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BRATISLAVSKÁ DEKLARÁCIA
DÁTOVÁ REFORMA ZDRAVOTNÍCTVA 2026

Moderné zdravotníctvo nemôže fungovať bez dát. Len na základe
dobrých dát sa dá zlepšiť kvalita, zvýšiť transparentnosť
a efektivita v systéme slovenského zdravotníctva. Dátová
reforma nám umožní vytvoriť podmienky pre prácu s dátami a ich
zmysluplné zdieľanie.

Cieľom projektu dátovej reformy je vytvorenie jedného zdroja
kvalitných a konsolidovaných údajov. Nepôjde to však bez dialógu
a spolupráce tých, čo dáta tvoria, tých, čo dáta spracúvajú a tých,
čo dáta potrebujú a plánujú využívať. My, signatári Bratislavskej
deklarácie si uvedomujeme, že je najvyšší čas konať.

SPOLOČNÉ CIELE:

1

RIADIŤ A FINANCOVAŤ
SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO
NA ZÁKLADE DÁT

Je nevyhnutné vnímať dáta ako základ pre správne rozhodnutia pri
tvorbe zdravotných politík. Na základe dát sa zmení riadenie sektora
z reaktívneho na proaktívne. Aktuálne a presné dáta podporia
informovanosť, pomôžu identifikovať riziká, navrhnúť riešenia a len s
pomocou kvalitných dát budeme môcť problémom predchádzať.

2

VYTVORIŤ JEDEN
KONSOLIDOVANÝ ZDROJ
PRAVDY A KVALITNÝCH DÁT

Potrebujeme jedno autorizované dátové centrum postavené na
medzinárodných štandardoch pre efektívny zber, kvalitné spracovanie a čo
najširšie využitie dát v rezorte zdravotníctva. Podmienkou kvalitných dát je
čo najväčšia automatizácia ich zberu v štruktúrovanej podobe, v reálnom
čase, so zárukou bezpečnosti a pri zachovaní princípu „jedenkrát a dosť“.

3

VYUŽÍVAŤ DÁTA NA VEDU,
VÝSKUM, INOVÁCIE V OBLASTI
ZDRAVOTNÍCTVA

Anonymizované dáta musia slúžiť ako relevantný, dostupný zdroj
informácií, ktorý podporí výskumné a vývojové aktivity, inovatívne
riešenia a moderné informačné systémy a aplikácie. Dáta budú zdrojom,
ktorý pomôže nájsť slabé miesta procesov a pomôže ich zlepšiť.

4

ZOSÚLADIŤ KVALITNÉ
MEDZINÁRODNÉ VYKAZOVANIE

Procesy zberov musia byť v zhode nielen s národnými zámermi ale aj
s európskymi cieľmi. Bez implementácie medzinárodných štandardov
a interoperability pri výmene dát nie je reálne zvládnuť veľké projekty či
medzinárodné výzvy v zdravotníctve.

CIELE NA ROK 2023:

1

DÁTOVÝ MANAŽMENT

2

NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ
REGISTER

V súlade s akčným plánom vytvoriť a schváliť strategické dokumenty
a pravidlá pre manažment dát (detailne rozpracované procesy, role
a zodpovednosti) a zaviesť ich do praxe a legislatívy.
V januári 2023 spustiť nový spôsob zberu a spracovania dát pre
Národný onkologický register (NOR).

3

DÁTOVÝ HUB

Vytvoriť a do života uviesť dátový model na báze Data Vault 2.0.
Pre kľúčové, dnes existujúce, dátové entity, realizovať kroky podľa
roadmapy dátového HUBu. Vytvoriť metodiku integrácie prijímateľov
dát a pilotne pripojiť prvé subjekty.

4

NOVELA 153/2013
ZOHĽADŇUJÚCA KONCEPT
EUROPEAN HEALTH DATA SPACE

Vypracovať akčný plán pre prijatie Nariadenia o Európskom priestore
pre zdravotné údaje. Pripraviť novelu zákona 153/2013, ktorá bude
odrážať zásadné myšlienky tohto nariadenia a zároveň podporí všetky
reformy definované v cieľoch 1 až 3.
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