SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Cukrová 3, 813 22 BRATISLAVA

Pre: Výbory odborných spoločností SLS
Č.j. 18/2007-SekrSLS
Bratislava, 02. marec 2007
Vážený prezident/ka odbornej spoločnosti SLS,
na základe oslovenia zástupcu Združenia zdravotných poisťovní SR (ZZP SR)
a Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), si Vám dovoľujem zaslať materiály :
1. Metodika pre vypracovanie zoznamu výkonov s časom trvania výkonu.
2. Zoznam výkonov podľa odborností, skladá sa z hárku „Zoznam výkonov“ a z hárku
„Doplnené výkony“. Do hárku „Zoznam výkonov“ sa dopisujú údaje o čase a o nositeľovi
výkonu a ďalšie úpravy podľa metodiky; do hárku „Doplnené výkony“ sa dopisujú kódy, názvy
výkonov, trvanie v min., nositeľ výkonu vtedy : ak zistíte, že v danej odbornosti sa v zozname
príslušný výkon nenachádza a chcete, aby tento výkon mal príslušný záznam.
Uvedené materiály zasielame všetkým odbornostiam, ktoré sa vyskytujú v zozname
výkonov.
Vašu odpoveď môžeme zaradiť do celkovej odpovede pre ZZP SR a MZ SR, iba vtedy ak
Vašu odpoveď obdržíme do 15. marca 2007 na e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk.

Ďakujem za Vašu spoluprácu
S pozdravom

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., v.r.
prezident SLS
Prílohy: Metodika pre vypracovanie zoznamu výkonov s časom trvania výkonu.
Zoznam výkonov podľa odborností (dva hárky)
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Vážení kolegovia,
podobne ako vy som dnes dostal materiály rozposlané sekretariátom SLS k
pripomienkovaniu. Z hrozou som zistil. že obsahujú neuveriteľne doprznený zoznam výkonov
stvorený v počítači ZP Sidéria-Istota, ako aj sprievodný list Metodika k časovaniu výkonov
stvorený v počítači tej istej zdravotnej poisťovne.
Tí z Vás, ktorí sa problematike venujú, asi vedia, že som sa téme zoznamu výkonov
venoval aj v minulosti. Aj preto som bol (na základe aktivity zo strany vtedajších riešiteľov na MZ)
menovaný do kategorizačnej, katalogizačnej ako aj edičnej komisie MZ SR pre tvorbu katalógu
výkonov. Náš úplný názorový rozchod s MZ SR vyplynul z nie úplného pochopenia problému
“hlavným zadávateľom” (MZ). Aj preto som dnes (už takmer rok) v kontakte s reprezentantami
súčasného vedenia MZ (na základe ich “pozvania”) s tým, že ak bude tvorba zoznamu výkonov
znova aktuálna, budem sa na nej podieľať ako jeden z koordinátorov. Niektoré všeobecné texty
sú už dokonca pripravené v mojom PC aj teraz.
Tá dnešná aktivita (prezentovaná “hromadným mailom” aj pod hlavičkou MZ !!!) je alebo
provokácia, alebo nevedomosť, alebo oboje dohromady – určite sa od nej verejne dištancujem
!!!! . Zároveň Vám odporúčam, aby ste sa uvedenému materiálu zbytočne nevenovali – je to
podvrh, ktorý nestojí za stratu času. Skadiaľ pramení, to možno tuším (niektoré formulácie v texte
“Metodika” sú mi známe z minulého obdobia,,,,).
Ďakujem za čas, ktorý ste venovali prečítaniu tohoto mailu. Zároveň vyslovujem
poľutovanie nad tým, že niektorí ľudia sú schopní všeličoho, zneužívajúc dôveru kolegov, ktorí by
tak radi urobili niečo konkrétne a odborné, čo by konečne vyriešilo nekonečné problémy s
vykazovaním a hradením výkonov ... S pozdravom
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
P.S.: Ak bude čas skutočnej tvorby katalógu, určite odborné spoločnosti oslovím.

Vážení priatelia,
pred niekoľkými dňami ste dostali mail zo SLS, ktorý sa odvolával na to, že rozposielaný
materiál (zoznam výkonov, ktorý máte pripomienkovať) má pôvod na MZ. Reagoval som mailom,
ktorí ste dostali všetci a ktorý upozorňoval na to, že inciatíva nemá nič spoločné s MZ. Ešte raz
zdôrazňujem (overil som si to), že s MZ to nemá nič spoločné – jediným výsledkom Vašej
iniciatívy môže byť to, že ako predsedovia odborných spoločností (ktorí boli oslovení) dostanete
svojich lekárov špecialistov do kúta, lebo požadovaný časový limit (a nič iné !) zaujíma súkromné
poisťovne, aby šetrili na špecialistoch ešte viac ako doteraz.
Tento mail píšem preto, lebo sa mi dnes (napriek prvému mailu) ohlásili kolegovia
z ambulancii na Slovensku, že predsedovia niektorých odborných spoločností od nich stále
požadujú pripomienkovať spomínané materiály (ktoré sú podvrhom zo strany súkromných
poisťovní). Verím, že týmto mailom presvedčím všetkých predsedov spoločností, aby sa im
otvorili oči. Lebo mnohí to pochopili už po prvom maili, mnohí z nich aj odpísali – za čo ďakujem.
S pozdravom
Beňačka
PS Nový katalóg sa bude pripravovať určite, ale nie pod réžiou dnešných “organizátorov” – na
budúci týždeň mám k tomu stretnutie priamo s MZ, určite budem informovať ako ďalej.

Vážený pán profesor Krištúfek, prezident SLS,
pred niekoľkými dňami ste určite v dobrom úmysle rozposlali mail s materiálom (zoznam
výkonov, ktorý sa mal pripomienkovať) s tým, že materiál má pôvod na MZ. Všetkých Vami
oslovených kolegov predsedov spoločností, som upozorni na to, že iniciatíva nemá nič spoločné
s MZ (mám to overené), že je to súkromná iniciatíva niektorých poisťovní. Zároveň som ich
poprosil, aby sa tomu nevenovali, lebo jediným výsledkom iniciatívy predsedov odborných
spoločností môže byť to, že ako ich predsedovia (ktorí boli oslovení) dostanú svojich lekárov
špecialistov do kúta, lebo požadovaný časový limit (a nič iné !) zaujíma súkromné poisťovne, aby
šetrili na špecialistoch ešte viac ako doteraz.
Dnes sa mi (napriek môjmu prvému mailu) ohlásili kolegovia z ambulancii na Slovensku,
že predsedovia niektorých odborných spoločností od nich stále požadujú pripomienkovať
spomínané materiály (ktoré sú podvrhom zo strany súkromných poisťovní). Znova som ich
mailom poprosil, aby sa podvrh nereagovali, Zároveň prosím aj Vás, aby ste prípadné materiály,
ktoré Vám budú zaslané od predsedov odborných spoločností, neposielali ďalej na ZZP
a ponechali si ich u seba.
Ďakujem, s pozdravom

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Cukrová 3, 813 22 BRATISLAVA

Pre: Výbory odborných spoločností a pridružených členov SLS
Č.j. 22/2007-SekrSLS
Bratislava, 15. marec 2007

Vážení členovia výborov odborných spoločností a pridružených členov SLS,
na základe nedávneho stretnutia reprezentantov zdravotných poisťovní a SLS na pôde
MZ SR (ktoré sa okrem iného týkalo aj definovania minimálnej siete) bola SLS požiadaná
Združením zdravotných poisťovní o spoluprácu pri získavaní potrebných údajov, týkajúcich sa
zoznamu výkonov, predovšetkým však dĺžky trvania výkonu.
Na základe informácii získaných od osôb venujúcich sa uvedenej problematike,
Prezídium SLS rozhodlo, že ďalší postup bude koordinovať s ostatnými profesijnými
združeniami a s Ministerstvom zdravotníctva SR. Preto materiály získané od niektorých
odborných spoločností, na základe predchádzajúcej výzvy Prezídia SLS (list zo dňa 2.03.2007),
nezašle SLS priamo Združeniu zdravotných poisťovní, ale bude ich zhromažďovať. Použije ich
až neskôr, pri koordinovanej tvorbe nového zoznamu výkonov.
Ostatné odborné spoločnosti a pridružení členovia SLS, ktorí doteraz na výzvu
nereagovali, požiada Prezídium SLS o zaslanie nimi pripravených podkladov až po definitívnom
doriešení kompetencii subjektov zainteresovaných pri tvorbe nového zoznamu výkonov. Táto
problematika bude prerokovaná s ministrom zdravotníctva SR. Prezídium SLS poverilo primára
MUDr. Jozefa Beňačku, CSc., prezidenta Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne, aby
na rokovaní vystupoval aj v mene SLS.
O výsledkoch rokovania a ďalšom postupe Vás budeme informovať čo možno najskôr.
S pozdravom
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., v.r.
prezident SLS
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