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NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňa 12.12.2022 číslo 12022

K bodu: Informatívna správa o stave Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr.

Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši v súvislosti so zachovaním

nemocnice v II. úrovni — regionálnej v rámci Optimalizácie siete

nemocníc

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

1. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (d‘alej len ‚LNsP) je

samostatná príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Od 01. 01. 2003 Žilinský samosprávny kraj

2. LNsP vznikla z finančných zbierok v roku 1859, dnes má 163 rokov.

3. LNsP je z iniciativy mesta Liptovský Mikuláš pomenovaná po MUDr. Ivanovi Stodolovi, ktorého

möžeme právom zaradit k popredným organizátorom zdravotníctva na Slovensku a k zakladateľom

preventívneho lekárstva, zdörazňujúceho význam aktivnej spolupráce obyvateľov na ochrane zdravia.

4. Predmetom činnosti LNsP je v súčasnosti:

poskytovanie ambulantnej, ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti,

poskytovanie lekárenskej starostlivosti prevádzkovanim nemocničnej a verejnej lekáme,

na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov prevádzkuje činnost‘ rýchlej zdravotnej

služby a ambulanciu pevnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a pre dospelých.

5. Vláda Slovenskej republiky dňa 29. 09. 2021 Uznesením Č. 561/2021 schválila Návrh zákona o

kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov (ďalej len
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„Zákon). Následne NR SR prijala dňa 14. 12. 2021 zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. V r. 2021 poskytovala zdravotnú starostlivost‘ obyvatel‘om v spádovej oblasti Liptovský Mikuláš

a Liptovský Hrádok s celkovým počtom obyvateľov 72 054, pričom v nemocnici bob odliečených celkom

8 946 pacientov, čo je o 278 viac ako v roku 2020. LNsP poskytuje zdravotnú starostlivost‘ aj pre urgentné

prípady milióna návštevníkov Liptova využívajúcich služby cestovného ruchu. LNsP poskytuje taktiež

zdravotnú starostlivost‘ širšieho charakteru — v niektorých odvetviach dokonca prekračujú teritórium

horného Liptova (pokrytie časti oravského regiónu až po oblasť Popradu).

7. Dňa 27. augusta 2021 sa v areáli LNsP v Liptovskom Mikuláši za účasti predsedu strany HLAS — SD

Petra Pellegriniho, poslanca NR SR a primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča, ďalších

poslancov NR SR a námestníka riaditel‘a LNsP pre liečebno — preventívnu starostlivost‘ MUDr. Jána

Drobča konala tlačová konferencia, na ktorej vyššie menovaní upozorňovali mediálnu verejnosť na

hrozbu zaradenia Liptovskej nemocnice v rámci kategorizácie do najnižšieho I. stupňa medzi komunitné

nemocnice.

8. Mesto Liptovský Mikuláš je aktívne v iniciatíve podpory a zachovania LNsP. Problematikou nemocnice

sa zaoberabo už viackrát, a to dňa 13. 12. 2007, kedy bob MsZ prijaté stanovisko k vtedajším úvahám

o transformácii nemocnice (uznesenie č. 141/2007), dňa 26. 03. 2009, kedy bola MsZ prijatá informácia

o stave zabezpečenia a perspektívach rozvoja zdravotníckej starostlivosti v meste Liptovský Mikuláš

(uznesenie Č. 23/2009) a naposledy dňa 9. 12. 2021, kedy boba MsZ prijatá Informatívna správa o stave

LNsP v súvisbosti s návrhom zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene

a dopbnení niektorých zákonov (uznesenie Č. 77/202 1).

9. V súvislosti s pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc navštívil dňa 12. 11. 2021 minister

zdravotníctva Vladimír Lengvarský Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom

Mikuláši. Na stretnutí verejnost‘ ubezpečil, že „nemocnice, ktoré sú v súčasnosti funkčné a ich oddelenia

fungujú na požadovanej úrovni, sa určite rušit‘ nebudú. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová na tomto

stretnutí uviedba, že l‘udia sa nemusia bát‘ o budúcnost‘ nemocnice a taktiež ubezpečila, že bude

zachovaná minimálne rovnaká zdravotná starostlivost‘, ako doteraz. Zároveň dodala, že ciel‘om ŽSK je

skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti, pričom sa pripravuje krajská stratégia tak, aby spokojnost‘ boba

na strane pacienta.

10. Dňa 17. 06. 2022 inicioval primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján BbcháČ na pöde LNsP stretnutie

posbancov ŽSK za okres Liptovský Mikuláš s predsedníčkou ŽSK Erikou Jurinovou, riaditel‘kou Odboru

zdravotníctva ŽSK Sibviou Pekarčíkovou a vedením LNsP. Na tomto stretnutí bobi prítomní ubezpečenĺ

predsedníčkou ŽSK o zaradení nemocnice do II. stupňa medzi nemocnice regionábnej úrovne.

11. Na zasadnutí Zastupitelstva ŽSK dňa 26. 09. 2022 schválili župní poslanci Koncepciu rozvoja

zdravotnĺctva ŽSK. V Koncepcii rozvoja zdravotníctva ŽSK na strane 318 je konštatované nasledovné:

„Vzhl‘adom na zhodnotenie kompbeXných záverov (dostupnosť, medicínsku náročnost‘, početnost‘

výkonov, komplexnost‘, finančnú udržateľnost‘), ktoré vytvárajú predpoklad na zaradenie nemocníc do

úrovní, Liptovská nemocnica spÍňa podmienky zaradenia do úrovne číslo 2 — regionábne nemocnica.

12. PodIa 45 ods. 7 zákona Č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene

a dopbnení niektorých zákonov schváleného dňa 14. 12. 2021 „Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o
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podmienenom zaradení nemocníc do slete a vydá prvý zoznam kategorizovaných nemocníc, ktorý

zverejní na svojom webovom sídle, do 31. decembra 2022, až po vydaní všeobecne záväzného právneho

predpisu podra odseku 6“.

13. Dňa 16. 11 2022 avizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR na stretnutí k Optimalizácii siete nemocníc

za účasti riaditeľky Odboru zdravotníctva ŽSK a všetkých riaditeľov nemocníc Žilinského kraja

zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií. Na základe uvedeného, je plánované zaradenie Liptovskej

nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do najnižšej kategórie — komunitná úroveň.

14. Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján BIcháč inicioval v Liptovskom Mikuláši na deň 25. 11. 2022

stretnutie vedenia ŽSK, riaditeľky Odboru zdravotnictva ŽSK, vedenia LNsP s poslancami ŽSK za okres

Liptovský Mikuláš k riešeniu problematiky kategorizácie LNsP v rámci Organizácie siete nemocníc.

Zástupcovia župy a LNsP sa na tomto stretnutí nezúčastnili.

15. Predseda ZMOL a primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč opätovne inicioval stretnutie

k riešeniu problematiky kategorizácie LNsP v rámci Organizácie siete nemocníc v Liptovskom Mikuláši

na deň 16. 12. 2022 — predsedníčka ŽSK Erika Jurinová aj riaditeľka Odboru zdravotníctva ŽSK

s vedením nemocnice potvrdili účast‘ na tomto stretnutí.

16. Vedenie mesta Liptovský Mikuláš aktívne podporuje Petíciu za zachovanie nemocnice Liptovský

Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc.

II. odporúča primátorovi mesta

a) na najbližšom rokovaní Zastupitelstva ŽSK dňa 19. 12. 2022 interpelovat‘ predsedníčku ŽSK Ing.

Eriku Jurinovú vo veci zachovania zdravotnej starostlivosti v Liptovskej nemocnici s poliklinikou

MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš a požadovat‘ o zabezpečenie účinných krokov tak, aby sa

zachoval regionálny charakter v zmysle Koncepcie rozvoja zdravotníctva Žilinského samosprávneho

kraja schválenej Zastupiteľstvom ŽSK dňa 26. 09. 2022.

b) konzultovat‘ s vedením Ministerstva zdravotníctva SR možnosti zachovania regionálneho charakteru

Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš a o výsledkoch

vyvinutých aktivit informovat‘ na najbližšom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva

v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa

Návrh uznesenia predkladáme ako reakciu na Ministerstvom zdravotníctva SR avizovanú informáciu

o zaradení Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš (d‘alej len „LNsP“) do

najnižšej kategórie — komunitná úroveň v rámci Optimalizácie siete nemocníc.

LNsP poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivost‘ pre obyvateľov spádového územia celého okresu Liptovský

Mikuláš, zároveň poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivost‘ návštevníkom regiónu Liptov, ktorý je jedným

z najviac vyhl‘adávaných turistických regiónov v rámci Slovenska počas celého roka. Súčasne je okres

významnou dopravnou križovatkou. Zaradenie nemocnice do najnižšej kategórie by ohrozilo životy a zdravie

obyvateľov okresu aj jeho návštevníkov, a to najmá v dostupnosti, ako i v škále zdravotných výkonov. Časová

dostupnost‘ obyvatel‘ov regiónu k zdravotnej starostlivosti by sa značne skomplikovala, hlavne pre okolité obce

a oblasti, kde stále mnoho ‘udí nemá možnost‘ využitia osobnej dopravy a využívajú mestskú a prímestskú

dopravu, ktorá je viazaná na okres (na čo zákon nepamätá). Zároveň je otázne, ako sú pripravené okolité

nemocnice na prijatie pacientov LNsP v Liptovskom Mikuláši v prípade jej zaradenia medzi komunitné

nemocnice.

V meste Liptovský Mikuláš sa nachádza aj Stredná zdravotnícka škola, ktorej študenti a absolventi prirodzene

využívajú možnosti LNsP a nie je vhodné, aby bob oklieštením poskytovania zdravotnej starostlivosti v LNsP

takto devalvované vzdelanie budúcich zdravotníkov.

Nemocnica má kvalifikovaný zdravotnicky personál, viaceré oddelenia sa výrazne modernizujú a LNsP

poskytuje tak kvalitnú zdravotnú starostlivost‘, že mnohé z oddelení nemocnice sú za svoju činnost‘ oceňované.

Neurologické oddelenie nemocnice je opakovane ocenené za kvalitu zdravotnej starostlivostí poskytovanej

pacientom s cievnou mozgovou príhodou. LNsP má ako jediná z nemocníc v pósobnosti ŽSK zriadené

dialyzačné pracovisko, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivost‘ pacientom Liptova.

Snahou mesta Liptovský Mikuláš je zachovat‘ poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov,

ktoré by odrážalo ich skutočné potreby, berúc do úvahy geografické a sociálno-ekonomické podmienky

regiónu.

Zriad‘ovateľom LNsP je Žilinský samosprávny kraj a preto považujeme za nutné od jeho vedenia požadovat‘

všetky kroky, ktoré budú viest‘ minimálne k zachovaniu súčasnej zdravotnej starostlivosti LNsP a k zaradeniu

nemocnice do II. stupňa — regionálna úroveň v rámci Organizácie siete nemocnĺc.
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