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Reforma siete

Nová definícia siete nevyrieši 
nedostatok všeobecných lekárov
Zdravotné poisťovne budú môcť zaz mluvniť len toľko lekárov, koľko ich bude dostupných

Ministerstvo zdravotníctva 
zverejnilo návrh reformy 
siete všeobecných leká-

rov. Z prezentovaného mode-
lu vyplýva, že situácia je veľmi 
vážna. Slovensko patrí v Európe 
medzi krajiny s najmenším poč-
tom všeobecných lekárov – má-
me ich len 0,6 na 1 000 obyvate-
ľov (OECD, 2020). A k tomu nám 
podľa modelu už dnes chýba as-
poň 340 všeobecných lekárov pre 
dospelých (VLD) a 70 všeobec-
ných lekárov pre deti a dorast 
(VLDD). 

Hlavnou časťou reformy mi-
nisterstva je tzv. optimálna sieť. 
Je to optimálny počet všeobec-
ných lekárov, ktorý budú zdra-
votné poisťovne povinné zakon-
trahovať, aby zabezpečili dostup-
nosť všeobecnej zdravotnej sta-
rostlivosti do 15 minút pre väč-
šinu poistencov v rámci okresu. 
Okrem pravidla časovej dostup-
nosti, ktoré je inšpirované legis-
latívou z Českej republiky, defi-
nícia siete zohľadňuje aj zmeny 
v demografickej štruktúre oby-
vateľstva. Starnutie populácie 
a nárast počtu chronicky cho-
rých si bude vyžadovať väčšie 
kapacity na strane všeobecných 
lekárov. Človek starší ako 60 ro-
kov má 2- až 3-krát viac návštev 
u lekára ako ľudia vo veku 30 až 
59 rokov. A v neposlednom rade 
návrh predpokladá aj finančné 
motivácie pre mladých lekárov 
a študentov medicíny – dotova-
nie kapitácie na 1 rok a granto-
vé programy. 

Prezentovaný odhad nedos-
tatku i návrh reformy sú dôleži-
tým a pozitívnym krokom k po-
trebným zmenám. Navrhovaná 
reforma by však mala zohľadniť, 
že optimálnu sieť nebude mož-
né naplniť, ak nebude existovať 
dostatočný počet lekárov. A ten-
to scenár je veľmi pravdepodob-
ný. Podľa štúdie WHO z r. 2016 
je nedostatok lekárov celoeu-
rópsky problém. Už v roku 2013 
chýbalo v Európe 1,6 milióna 
zdravotníckych pracovníkov a 
na vyrovnanie tohto nedostat-
ku do r. 2030 by bol potrebný ich 
nárast o 2 % ročne. Túto mie-
ru rastu sa však nepodarilo na-
plniť, a preto sa už v roku 2030 
očakáva ich nedostatok na úrov-
ni 4,1 milióna, z toho 0,6 mili-
óna lekárov a 1,3 milióna ses-
tier. Na porovnanie, ak by sme 
chceli na Slovensku do 10 rokov 
nahradiť aktuálne chýbajúcich 

VLD lekárov a VLD starších ako 
68 rokov, musel by ich počet rásť 
aspoň o 4,5 % ročne. 

Preto by sme sa v reforme mali 
inšpirovať krajinami, ktoré sa za-
meriavajú aj na zmenu organizá-
cie práce v ambulanciách s cie-
ľom vyrovnať sa s nedostatkom 
lekárov. Jednou z nich je aj sys-
tém národnej zdravotnej služby 
(NHS) vo Veľkej Británii. Mnohé 
veci nefungujú v britskom zdra-
votníctve ideálne, ale  mnohými 
sa dá aj inšpirovať. Veľká Británia 
má 3 lekárov na 1 000 obyvate-
ľov, čo je menej ako Slovensko – 
3,5 lekára (OECD). Podiel vše-
obecných lekárov je však podľa 
dostupných údajov väčší – 28 % 
(0,8 na 1 000 obyvateľov) oproti 
15 % (0,5) na Slovensku (2015). 
Zároveň ich počet nemal, na roz-
diel od Slovenska, klesajúcu ten-
denciu. Časť rozdielu je pravde-
podobne spôsobená inou orga-
nizáciou starostlivosti – o chro-
nicky chorých pacientov sa vo 
Veľkej Británii starajú všeobecní 
lekári, na Slovensku sú to najmä 
špecialisti. 

Podľa Royal College of 
General Practitioners je ideál-
na veľkosť ambulancie 1 500 – 
1600 pacientov na 1 všeobecné-
ho lekára. Podobné číslo pred-

pokladá aj spomínaný model 
ministerstva – 1 600 pacientov 
na 1 VLD a 1 500 pacientov na 1 
VLDD. V prípade nedostatku le-
károv je však možné, aby sa am-
bulancia vo Veľkej Británii sta-
rala až o 3 000 pacientov, ak si 
k tomu najme viac podporného 
personálu – zdravotných ses-
tier a asistentiek, administra-
tívnych pracovníkov a sociál-
nych pracovníkov. V r. 2019 tak 
pripadalo na 1 všeobecného le-
kára viac ako 2 000 pacientov. 
Väčšina lekárov však pracu-
je v tzv. skupinových praxiach 
s 15 – 20 zamestnancami, z to-
ho je 5 – 6 lekárov, 3 – 4 zdra-
votné sestry a zdravotné asis-
tentky a 6 – 10 ďalších sociál-
nych a administratívnych pra-
covníkov. Individuálne ambu-
lancie podobné väčšine sloven-
ských – s 1 lekárom a 1 sestrou 
sú rozšírenejšie len vo veľkých 
mestách. NHS dlhodobo pod-
poruje vytváranie veľkokapa-
citných skupinových ambulan-
cií troma opatreniami. 

V prvom rade, zhruba kaž-
dých 5 rokov NHS vypracuje 
tzv. white paper – analýzu ak-
tuálneho stavu personálu vo 
všeobecnej ambulantnej sta-
rostlivosti a demografických 

zmien obyvateľstva a predsta-
ví plán rozvoja na ďalšie obdo-
bie. NHS si uvedomuje, že budo-
vanie siete – vychovanie nové-
ho lekára a zdravotnej sestry či 
zmena organizácie práce, je dl-
hodobý proces. Plán rozvoja zo-
hľadňuje, že ambulancie samy 
realizujú množstvo organizač-
ných a personálnych zmien, aby 
boli schopné zabezpečiť dostup-
nú starostlivosť pre svojich pa-
cientov. Cieľom NHS je tieto in-
špirácie zozbierať, zdieľať s os-
tatnými ambulanciami a finan-
čne podporiť ich implementáciu 
v ďalších regiónoch. 

Druhým opatrením je po-
stupné rozširovanie kompe-
tencií a čoraz väčšie zapája-
nie nelekárskych pracovníkov, 
ako sú špecializované zdravot-
né sestry a klinickí farmaceuti. 
Všeobecný lekár na nich môže 
delegovať starostlivosť o vybra-
ných pacientov, napríklad sta-
bilizovaných chronicky cho-
rých. NHS si uvedomuje, že 
starnutie populácie si vyžadu-
je viac podpory pacienta ako 
liečby a integráciu zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti. Pri ne-
dostatku lekárov to nie je mož-
né zvládnuť bez zapojenia ďal-
šieho personálu. Hlavnou ná-

plňou práce špeciálne vyško-
lených zdravotných sestier je 
poskytovať zdravotnú starost-
livosť chronicky chorým star-
ším pacientom, často u nich do-
ma a, samozrejme, v spolupráci 
a pod odborným dohľadom le-
kára. Podpora pacienta pri do-
držiavaní liečebného režimu 
a jeho udržanie v domácom 
prostredí šetrí náklady v zdra-
votnom (na zbytočné hospitali-
zácie) i sociálnom systéme. 

Tretím opatrením je pravi-
delná finančná podpora a dlho-
dobé investície NHS do takých-
to zmien v organizácii všeobec-
ných ambulancií. Prijatie ďal-
šieho zamestnanca, napr. rezi-
denta alebo zdravotnej sestry, je 
okamžitým nákladom ambulan-
cie. Rozšírenie kapitačného kme-
ňa, a tým aj zvýšenie príjmu am-
bulancie na pokrytie tohto doda-
točného nákladu prebieha dlhšie 
obdobie a postupne. NHS preto 
poskytuje dodatočné zdroje am-
bulanciám nad rámec bežnej ka-
pitačnej platby na pokrytie časti 
týchto nákladov. Takéto zvýšenie 
býva obyčajne dočasné – na 2 – 
3 roky. Časť týchto zdrojov môže 
ambulancia využiť aj na vzdela-
nie vedúceho všeobecného leká-
ra v manažérskych zručnostiach 

a schopnosti riadiť viacerých za-
mestnancov. 

Nová definícia siete a finan-
čná podpora otvárania ambu-
lancií na Slovensku môžu prilá-
kať väčšiu časť absolventov le-
kárskych fakúlt do oblasti vše-
obecnej starostlivosti. Zdravotné 
poisťovne však budú môcť zaz-
mluvniť len toľko lekárov, koľko 
ich bude dostupných. A nedos-
tatok lekárov je globálny prob-
lém v celej Európe. Do zlepšenia 
dostupnosti všeobecnej starost-
livosti je preto potrebné zapojiť 
aj existujúce ambulancie VLD 
a VLDD. Je potrebné využiť ich 
skúsenosti a znalosti a motivo-
vať ich k vybudovaniu veľkoka-
pacitných skupinových ambu-
lancií, ktoré budú schopné po-
starať sa o väčší počet pacien-
tov. Na dočasnú podporu by bo-
lo užitočné zainvestovať aj z plá-
nu obnovy. Je to investícia do ze-
fektívnenia zdravotníctva, preto-
že dobre fungujúca ambulantná 
starostlivosť znamená zdravšiu 
populáciu, stabilizovaných chro-
nicky chorých a menej hospita-
lizácií. 

Henrieta Tulejová, 
partner Advance Healthcare 
Management Institute 
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Reakcia 

ZAP: Všetci zdravotníci sú po roku pandémie extrémne vyčerpaní
Štát by mal v prvom rade rozmýšľať nad tým, ako efektívne zorganizuje zdravotnú starostlivosť

Zväz ambulantných po-
skytovateľov negatívne 
vníma vyjadrenie zastu-

pujúceho ministra zdravot-
níctva Eduarda Hegera, kto-
rým na základe odporúčania 
Pandemickej komisie odôvod-
nil potrebu predĺženia núdzo-
vého stavu na ďalších 40 dní. 
Slová ministra Hegera, že nú-
dzový stav potrebujeme pre-
to, aby si unavení lekári neb-
rali dovolenky, považujeme za 
nemiestne a dehonestujúce. 
„Sme presvedčení, že odôvod-

nenie trvania núdzového sta-
vu týmto faktom nie je vhod-
ným komunikačným kaná-
lom voči tým, len vďaka kto-
rým naše zdravotníctvo nap-
riek mnohým chybám v riade-
ní štátu ešte stále funguje,“ 
uviedla Zuzana Dolinková, 
prezidentka Združenia am-
bulantných lekárov (ZAP).

Ako uviedla, všetci zdra-
votníci sú po roku pandé-
mie extrémne v yčerpaní. 
„Predovšetkým tí z nich, ktorí 
v dennodennom boji o pacien-

tov nasadzujú svoje zdravie 
a životy v červených covido-
vých zónach nemocníc,“ po-
vedala. Ako dodala, v poddi-
menzovaných podmienkach, 
napriek nedoceneniu a nedos-
tatku podpory zo strany štá-
tu, slúžia zdravotníci v preťa-
žených nemocniciach, nedo-
cenených ambulanciách či zá-
chrankách. 

Podľa šéfky ZAP tak ako 
každá iná profesia, aj zdravot-
níci majú svoje limity a potre-
bujú regeneráciu, aby mohli 

ďalej kvalitne a plnohodnot-
ne pracovať.

„Žiaľ, niektorí zdravot-
níci prišli v boji s pandémi-
ou o zdravie a dokonca o ži-
vot, a preto aj voči nim a ich 
rodinám je vyjadrenie zastu-
pujúceho ministra zdravot-
níctva nespravodlivé a hanli-
vé,“ dodala Z. Dolinková. Štát 
by podľa nej mal v prvom rade 
rozmýšľať nad tým, ako efek-
tívne zorganizuje zdravotnú 
starostlivosť tak, aby sa vy-
čerpaní zdravotníci, často aj 

po ťažkom priebehu ochore-
nia COVID-19, mohli zrege-
nerovať, pretože ani zdravot-
níci nie sú stroje, ale len ľudia. 

„Napriek nepochopiteľnému 
vyjadreniu ministra Hegera 
zdravotníci stále sú a budú na 
svojom mieste pri paciento-
vi. Lekári a celý zdravotnícky 
personál sú prirodzene zniče-
ní, avšak bez ohľadu na to, či je 
alebo nie je vyhlásený núdzový 
stav, neodišli a neodchádzajú, 
pretože vedia, kde je ich mies-
to. Vo vzťahu k ambulantným 

lekárom to napokon preukáza-
li aj nedôvodné policajné kon-
troly v Košickom kraji spred 
dvoch týždňov. Je veľmi po-
trebné, aby si vrcholoví pred-
stavitelia krajiny v čase tejto 
krízovej situácie konečne uve-
domili, že práve komunikácia 
je dnes dôležitá viac ako ino-
kedy a jej forma môže výraz-
ne ovplyvniť náladu v spoloč-
nosti vrátane nastavenia dô-
very medzi pacientom a leká-
rom,“ uzavrela prezidentka 
ZAP Zuzana Dolinková. (rd) 


