ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ SLOVENSKO
NÁVRH NA ZARADENIE VSTUPOV DO PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY 2020-2024
Bratislava – 1. apríla 2020 - Ako koalícia rôznorodých segmentov slovenského zdravotníctva, združených
v nezávislej iniciatíve signatárov „Spoločných odporúčaní pre systém zdravotníctva 2030" pripomíname,
že zdravie a bezpečnosť slovenských občanov musí byť prioritou novej vlády.
12 signatárov “Spoločných odporúčaní pre systém zdravotníctva 2030” pred voľbami predstavilo
odporúčania verejnosti a následne tieto adresovali relevantným politickým stranám. Odporúčania
predstavujú súbor 10 opatrení, ktoré je žiaduce bezodkladne rozpracovať a napĺňať, ak chce Slovensko
zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť našich občanov v najbližších rokoch. K 10 bodom
sme pridali bod 11: Národný inštitút zdravia a bezpečnosti, ako reakciu na súčasnú situáciu globálnej
pandémie COVID-19. Inšpirovali sme sa príkladom iných krajín, ktoré národné centrá založili, práve po
skúsenosti z podobných situácií v minulosti (napríklad Singapur).
Pozitívne vnímame, že so spoločnými odporúčaniami sa stotožnili všetky strany novej vládnej koalície.
Očakávame preto, že tieto sa stanú súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR 2020-2024. Zároveň
chceme byť dôležitým partnerom pri napĺňaní týchto opatrení. Sme presvedčení, že iniciatíva
reprezentuje zjednocujúci expertný základ pre hľadanie celospoločenskej zhody, ktorá pomôže
formulovať východiská a jasne pomenované ciele a riešenia výziev v slovenskom zdravotníctve.

Spoločné odporúčania pre systém zdravotníctva 2030
Odporúčania vychádzajú z celospoločenskej potreby uskutočnenia komplexných zmien v sektore
zdravotníctva, ktoré by viedli k jasnému modelu fungovania zdravotnej starostlivosti, bez vytvárania
rastúceho tlaku na stabilitu verejných financií. Slovenské zdravotníctvo čelí nedostatku financií, a zároveň
je v mnohých oblastiach neefektívne, čím dochádza k neustálemu zhoršovaniu kvality zdravotnej
starostlivosti o pacientov. Návrhy odporúčaní majú za cieľ, aby:
1. vláda definovala jasnú víziu, koncepciu, zrozumiteľné pravidlá hry a merateľné ukazovatele
fungujúceho modelu zdravotníckeho systému. Je dôležité určenie jasných kompetencií a
zodpovedností celého inštitucionálneho reťazca zdravotnej starostlivosti, a to určenie
zodpovedností Ministerstva zdravotníctva a jeho pridružených inštitúcií, zdravotných poisťovní,
lekárov, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny, a iné.
2. vláda v spolupráci s Ministerstvom financií vytvorila model udržateľného financovania, ktorý
umožní dosahovať stanovené ciele, a ktorý vytvorí predvídateľné a stabilné podmienky pre všetky
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zúčastnené subjekty. Ciele musia zodpovedať možnostiam rozpočtu a zároveň rozpočet by mal
reflektovať potreby a nároky pacientov a celého rezortu.
vláda zabezpečila stabilné a predvídateľné regulačné prostredie, zákony by sa mali meniť len po
širšej odbornej diskusii a dôkladnom zvážení všetkých ich dopadov.
vláda zaviedla systematické vyhodnocovanie dopadov inovácií prioritne sledovaním trendov
vývoja tzv. skenovania horizontu a podporila tak inovácie, ktoré predstavujú obrovské príležitosti
lepšej zdravotnej starostlivosti ako aj elimináciu neefektívností súčasného systému. Tieto
zavádzala aj do oblasti onkológie, ktorá predstavuje jednu z najväčších výziev nášho zdravotníctva.
vláda systematicky zreformovala dátovú politiku a vytvorila fungujúci inštitucionálny rámec toku
dát. Navrhujeme zriadenie silnej dátovej autority, ktorá bude referenčným centrom pre všetky
subjekty pôsobiace v zdravotníctve, a ktorej úspech bude postavený na prehodnotení a zjednotení
metodiky vykazovania, spracovania a interpretácie údajov.
vláda zvýšila informovanosť pacientov prostredníctvom vytvorenia navigačného mechaznimu
komplexného systému zdravotnej starostlivosti. Systém by mal byť schopný koordinovať verejné
zdravotníctvo či rôzne typy zdravotnej starostlivosti spolu s ďalšími súvisiacimi službami takým
spôsobom, aby plynule plnil aktuálne potreby občanov a pacientov.
vláda v spolupráci so všetkými relevantnými aktérmi v zdravotníctve zadefinovala nárok pacienta
a tento uviedla do praxe. Bez definície nároku nie je systém voči pacientovi transparentný a
rovnako nie je možné posúdiť, či pacient dostáva adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
vláda vytvorila stabilné pracovné podmienky pre zdravotných pracovníkov, ktoré budú motiváciou
pre ich zotrvanie v sektore i pre ich návrat zo zahraničia. Kľúčovým je dostatočné ohodnotenie za
prácu, motivácia absolventov, posilnenie kompetencií zdravotníckych pracovníkov a vhodné
prcovné prostredie na pracoviskách.
vláda vymedzila kompetencie zdravotnej a sociálnej sféry, zadefinovala spoločné oblasti,
vzájomne prepojila tok financií, či dát. S minimalizáciou byrokratickej, komunikačnej a inej záťaže
pre pacienta by mal byť zdravotný systém schopný nasmerovať pacienta na príslušné miesta v
sociálnom systéme a naopak.
vláda systematicky sledovala a vyhodnocovala jasne pomenované, merateľné ciele v oblasti
zdravia aj so stanoveným časom ich dosiahnutia. Tie by sa mali dotýkať ako medicínskych a
zdravotných ukazovateľov, tak finančnej efektívnosti. Je potrebné spracovať a zverejňovať čo
najširší rozsah dát, ktoré by podliehali verejnej kontrole.
vláda založila Národný inštitút zdravia a bezpečnosti, ktorý by v krízových situáciách presadzoval
nevyhnutné opatrenia aj s presahom na ostatné rezorty mimo rezortu zdravotníctva v rámci
ochrany zdravia a života občanov. Jeho hlavnou úlohou bude komplexný manažment krízových
pandemických a iných hrozieb a v období krízy, rozsahu podobnej COVID-19, by sa jeho
kompetencie povýšili na vládnu úroveň. V nekrízovom odbobí bude inštitút v gescii MZ SR a Vlády
SR.
Veríme, že si nová vláda uvedomuje, že zdravie a bezpečnosť občanov Slovenska musí byť
najväčšou prioritou vlády. Tento fakt vnímame ešte intenzívnejšie v období súčasnej globálnej
pandémie COVID-19. Je preto dôležité, aby navrhované opatrenia boli nielen súčasťou
Programového vyhlásenia vlády SR 2020-2024, ale začali sa bezodkladne pretavovať do praxe tak,
aby ich pozitívne účinky už čoskoro mohli pocítiť občania. Horeuvedené organizácie sú pripravené
nielen na aktívnu účasť pri príprave tohto náročného reformného procesu, ale aj na spoluprácu
pri jeho uvádzaní do praxe.

