ZDRAVOTNÍCTVO
KSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti
a humánnej farmácie. Okrem iného vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych
zariadení; schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny zdravotníckych zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti; metodicky riadi zdravotnícke zariadenia vo svojej pôsobnosti; vedie
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; vypracúva návrhy, koncepcie rozvoja priorít
zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti; vydáva opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených pri výkone dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinností
ustanovených zákonmi a osobitnými predpismi upravujúcimi výkon zdravotníckeho
povolania; vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických pomôcok, vo výdajni
audio-protetických zdravotníckych pomôcok; organizuje poskytovanie pohotovostných
služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou lekárnickou organizáciou...
VÝBER STRATEGICKÉHO PARTNERA – NEMOCNICE
V pôsobnosti KSK boli od ich delimitácie z MZ SR (2003) štyri nemocnice s poliklinikami
(NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP Štefana
Kukuru Michalovce, a.s.), ktoré boli neskôr transformované na akciové spoločnosti.
V súvislosti so zlým hospodárením nemocníc a nutnosťou realizácie veľkých investícií do
predmetných zdravotníckych zariadení sa kraj rozhodol hľadať pre nemocnice strategického
investora, od ktorého sa očakával prílev súkromného kapitálu do zdravotníckych zariadení.
Proces výberu strategického partnera pre nemocnice s poliklinikami bol počas roka 2011
úspešne ukončený. Víťazom medzinárodného tendra sa stala spoločnosť Vranovská
investičná, s.r.o., ktorej právnym nástupcom je spoločnosť Svet zdravia, a.s.. Víťaz tendra
prevzal k 1.9.2011 nemocnice s poliklinikami na obdobie 20 rokov.
ROZVOJ A INVESTÍCIE DO NEMOCNÍC ZA ROKY 2012 - 2016
Spoločnosť Svet zdravia, a.s. investovala do NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. za obdobie
rokov 2012 – 2015 už 3,9 mil. €. Medzi najväčšie investície patrí rekonštrukcia infekčného
pavilónu, obnova počítačovej techniky, rekonštrukcia onkologického pavilónu. V NsP
Trebišov, a.s. bolo preinvestovaných 4,7 mil. €, boli určené najmä na: zlúčenie chirurgie
a traumatológie, výmeny okien, nové výťahy, rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia, laparoskopická vežu s príslušenstvom. Do NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. bolo
investovaných 4,0 mil. € najmä na: stavebné úpravy súvisiace s rozšírením
ODCH, rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, nové vozidlá DZS, digitálny
mamograf, rozšírenie psychiatrickej liečebne, revitalizácie fasád. NsP Spišská Nová Ves, a.s.
získala 5,0 mil. €, ktoré boli určené najmä na: novú magnetickú rezonanciu, nový urgentný
príjem, rozšírenie interného oddelenia a neurológie, laparoskopickú vežu. Predstavitelia Svetu
zdravia sú pravidelne pozývaní na rokovania Zdravotnej komisie Zastupiteľstva KSK.
NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE MICHALOVCE
Odstránením technologicky nevyhovujúceho skeletu nedostavaného pavilónu, ktorý bol
súčasťou NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., došlo k rozhodnutiu postaviť pre obyvateľov
širokého spádového územia úplne novú nemocnicu s najmodernejším prístrojovým
vybavením. Zakladajúcimi spoločníkmi obchodnej spoločnosti sú Košický samosprávny kraj
s podielom vo výške 19 %, Mesto Michalovce s podielom vo výške 1 % a obchodná

spoločnosť Svet zdravia, a.s. s podielom vo výške 80 % na jej základnom imaní.
Zefektívnenie činnosti a fungovania súčasnej nemocnice vyžadovalo rázny zásah a to najmä
sústredením činností pod jednu strechu. So spustením fungovania Nemocnice novej generácie
sa plánuje od januára 2018. Areál novej nemocnice bude združovať 443 lôžok, 8
najmodernejších operačných sál, centrálny urgentný príjem, orientáciu na jednodňovú
chirurgiu a pod.
REGISTER
Od roku 2015 sa KSK pripojil k novému registru povolení poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti pod aplikáciou e-VUC. Na spoločný
register sú od roku 2016 pripojené všetky samosprávne kraje, Národné centrum
zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstvo
zdravotníctva SR. Register v súčasnosti obsahuje všetky potrebné informácie pre občanov,
inštitúcie pôsobiace v zdravotníctve ako aj pre samotných poskytovateľov
PORADENSKO-INFORMAČNÉ CENTRUM
V auguste 2011 bolo zriadené Poradensko-informačné centrum (PIC) pre oblasť
zdravotníctva. Zabezpečuje komplexné poradenstvo v oblasti zdravotníctva občanom /
pacientom a poskytovateľom zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Výsledkom je
predovšetkým znížený počet podaní a sťažností v tejto oblasti. Zvyšuje sa požiadavka
na aktuálnosť a rozsah podávaných informácií prostredníctvom internetu (web stránka,
facebook, chat, emaily a pod.).
PRORITY ZDRAVOTNEJ POLITIKY
Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 - dokument
strategického významu, prešiel verejnou diskusiou a rozsiahlym pripomienkovým konaním
komisií, stavovských organizácií, zdravotných poisťovní, asociácií ako aj odbornej verejnosti.
Snahou materiálu bolo zachytiť skutkový stav, identifikovať problémové oblasti a formulovať
priority, dlhodobé i krátkodobé ciele zamerané na starostlivosť o podporu, ochranu, rozvoj
a prinavrátenie zdravia obyvateľov. Materiál schválilo Zastupiteľstvo KSK v apríli 2016.
https://web.vucke.sk/files/zdravotnictvo/priority-zdravotnej-politiky-ksk-2016-2020-final.pdf
LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI
Výsledky analýzy lekárskej služby prvej pomoc preukázali, že LSPP je potrebná na
zabezpečenie nepretržitosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prípade všeobecnej
ambulantnej starostlivosti o dospelých a všeobecnej ambulantnej starostlivosti o deti a dorast.
LSPP využíva ročne cca. 20% obyvateľstva kraja. Praktická realizácia služby v súčasnosti
vyžaduje potrebu racionálnej optimalizácie siete LSPP v zmysle jej redukcie. Komunikácia
s poskytovateľmi LSPP, samotné rozpisovanie a schvaľovanie služieb už prebieha
elektronickou formou prostredníctvom aplikácie e-VUC a všetky legislatívne zmeny boli
premietnuté do interných smerníc.
ZDRAVOTNÉ OBVODY
Lekár samosprávneho kraja určil v roku 2008 zdravotný obvod poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v odboroch všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast,

zubný lekár a gynekológia a pôrodníctvo. V súčasnosti je prerozdelených spolu 949
zdravotných obvodov. Počet určených zdravotných obvodov nekorešponduje s celkovým
počtom lekárov v daných odbornostiach, nakoľko poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
ktorí nemajú zmluvný vzťah ani s jednou zdravotnou poisťovňou (najmä zubní lekári), nebol
zdravotný obvod prideľovaný. Pri určovaní obvodov vychádzal lekár KSK z pôvodného
prerozdelenia obvodov, hraníc jednotlivých okresov, rešpektoval mieru zastúpenia
jednotlivých oblastí rómskou populáciou, čo najlepšiu dostupnosť pacienta k lekárovi
(autobusové, vlakové spojenie; prirodzené spádové územia; zastupiteľnosť jednotlivých
poskytovateľov a pod.Slobodná voľba lekára ostala zachovaná.
PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA
V roku 2016 sa KSK stal členom Dobrovoľníckeho centra KSK (DCKK), ktoré sa zaoberá
koordináciou a manažmentom dobrovoľníctva v košickom regióne. Na základoch systémovej
podpory dobrovoľníctva chce DCKK ďalej stavať a vytvoriť stabilnú štruktúru, ktorá bude
trvalo udržateľná a vytvoriť tak silné zázemie pre všetky dobrovoľnícke organizácie,
dobrovoľníkov a tiež firmy z regiónu, ale aj mimo neho. V roku 2017 DCKK spolu s KSK
predložilo mestu Košice návrh, aby za ich spoluúčasti kandidovalo za Európske hlavné mesto
dobrovoľníctva 2019, ktorý bol mestom schválený. Záujem KSK byť partnerom v kandidatúre
vyplýva najmä zo záujmu implementovať výsledky budovania infraštruktúry dobrovoľníctva
v meste Košice aj do ďalších miest a obcí v rámci kraja.
CENTRÁ INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva SR je oblasť primárneho sektoru. Súčasťou tzv.
„reformy zdola“ je aj koncept integrovanej zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom
projektu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, je zvýšenie koncentrácie poskytovania
primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ťažiskom každého integrovaného centra
bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte, t.j. v odbore všeobecných
lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Zároveň však centrum bude
môcť rozšíriť poskytované služby, napríklad v oblasti: gynekológia, stomatológia, ADOS, iné
špecializované ambulancie a pod. V centrách však môže byť zabezpečené aj sociálne
poradenstvo, rehabilitácie, prevencia, poradenstvo a množstvo ďalších služieb. V Košickom
kraji sa na základe stanovenia rôznych kritérií a faktorov plánuje vytvoriť 20 centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti.

