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Cieľ: 
zvýšiť počet transplantácií formou 
príbuzenskej transplantácie u dialyzovaných 
poistencov 



Jednotlivé kroky projektu

• Analýza: 
– zistiť počet dialyzovaných a počet transplantovaných poistencov
– celkové náklady na liečbu dialyzovaných poistencov
– celkové náklady na liečbu transplantovaných poistencov / 

náklady na príbuzenskú transplantáciu+náklady na 
posttransplantačnú liečbu/

• Spracovanie analýzy, porovnanie vynaložených nákladov 
• Kontaktovať odbor právnych činností

– je v zmysle platných zákonov možné z našej strany informovať
pacienta o možnosti príbuzenskej transplantácie? Akým 
spôsobom?.... 



Jednotlivé kroky projektu (cont.)

• Zoznam zmluvných dialyzačných centier
• Plán externých revízii vytipovaných dialyzačných centier
• Externé revízie dialyzačných centier

– skontrolovanie pohybu a získanie dokumentácie každého 
poistenca

– nadviazanie kontaktu a spolupráce s dialyzačnými centrami, kde 
sú naši poistenci dialyzovaní

– zistiť ochotu vedenia dialyzačného centra podporovať aktiivitu 
UnionZP na získavaní darcov z radov príbuzných



Jednotlivé kroky projektu (cont.)

• Vytipovanie mienkotvornej osobnosti, ktorá by bola ochotná
spolupracovať s Union ZP ako odborný konzultant 

• Spracovanie prvých  materiálov a príprava prezentácie,  
dokumentácia získaná
– externými revíziami a následne
– konzultáciami s odborným  konzultantom  

• Nadviazanie kontaktu s 
– centrálnym transplantačným registrom
– s tranplantačnými centrami
– zapojiť úsek marketingu a medializácia projektu

•



Jednotlivé kroky projektu (cont.)

• Oslovenie vytipovaného poistenca, vhodného na 
transplantáciu, informácia o možnosti príbuzenskej 
transplantácie....

• Priebežné vyhodnocovanie úspešnosti projektu 



Náklady na dialýzy:

• Zdroj: Union ZP, 2012

ROK
POČET 
PACIENTOV

POČET 
VÝKONOV NÁKLADY

NÁKLADY NA 1 
POISTENCA

2007 147 16 107 2 162 836 € 14 713 €
2008 133 14 147 2 007 700 € 15 095 €
2009 159 17 510 2 549 434 € 16 034 €
2010 180 19 064 2 997 347 € 16 652 €
2011 202 21 770 3 399 535 € 16 829 €



Celkové náklady dialyzovaných 
poistencov

ROK
POČET 
PACIENTOV NÁKLADY

NÁKLADY NA 1 
POISTENCA

2007 127 3 107 722 € 25 971 €
2008 114 2 816 998 € 27 670 €
2009 138 3 412 721 € 27 185 €
2010 159 4 147 315 € 29 135 €
2011 181 4 893 264 € 28 812 €

• Zdroj: Union ZP, 2012



Náklady po transplantácii obličiek

NÁKLADY NA LIEČBU 
PRED TRANSPLANTÁCIOU 
ZA 1 ROK

NÁKLADY NA LIEČBU   
(1. ROK PO 
TRANSPLANTÁCII) 

NÁKLADY NA LIEČBU   
(2. ROK PO 
TRANSPLANTÁCII) 

NÁKLADY NA LIEČBU   
(3. ROK PO 
TRANSPLANTÁCII) 

poistenec 1  36 498 17 801 € 9 355 € 5 520 €
poistenec 2 34 140 18 450 € 6 900 € 5 900 €
poistenec 3 33 700 11 100 € 5 400 € NA
poistenec 4 34 600 18 500 € NA NA
poistenec 5 43 100 25 300 € NA NA

• Zdroj: Union ZP, 2012



Realizácia projektu 

Stanovisko právnika
• § 6 ods. 1 písm. f)  zákona č. 581/2004 Z.z. –

poradenská činnosť pre poistencov

• Zoznam dialyzačných centier, plán externých 
revízii  a následné externé revízie ( kontakt, 
spolupráca, informácie o poistencoch.... )



Realizácia projektu (cont.)

• Nadviazanie kontaktu s centrom pre 
transplantácie obličiek – urologická klinika  
LFUK a UN Bratislava

- konzultant
- príbuzenská transplantácia 

• Nadviazanie kontaktu s Slov. centrom 
orgánových transplantácii (SCOT) 



Realizácia projektu (cont.)

• Stretnutie s  poistencom
- dialyzovaným
- preddialyzačná fáza

Farmaceutická firma 
Psychológ pracujúci s dialyzovanými pacientmi
Československý transplantačný kongres



Naše zistenia, skúsenosti a závery:

• Zaraďovanie poistencov na čakací list (v súlade 
s odporúčaniami)  

• Informácie o možnosti príbuzenskej 
transplantácie  (nefrológ, dialýza, SDAT)

• Časový horizont
• Psychologický aspekt



Počet transplantácii

ROK DARCA 
(KADÁVER)

DARCA 
(PRÍBUZNÝ)

MULTIORGAN
OVÝ ODBER

SPOLU

2007 2 0 1 3
2008 0 2 0 2
2009 3 1 0 4
2010 7 1 1 9
2011 2 2 1 5
2012 3 0 0 3

SPOLU 17 6 3 26
• Zdroj: Union ZP, 2012



• Najvhodnejší na transplantáciu - pacienti 
v preddialyzačnej fáze a prvé roky po 
zaradení na dialýzu



Neberte si orgány do neba...

Ďakujem za pozornosť.


