom : Náplňou preventívnej prehliadky pre dospelých je aj vyšetrenie ALT...
V„§ 14a , Výberové konanie o vydanie povolenia....je uvedené, v bode (4) že ..“Podrobnosti o členstve v
komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie upraví štatút, ktorý vydá
ministerstvo zdravotníctva“ . SLK má záujem byť pri tvorbe predmetného štatútu.
Ďalšiu časť textu v bode (4) : Podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní výberovej komisie a o účasti na jej
zasadnutiach upravuje rokovací poriadok komisie schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
komisie. navrhujeme vypustiť .
Odôvodnenie: všetky uvedené podrobnosti rokovacieho poriadku navrhujeme vydať ako materiál MZ SR spolu so
Štatútom Výberovej komisie . Pôvodná formulácia umožňuje, aby bol rokovací poriadok pri výberových konaniach
nejednotný , upravovaný ad hoc.

V paragrafe „§ 14a ,bod (8) celý text : „Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a
to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať
mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd“. navrhujeme vypustiť. Túto požiadavku považujeme
za zásadnú.
Odôvodnenie: povinnú mlčanlivosť členov komisie SLK omieta , nakoľko je nevyhnutné, aby výberové konania boli
maximálne transparentné, čo považujeme v rozpore s požiadavkou povinnej mlčanlivosti , o tak závažných veciach
nemôže byť zakázané hovoriť.

V„§ 14a , bod 10 a) navrhujeme doplniť slová : zabezpečenia APS poskytovateľmi , resp. lekármi VAS
poskytujúcimi dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v uvedenej spádovej oblasti, pre ktorú sa
výberové konanie uskutočňuje
plné znenie :
a) 50% za personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, s
poskytovateľmi, resp. lekármi VAS poskytujúcimi dennú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v uvedenej
spádovej oblasti, pre ktorú sa výberové konanie uskutočňuje
Text bodu (17) predmetného § dotýkajúci sa poverenie na dočasné prevádzkovanie
prosíme objasniť - prečo sa pri poverení považuje „za organizátora“ ( bod b) , a inokedy „nepovažuje za organizátora“ (bod c)
- bod (d) -je podľa názoru právneho zástupcu s nie jasným výkladom , nakoľko bez dohody nie je možné
poskytovateľovi, ktorý je vydať poverenie
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h) navrhujeme
v bode 1a3.nahradiť číslo 100 hodín, číslom 30 hodín

plné znenie :
tri po sebe nasledujúce mesiace nedokázal úplne zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej
služby podľa osobitného predpisu21a) v rozsahu viac ako 100 hodín 30 hodín mesačne.“
V § 79. navrhujeme vypustiť bod ap) v znení : „poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu
najmenej 30 ordinačných hodín55jat) týždenne, pričom táto zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná

najmenej dvakrát do týždňa najmenej do 14. hodiny, ak ide o poskytovateľa, ktorý poskytuje všeobecnú
ambulantnú starostlivosť.“
ako aj vypustiť bod (12) v § 82...týkajúci sa pokuty VUC do výšky 2000 €
Odôvodnenie. Ordinačný čas by mal byť v kompetencii ZP. U VLD platia iné pravidlá zazmluvňovania ambulancií ako
napr. v ŠAS, Pre niektoré ambulancie VLD a VLDD je povinnosť 30 hodín ekonomicky likvidačná...
Navrhujeme použiť pri hodnotení nasledujúce kritériá:
-zaradiť počet odpracovaných ambulantných hodín ako významne finančne ohodnotený prvok v zmluve so ZP ,
- resp, možnosť zazmluvnenia malých obvodov v geograficky problémových oblastiach zdravotnými poisťovňami v
nižšom úväzku ( v záujme dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov )

Čl. VIII , Účinnosť
celé znenie vypustiť : „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2017 okrem čl. III § 38 ods. 10
v šiestom bode, § 38a okrem odseku 5 v siedmom bode § 48b v siedmom bode, ktoré nadobúdajú
účinnosť 1. januára 2018, čl. V §87 v ôsmom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018 a čl. IV §80a ods.
3 a 4 v dvadsiatom štvrtom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
SLK navrhuje účinnosť všetkých častí zákona stanoviť k jednému dňu : k 1.7.2018 , bez obmedzení .
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.
Odôvodnenie :
podľa návrhu MZ SR by sa platba 12€/hod uplatnila až od 1.1.2019. Výška mzdy je stanovená spolu s jej každoročnou
úpravou v jednom bode zákona . Za SLK sme v rámci rokovaní vyjadrili súhlas s možnou fixnou platbou 12€ na hodinu
počas prvých 2 rokov platnosti zákona. Uvedená formulácia je však o oddialení povinnosti platby organizátorom APS
službukonajúcim lekárom s čím SLK zásadne nesúhlasí

S úctou
MUDr. Marian Kollár
Prezident SLK

