
LSPP – pohľad SLK 
 

MZ SR , 25. 4. 2016 

 



MZ SR – 15.2.2016 

 Zadanie MZ SR  : 

  

-  kto?  

-  kde? 

-  ako dlho? 

-  za koľko?  

-  pre koho? 

-  organizátor? 

                                   



BOD 8 c) 

Materiál: legislatívny LSPP 

Návrh podáva: MUDr. K. Šimovičová 

Na rokovanie: rada SLK 8.12.2009 

 Témy na riešenie problematiky LSPP v SR   

• KDE sa má poskytovať  LSPP ? 

• KTO ju má poskytovať ? 

• DĹŽKA času poskytovania LSPP 

• PRE KOHO sa má poskytovať LSPP 

• PODMIENKY poskytovania pre lekárov a sestry               

(finančné, priestorové, vybavenie hardvérové,                    

softvérové) 

• POTREBY ZMENY v legislatíve týkajúcej sa LSPP  

V Bratislave  20. 11 2009  



LSPP – pohľad SLK, Snem SLK   

US 9/22/01/2016 

Snem SLK poveruje Radu SLK presadiť zmeny v  

organizácii LSPP v  intenciách   predloženého 

návrhu  

• zrušenie povinnosti výkonu LSPP pre lekára VAS  

• skrátenie LSPP v trvaní  maximálne do 22.00 hod  

• zabezpečenie primeraného financovania LSPP 

(Hlasovanie: za: 48; proti: 7; zdržal sa: 3) 



Zadefinovanie LSPP (súčasnosť)  

Zákonom :   

     Zákon 576/2004 ZZ. ( § 2 ) :  
 

LSPP je zdravotná starostlivosť, ktorou sa 
zabezpečuje NEPRETRŽITÁ  DOSTUPNOSŤ 
všeobecnej ambulantnej  starostlivosti pre 
dospelých, všeobecnej 
ambulantnej  starostlivosti pre deti a dorast a 
špecializovanej zubno - lekárskej 
starostlivosti  

 



 

Legislatívna zmena / 1  

  

Zadefinovanie LSPP   

LSPP je zdravotná starostlivosť, ktorou  

    sa zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu  
neodkladná  ambulantná  starostlivosť 
občanom  pri náhlom ochorení , resp. zhoršení 
zdravotného stavu, ktoré vzniklo mimo  
riadnej  prevádzky zdravotníckeho zariadenia   



Legislatívna zmena / 2  

LSPP do 22-hej 

 Odôvodnenie : 

         LSPP ako pokračovanie všeobecnej 
ambulantnej  starostlivosti  nemá opodstatnenie     

     ( žiadna  iná  ambulantná  starostlivosť nie je 
nepretržitá) 

        lekárenská služba prevažne končí o 20-tej hodine  

 



Legislatívna zmena / 3  

Zrušenie  POVINNOSTI  vykonávať LSPP 

pre každého držiteľa povolenia na poskytovanie                         
všeobecnej ambulantnej starostlivosti 

   

Odôvodnenie :  

 jedine lekár VAS je ohrozený pokutou ,  

    resp.  

 rizikom odobrania licencie pri odmietnutí                                     
povinnosti výkonu LSPP 

 



Legislatívna zmena / 4 a  

Primeraná   PLATBA  za  výkon  LSPP                                           
- pre  lekára  aj  ostatný  personál  LSPP 

 

Odôvodnenie :  

obdobne  ako  v iných  oblastiach poskytovania ZS (RZP/RLP) 
zabezpečiť  takú  úroveň platby od ZP  na  1  stanicu  LSPP, 
ktorá  zabezpečí  pokrytie   

      prevádzkových  nákladov   
      ako  aj   

      odmien  pracovníkov vykonávajúcich  LSPP 

 



Legislatívna zmena / 4 b 

Primeraná   PLATBA  za  výkon  LSPP  

                        = cena práce lekára zamestnanca  
Lekár pri výkone LSPP  

- zohľadniť pri jeho odmene mzdu lekára zamestnanca v štátnom sektore 

 Hrubá mzda ( základný plat ) lekára s atestáciou od 1.1. 2016:  1973,40 € 

           cena práce = hrubá mzda x 1,35 = 16,2 € / hod  

                      t.j. fakturačný údaj službukonajúceho lekára,  

                             resp. nákladová položka PZS LSPP  

            hrubá hodinová mzda = 12 € / hod  

 Príplatky : So, Ne......30%, sviatok....100%  

                  Nočný príplatok ..............    20% 

 (nebude zohľadnený pri legislatívnej  zmene č.2 = LSPP do 22-hej)  

 Zdravotná sestra , vodič sanitky.... 

 

 

 



 

Legislatívna zmena / 4 c 

 
Primeraná   PLATBA  za  výkon  LSPP  

                       paušál = normohodina RLP, RZP 
 

Paušál RZP .....  16 928,90 € 

Paušál RLP …..  27 882,89 € 

 

Paušál LSPP dosp: 3 943 €/ 100 000 obyvateľov 

 

Paušál LSPP deti :  4 929 € / 50 000 detí 

 

 

 



 

Legislatívna zmena / 4 c 

 
Primeraná   PLATBA  za  výkon  LSPP  

                        = normohodina RLP , RZP 
Fond pracovného času LSPP 

    predstavuje 75% pohotovostných hodín RZP/RLP 

 

Skrátením LSPP do 22-hej hodiny  odpracuje  

    stanica LSPP  38%  pohotovostných hodín RZP/RLP 

     !!   avšak vykoná 85% (VLD) a 90% (VLDD) 

          v súčasnosti realizovaných výkonov 
 

 



 

Legislatívna zmena / 4 c 

 
Primeraná   PLATBA  za  výkon  LSPP  VLD ,VLDD 

                                 paušál (normohodina) RLP , RZP 
 

 



Legislatívna zmena / 5  

Zrušenie  výjazdovej  LSPP / návštevnej  LSPP        
resp. ponechanie  prevádzkovania  návštevnej  LSPP  na 
rozhodnutí : organizátora (lekári )+ VÚC  + ZP   

    (rozľahlosť regiónu,  geografická  dostupnosť, resp.  iné   faktory ) 

 

 Odôvodnenie : 

         zavedenie  veľkého  počtu  staníc RZP (r. 2004) 

         - nepočítalo  s ponechaním  výjazdovej  LSPP   

 



 

 

Ako dosiahnuť  požadované zmeny  

 

  zadefinovať   LSPP 

 zrušiť v zákone :  

           a)  „povinnosť“  výkonu  LSPP 

             b)  „nepretržitosť“  poskytovania  LSPP 

 prijať  cenové  opatrenie platby LSPP od ZP ,   
           ktoré  umožní  primeranú  platbu  za  výkon LSPP 

 definovať vzťah PZS  LSPP + službukonajúci  lekár  

      = stanoviť  minimálnu  hodinovú  mzdu  pre lekára  

          aj  ostatný  personál  podieľajúci  sa  na  výkone  LSPP 

Určenie  SIETE  LSPP ( pevnej = optimálnej ) : MZ SR+VÚC+SLK                    

 

  



 

 
Redukcia  počtu  staníc LSPP 

 
 Optimálna (pevná )  sieť LSPP   

    súčasná MZ SR  ? ?  100 000 dospelých na 1 LM LSPP 

                                               50 000 detí na 1 LM LSPP 

    zmena : 1 stanica LSPP na  stanovený počet obyvateľov 

                                                     v geografickej dostupnosti             

      

 „Nadstav“ nad optimálnu sieť  LSPP  

    možnosť   vzniku  ďalších  staníc  LSPP,  avšak  

    s financovaním mimo zdrojov  Verejného zdravotného 
poistenia  ( VÚC ? Platba občanov ? ......) 

 

 



..... ďalšie zmeny v „neodkladnej pomoci“ 

 

Redukcia  zneužívania  LSPP,  ale  aj  ÚPS, RZP , RLP  

  OSVETA  pacientov    ! ! !   nielen vo vzťahu k LSPP 

 

 zrušiť  bezplatnosť  služieb ( RZP / RLP )  

                     s rozhodnutím lekára o „neplatení“ 

 

 zákonná  norma o možnosti ošetrenia v ÚPS bez poukázania  

                      LSPP, RZP, RLP 

 

 zvýšenie  poplatku  za ošetrenie  v  LSPP , ÚPS 

 
 

 



Programové vyhlásenie vlády  2016... 

 

Vláda rovnako pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri 

platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového 

financovania. Definovanie pravidiel pre organizáciu a prevádz-

ku minimálnej povinnej siete garantovaných ambulancií 

lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) pre 

dospelých aj deti, ako aj zubno - lekárskej a lekárenskej 

pohotovosti s 24-hodinovou službou. Ostatnú časť LSPP 

odporúča ponechať ako doplnkovú s možnosťou kratšej 

prevádzky. Vláda bude garantovať podporu pre dôstojný a 

bezplatný prístup sociálne najslabších a znevýhodnených 

občanov. 

     


