Správa o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok 2019
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadnutí dňa 26. novembra
2018 uznesením č. 151/2018 v bode III. C odporučilo predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja
vytvoriť pracovnú skupinu pre zdravotníctvo ako poradný orgán predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška s účinnosťou od 1. februára 2019
vytvoril Pracovnú skupinu pre zdravotníctvo ako svoj stály poradný orgán za účelom prípravy
materiálov, posudzovania a predkladania stanovísk k materiálom, týkajúcich sa problematiky
zdravotníctva v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predseda Trenčianskeho samosprávneho
kraja zároveň s účinnosťou od 1. februára 2019 vymenoval členov a tajomníčku Pracovnej skupiny
pre zdravotníctvo.
Členmi Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo sú: doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., poslanec Zastupiteľstva
TSK, MUDr. Peter Daňo, poslanec Zastupiteľstva TSK, MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditeľ NsP
Myjava, Ing. Anna Halinárová, poslankyňa Zastupiteľstva TSK, MUDr. Mohamed Hemza, poslanec
Zastupiteľstva TSK, Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK, MUDr. Peter Oulehle, poslanec
Zastupiteľstva TSK, MUDr. Igor Steiner, MPH, poslanec Zastupiteľstva TSK, riaditeľ NsP Považská
Bystrica, doc. MUDr. Mária Šramková, PhD., MBA, poslankyňa Zastupiteľstva TSK, PhDr. Elena
Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci.
Ing. Vladimír Vido, riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Tajomníčkou tejto skupiny je Ing.
Zuzana Kotásková, referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie.
Pracovná skupina pre zdravotníctvo sa zmeriava vo svojej činnosti najmä na nasledovné oblasti:
• odborné poradenstvo pre problematiku zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti
v Trenčianskom samosprávnom kraji, najmä v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, t.j. Nemocnici s poliklinikou Prievidza,
Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnici s poliklinikou Myjava,
• príprava stanovísk pre predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja k materiálom, ktoré sa
týkajú zdravotníctva a zdravotníckych zariadení,
• príprava strategických dokumentov a koncepčných návrhov riešenia problematiky
zdravotníctva najmä v oblasti zabezpečenia kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre
občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja,
• zabezpečenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti bude koncipované z pohľadu
aktuálnych potrieb, ako aj z pohľadu strednodobej a dlhodobej perspektívy.

Správa o činnosti za rok 2019
Rokovania PSpZ
1. 19.2.2019
2. 9.4.2019
3. 17.6.2019
4. 17.9.2019
Pracovná skupina pre zdravotníctvo na svojom prvom riadnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo
dňa 19. 2. 2019 prerokovala a schválila štatút a rokovací poriadok, zvolila predsedu a
podpredsedu. Predsedom Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo sa stal doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
a podpredsedom MUDr. Igor Steiner, MPH.

Výstupy PSpZ v r. 2019
1. Návrh na uznesenie Zastupiteľstva TSK o neprivatizácii nemocníc TSK ani ich častí (uznesenie
na Z TSK 25.3.2019).
2. Návrh Dotazníka spokojnosti pacientov s hospitalizáciou v1.
3. Realizácia pilotnej štúdie spokojnosti pacientov s hospitalizáciou v nemocniciach TSK (454
pacientov).
4. Návrh Dotazníka spokojnosti pacientov s hospitalizáciou v2 (uznesenie Z TSK 25.11.2019).
5. Diskusia a práca na návrhu „Štandardov riadenia nemocníc“.
6. Diskusia o koncepte a dôsledkoch na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v prípade prijatia
legislatívy zameranú na stratifikáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
7. Diskusia o koncepte tzv. „malého“ programu kvality pre ústavné zdravotnícke zariadenia.
8. Návrh na podporné opatrenia na zlepšenie dostupnosti predovšetkým všeobecnej
ambulantnej starostlivosti s vyčlenením sumy 300 000 € do rozpočtu TSK na rok 2020.
Súhrnné zhodnotenie
A. Realizácia
PSpZ návrhom o neprivatizácii nemocníc TSK, ktorý ZTSK schválilo svojím uznesením č. 246/2019 dňa
25. marca 2019, vytvorila základnú podmienku pre svoju činnosť z dlhodobejšej perspektívy.
Garantovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti samotným TSK dalo signál zvýšenej istoty
a stability nemocníc ako pre personál, tak aj pre pacientov a ostatnú laickú verejnosť. Tento fakt bol
východiskom pre realizáciu prieskumu spokojnosti pacientov s hospitalizáciou, ktorý po pilotnom
prieskume v 2. polroku 2019 bude každoročne začlenený od r. 2020 ako stabilný nástroj na zisťovanie
kvality a súvisiacich aspektov ústavnej starostlivosti z pohľadu pacientov.
B. Príprava
PSpZ diskutovala
- o materiáli „Štandardy riadenia nemocníc“, ktoré by v základných parametroch zjednotili riadenie
všetkých nemocníc,
- o zabezpečení ústavnej starostlivosti a jej rozvoji
- o spôsobe podpory pre zabezpečenie najmä všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
- o možných dopadoch pri uplatnení princípov „stratifikácie nemocníc“,
- o možnostiach koordinácie nemocníc pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti,
- o financovaní nemocníc a vzťahoch so zdravotnými poisťovňami,
- a o ostatných dielčích problémoch v zdravotníctve.

