
Programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva z r. 2010 

 

Hodnota zdravia a princípy zdravotnej starostlivosti 

- Ťažiskovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú solidarita a zodpovednosť spolu so 

zachovaním dostupnosti a rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana 

- Zdravotná politika je založená na hlbokom rešpekte voči každej ľudskej bytosti a jej 

dôstojnosti s dôslednou ochranou života až po prirodzenú smrť 

- Systém zdravotnej starostlivosti – musí zabezpečiť dostupnosť opodstatnenej zdravotnej 

starostlivosti v adekvátnej kvalite za čo najnižšiu cenu 

- Záťaž financovania zdravotníctva aj vo forme individuálnych platieb, by mala byť 

rozdelená spravodlivo- nemôže obmedziť dostupnosť opodstatnenej starostlivosti , či 

významne zhoršiť finančnú situáciu sociálne ohrozených pacientov 

- Efektívne využívanie starostlivosti platenej z povinného zdravotného poistenia 

- Zdravotníctvo má byť financované udržateľne, bez zadlžovania s negatívnymi následkami 

 

VZ a prevencia 

Vláda 

- posilní prevenciu a motiváciu k prevencii, vrátane podpory a financovania existujúcich 

celonárodných programov- Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, Národný 

program duševného zdravia, Národný program o deti a dorast a vytvorí ďalšie programy 

so zameraním na seniorov a onkologických pacientov, bez dodatočných rozpočtových 

zdrojov 

- zavedie bonus pre dospelých, ktorí nevyčerpali zdravotnú starostlivosť v danom roku, 

stanoví jednotné podmienky poskytnutia bonusu 

- bude sa zaoberať rozsahom povinného a odporúčaného očkovania detí podľa WHO 

a ECDC 

 

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacientov 

 

Vláda  

- podporí štandardnú diagnostiku a liečbu 

- podporí dôslednú analýzu medicínskych dôkazov 

- podporí zvyšovanie kvality v zdravotníctve 



- naplní program eHealth- Národný zdravotný informačný systém 

- vráti nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

- podpora vedy a výskumu v zdravotníctve 

- dobuduje systém poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

 

Práva pacientov 

- zvýši dostupnosť liekov, zavedie taký systém úhrad, aby sa minimalizoval rast výdavkov 

na lieky 

- predpisovanie liekov podľa účinnej látky 

- zlepší podporu poskytovania ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti pacientom 

v domácom alebo v prirodzenom prostredí 

- zruší povinnosť vystavovania odporúčacích lístkov 

- podpora informovanosti občanov o vyčerpanej zdravotnej starostlivosti a jej cene 

- zavedenie hornej hranice výšky platieb za lieky 

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, financovanie zdravotníctva 

 

- zadefinovanie zákonného nároku na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného 

zdravotného poistenia 

- prehodnotí minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

- vytvorí spravodlivý systém financovania zdravotnej starostlivosti 

- transformácia nemocníc na obchodné spoločnosti 

- bude dbať na efektívne riadenie nemocníc 

 

Zdravotné poistenie 

 

- podpora rozvoju zdravotného pripoistenia, ktoré bude pokrývať úhrady zdravotnej 

starostlivosti nad rámec rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného 

zdravotného poistenia 

- umožní poisťovniam tvorbu zisku za presne stanovených podmienok 

- dôraz na zdravotné poisťovne- dôraz na zabezpečenie kvalitnej a efektívnej a dostupnej 

zdravotnej starostlivosti v záujme poistenca, aby zlepšovali parametre zdravotného stavu 

 


