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Analýza

Starnutie lekárov ohrozuje udržateľnosť
ambulantných pohotovostí
V reforme treba vzhľadom na rastúci vek ambulantných lekárov pokračovať
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Reforma bola pripravená v súlade s požiadavkami všeobecných
lekárov. V našej analýze sme
sa pozreli na to, či boli naplnené očakávania a porovnali sme
niektoré charakteristiky poskytovania starostlivosti v roku 2017
(pred reformou) a v roku 2019
(po reforme). Na analýzu boli využité anonymizované dáta
od zdravotnej poisťovne Dôvera
a údaje zo stránky Ministerstva
zdravotníctva SR.
Na základe schválenej reformy bol počet LSPP postupne zredukovaný na 76 APS pre dospelých a 61 APS pre deti (zatiaľ vydané povolenie na 74 bodov pre
dospelých a 53 pre deti (MZ SR,
2018)). Hoci je to oproti pôvodnej sieti LSPP výrazný pokles,
počet bodov je stále vysoko nad
hranicou minimálnej siete a dostupnosť pohotovostí zostala veľmi dobrá. Pri očakávanom počte APS (ak by boli obsadené aj
pevné body, o ktoré zatiaľ nebol
prejavený záujem) by malo do 30
minút dostupnú APS pre deti 97
% a APS pre dospelých 99 % obyvateľov (graf 1).
Znížením počtu bodov klesol
priemerný ročný počet služieb
na jedného všeobecného lekára pre dospelých (VLD) z 22 na
13 a na jedného všeobecného
lekára pre deti a dorast (VLDD)
z 31 na 22, čo by v kombinácii so
skrátením trvania služby malo
znížiť mieru zaťaženia lekárov.
Počty služieb sú však stále relatívne vysoké v porovnaní s možným počtom služieb na lekára v prípade zníženia počtu bodov na úroveň minimálnej siete,
keď by na jedného VLD vychádzalo v priemere 7 služieb a na
jedného VLDD 8 služieb za rok.
Medzi krajmi sa situácia výrazne líši. Podľa očakávania platí,
že čím vyšší počet bodov v kraji, tým viac služieb musia lekári
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ekárska služba prvej pomoci (ďalej ako LSPP) bola dlhodobo predmetom diskusií, ktoré vyústili v jej reformu
na ambulantnú pohotovostnú službu (ďalej ako APS) v júli 2018. Kritika zaznievala hlavne z radov všeobecných lekárov.
Ako hlavné problémy boli vnímané predimenzovanosť siete
(95 bodov LSPP pre dospelých
a 73 LSPP pre deti, napriek tomu, že minimálna sieť stanovuje iba 43 bodov LSPP pre dospelých a 23 pre deti), neprimerané zaťaženie lekárov (celonočné
služby na LSPP nasledované bežnou službou v ordinácii) a neadekvátne finančné ohodnotenie (variabilné, často veľmi nízke
mzdy pre lekárov slúžiacich na
LSPP) (MZ SR, 2009) (P. Makara,
Z. Teremová, 2010).
Hlasy kritické voči rodiacej sa
reforme smerujúcej k zníženiu
počtu bodov a skráteniu ordinačných hodín APS zase vyjadrovali
obavy nad možným preplnením
urgentných príjmov neurgentnými prípadmi a znížením dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti pre občanov (Asociácia
nemocníc Slovenska, 2017).
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Skrátenie
ordinačných hodín
a menší počet
bodov viedli
k poklesu ročného
počtu návštev APS.
v danom kraji slúžiť. Vysoký počet bodov v niektorých krajoch
môže súvisieť s geografickými
obmedzeniami.
Vysoký priemerný vek lekárov je rizikom súčasného modelu APS nielen do budúcnosti (a máme na mysli horizont
5 rokov), ale i v časoch epidémií infekčných ochorení, ako

je napríklad súčasná epidémia
COVID-19. Ak by všetci lekári nad 65 rokov prestali slúžiť
na pohotovostiach, priemerný
ročný počet služieb na jedného
VLD by vzrástol opäť na 18 služieb ročne a na jedného VLDD
na 34. Vo väčšine krajov by sme
sa u VLDD dostali na väčší počet
služieb na lekára ako pred reformou APS (graf 3).
Z tohto dôvodu nás zaujímalo, či by bolo možné v prípade problému s nedostatkom lekárov ďalej znižovať počet bodov APS smerom k minimálnej sieti, ktorej nastavenie vychádza z medzinárodných štandardov – 1 bod na 100 000 dospelých a 50-tisíc detí. V modeli sme postupne „odoberali“ vž-

Zdroj: ZP Dôvera

dy po jednej APS z dvojíc, ktoré
boli k sebe navzájom najbližšie
(graf 1). Dostupnosť do 30 minút
sa zhoršovala len veľmi pomaly
a aj pri odobratí 35 pevných bodov APS pre dospelých (zostalo
by 41 APS) by malo 90 % obyvateľov pohotovosť dostupnú do
30 minút. U detí by pri znížení
zo 61 na 41 pevných bodov stále malo pohotovosť do 30 minút dostupnú 92 % obyvateľov
(tzv. „efektívna alternatíva“).
Medzikrokom by mohla byť „propacientska alternatíva“ s 51 bodmi pre každý typ APS (u VLDD
je to de facto súčasný stav, keďže časť bodov nebola naplnená).
Podľa analýzy ambulantných
lekárov sa očakávalo zníženie
počtu návštev ambulantných po-

hotovostí o 15 % (P. Makara, Z.
Teremová, 2010). Skrátenie ordinačných hodín a menší počet
bodov viedli k poklesu ročného
počtu návštev APS deti na 1 000
poistencov o 7 % a APS dospelí až o 19 % pri súčasnom raste
počtu návštev na UPS na úrovni
4 %. Nasvedčuje to potenciálnemu miernemu presunu pacientov z APS na UPS. Celkovo však
došlo k poklesu návštev pohotovostí a urgentných príjmov o 5 %
(pokles zo 415 na 395 na 1 000
poistencov – graf 4). Časť pacientov mohla byť ošetrená len
v rámci výjazdu vozidiel zdravotnej záchrannej služby.
Významným spôsobom sa
zmenil aj systém financovania
a odmeňovania, ktorý priniesol

potenciál na zvýšenie motivácie
lekárov k službe a férovejší prístup organizátorov. V odmeňovaní bola zavedená minimálna
hranica pre hodinovú mzdu dobrovoľne slúžiaceho lekára (ktorý má zmluvu s organizátorom
APS) na 12 € a nedobrovoľne
slúžiaceho lekára na 9 eur. Nový
spôsob financovania bol nastavený na minimálnu mesačnú
paušálnu úhradu na pevný bod,
ktorá môže byť navýšená o úhradu za výkony v prípade prekročenia paušálu. Zároveň došlo k vyňatiu časti výkonov k samostatnej úhrade nad rámec
paušálu. Náklady na 1 návštevu
poistenca Dôvera ZP tak vzrástli u APS pre deti o 31 % (na 16
eur) a u APS pre dospelých o 22
% (na 18,5 eur), pričom k nárastu došlo najmä v dôsledku zvýšenia paušálu na 1 bod a poskytovania menšieho počtu výkonov,
ako je výška paušálu (t. j. v prípade nedočerpania paušálu rastie
priemerný náklad na návštevu).

V reforme treba vzhľadom
na rastúci vek ambulantných
lekárov pokračovať
Reforma priniesla zlepšenie, ale
vzhľadom na vysoký počet návštev a vysoký priemerný vek lekárov bude potrebné v začatom
procese pokračovať. Okrem
modelovaného zníženia počtu bodov je potrebné pracovať
aj na centralizácii bodov APS
a Oddelení urgentného príjmu
(OUP) do spoločných priestorov.
Väčšina OUP sa síce nachádza
v rovnakých mestách ako APS,
ale len 23 zo 41 OUP pre dospelých (56 %) a 29 z 38 OUP pre
deti (76 %) je v tej istej budove ako APS. Koncentrácia OUP
a APS na 1 miesto umožňuje eliminovať neurgentné návštevy
ústavných pohotovostí, správne zaradiť pacienta podľa závažnosti jeho stavu a udržať kontinuitu starostlivosti v prípade
ukončenia ordinačných hodín
APS o 22. hodine.
Ďalším dôležitým komponentom dostupnej urgentnej
starostlivosti využívaným v zahraničí sú call centrá, ktoré slúžia ako prostriedok prvotnej triage a medicínskeho poradenstva.
Veľký krok v ich využívaní urobilo Dánsko, ktoré podmienilo každú návštevu pohotovosti
predchádzajúcim telefonátom
a odporúčaním domácej starostlivosti alebo nasmerovaním pacienta k správnemu poskytovateľovi. Zavedenie tohto opatrenia v Dánsku v r. 2014 dokázalo
znížiť počty návštev v niektorých
regiónoch až o 25 %, pričom až
60 % urgentných kontaktov bolo vybavených vo forme telekonzultácie bez následnej návštevy
pohotovosti.
Táto publikácia bola pripravená pri príležitosti konferencie Prague International Health
Summit 2020 (na pragueihs.eu
bude zverejnené celé znenie
štúdie) a konferencie Slovenské
zdravotníctvo 2020.
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