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Už mnoho rokov Slovensko cíti potrebu
uskutočnenia komplexných zmien v sektore
zdravotníctva, ktoré by viedli ku kvalitnému
a udržateľnému systému poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
Na jednej strane sa Slovenské zdravotníctvo
potýka s nedostatkom financií, na strane druhej
je súčasný systém v istej miere neefektívny
a dochádza k plytvaniu prostriedkov. V takomto
prostredí sa jednotlivé záujmové skupiny voči
sebe vyhraňujú, čoho dôsledkom je menšia
šanca spoločnej zhody a dohody na zásadných
zmenách a nastavení priorít.
Je preto dôležité, aby vznikla platforma
všetkých zúčastnených strán so zámerom
formulácie východísk na konkrétne a jasne
pomenované uchopenie otázok budúcnosti
slovenského zdravotníctva. V jej jadre by malo
byť ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo
financií, zástupcovia poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, zdravotných poisťovní, pacientov
a ďalších relevantných subjektov. Podobne ako
rokovania tripartity, táto diskusia by mala byť
vedená apoliticky a nad rámcom volebných
období.

Ako predstavitelia mnohých segmentov
slovenského zdravotníctva - od zástupcov
zamestnávateľov po poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, dodávateľov liekov
a zdravotníckych pomôcok, zdravotných
poisťovní a iných asociácií - preto žiadame
v predvolebnom období zástupcov
politických strán naprieč celým spektrom,
aby reagovali na skutočné krátkodobé aj
dlhodobé výzvy, pred ktorými slovenské
zdravotníctvo stojí.
Na základe našej analýzy, ktorá vznikla
v priebehu druhej polovice roka 2019
v spolupráci s viac ako 20 subjektami
z oblasti zdravotníctva prichádzame
s 10 bodmi pre lepšie zdravotníctvo:

1.

Zdravotníctvo s jasnou víziou,
koncepciou a zrozumiteľnými
pravidlami hry

/ POLITICKÝ LEADERSHIP

ZDÔVODNENIE:

Slovensko potrebuje jasnú víziu, koncepciu a
zrozumiteľné pravidlá hry, ktoré nebudú predmetom
politicko-obchodných dohôd.
Je to nutný prvý krok k tomu, aby Slovensko mohlo
začať zavádzať komplexné zmeny, o ktoré sa
mnohé roky bezúspešne pokúša, a ktoré by viedli ku
kvalitnejšiemu a udržateľnému systému zdravotnej
starostlivosti.

RIEŠENIE:

Apolitická odborná diskusia.
Navrhujeme vznik neformálnej platformy, pomocou
ktorej bude MZ SR a ďalšie relevantné zložky
verejnej správy viesť otvorenú a transparentnú
diskusiu so všetkými relevantnými partnermi
sektora o kvalitnom a udržateľnom “Slovenskom
Zdravotníctve 2030” a vymedzení kompetencií
jednotlivých aktérov systému.

2.

Zdravotníctvo
so zodpovedným
rozpočtovaním

/ PREDVÍDATEĽNOSŤ PRÍJMOV,
VÝDAVKOV A INVESTÍCII

ZDÔVODNENIE:

Starnutie slovenskej populácie bude mať v blízkej
budúcnosti výrazný vplyv na zmenu štruktúry
nákladov a na celkový rast nákladov na zdravotnú
starostlivosť v SR a súčasný systém jeho
financovania nie je zo strednodobého a dlhodobého
hľadiska udržateľný. Je preto nevyhnutné, aby
sme hľadali riešenia modelu financovania a
systému zdravotného poistenia tak, aby to nemalo
negatívny vplyv na pacientov a platiteľov.

RIEŠENIE:

Je potrebné rozpočtovo prioritizovať oblasti
v súlade s demografickým trendom a nastaviť
predvídateľné finančné prostredie, ktoré vytvorí
stabilné podmienky pre všetky zúčastnené subjekty.
Financovanie musí zabezpečovať i dostatočné
zdroje na investície s cieľom znižovať investičný
dlh. V súlade s princípom hodnoty za peniaze
a rozpočtovaním založenom na výsledkoch je
dôležité, aby stanovovanie cieľov prebiehalo v
súlade s rozhodovaním o veľkosti balíka. Ciele
musia zodpovedať možnostiam rozpočtu a zároveň
rozpočet by mal reflektovať potreby a ciele
pacientov a celého rezortu.

3. /Stabilné regulačné prostredie

JASNÁ LEGISLATÍVA GARANTUJÚCA
PREDVÍDATEĽNOSŤ REGULÁCIE
ZDÔVODNENIE:

Stále častejšie sme svedkami legislatívnej “smršti” –
najmä cez poslanecké návrhy a je extrémne náročné
dokázať sa čo i len orientovať v tak častých zmenách
zákonov, nie to ešte aj vedieť plánovať strategické
financovanie. Zákony sa dnes menia bez toho, aby
boli vypracované detailné dopadové štúdie a bez
potrebného finančného krytia. Rýchle, nepripravené
a s odbornou verejnosťou neodkomunikované
legislatívne zmeny predstavujú zásahy do stability
systému a ohrozujú fungovanie subjektov.

RIEŠENIE:

Zavedenie transparentnosti a predvídateľnosti v
procese prijímania legislatívnych zmien prostredníctvom
povinného pripomienkovania poslaneckých návrhov
zákonov. Uplatnenie rovnakých princípov ako pri
vládnych návrhoch zákonov.
Profesionalita a odbornosť pri predkladaní
legislatívnych zmien cez pozmeňujúce návrhy poslancov.
Poslanecké návrhy vrátane pozmeňujúcich návrhov
musia obsahovať podrobné vyhodnotenie dopadov
(rovnako ako vládne návrhy zákonov v zmysle Jednotnej
metodiky na posúdenie vplyvov).
Navrhujeme, aby zásahy do zdravotníckej legislatívy
neprebiehali chaoticky a nárazovo, ale aby boli
odborne pripomienkované s relevantnými dopadovými
správamii a štúdiami uskutočniteľnosti a predkladané v
pravidelných intervaloch, napr.jedenkrát do roka.

4. Dostupnosť
inovácií

/ MODERNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE
ZDRAVOTNÍCTVO

ZDÔVODNENIE:

Prenikanie inovácií do slovenského zdravotníctva
je pomalé. S rastúcim inovačným tempom vo svete
sa zaostávanie stane ešte výraznejším. Náklady
na inovácie sú len výnimočne vážené ich dopadmi.
Pritom neraz nie sú problémom len financie,
ale aj ťažkopádna administratíva a nevyvážený
skostnatelý systém.

RIEŠENIE:

Zavedenie systematického vyhodnocovania dopadu
nových technológií, napr. formou HTA agentúry
a sledovaním trendov vývoja tzv. skenovania
horizontu. Vytvorenie skutočných podmienok
vstupu inovatívnych postupov, technológií, liekov
reflektujúcich potreby pacienta pri stanovení
zodpovedných pravidiel ich úhrady zo zdrojov
verejného zdravotného poistenia.

5.

Strategické rozhodnutia
a politiky postavené na
kvalitných reprezentatívnych
dátach
/ SPRÁVNE ROZHODNUTIA
V SPRÁVNOM ČASE

ZDÔVODNENIE:

Kvalitné reprezentatívne dáta sú nevyhnutnosťou
pre zodpovedné rozhodovanie a optimálnu alokáciu
zdrojov na všetkých úrovniach zdravotníckeho
systému. V slovenskej realite sa „potreby a zdravie
pacienta“ z pohľadu politík prakticky nesleduje, len
niektoré údaje sa mechanicky zapisujú do databáz.
Pričom kľúčové nie je len zachytenie, spracovanie
a validácia dát, ale aj ich následné reálne využitie
v medicínskej a hospodárskej praxi.

RIEŠENIE:

Systematické reformovanie dátovej politiky a
podpora silnej autonómnej dátovej autority.
Prehodnotenie a zjednotenie metodík vykazovania,
spracovania a interpretácie údajov prinesie benefity
všetkým subjektom zdravotníckeho systému. Všetky
prijímané rozhodnutia budú vychádzať zo všeobecne
akceptovaných údajov a dopady týchto rozhodnutí
bude možné vyhodnotiť v čase.
Ideálne je pritom využiť potenciál elektronicázie
a zavádzania ezdravia, aby reportovanie nebolo
iba obťažujúcou byrokratickou povinnosťou.

6. Pacient
na prvom mieste

/ LEPŠÍ MANAŽMENT PACIENTA,
DÔVERA A ISTOTA PACIENTA
V SYSTÉM ZDRAVOTNÍCTVA

ZDÔVODNENIE:

Manažment pacienta je jedným z efektívnych prvkov
poskytovania zdravotnej starostlivosti, niečo ako
navigačný mechanizmus komplexnej zdravotnej
starostlivosti. Kvalitný manažment pacienta by mu
mal pomôcť orientovať sa v rôznych fázach interakcie
so zdravotným systémom (prevencia – primárna
sféra – starostlivosť u špecialistov – SVALZ – akútna
ústavná starostlivosť – dlhodobá starostlivosť –
paliatívna starostlivosť). Systém by mal byť zároveň
prepojený takým spôsobom, aby prechody pacienta
medzi jednotlivými fázami boli plynulé.

RIEŠENIE:

Zavedenie “navigačného systému pacienta”.
Určenie jasných zodpovedností (vrátane príslušných
nástrojov, aby túto zodpovednosť bolo možné
aj realizovať) pre všetkých aktérov (regulátor –
zdravotná poisťovňa – poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti).

7.

Definícia
nároku pacienta
/ TRANSPARENTNOSŤ

SYSTÉMU VOČI PACIENTOM

ZDÔVODNENIE:

Chýbajúca definícia nároku, resp. štandardného
balíka služieb hradených z verejného zdravotného
poistenia je dlhodobým kľúčovým nedostatkom
súčasného systému verejného zdravotného poistenia.
Bez definície nároku nie je možné povedať, či ho
zdravotníctvo naplňuje, nie je možné zodpovedne
diskutovať o potrebe zavedenia pripoistenia.

RIEŠENIE:

Legislatívny rámec pre možnosť definovať nárok
existuje už od roku 2004, neexistovala však jej politická
vôla na uvedenie do praxe. Práve apolitická platforma
by mala byť tým miestom, ktoré pomôže s jasnejším
vymedzením nároku (prípadne ukáže miesta, kde nárok
zadefinovať je ťažké, či dokonca nemožné). Postupnými
krokmi (napr. zadefinovaním nároku aspoň v čakacích
dobách, či administratívnych službách) je možné
postupný posun vpred.

8.

Motivačné prostredie
pre zdravotníkov
/ KVALITA PRACOVNÉHO PROSTREDIA
A PRACOVNÝCH PODMIENOK

ZDÔVODNENIE:

Zdravotnícky sektor je závislý na ľudských zdrojoch. Tak ako ostatná populácia, aj táto starne,
predpokladá sa nedostatok pracovnej sily (najmä
lekárov, zdravotných sestier), pretrvávajúce vysoké
pracovné zaťaženie, zlé pracovné podmienky, nízke
ohodnotenie za prácu v sfére toho najcennejšieho – starostlivosti o zdravie a životy ľudí, a z toho
vyplývajúce migrácia a mobilita.

RIEŠENIE:

Vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre
zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú motiváciou
pre ich zotrvanie v sektore, pre každodennú prácu
i pre ich návrat zo zahraničia.
K stabilite má ambíciu prispieť dostatočné
ohodnotenie za prácu, motivácia absolventov,
posilnenie kompetencií zdravotníckych pracovníkov
a vhodné prostredie na pracoviskách.
Nemenej dôležitý je aj s týmto súvisiaci dôraz na
kvalitu. Práve kvalita poskytovanej zdravotnej
starostlivosti by mala byť zvažovaná pri odmeňovaní
jednak poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale
aj jednotlivých zdravotníckych pracovníkov.

zdravotného
9. Prepojenie
a sociálneho systému

/ ZADEFINOVANIE KOMPETENCIÍ

A PREPOJENIE TOKU FINANCIÍ A DÁT

ZDÔVODNENIE:

V ľudskom živote sú zdravotné a sociálne otázky
úzko spojené a na mnohých miestach sa prekrývajú.
Napriek tomu vo verejnej správe existujú ako dva
absolútne oddelené svety. To spôsobuje na jednej
strane plytvanie verejných financií, na strane druhej
nízku kvalitu služieb pre občana.

RIEŠENIE:

Vymedzenie kompetencií zdravotníctva a sociálnej
sféry, zadefinovanie spoločných oblastí, vzájomné
prepojenie toku financií, či dát. Zdravotný systém
by mal byť schopný nasmerovať pacienta na
príslušné miesta v sociálnom systéme a naopak,
s minimalizovaním byrokratickej, komunikačnej a
inej záťaže pre pacienta. Zadefinovanie nároku v
zdravotnej aj sociálnej sfére. Otvorenie tém ako je
paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť a
zomieranie aj v oblasti zdravotníctva. Pri hodnotení
nákladov zdravotnej starostlivosti zohľadniť priame
náklady (napr. lieky, ambulantnú starostlivosť,
nemocničnú starostlivosť), ako aj nepriame náklady
(napr. strata pracovnej produktivity pacienta alebo
jeho rodinných príslušníkov, a z toho vyplývajúce
straty na daniach, výpadky z príjmov do fondov
dôchodkového zabezpečenia atď.).

10. Efektívnosť
a verejná kontrola

/ PRINÁŠAŤ NAJVYŠŠIU HODNOTU

VYNALOŽENÝCH PROSTRIEDKOV,
TRANSPARENTNOSŤ, MERATEĽNÉ CIELE

ZDÔVODNENIE:

Na Slovensku donedávna neprebiehalo systematické
sledovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov
zdravotníckeho systému na úrovni verejnej správy.
Nateraz jediným cieľovým ukazovateľom pre celé
zdravotníctvo sa stala úmrtnosť odvrátiteľná
zdravotnou starostlivosťou. Vo svete existuje viacero
komplexných rámcov na stanovovanie, sledovanie a
vyhodnocovanie cieľov v zdravotníctve.
Aj napriek dosiahnutým úspechom v transparentnosti
(zverejňovanie zmlúv a niektorých dát) sú stále veľké
rezervy vo zverejňovaní údajov o vynakladaní zdrojov
verejného zdravotného poistenia.

RIEŠENIE:

Zavedenie jasne pomenovaných, merateľných
cieľov v oblasti zdravia aj so stanoveným
časom dosiahnutia. Tie by sa mali dotýkať ako
medicínskych a zdravotných ukazovateľov, tak
finančnej efektívnosti. Samozrejmosťou by mal
byť benchmarking so zahraničím (minimálne s
Českou republikou) a zodpovednosť konkrétnych
subjektov za dosahovanie týchto výsledkov.
Je potrebné spracovať a zverejňovať čo najširší
rozsah dát, ktoré by podliehali verejnej kontrole.

