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KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY ZDRAVIA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

ÚVOD 
 

Zdravie je kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti. Štátna politika zdravia je politikou  
pre zdravie a každá vláda musí považovať zdravie a rovnosť v zdraví (nielen v poskytovaní 
a dostupnosti zdravotnej starostlivosti) za základné práva každého občana, pre plnohodnotný 
život. Zachovanie a zlepšovanie zdravia je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku 
a spokojnú spoločnosť. Štátna politika zdravia je strategickou rozvojovou politikou 
spoločnosti (podobne ako napríklad hospodárska politika a pod.), ktorá formuluje dlhodobé i 
krátkodobé ciele, stratégie a priority štátu zamerané na starostlivosť o zdravie jeho podporu, 
ochranu, rozvoj a prinavrátenie. 
 
 
1 POLITIKA ZDRAVIA V EURÓPSKOM REGIÓNE 
 

Otázka zdravia nadobúda čoraz väčší význam na európskej, ako aj celosvetovej 
úrovni. Trvalá udržateľnosť dobrého zdravia a zlepšenie kvality života je hlavným cieľom 
nielen Európskej únie, ale aj organizácií, ktoré sa svojou politikou a aktivitami zapájajú do 
procesov na zlepšenie verejného zdravia, prevencie ochorení a určovaní zdrojov ohrozenia 
zdravia. Stratégia zdravia Európskej únie sa zameriava najmä na posilnenie spolupráce 
a koordinácie, podporu výmeny informácií založených na dôkazoch a pomoc pri 
vnútroštátnom rozhodovaní. S týmto cieľom Európska únia vytvára komplexný systém 
informácií týkajúcich sa zdravia s cieľom poskytnúť prístup k dôveryhodným a aktuálnym 
informáciám o kľúčových témach súvisiacich so zdravím, a tým aj základ pre spoločnú 
analýzu faktorov ovplyvňujúcich verejné zdravie. Snaží sa posilniť schopnosti rýchlej reakcie 
na ohrozenia verejného zdravia. Z tohto dôvodu posilňuje epidemiologické sledovanie 
a kontrolu prenosných ochorení. Ďalšími cieľmi sú zaistenie bezpečnosti pacienta a kvality 
zdravotnej starostlivosti, uľahčenie poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ako aj 
mobility zdravotníckeho personálu a pacientov. 
 

Dominantnými cieľmi viacerých programov Európskej únie sú najmä podpora zdravia, 
prevencia ochorení (napr. Program verejného zdravia), zlepšovanie životných podmienok 
a kvality zdravotníckych služieb, zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti 
pre všetkých občanov a zvyšovanie zdravotného uvedomenia.  

Druhou veľmi významnou medzivládnou a nadnárodnou organizáciou pôsobiacou 
v európskom priestore je Svetová zdravotnícka organizácia (SZO). Stratégie Svetovej 
zdravotníckej organizácie sa zameriavajú práve na oblasť podpory zdravia a prevenciu 
ochorení, zníženie chorobnosti, úmrtnosti a záťaže ľudí ochoreniami (najmä chronickými 
a neprenosnými). Stratégie taktiež akceptujú otázky rovnosti v zdraví najmä so zreteľom na 
chudobné a marginalizované skupiny obyvateľstva, na podporu zdravého životného štýlu a 
redukcii rizikových faktorov. Druhou významnou otázkou je rozvoj zdravotníckych systémov, 
ktoré zabezpečia rovnakú dostupnosť zdravotníckych služieb pre všetkých, reagujú na 
meniace sa potreby ľudí, sú efektívne a trvalo udržateľné (nie len finančne únosné pre 
poskytovateľov a pre pacientov). Rozvoj systémov zdravotníctva znamená aj vytváranie 
inštitucionálneho rámca pre zdravotníctvo, ktorý zahŕňa ekonomický, sociálny a 
environmentálny rozmer. 
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Zdravotná politika Európskeho spoločenstva a vrátane všetkých jej členov sa riadi 
dokumentom prijatým SZO na 51. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 1998 
Zdravie pre všetkých v 21. storočí. V preambule dokumentu je deklarované právo na život 
ako jedno zo základných ľudských práv a zlepšovanie zdravia a pohody ľudí má byť 
konečným cieľom sociálneho a ekonomického vývoja.  

Členské štáty sa v dokumente zaviazali posilňovať, prispôsobovať a vhodne 
reformovať zdravotníctvo, vrátane verejného zdravia a hygieny, s cieľom zabezpečiť 
všeobecnú dostupnosť zdravotníckych služieb postavených na vedeckých základoch, 
požadovanej kvality a rozsahu, zodpovedajúce dostupným a perspektívne udržateľným 
zdrojom. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť najvyšší možný potenciál pre zdravie pre 
všetkých, a to posilňovaním zdravia, prevenciou chorôb a úrazov, dobrou zdravotnou 
starostlivosťou pre ľudí s poruchou zdravia, novými formami mobilizácie zdrojov na rozvoj 
zdravia, účasťou a zodpovednosťou jednotlivcov, skupín, inštitúcií a komunít za sústavný 
rozvoj zdravia. 

Dokument obsahuje 21 čiastočných cieľov globálnej stratégie pre všetkých do roku 
2020, ktoré vyjadrujú špecifické potreby európskeho regiónu SZO, konkrétne aktivity na 
zlepšenie situácie, kritériá hodnotenia pokroku v zlepšovaní a ochrane zdravia a v zmenšovaní 
zdravotných rizík a inšpiráciu na rozpracovanie zdravotnej politiky v krajinách. 

 
V rámci celoeurópskeho spoločenstva sa pozornosť zameriava aj na nové objavujúce 

sa hrozby a z nich vyplývajúce zdravotné riziká, ako sú napr. klimatické zmeny, 
bioterorizmus, nanotechnológie, expozícia populácie chemickým látkam, zdravotná 
bezpečnosť alternatívnych zdrojov energie a pod. 
  
 

2 CIEĽ 

 
Štátna politika zdravia chápe zdravie ako základné ľudské právo. Jej cieľom je 

nasmerovať záujmy a snahy všetkých zložiek spoločnosti na zdravie ako kľúčový faktor 
rozvoja spoločnosti  a vytvoriť  prostredie, v ktorom občania budú mať zaručené podmienky 
na podporu, ochranu, rozvoj a prinavrátenie zdravia, bez ohľadu na vek, či sociálnu skupinu.  
 

 

3 STRATÉGIA 

 

Nová koncepcia Štátnej politiky zdravia vychádza z významných dokumentov 
platných v Slovenskej republike (napr. Ústava Slovenskej republiky), ale akceptuje aj 
stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorými sú napríklad Európska stratégia pre 
prevenciu a kontrolu neprenosných ochorení či Charta proti obezite alebo Európsky akčný 
plán pre životné prostredie a zdravie detí. 

 
Základnou stratégiou pre rozvoj zdravia v rámci definovaných priorít je podpora a 

posilňovanie zdravia u zdravých občanov, ochrana občanov ohrozených biologickými, 
chemickými, či fyzikálnymi faktormi prostredia a navrátenie zdravia u občanov s oslabeným 
alebo poškodeným zdravím. Pre dosiahnutie cieľov je potrebný komplexný prístup tzv. 
Zdravie vo všetkých politikách (Health in all Policy). Takýto prístup nepresadzuje zdravie ako 
prioritu v rozvojových politikách a dlhodobých, či strednodobých stratégiách, ale naopak ako  
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neoddeliteľnú súčasť každej rozvojovej politiky, ktorá bez akceptovania zdravia ako jedného 
zo základných hodnôt nemôže byť úspešná (napr. zníženie nezamestnanosti nemôže byť 
úspešné po vytvorení nových pracovných miest ak pracovníci v dôsledku chronického 
ochorenia nedosahujú potrebnú pracovnú výkonnosť a pod.) Ciele sú vymedzené nasledovne:  

1. presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku, 
2. zvýrazniť kľúčovú úlohu verejného zdravotníctva v procese starostlivosti štátu 

o verejné zdravie, 
3. zlepšovať a rozvíjať spoluprácu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, 

inštitúciami vyvíjajúcimi svoje aktivity na poli verejného zdravotníctva a ľuďmi 
prijímajúcimi rozhodnutia, 

4. zlepšiť systém zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť a zabezpečovať občanom 
zvyšovanie kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých 
jej úrovniach, 

5. umiestňovať a využívať finančné zdroje tak, aby všetci mali rovnakú možnosť na 
poskytnutie dostupnej, medicínsky účinnej a nákladovo efektívnej zdravotnej 
starostlivosti, 

6. vytýčiť priority v oblasti zdravotníctva, ciele, dostatočne dimenzované zdroje 
a štandardné kritéria na meranie pokroku (vrátane vytvorenia jednotného 
informačného systému zdravotníctva). 

 

 

4 PRIORITNÉ OBLASTI  
 

Na základe aktuálneho smerovania Slovenskej republiky a trendov v oblasti verejného 
zdravotníctva v štátoch Európskej únie je potrebné vnímať verejné zdravotníctvo ako jeden z 
hlavných vektorov určujúcich smerovanie štátu pri starostlivosti o verejné zdravie, no nie je 
možné všetku zodpovednosť za verejné zdravie prenášať na jeho plecia. Pri tvorbe priorít pre 
oblasť verejného zdravia je potrebný holistický prístup k zdraviu, ktorý musí klásť dôraz na 
spoluprácu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inštitúciami vyvíjajúcimi svoje 
aktivity na poli verejného zdravotníctva (vrátane inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom vo 
verejnom zdravotníctve a vzdelávaním) a ľuďmi prijímajúcimi rozhodnutia. 
 

Na základe úrovne verejného zdravia, kde dominantnými príčinami mortality sú  
chronické ochorenia je potrebné presadzovať chronické ochorenia, ako jednu z 
celospoločenských priorít. Pri tvorbe priorít sa však nesmieme obmedziť len na chronické 
ochorenia nakoľko pri súčasnom trende globalizácie a búrania bariér medzi kultúrami, musí 
verejné zdravotníctvo čeliť stále „tradičnému nepriateľovi“, ktorým ostávajú prenosné 
ochorenia. Pri riešení problematiky verejného zdravia je potrebné, aby Štátna politika zdravia 
Slovenskej republiky obsahovala menej cieľov a prioritných oblastí, dostatočne dimenzované 
zdroje a štandardné kritériá pre meranie pokroku. Pre implementáciu priorít je navrhnuté 
vytvorenie akčných plánov. S ohľadom na vyššie uvedené kritéria sú pre nové znenie Štátnej 
politiky zdravia Slovenskej republiky stanovené nasledovné štyri priority: 

 
1. chronické ochorenia,   
2. infekčné ochorenia,  
3. prostredie a zdravie,  
4. tabak a alkohol.  
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Obrázok 1: Štruktúra Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky  
 

Štátna politika zdravia Slovenskej republiky 
 

      
Priority 

 
Akčné plány 

 
I. Chronické ochorenia I. Národný  kardiovaskulárny program 

II. Národný onkologických program 
III. Národný program prevencie nadváhy a obezity 

II. Infekčné ochorenia 
 

I. Imunizačný program 
II. Krízové plánovanie a bioterorizmus 

III. Prostredie a zdravie 
 

I. Akčný plán pre životné prostredie a zdravie 
II. Protokol o vode a zdraví 

IV. Tabak alkohol a duševné zdravie 
 

I. Národný program kontroly tabaku 
II. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom 

 
 
Obrázok 2: Model štruktúry Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky a Akčných plánov 
na jej plnenie   

 
 

ŠTÁTNA POLITIKA ZDRAVIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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4.1 CHRONICKÉ OCHORENIA 
 
Najväčšou verejnozdravotnou výzvou, ktorej čelí Európa sú chronické, neprenosné 

ochorenia. Podľa štatistík 86 % zo všetkých úmrtí a 77 % záťaže ochoreniami v Európe 
spôsobuje skupina ochorení, medzi ktoré patria najmä kardiovaskulárne ochorenia, nádory, 
duševné choroby, diabetes mellitus a chronické choroby pľúc. Spoločné smerovanie krajín 
Európy v budúcnosti bude charakterizované spoločnými podmienkami, ktoré sú vo vzájomnej 
interakcii. Spoločnými podmienkami sú: determinanty zdravia, rizikové faktory, protektívne 
faktory a možnosti intervencií. Orientovanie činností by malo byť zamerané na prevenciu 
a podporenie kontroly nad chronickými ochoreniami v populácii, pretože je možné dosiahnuť 
pozitívne modifikovanie rizikových faktorov a determinantov zdravia. Je možná 
a vykonateľná prevencia náhleho začiatku, návratu a progresie chronických ochorení, vrátane 
zamedzenia znižovania kvality života v súvislosti s postihnutím populácie chronickými 
ochoreniami, či predčasnej, bolestivej smrti.1) Pri plánovaní stratégií je potrebné v prvej fáze 
vykonať analýzu dostupných údajov o verejnom zdraví so zameraním na chronické ochorenia. 
Analytická časť prípravných prác by mala poskytnúť dostatok dôkazov pre vytvorenie a 
podporu stratégie a zhodnotiť reálne možnosti surveillance neprenosných ochorení 
a intervencií. Návrh intervencií musí byť výsledkom konsenzu odbornej verejnosti z oblasti 
klinických medicínskych odborov a pracovníkov z oblasti verejného zdravotníctva. Súčasťou 
pripraveného plánu sú od začiatku aj jasne stanovené kritéria pre meranie pokroku a efektivity 
stratégie.  

Priority a ciele v oblasti kardiovaskulárneho zdravia:  

• V súlade s podpísanou Európskou Chartou Zdravia Srdca zásadným spôsobom zlepšiť 
edukáciu obyvateľstva o svojom zdravotnom stave, najmä o závažnosti rizikových 
faktorov vrátane výučby na všetkých stupňoch povinnej školskej výučby. Realizovať 
mediálnu kampaň trvajúcu minimálne po dobu 10 - 15 rokov v dostatočnej intenzite a 
frekvencii v najsledovanejších verejných médiách.  

• Zvýšiť motiváciu pacientov eliminovať svoje rizikové faktory prostredníctvom nástrojov 
štátnej politiky – adekvátnou edukáciou, lepšou dostupnosťou kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti, motivačnými nástrojmi zo strany zdravotných poisťovní.  

• Zlepšiť podmienky na lepšiu dostupnosť pravidelnej fyzickej aktivity (najmä vytvorením 
siete cyklistických chodníkov v každom okresnom meste, hlavne zvýšením počtu hodín 
telesnej výchovy na školách, atď.) a takto zvýšiť fyzickú aktivitu obyvateľstva.  

• Zlepšiť dostupnosť zdravej stravy, najmä u sociálne slabších vrstiev obyvateľstva – zvážiť 
zníženie DPH u ovocia a zeleniny ako najzdravších potravín, ktorých konzumácia je na 
Slovensku stále veľmi nízka.    

• Motivovať lekárov a zdravotníckych pracovníkov poskytovať kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť prostredníctvom zabezpečenia lepších pracovných podmienok, vrátane 
dostupného personálneho a materiálno-technického vybavenia.  

• Prijať moderný, dostatočne účinný zákon proti tabakizmu, ktorý zabezpečí výraznejší 
pokles fajčenia v spoločnosti  

• Zlepšiť úroveň kontroly najdôležitejších rizikových faktorov, a to predovšetkým 
hypertenzie.  

                                            
1) WHO: European strategy for the prevention and control of noncomunicable diseases – Third Draft.  
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• Venovať osobitnú pozornosť regiónom s nižším sociálnym vývojom, nakoľko práve v 
týchto oblastiach je najvyšší výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov vrátane 
podstatne vyššej mortality, a to predovšetkým v mladších vekových skupinách  

• Zabezpečiť podmienky na vytvorenie registra preventívnych prehliadok vrátane registra 
rizikových faktorov obyvateľstva, ktorého pravidelné vyhodnocovanie umožní detegovať 
oblasti s najvyšším rizikom s následnou implementáciou  dôsledných opatrení na 
zlepšenie stavu a monitorovanie efektov implementačných opatrení.  

Onkologické ochorenia sú druhou vedúcou príčinou úmrtí na Slovensku, pričom majú 
neustále stúpajúcu tendenciu. Súčasná poznatková báza o príčinách rakoviny, o zásahoch pre 
jej prevenciu a jej kontrolu, je veľmi rozsiahla. Cancer control – ovládanie rakoviny označuje 
verejnú zdravotnícku činnosť, ktorá je zameraná na prenos týchto znalostí do praxe. Zahŕňa 
systematickú a vyrovnanú implementáciu stratégie, na základe dôkazov pre prevenciu 
rakoviny, včasné zachytenie rakoviny a manažment pacientov s onkologickým ochorením. Je 
známy fakt, že až jedna tretina postihnutia rakovinou by mohla byť redukovaná 
implementáciou stratégií pre prevenciu, ktoré sú zamerané na znižovanie miery vystavenia sa 
riziku vzniku rakoviny, hlavne zmenami v užívaní tabaku a alkoholu a dietetickými a 
fyzickými modelmi aktivít, imunizáciou proti infekcií HPV, kontrolou rizík spojených s 
výkonom povolania a znížením miery ožarovania slnečnými lúčmi. Ďalšia tretina postihnutá 
rakovinou pri včasnej detekcii by bola ošetrená a náležite liečená (detected early and treated 
adequately). Včasné odhalenie je založené na pozorovaní, že liečba je účinnejšia ak je 
rakovina zachytená vo včasnejšom štádiu. Poznáme dva komponenty programu včasného 
odhalenia rakoviny: výchova pre propagáciu včasnej diagnózy a skríningom, ktorý pomáha 
identifikovať prostredníctvom testov, ľudí v počiatočnom štádiu rakoviny alebo ešte pred-
rakovinových príznakov, ešte pred detekovateľnými znakmi. Liečba rakoviny je zameraná na 
ošetrovaciu liečbu, predĺženie života a zlepšenie kvality života pacientov s onkologickým 
ochorením. Principiálnymi metódami liečby sú: chirurgický zákrok, rádioterapia a 
chemoterapia. Základom pre adekvátnu liečbu je presná diagnóza prostredníctvom vyšetrení 
modernými zobrazovacími technológiami (UZV, endoskopia, rádiografika, CT, MR a PET) a 
laboratórne (patológia).      

Priority a ciele v oblasti onkologického zdravia:  

• Presadzovať politiku pre prevenciu a kontrolu rakoviny, zamerať sa na redukovanie počtu 
postihnutia rakovinou (v súlade s prijatou rezolúciou o Prevencii a kontrole rakoviny - máj 
2005 SZO) a podporiť implementáciu globálnej stratégie SZO pre kontrolu rakoviny. 

• Budovať kapacity pre rozvoj a implementáciu účinnej politiky a programov, podporou a 
posilňovaním vzdelávacích aktivít pracovníkov so zameraním sa na výskyt, prevenciu, 
včasnú  diagnostiku a liečbu onkologických ochorení.   

• Zamerať sa na elimináciu rizikových faktorov a na zdokonalenie kvality života pacientov 
a ich rodín, prostredníctvom plánovania a implementáciou prevencie pred rakovinou a 
stratégií jej kontroly.  

• Koncentrovať snahy na dôslednú aplikáciu skríningových programov pre rakovinu 
(Preventívny mamodiagnostický program pre včasné odhaľovanie rakoviny prsníka u 
žien,  Preventívny program včasného záchytu rakoviny krčku maternice,  Národných 
programov rakoviny hrubého čreva a konečníka) a pri ich realizácii používať 
medzinárodne uznávané štandardy kvality a bezpečnosti.  

• Vypracovať a zabezpečiť terapeutické štandardy pre najdôležitejšie skupiny 
onkologických ochorení v krajine.  Vyrovnávať regionálne nerovnosti v dostupnosti 
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kvalitnej zdravotnej starostlivosti, centralizáciou vysoko špecializovanej onkologickej 
starostlivosti do akreditovaných regionálnych pracovísk.  

• Rozvíjať multi - sektoriálne siete partnerov pre kontrolu rakoviny na národnej, regionálnej 
a lokálnej úrovni.  Realizovať mediálne kampane v dostatočnej intenzite a frekvencii v 
najsledovanejších verejných médiách.  

• Zvýšiť motiváciu pacientov, aby si eliminovali svoje rizikové faktory adekvátnou 
edukáciou a pravidelnými  fyzickými aktivitami.  

• Motivovať lekárov a zdravotníckych pracovníkov poskytovať kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť prostredníctvom zabezpečenia lepších pracovných podmienok vrátane 
dostupného personálneho a materiálno-technického vybavenia.  

• Zamerať sa na vytváranie „antitabakovej politiky“, prednostne sa orientovať hlavne na 
školskú mládež.  

• Zlepšiť kontroly najdôležitejších rizikových faktorov (zdravou diétou,  fyzickou aktivitou, 
nefajčením), zvýšiť prevenciu a zlepšiť včasnú liečbu chronických ochorení, ktoré 
spôsobujú   onkologické ochorenia (očkovaním proti HPV vírus, vírus Hepatitídy B alebo 
liečbou Helicobacter pylori) za účelom dosiahnutia redukcie onkologickej morbidity a 
mortality.  

• Venovať osobitnú pozornosť regiónom s vyššou prevalenciou  onkologických ochorení.  
• Zabezpečiť podmienky pre vytvorenie registra preventívnych prehliadok, vrátane registra 

rizikových faktorov obyvateľstva, ktorého pravidelné vyhodnocovanie umožní detegovať 
oblasti s najvyšším rizikom s následnou implementáciou  dôsledných opatrení na 
zlepšenie stavu a monitorovanie efektov implementačných opatrení.  

Ďalšími programami, ktoré sa pripravujú a realizujú v rámci rezortu zdravotníctva a do 
istej miery sa dotýkajú stanovených priorít Štátnej politiky zdravia sú Národný program 
ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia,  Národný transplantačný program a Národný 
program starostlivosti o deti a dorast.  
 
 
4.2 INFEKČNÉ OCHORENIA 
 

Prenosné ochorenia predstavujú aj napriek pokroku v diagnostike a najmä liečbe stále 
trvalú hrozbu pre verejné zdravie. Jednou z priorít verejného zdravotníctva v rokoch 2006 – 
2010 preto  aj naďalej ostáva udržanie vysokej úrovne surveillance prenosných ochorení a 
podpora infraštruktúry s cieľom úspešne čeliť novým výzvam, ktoré predstavuje reálne riziko 
pandémie či bioterorizmu. S ohľadom na tieto skutočnosti je dôležité dôsledné plnenie 
Imunizačného programu. Imunizačný program je komplexným programom, ktorý zahŕňa 
sledovanie výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, realizáciu imunizácie a 
kontrolu jej efektu (zaočkovanosť, sledovanie imunitného stavu populácie, epidemiologický 
efekt). Neplnenie Imunizačného programu by mohlo mať závažný dopad na verejné zdravie, 
ktorý by sa mohol prejaviť epidémiami rôzneho rozsahu a intenzity s možnými ťažkými 
trvalými následkami pri vybraných typoch ochorení, či komunitách. Vzostup chorobnosti, 
vznik epidémií, ako aj výskyt ochorení, ktoré sa už v Slovenskej republike vďaka 
pravidelnému očkovaniu nevyskytujú, by mal aj nezanedbateľné ekonomické dopady 
súvisiace s epidémiami prenosných ochorení. Imunizačný program je v súlade s cieľmi 
programu SZO Zdravie 21. Ciele programu predpokladajú v roku 2008 eradikáciu detskej 
obrny vo svete, elimináciu osýpok a neonatálneho tetanu, redukciu nových nosičov vírusu 
hepatitídy typu B minimálne o 80 %, zníženie incidencie mumpsu, čierneho kašľa a 
invazívnych hemofilových infekcií pod 1/100 000 obyvateľov, zníženie incidencie záškrtu 
pod 0,1/100 000 obyvateľov, zníženie výskytu kongenitálneho rubeolového syndrómu pod 
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0,01/100 000 pôrodov a zníženie incidencie ďalších infekčných ochorení v časovom horizonte 
10 – 15 rokov. Druhou významnou prioritnou oblasťou, ktorej je potrebné venovať pozornosť 
je problematika pandémií, krízového plánovania vrátane schopností rýchlej reakcie v prípade 
bioterorizmu.  

Najmarkantnejší výskyt infekčných ochorení sa zaznamenáva v marginalizovaných 
a ohrozených skupinách obyvateľstva, najmä u detí. Infekčné ochorenia sú jedným 
z limitujúcich faktorov dojčenskej úmrtnosti, ktorá je u rómskeho etnika 2,5 násobne vyššia 
a dĺžka života je nižšia o 10 rokov ako u majoritného obyvateľstva. Plnením Imunizačného 
programu sa prispieva k zníženiu výskytu infekčných ochorení aj u týchto skupín populácie. 
 
 
4.3 PROSTREDIE A ZDRAVIE  
 

Model determinantov zdravia pripisuje vplyvu prostredia na výsledný zdravotný stav 
populácie asi 20 %, niektoré zdroje uvádzajú až 30 %. Táto skutočnosť spolu s údajmi o 
aktuálnom stave prostredia (životného, pracovného, ale i vybraných socio-ekonomických 
faktorov) v Slovenskej republike, ako i významné iniciatívy SZO v tejto oblasti predurčujú 
problematike prostredia a jeho vybraných faktorov do pozornosti nielen verejného 
zdravotníctva, ale i celej spoločnosti. V budúcnosti je potrebné zabezpečiť systematický 
dohľad a kontrolu štátu nad faktormi životného a pracovného prostredia, akými sú najmä voda 
(pitná, ale i úžitková využívaná na rekreáciu), hluk, chemické, biologické a fyzikálne faktory 
prostredia. Je potrebné dôsledné monitorovanie a analýza týchto faktorov, ktoré môžu 
spôsobiť poruchy zdravia, či ochorenia  nielen v životnom a pracovnom prostredí, ale i vo 
vnútornom prostredí budov, vrátane špecifickej analýzy, ako vybrané faktory ovplyvňujúce 
zdravie populácie (napr. vplyv znečistenia vnútorného prostredia budov na ochorenia 
dýchacích ciest detí a pod). Osobitnú pozornosť je potrebné aj marginalizovaným skupinám 
zlepšeniu ich prístupu k bezpečnej pitnej vode, lepšiemu odkanalizovaniu, čisteniu 
odpadových vôd, zlepšeniu podmienok bývania a dostupnosti zdravotných služieb. 

Medzi relatívne novými vplyvmi prostredia, ktoré sa negatívne podpisujú na úrovni 
verejného zdravia a ich účinky v Slovenskej republike, nie sú doposiaľ dostatočne 
zanalyzované, patria napríklad vplyvy extrémneho počasia, či environmentálne katastrofy 
úplne meniace charakter krajiny, vplyvy UV žiarenia atď. Dôležitou otázkou sa stáva 
problematika posudzovania vplyvu vybraných faktorov na verejné zdravie. Slovenská 
republika má ambíciu zaviesť do praxe systém hodnotenia dopadov na zdravie, ktorý by 
analogicky predstavoval systém posudzovania možných negatívnych a pozitívnych dopadov, 
aký je zavedený napríklad v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, či na 
vybrané socio-ekonomické faktory (napríklad zamestnanosť, podnikateľské subjekty a pod.). 
Simultánne s týmito aktivitami je potrebné dôsledné plnenie záväzkov Slovenskej republiky 
voči SZO, či iným organizáciám, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných 
projektov, či iných záväzkov (napr. Protokol o vode a zdraví, Európsky akčný plán pre 
životné prostredie a zdravie detí – CEHAPE, Informačný systém životného prostredia a 
zdravia - ENHIS).  

 
Dôležitou súčasťou determinantu zdravia – prostredie je problematika pracovného 

prostredia. V súčasnosti je jednou z dôležitých úloh  verejného zdravotníctva dosiahnuť 
v spolupráci s ostatnými kompetentnými zložkami v Slovenskej republike zlepšenie zdravia 
pracujúcej populácie v produktívnom veku, prostredníctvom efektívnych preventívnych a 
ochranných opatrení implementovaných najmä zamestnávateľmi. Je potrebné kontinuálne 
pokračovať v identifikácii zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, 
kategorizovať pracovné činnosti zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík z dôvodu 
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zabezpečenia zvýšeného zdravotného dohľadu pre zamestnancov spolu s výkonom cielených 
lekárskych preventívnych prehliadok. Ukazovateľom efektívnosti realizovaných opatrení 
zameraných na prevenciu ochorení a ochranu zdravia pri práci je postupné znižovanie počtu 
zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a miery zdravotného rizika pri práci, ako aj 
výskytu chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Dôležitým predpokladom na 
zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pracujúcej populácie v Slovenskej republike je 
najmä zodpovedný prístup zamestnávateľov k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a 
vytvorenie funkčného systému pracovných zdravotných služieb.  

 
Významným fyzikálnym faktorom prostredia, ktorému je nutné venovať neustálu 

pozornosť je ionizujúce žiarenie. Dôležitými úlohami pri zabezpečovaní ochrany verejného 
zdravia pred negatívnymi účinkami ionizujúceho žiarenia je zisťovanie úrovne a dynamiky 
rádioaktivity v zložkách životného prostredia počas normálnej situácie, ako aj pri radiačnom 
ohrození. Hodnotenie ožiarenia obyvateľov z rôznych zdrojov žiarenia, usmerňovanie a 
regulovanie ožiarenia obyvateľov, vedenie databáz, poskytovanie informácií obyvateľom či 
orgánom štátnej správy a medzinárodným inštitúciám. V oblasti bezpečnosti a ochrany 
verejného zdravia pred ionizujúcim žiarením je nutné prihliadať aj na medzinárodné zmluvy, 
právne akty, ktorými je Slovenská republika viazaná, či už medzinárodnými dohodami alebo 
nadradenosťou vybraných právnych aktov EÚ právnym aktom Slovenskej republiky. Je preto 
nutné i s ohľadom na tieto skutočnosti zabezpečiť zavedenie systémov kvality a kontroly 
kvality v rádiológii v zmysle smernice Európskej únie 97/43/EURATOM. Bezpečnosť 
pacientov je mimoriadne dôležitá súčasť systému zdravotnej starostlivosti, a preto je potrebné 
zavádzanie systémov kvality a efektivity vo všetkých oblastiach poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, s cieľom dosiahnutia medicínskeho a verejno-zdravotníckeho štandardu 
zodpovedajúceho normám EÚ. 
 
 
4.4 TABAK A ALKOHOL  
 

V súčasnosti na Slovensku fajčí približne jedna tretina obyvateľov nad 18 rokov veku. 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa situácia mierne stabilizovala aj v spojitosti 
s prijatými opatreniami. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s uzavretím 
Rámcového dohovoru o kontrole tabaku 4. decembra 2003 uznesením č. 667. Následne bol 4. 
mája 2004 odovzdaný v sídle Organizácie Spojených národov ratifikačný protokol o uzavretí. 
Slovensko sa tým zaradilo medzi prvých trinásť štátov sveta, ktoré ho odovzdali. Na procese 
prípravy a prijímania dohovoru participovala Európska komisia, ktorá pokladá prevenciu 
fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva.  

 
Európsky región predstavuje jeden z najväčších užívateľov alkoholických nápojov na 

úrovni spotreby 11 litrov čistého alkoholu ročne na dospelú osobu. Aj keď došlo k poklesu 
spotreby z pohľadu sedemdesiatich rokov, ktorá predstavovala až 15 litrov čistého alkoholu 
na dospelú osobu ročne, problém z pohľadu podpory verejného zdravia trvá dodnes. Odhady 
expertov z Európskej únie a Svetovej zdravotníckej organizácie naznačujú, že v Európe je 23 
miliónov ľudí, ktorí majú problémy so závislosťou od alkoholu, čo predstavuje 5 % mužov 
a 1 % žien.  

Užívanie alkoholu do veľkej miery ovplyvňuje aj socio-ekonomická úroveň v smere 
zvýšeného užívania alkoholu u osôb, ktoré majú vyšší príjem. Aj keď na druhej strane, riziko 
vzniku závislosti je pravdepodobnejšie u ľudí s nízkym socio-ekonomickým statusom. 
Za priemerný vek začiatku konzumácie alkoholu sa podľa medzinárodných prieskumov 
považuje 12,5 roka. Pokračuje trend zvyšovania konzumácie alkoholu u detí a mládeže a trend 
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zvyšovania počtu epizód opitosti rovnako medzi chlapcami i dievčatami. Z hľadiska 
zvyšovania rizika možno považovať za varujúci údaj, že mladí ľudia kombinujú súčasne 
užívanie viacerých druhov alkoholických nápojov než v minulosti. V súvislosti s porovnaním 
ukazovateľa výskytu užívania alkoholických nápojov v rámci celej EÚ je Slovensko na úrovni 
priemeru EÚ. Slovensko sa zaraďuje do priemeru krajín EÚ na 25 miesto. Konzum alkoholu 
je na vysokej úrovni v celej EÚ a je potrebné ho znížiť aj prostredníctvom opatrení so 
zameraním na komunity.  
 Rámec politiky kontroly alkoholu na Slovensku je vymedzený prostredníctvom WHO 
Európskej stratégie na politiku kontroly alkoholu a tiež Stratégie EÚ pri znižovaní rozsahu 
škôd súvisiacich s požívaním alkoholu. Na Slovensku je v súčasnosti aktuálny Akčný plán pre 
problémy spôsobené alkoholom, ktorý  schválila vláda v roku 2006. Podľa tohto akčného 
plánu je za výkon politiky kontroly alkoholu zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva SR, 
ktoré bude v trojročných intervaloch predkladať na rokovanie vlády SR správu o plnení jeho 
úloh. 

V oblasti koordinácie a výkonu politiky kontroly alkoholu je potrebné podporiť 
kľúčovú úlohu sektoru verejného zdravotníctva. V zahraničí je kompetencia koordinácie a 
výkonu niektorých nástrojov kontroly alkoholu uložená úradom verejného zdravotníctva.  
Dokumenty ako Národný program podpory zdravia a Národný akčný plán pre problémy s 
alkoholom definujú koordinačnú funkciu rezortu zdravotníctva, respektíve verejného 
zdravotníctva. Obdobná kompetencia sa vzťahuje aj na výkon prevencie, edukácie a 
poskytovania poradenstva zo strany úradov verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti bude 
do budúcnosti potrebné personálne a odborne posilniť centrá koordinácie a výkonu kontroly 
konzumácie alkoholu na Slovensku. 
 
 
4.5 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 
 

            Dôležitú úlohu pri formovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov zdravotnej politiky 
zohráva zdravotná starostlivosť na všetkých jej úrovniach. Je nutné klásť zvýšený dôraz na 
prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych, onkologických a iných 
celospoločensky závažných ochorení (duševné, respiračné a gastrointestinálne ochorenia  a 
tiež choroby spôsobené vonkajšími príčinami), ktoré majú najväčší dopad na mortalitu a 
morbiditu obyvateľstva. V týchto medicínskych oblastiach je potrebné rozvíjať a podporovať 
realizáciu preventívnych skríningových programov, vďaka ktorým sa zvráti nepriaznivý trend 
 a následne dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu  obyvateľstva.  Je tiež potrebné zvýrazniť 
kľúčovú úlohu preventívne orientovanej primárnej zdravotnej starostlivosti, nakoľko 
spoľahlivé fungovanie systému zdravotnej starostlivosti je závislé práve na funkčnosti a 
spoľahlivosti primárnej zdravotnej starostlivosti. Dôležitými nástrojmi pre dosiahnutie 
kvalitnej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti je systém zdravotného poistenia, financovanie 
zdravotníctva, lieková politika ako aj právny rámec poskytovania zdravotnej starostlivosti a 
ďalšie. 
V rámci zdravotnej starostlivosti by sa mali: 

• Vytvoriť a zaviesť záväzné štandardné diagnostické a liečebné postupy a rozšíriť 
používanie štandardizovaných postupov diagnostiky a liečby najčastejších ochorení. 

• Implementovať najnovšie trendy v manažmente zdravotnej starostlivosti. 
 

Značná časť zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a liečby je venovaná 
kardiovaskulárnym a onkologickým ochoreniam. Z hľadiska ich dopadu na mortalitu 
a morbiditu predstavujú veľmi závažný zdravotný a celospoločenský problém.  Preto sú 
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v oblasti zdravotnej starostlivosti stanovené následovné priority, ktoré sú rozpracované 
v časti.4.1 : 

1. kardiovaskulárne ochorenia, 
2. onkologické ochorenia. 

 

4.6 KONTROLA KVALITY A EFEKTIVITY V ZDRAVOTNÍCTVE 

Súčasťou zdravotnej politiky štátu je aj kontrola kvality poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. Vedomá práca na zavádzaní systému kvality umožňuje poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti poskytnúť zdravotnú starostlivosť na vyššej úrovni, ktorá lepšie 
zohľadňuje potreby a nároky pacienta. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečuje 
systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, 
ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby. 
Systém kvality je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným 
cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom 
zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní 
ekonomickej efektívnosti poskytovateľa. Podľa objektívnych zisťovaní MZ SR väčšina 
ústavných zdravotníckych zariadení si buď vypracovalo plán zavádzania systému kvality, 
alebo pristúpilo k zavádzaniu systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000, ktorý je 
štandardne používaný v Európe. 

Kontrolu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov vykonávajú 
zdravotné poisťovne. Zdravotné poisťovne sú  povinné (podľa zákona 581/2004 
o zdravotných poisťovniach Z. z.) stanoviť a uverejňovať na úradnej tabuli, alebo na svojej 
internetovej stránke indikátory kvality, ktoré slúžia na monitoring vybratých oblastí 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne sú povinné vytvoriť aj poradie 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií a zohľadniť 
poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  pri uzatváraní zmlúv.  

 
Indikátory kvality sa vypracúvajú na hodnotenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, 

efektívnosti využitia zdrojov, účinnosti a primeranosti zdravotnej starostlivosti, výsledkov 
zdravotnej starostlivosti, vnímania poskytnutej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti 
pacienta.  Indikátory kvality sa vydávajú nariadením vlády, vypracúva ich ministerstvo 
zdravotníctva v spolupráci s  odbornými spoločnosťami,  zdravotnými poisťovňami a Úradom 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravotná poisťovňa je oprávnená vypovedať 
zmluvu, ak odchýlka indikátorov poskytovateľa potvrdená kontrolou kvality poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti, ktorú vykonala zdravotná poisťovňa (ďalej len "kontrola kvality"), je 
opakovaná a štatisticky významná. 

 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  vykonáva dohľad  nad verejným 

zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V rámci výkonu 
dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou  sa venuje problematike bezpečnosti pacienta. 
Podieľa sa aj na vzdelávacích aktivitách pre poskytovateľov zameraných najmä na 
predchádzanie omylov a chýb, ktoré vznikajú  pri  poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
V rámci výkonu dohľadu nad zdravotným poistením v oblasti kvality vykonáva úrad dohľad 
nad dodržiavaním zákona pri plnení povinností hodnotiť zmluvných poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti podľa indikátorov kvality(stanovených nariadením vlády), vytvárať 
poradie poskytovateľov podľa dosiahnutej úrovne indikátora kvality, realizovať kontroly 
kvality pri zistení štatisticky významnej odchýlky od štandardnej úrovne indikátora kvality. 
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Úrad ďalej dohliada nad dodržiavaním povinnosti uplatňovať hodnotenie kvality 
prostredníctvom indikátorov kvality v rámci kritérií na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi 
a zohľadňovať poradie poskytovateľov podľa týchto kritérií v zmluvných vzťahoch. V rámci 
zmluvných vzťahov dohliada nad  dodržiavaním zákonných ustanovení pri uplatnení práva 
vypovedať zmluvu s poskytovateľom v prípade  zistení  štatisticky významnej odchýlky od 
štandardnej úrovne indikátora kvality potvrdenej kontrolou kvality, alebo v prípade 
nesplnenia si povinnosti poskytovateľa zavádzať systém kvality. 
           

Dôležitým cieľom v novej koncepcii Štátnej politiky zdravia bude aj podpora a rozvoj 
vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov so zameraním na zlepšovanie kvality 
poskytovania komunitnej primárnej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie prepojenia poradní 
zdravia so službami celoživotného poradenstva  poradenskými inštitúciami najmä v rezorte  
  
 
 
4.7 ZDRAVOTNÉ POISTENIE A FINANCOVANIE 
 

Oblasť zdravotného poistenia a zdravotných poisťovní upravuje zákon č. 580/2004 Z. 
z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov a zákon č. 581/2004 Z. z. o 
zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Zákonom č. 522/2006 Z. z. zo 6. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, prišlo k obmedzeniu nákladov na prevádzku 
zdravotných poisťovní. V súlade s Programovým vyhlásením vlády  je potrebné: 

• Pripraviť legislatívne prostredie na zavedenie a rozvoj individuálneho zdravotného 
poistenia a podporiť (motivovať) rozvoj individuálneho zdravotného poistenia 
racionálnym daňovým zvýhodnením. Jedným z riešení dofinancovania systému 
zdravotnej starostlivosti je zvýšenie platby štátu za svojich poistencov. 

 
• V oblasti financovania zdravotných výkonov vytvoriť nový rámec kódovania 

a platobných mechanizmov na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre všetky 
typy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom podporiť nové objektívnejšie 
úhradové mechanizmy. Ide o náročný proces, ktorý má z hľadiska realizácie dlhodobý 
charakter. K splneniu tejto úlohy je potrebné pripraviť legislatívne prostredie, 
vypracovať metodiku, vybrať a zaviesť jednotný informačný systém na spracovanie 
databázy údajov a zabezpečiť dostatočné finančné krytie.  

 
• Vytvoriť podmienky pre viaczdrojové financovanie zdravotníctva správne nastavenou 

kategorizáciou výkonov, čo vytvorí priestor pre rozvoj individuálneho zdravotného 
poistenia. 

 
• Zabezpečiť účinnú kontrolu použitia prostriedkov verejného zdravotného poistenia 

a prostriedkov štátneho rozpočtu v zdravotníckych zariadeniach a dohľad nad 
dodržiavaním podmienok prevádzkovania zdravotníckych zariadení v súlade s platnou 
legislatívou v rozsahu kompetencií a právomocí MZ SR podľa zákona č. 575/2001 Z. 
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a osobitných 
predpisov. 
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Významným zdrojom pre podporu zdravotníckej infraštruktúry a ľudských zdrojov 
v zdravotníctve, a tým zároveň jeden z nástrojov financovania Štátnej politiky zdravia sú 
finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) napriek svojmu doplnkovému 
a obmedzenému charakteru.  

Efektívne využitie finančných prostriedkov zo ŠF si vyžaduje cielené smerovanie 
podpory takým spôsobom, aby sa dosiahol čo najväčší efekt realizovaných aktivít, bola 
zabezpečená trvalá udržateľnosť a dostupnosť intervencií a vznikala synergia s podporou z 
jednotlivých operačných programov spolufinancovaných zo ŠF (najmä v oblasti 
horizontálnych priorít), prípadne z iných finančných zdrojov.  

Programovým dokumentom Slovenskej republiky na čerpanie pomoci zo ŠF pre 
sektor zdravotníctva na roky 2007 – 2013 je Operačný program Zdravotníctvo. Svojim 
globálnym cieľom sa zameriava na zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav 
obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania 
kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia v rámci 
zdravotníckej infraštruktúry. Aktivity Operačného programu Zdravotníctvo sú orientované 
primárne na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry nemocníc a 
polikliník. 

Referenčným dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na rozvoj 
ľudských zdrojov zo ŠF je Operačný program Vzdelávanie. Prostredníctvom opatrenia 
„Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“ podporí vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva. 

 
 
4.8. LIEKOVÁ POLITIKA  
 

Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečuje účinné, bezpečné a kvalitné lieky pre celú 
populáciu, efektívne využívanie verejných zdrojov a transparentný systém liekovej politiky 
a kategorizácie v zmysle zákona  č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, 
ktorý je v súlade so smernicou 89/105 EES.  
Nástroje pre liekovú politiku:  

• Vytvorenie troch nových pracovných skupín (PS) – PS pre liekovú politiku, PS pre 
ekonomiku a cenotvorbu liečiv, odborná PS pre farmakoekonomiku a klinické výstupy                        

• Sledovanie dostupnosti liekov   
• Generická substitúcia - posilnenie generickej substitúcie a úlohy lekárnika 

s možnosťou poskytnúť pacientovi lieky so sociálne únosným doplatkom, umožniť 
pacientovi výber lieku s nižším doplatkom 

• Degresívna marža - úspora u drahých liekov, ktorých výdaj sa koncentruje na pomerne  
                              úzky okruh lekární  

• Databáza referenčných cien v krajinách EÚ - rozšírenie  sledovania cien od výrobcov 
v zahraničí v príslušnej národnej mene na všetky členské štáty EÚ /novela 577/2004 
Z.z./ 

 
Dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok zabezpečujú lekárne a výdajne 

zdravotníckych pomôcok, ktoré zahŕňajú zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, 
výdaj liekov s výnimkou prípravy  transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, 
poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri 
určovaní a sledovaní liečebného postupu.  

V súčasnej dobe sa stretávame s pojmami internetová lekáreň, respektíve 
zabezpečovanie liekov donáškovou službou. V rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti a 
garancie, že  liek je kvalitný, bezpečný a účinný je potrebné zamedziť  týmto praktikám a 
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nedovoliť, aby zdravie občanov bolo ohrozené liekmi neoverenej kvality. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je nutné zabezpečiť nákup základného sortimentu len od výrobcov registrovaných 
liekov alebo povolených liekov podľa § 20 a veľkodistribútorov, ktorí majú povolenie 
ministerstva zdravotníctva.  

Ministerstvo zdravotníctva SR riadi a vykonáva štátny dozor a vydáva záväzné 
opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a zároveň 
garantuje dodržiavanie zákona poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti.  

Dôležitou súčasťou novej koncepcie Štátnej politiky zdravia je dodržiavanie zákona č. 
139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ustanovenie 
podmienok na pestovanie, výrobu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, 
výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz a tranzit, na prepravu a 
zneškodňovanie omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.  
Lieková politika by sa mala zamerať na: 

• Dodržiavanie pravidiel farmakoekonomiky a racionálnej farmakoterapie 
• Zavedenie degresívnej marže pre lieky a zdravotnícke pomôcky. 
• Striktne dodržiavať referenčný systém stanovovania úhrad za lieky, hradené 

z verejného zdravotného poistenia. 
• Presadzovať opatrenia na racionálnu indikáciu vyšetrení spoločných vyšetrovacích 

a liečebných zložiek. 
 

Všetky lieky poskytované pri zdravotnej starostlivosti sú uhrádzané z prostriedkov 
verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva SR nemá vo svojej kapitole 
štátneho rozpočtu vyčlenené finančné prostriedky na úhradu liekov pre pacientov v hmotnej 
núdzi alebo so zdravotným postihnutím. Podľa § 42 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
môže týmto poistencom udeliť výnimku revízny lekár alebo revízny farmaceut zdravotnej 
poisťovne, v ktorej je pacient poistený. To znamená, že títo pacienti môžu na základe žiadosti 
požiadať o úhradu liekov svojho revízneho lekára o plnú úhradu liekov na základe svojej 
sociálnej situácie. 

Uhrádzanie prostriedkov z verejného zdravotného poistenia je v súlade so Stratégiou 
liekovej politiky do roku 2010 a v súlade s Ústavou SR, čl. 40 podľa ktorého má každý právo 
na ochranu zdravia a na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.  

 
 
4.9 INFORMAČNÝ SYSTÉM ZDRAVOTNÍCTVA 
 

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení v kapitole „Zdravotníctvo“ stanovila 
informatizáciu zdravotníctva ako jednu z kľúčových priorít vlády SR na obdobie rokov 2006 
až 2010. Zaviazala sa zabezpečiť legislatívne a inštitucionálne podmienky na realizáciu 
informačných a komunikačných systémov na všetkých úrovniach, ktoré zásadným spôsobom 
napomôžu zlepšovať kvalitu, nákladovú efektivitu a časovú dostupnosť služieb. V tejto 
oblasti bude vláda podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať 
ciele národnej eHealth stratégie. Takto široko koncipovaný program je potrebné podporiť 
informatikou hlavne na úrovni rezortu - MZ SR a jej špecializovaným Národným centrom 
zdravotníckych informácií. Informatizáciu zdravotníctva nie je možné riešiť mimo 
zdravotníctva. Informatizácia zdravotníctva patrí do skupiny vládnych úloh s najvyššou 
prioritou ako sa uvádza v dokumente "Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej 
republiky na roky 2006 - 2008", ktorý v decembri 2006 schválila vláda SR. 
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Hlavnými cieľmi informatizácie zdravotníctva a národnej eHealth stratégie pre nadchádzajúce 
obdobie sú:  
• Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o občana,  
• Zvýšenie efektivity prostriedkov vynakladaných v rezorte zdravotníctva,  
• Vybudovanie modernej zdravotníckej informatiky, ktorá bude poskytovať kvalitnú 

informačnú podporu efektívnemu výkonu zdravotnej politiky v SR a realizácii efektívnej 
medzinárodnej interoperability pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (v rámci 
Európskej únie, resp. euroatlantického priestoru).  

 
V súlade s programovým vyhlásením vlády bola vypracovaná „Koncepcia 

informatizácie zdravotníctva na roky 2007 až 2010“ s výhľadom aj pre obdobie po roku 2010, 
obsahujúca návrh zásadných projektov zameraných na realizáciu zámerov programového 
vyhlásenia vlády SR a ďalších nadväzujúcich strategických vládnych dokumentov, ako aj 
záväzných dokumentov Európskej únie a príslušných medzinárodných inštitúcií. 
Informatizácia zdravotníctva v cieľovom riešení bude zabezpečovať:  
• elektronický zber informácií o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,  
• uloženie informácií potrebných pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vznikajúcich 

pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v bezpečnom úložisku údajov, 
• sprístupnenie informácií o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ako aj sprístupnenie 

informácií zo zdravotnej dokumentácie:  
- v elektronickej forme,  
- efektívne (napr. odstránením redundantného typovania údajov),  
- v reálnom čase,  
- v potrebnom rozsahu a kvalite,  
jej autorizovanému odberateľovi (napr. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, 
pacientovi, revíznemu lekárovi).  

 

Pri dôslednej realizácii informatizácie zdravotníctva sa očakávajú predovšetkým jej 
nasledujúce hlavné prínosy:  
- zvýšenie spokojnosti účastníkov zdravotnej starostlivosti,  
- skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,  
- zrýchlenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti,  
- zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.  
 
Realizácia informatizácie zdravotníctva v období rokov 2007 až 2010 pozostáva 
z nasledovných hlavných úloh:  
- Vytvoriť Národný zdravotný informačný systém (NZIS)  
- Vytvoriť Národný zdravotný portál (NZP)  
- Zabezpečiť príslušnú infraštruktúru a vybudovať integračnú vrstvu pre NZIS a NZP 
- Pripraviť štandardy informatizácie zdravotníctva a návrh na ich implementáciu pre 

kódovanie a výmenu správ systémom autorizovanej komunikácie  
- Dobudovať informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS)  
- Dobudovať informačný systém verejného zdravotníctva  
 

Pre obdobie po roku 2010 sa uvažuje s realizáciou kľúčových projektov informatizácie 
zdravotníctva zameraných na archivačný systém a záložné úložisko údajov. 
 

V súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v EÚ (potreba interoperability medzi 
národnými štátmi) bude potrebné spoluprácu SR na medzinárodnej úrovni zamerať na:  
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• rozvoj služieb elektronického zdravotníctva v Európe, ktoré povedú k zvýšeniu kvality     
a prístupnosti k zdravotnej starostlivosti a súčasne prispejú k nákladovej efektívnosti 
systémov a služieb zameraných na:  
- Interoperabilitu elektronického zdravotníctva (eHealth Interoperability)  
- Pohotovostný zdravotný záznam (Emergency Data Set)  
- Elektronickú preskripciu (ePRESCRIPTION)  

• prispieť k implementácii európskeho akčného plánu v informatizácii zdravotníctva             
a akčných plánov každej členskej krajiny EÚ. 

 

 
4.10 KRÍZOVÝ MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Krízový manažment by sa mal zameriavať: 

• Na rozvíjanie a zdokonaľovanie systému pripravenosti zdravotníctva SR v oblasti jeho 
schopností poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom SR hromadne postihnutým 
následkami mimoriadnej udalosti. 

• Udržovať a pripravovať v rezorte zdravotníctva dostatočné kapacity zdravotníckych 
zariadení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, ozbrojeným silám 
a ostatným ozbrojeným a záchranným zložkám v čase štátom vyhlásenej krízovej 
situácie. 

• Podieľať sa na zdokonaľovaní systému opatrení v príprave zdravotníctva na činnosť 
po zneužití chemických, biologických, rádiologických a nukleárnych zbraní proti 
obyvateľstvu SR 

• Zdokonaľovať pripravenosť rezortu zdravotníctva na činnosť pri vzniku rozsiahlych 
epidémií a prehlbovať jeho schopnosť vykonávať poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v čase možnej pandémie chrípky. 

 
 
4.11 VEDA A VÝSKUM 

  
Nové poznatky získané vedecko – výskumnou činnosťou sú základným predpokladom 

pre rozhodovaciu strategickú činnosť v oblasti prevencie a terapie chorôb smerovanej 
k zlepšeniu zdravotného stavu populácie. Bez vedeckých informácií o mechanizmoch 
pôsobenia rizikových faktorov, o ich zmenách pod vplyvom meniaceho sa životného 
prostredia, o genetickom polymorfizme, psychosociálnych fenoménoch nie je možné vytvárať 
prognózy a pripravovať programy, ktorých jadro  tvoria účinné preventívne a represívne 
nástroje.  

 
Vedecko – výskumná činnosť sa zameriava na sledovanie významu imunitného 

systému v obrane proti infekčným, degeneratívnym a nádorovým ochoreniam. Poznávanie 
štruktúrnych, genetických a funkčných zákonitostí imunitného systému ľudského organizmu 
má veľký význam pri úspešnej kontrole a prevencii ochorení vyvolaných mikroorganizmami, 
nepriaznivými faktormi životného prostredia a alergénmi. Výskum vzťahov biotických 
a abiotických faktorov životného prostredia k výskytu a závažnosti vzniku nádorov 
a autoimunitných chorôb, sledovanie patogenézy, diagnostiky, terapie a prevencie ochorení 
mikróbnej etiológie so zameraním na molekulové a bunkové mechanizmy s využitím 
poznatkov a metodológie genomiky, proteomiky, transkriptomiky a bioinformatiky, vývoj 
neonatálnych, mukozálnych vakcín a vakcín založených na báze výživových komponentov 
(jedlé vakcíny) je prínosom v oblasti prevencie a liečby. Vakcinácia predstavuje jeden 
z najefektívnejších nástrojov prevencie. Za posledných 100 rokov sa stredná dĺžka života 
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v rozvinutých krajinách (Slovensko nevynímajúc) predĺžila o 30 rokov. Je preto opodstatnené 
naďalej rozvíjať výskum v oblasti vývoja nových vakcín, zvyšovania protektívnej účinnosti 
existujúcich vakcín,  skúmania nových foriem vakcinácie a imunitnej odpovede 
makroorganizmu.   

 
Program EÚ vo verejnom zdravotníctve na roky 2003 – 2008 zdôrazňuje význam 

primárnej prevencie, to znamená zisťovanie a odstraňovanie, resp. znižovanie zdravotných 
rizík pochádzajúcich z prostredia, alebo správania ľudí. Štátna politika zdravia v oblasti vedy 
a výskumu preto stanovuje: 
   

• vytvoriť dlhodobú stratégiu vedy a výskumu v zdravotníctve pre horizont najmenej 10 
rokov v súčinnosti s MŠ SR, MZ SR, SAV a vysokými školami  koncentrovať 
vzdelávacie a vedecko-výskumné kapacity SAV, a ostatných vzdelávacích 
a výskumných inštitúcií do spoločných výskumných tímov, aby nedochádzalo 
k duplicite výskumu a k čiastkovým riešeniam na viacerých pracoviskách, 

• zlepšiť spoluprácu medzi vedecko-výskumnými inštitúciami a štátnymi inštitúciami, 
ktorých činnosťou sa získane poznatky z výskumu uvádzajú do praxe (preventívne 
opatrenia, príprava legislatívy, informovanie verejnosti), 

• prispôsobiť oblasti výskumu aktuálnym zdravotným problémom v populácii. 
 
 
 4.12 NADREZORTNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ZDRAVIE A SPOLUPRÁCA 

 
Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých zložiek spoločnosti. 

Väčší negatívny dopad na zdravie, ako samotná úroveň zdravotnej starostlivosti, má fajčenie, 
nedostatok pohybu, nesprávna výživa, zlá socio-ekonomická situácia a chudoba v spojení 
s negatívnymi faktormi životného prostredia.  

Štátna politika zdravia sa týka všetkých rezortov a zložiek spoločnosti. Tie musia 
prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu zlepšením determinantov zdravia,  ktorými sú 
vzdelanosť, zamestnanosť, ekonomika, daňová a cenová politika, mzdová politiky, zdravé 
a bezpečné prostredie, úroveň zdravotnej starostlivosti a iné. Úlohou štátnej politiky zdravia 
na poli partnerstva je: 
 

• Dôsledne presadzovať celospoločenskú zodpovednosť za zdravie najmä v podpore 
a ochrane zdravia 

• Zlepšiť intersektoriálnu a interdisciplinárnu spoluprácu s tretím sektorom 
a medzinárodnými organizáciami  

• Rozvíjať spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami, zvyšovať sústavné vzdelávanie 
pracovníkov vo verejnom zdravotníctve a v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

• Implementovať zásady ochrany a podpory zdravia pri tvorbe a aktualizácii zásadných 
dokumentov rezortov. 
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