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Kto v skutočnosti môže 
za odvrátiteľné úmrtia?

Vpredvolebnej kampa-
ni bolo úplne bežné ohá-
ňať sa počtom odvrátiteľ-

ných úmrtí pri kritike slovenské-
ho zdravotníctva. Problémom je, 
že len veľmi málo politikov to-
muto pojmu skutočne rozumie 
alebo nestrieľa od boku hodno-
ty, ktoré majú aspoň nejakú re-
levanciu.
Skúsme si teda na úvod spra-

viť poriadok v číslach. Posledné 
údaje z Eurostatu máme za 
rok 2016 a tie konštatujú, že 
na Slovensku pripadá ročne na 
100-tisíc obyvateľov až 168 úmr-
tí, ktoré mohli byť odvrátené 
včasnou a efektívnou zdravot-
nou starostlivosťou.

Pritom v ostatných krajinách 
V4 je takýchto úmrtí ročne 145 
na 100-tisíc obyvateľov. Čo je eš-
te horšie, slovenský výsledok je 
dvojnásobkom priemeru krajín 
EÚ15 s priemerom 76 úmrtí na 
100-tisíc obyvateľov.
To  znamená,  že  ak  by  sa 

Slovensko dostalo na úroveň kra-
jín EÚ15, znamenalo by to pri-
bližne o 5-tisíc odvrátiteľných 
úmrtí ročne menej. Znie to hro-
zivo a na prvý pohľad to dáva 
slovenskému zdravotníctvu veľ-
mi zlé vysvedčenie.
Aj keď sa to nezdá, slovenské 

zdravotníctvo sa zlepšuje.
Avšak dôležitejšie ako static-

ké porovnávanie s inými krajina-

mi je sledovať vývoj v čase, teda 
či sa krajina každoročne zlepšu-
je. Slovensko je v tomto svetlým 
príkladom a od roku 2000 nie-
lenže znižuje počet odvrátiteľ-
ných úmrtí, ale tempo ich po-
klesu je vyššie ako vo vyspelých 
krajinách.

Napriek negatívnemu vní-
maniu kvality zdravotníctva sa 
tak Slovensko kvalitou postup-
ne približuje priemeru OECD 
a v skutočnosti dobieha resty, 
ktoré boli „zdedené“ z minulé-
ho režimu. Neznamená to, že 
by sme sa mali týmto uspoko-
jiť alebo počty odvrátiteľných 
úmrtí zľahčovať. Naopak, mali 

by sme sa ešte viac snažiť toto 
číslo približovať k nule.
Ak však myslíme tento boj 

vážne, mali by sme sa zame-
rať na skutočné príčiny, a nie 
hľadanie obetných baránkov. 
Zbytočných úmrtí budeme mať 
menej, len ak sa nám podarí:
1. Zvýšiť celkovú životnú 

úroveň a znížiť chudobu, naj-
mä tú extrémnu. So zvyšujú-
cou sa životnou úrovňou a bo-
hatstvom krajiny totiž stúpa 
zodpovednosť ľudí za svoje 
zdravie. A to, ako dlho a zdra-
vo človek bude žiť, závisí z 50 
% od zdravého životného štý-
lu a návykov, z 20 % od pro-
stredia, v ktorom žijeme, 20 
% je zásluhou genetiky a len 
10, max 15 % ovplyvňuje sa-
motná zdravotná starostlivosť.
2. Skvalitniť systém posky-

tovania zdravotnej starostli-
vosti v súvislosti s choroba-
mi, ktoré sa dajú liečiť. V pr-
vom rade zabezpečiť kvalitnú 
sieť kardiologických a neuro-
logických centier, keďže pri-
bližne 50 % liečiteľných od-
vrátiteľných úmrtí pripadá na 
srdcovocievne a mozgovociev-
ne choroby. Zároveň zabezpe-
čiť lepšiu logistiku pacien-
ta v prípade onkologických 
ochorení, hlavne ide o skorú 
diagnostiku a následnú rých-
lu liečbu.

3. Podpora manažmentu 
chorôb a zdravého životné-
ho štýlu. Zamerať sa na lieč-
bu chronických chorôb na zá-
klade odporučených postu-
pov, edukáciu pacientov a ve-
denie k zodpovednosti za ich 
zdravie. V neposlednom rade 
staviť na kvalitné preventív-
ne programy zamerané na ri-
zikové faktory ako vysoký krv-
ný tlak, fajčenie, obezita a po-
dobne.
Odvrátiteľné úmrtia sú dob-

rým príkladom toho, ako ľah-
ko sa dajú problémy sloven-
ského  zdravotníctva  zjed-
nodušiť. Áno,  platí,  že  na 
Slovensku nám zomiera zby-
točne veľa pacientov a musí-
me s tým niečo urobiť. No na-
miesto nezmyselného hľada-
nia vinníkov by sme sa ma-
li zamerať na skutočné príči-
ny tohto stavu a hlavne začať 
s nimi niečo robiť.

Zamestnanci v našich zdra-
votných zariadeniach a zdra-
votnej poisťovni na vyššie 
spomenutých riešeniach pra-
cujú každý deň a sme na nich 
pripravení  spolupracovať 
s kýmkoľvek, kto o to prejaví 
záujem.

Jozef Mathia, 
investičný manažér 
v penta Investments

Chválime sa ekonomickými výsledkami, 
ale pritom zatvárame oddelenia.

MUDr. Peter Visolajský na margo obmedzenia JIS 
pre novorodencov vo FN Nitra pre výpadok personálu
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Poznámky

Novinky
Kým spoznáme nového ministra, pozrime sa 
letmo na súčasného. Premiér a zároveň mi-
nister zdravotníctva povolil liek z Ameriky 
na spinálnu svalovú atrofiu. Liek býva pre-
zentovaný ako zázračný, ale na druhej stra-
ne i finančne náročný. A hoci bol schválený 
liekovou agentúrou v USA, v Európe ešte nie, 
a preto boli a sú na mieste otázky o bezpeč-
nosti a účinnosti lieku. V každom prípade 
šéf rezortu liek povolil a ladným pohybom 
zodpovednosť za úhradu prehodil na zdra-
votné poisťovne a zodpovednosť za aplikáciu 
na lekárov (čo, mimochodom, majú pri kaž-
dom lieku). Ako sa bude riešiť aplikácia lie-
ku, keďže na Slovensku s daným liekom ne-
má žiadny lekár skúsenosť? Spolupracujeme 
s maďarskou nemocnicou, v ktorej už liek 
aplikovali? Čo bude nasledovať, ak liek ne-

prinesie želaný účinok? Objavujú sa mnohé ďalšie otázky, na 
ktoré už odpovede neprišli. Nemôže sa schváliť takýto liek 
a potom odmietať odpovedať. Aký šéf by si toto dovolil? Asi 
len zastupujúci alebo odchádzajúci...
Ako to už pri všetkom u nás býva, štýl hokejového hodnote-

nia sa prehupol i na tému koronavírusu. A tak počuť na jednej 
strane ostrú kritiku, že máme nedostatočné opatrenia, alebo 
na druhej strane, že máme opatrenia cez čiaru. Ministerstvo 
a Úrad verejného zdravotníctva postupne informujú o opatre-
niach, ktoré by mali zabrániť alebo znížiť šírenie nákazy. Jedno 
z opatrení je, že po vzorky potenciálnych pacientov budú chodiť 
sanitky. Idea hodná majstra Pavla. Naozaj. Ale čo by sme to bo-
li za Slovensko, keby v tom nebol háčik. Tie sanitky by naprík-
lad mohli o tom aspoň vedieť a nemuseli sa to dozvedieť z mé-
dií. A azda by mohli mať aj potrebné vybavenie.
So šíriacou sa panikou sa začali hromadiť správy o chýbajú-

cich rúškach a dezinfekciách nie od občanov, ale od zdravot-
níkov. Časom tak vyvstala otázka, kde si ich majú zdravotníci 
zohnať. Šéf rezortu reagoval, pripravuje sa obstarávanie, rúš-
ka budú, ak by neboli, pomôžu nám južní susedia a jedným dy-
chom dodal, že súkromníci sa mali predpripraviť. Akoby som 
v hlave počula rúcanie múrov zobrazujúcich autoritu štátu. 
Hovorí sa, že záhady bermudského trojuholníka sú nevysvet-
lené a aj nevysvetliteľné. Takou záhadou sa stávajú prázdne 
sklady štátnych hmotných rezerv. Očakávate totiž, že by oni 
mohli zasiahnuť a otvoriť „bránu“ k ochranným pomôckam. 
Ale nič z toho. V marci sa pripravuje obstarávanie. Dovolím si 
len krátku poznámku – o tomto víruse šíriacom sa z Číny po-
čúvame od decembra 2019.

Záhadou 
sa stávajú 
prázdne 
sklady 
štátnych 
hmotných 
rezerv.

Jana
Andelová

„ 
Namiesto hľadania 
vinníkov by sme sa 
mali zamerať 
na skutočné príčiny 
tohto stavu. 

 redaktorka ZdN

Návrh

Národný onkologický inštitút a zdravotnícke dáta

Národný onkologický inštitút 
(NOI) je klinicko-výskum-
ná, akademická a vzdelá-

vacia platforma, ktorej úlohou 
je aktívne napomáhať pri za-
bezpečovaní aktivít smerujúcich 
k napĺňaniu Národného onkolo-
gického programu. NOI pôsobí 
v niekoľkých základných oblas-
tiach onkológie, najmä epide-
miológii, prevencii a skríningu, 
diagnostike, liečbe, vo vede a vý-
skume. Na to, aby mohol inšti-
tút aktívne plniť svoje základné 
poslanie, nevyhnutne potrebu-
je adekvátne dáta. Ani rok a pol 
po svojom zriadení však k nim 
nemá potrebný prístup. V ob-
lasti dát a ich použitia dosiahol 
NOI len malé úspechy. Potenciál 
NOI a potreby laickej či odbornej 
verejnosti a najmä Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej repub-
liky (MZ SR) ako hlavného regu-
látora nemožno adekvátne plniť, 
ak sa táto situácia čo najskôr ne-
vyrieši.
Jednou z hlavných činností 

NOI v súčasnosti je implemen-
tácia onkologických skríningo-
vých programov spolu s ostat-
nými zainteresovanými sub-
jektmi a napĺňanie potrieb on-
kologickej spoločnosti vrátane 
hodnotenia epidemiologickej 
situácie a trendov v oblasti on-
kologických ochorení. Národný 
onkologický inštitút sa sna-
ží prioritne využívať dostupné 
informácie z Národného onko-
logického registra (NOR) a in-
formácie od zdravotných pois-
ťovní (ZP). Z hľadiska NOR má 

všetky dostupné dáta vo svojej 
správe Národné centrum zdra-
votníckych informácií (NCZI), 
ktoré každoročne vydáva pub-
likáciu Incidencia zhubných 
nádorov v Slovenskej republi-
ke. V nej prezentuje najaktuál-
nejšie epidemiologicko-štatis-
tické informácie z oblasti onko-
lógie. Posledné publikované dá-
ta sú spred 9 rokov. Prioritnou 
a logickou snahou NOI a hlav-
ného odborníka pre onkológiu 
je zlepšenie tejto situácie hlav-
ne z hľadiska návrhov na zlepše-
nie hlásenia nádorových ocho-
rení do NOR. Bez kvalitných 
dát totiž nedokážeme adekvát-
ne interpretovať epidemiologic-
ké trendy onkologických ocho-
rení, ktoré majú význam pre 
tvorbu zdravotnej politiky štá-
tu či vyhodnocovanie účinnosti 
skríningových programov z dl-
hodobého hľadiska. Predikcie 
vývoja jednotlivých onkologic-
kých ochorení sú síce dostup-
né, no nezakladajú sa na žiad-
nych reálnych údajoch z praxe, 
a preto sú vysoko nespoľahlivé. 
Snahou NOI je kontinuálne ini-
ciovať efektívne zmeny z hľa-
diska zberu dát z terénu priamo 
na pôde NCZI. Druhou časťou 

problému, ktorý je úzko spoje-
ný s oblasťou dát, je legislatív-
ne vákuum, v ktorom sa NOI na-
chádza. NOI v súčasnosti nemá 
definované a ani platnou legis-
latívou garantované adekvátne 
postavenie v zdravotnom sys-
téme. Z toho vyplýva ťažká vy-
jednávacia pozícia NOI s akým-
koľvek ďalším subjektom, kto-
rý kontroluje zdravotnícke dáta.
V súčasnosti je NOI začlene-

ný do organizačnej štruktúry 
Národného onkologického ús-
tavu (NOÚ). Vo vestníku MZ SR 
však zatiaľ nebol zverejnený je-
ho štatút a jediný zákon, ktorý 
výslovne spomína Národný on-
kologický inštitút, je zákon č. 
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravot-
nej starostlivosti uhrádzanej na 
základe verejného zdravotného 
poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti. Ten v prí-
lohe č. 2 uvádza, že populač-
ný skríning rakoviny krčka ma-
ternice a rakoviny prsníka, ako 
aj populačný skríning rakoviny 
konečníka a hrubého čreva „vy-
hodnocuje Národný onkologic-
ký inštitút v Národnom onkolo-
gickom ústave“. Vo Vestníku MZ 
SR boli neskôr zverejnené do-
kumenty, ktoré NOI spomínajú 
napr. v súvislosti so Štandardným 
postupom pre výkon prevencie 
populačného skríningu kolo-
rektálneho karcinómu (pod čís-
lom 31/2019). Štandardný po-
stup uvádza, že „koordinátorom 
programu skríningu kolorektál-
neho karcinómu je Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej repub-
liky prostredníctvom Národného 
onkologického inštitútu ako ko-
ordinačného útvaru pre skrí-
ning kolorektálneho karcinómu. 
Národný onkologický inštitút or-
ganizuje, koordinuje a v spolu-
práci s Ministerstvom zdravot-
níctva Slovenskej republiky, ktoré 
metodicky a legislatívne usmer-
ňuje, realizuje činnosti vedúce 
k úspešnej implementácii a hod-
noteniu kvality programu popu-
lačného skríningu kolorektálne-
ho karcinómu, a to v súlade s vy-
pracovanou jednotnou stratégiou 
pre skríningové programy, kto-
rá je uvedená v Národnom onko-
logickom programe.“ Zároveň je 
uvedené, že: „Súhrny výsledkov 
výkonov SK (skríningová kolono-
skopia) a PSK (primárna skrínin-
gová kolonoskopia) sa poskytujú 
z informačných systémov zdra-
votných poisťovní s cieľom hod-
notenia programu Národným 
onkologickým inštitútom. Medzi 
Národným onkologickým inšti-
tútom, NCZI a zdravotnými po-
isťovňami existuje aktívna výme-
na informácií o úrovni vykoná-
vania SK a PSK.“ Podobne je vo 
Vestníku MZ pod číslom 32/2019 
upravený aj populačný skríning 
rakoviny krčka maternice a prs-
níka.
NCZI poskytlo NOI údaje tý-

kajúce sa incidencie a mortali-
ty onkologických ochorení, kto-
ré NOI následne zverejnilo pre 
verejnosť na svojej interaktív-
nej webovej stránke. Podobnú 
iniciatívu uskutočnilo aj NCZI 

pre jeden z 13 registrov, ktoré 
vedie. Sme si vedomí, že na rie-
šenie legislatívneho vákua NOI 
je potrebná širšia zaintereso-
vanosť MZ SR a aj politická vô-
ľa akejkoľvek novej vlády či mi-
nistra. Sme presvedčení, že rie-
šenie je v princípe jednoduché, 
no na jeho implementáciu nebol 
v súčasnom volebnom období už 
dostatok času. Z pohľadu získa-
ných skúseností v praktickom 
napĺňaní poslania NOI navrhu-
jeme, aby sa Národný onkolo-
gický inštitút transformoval na 
štátnu príspevkovú organizáciu 
v rezorte MZ SR, čo NOI umožní 
nezávisle postavenie poskytujú-
ce podporné analýzy a materiá-
ly odbornej, laickej spoločnos-
ti na základe dostupných a veri-
fikovateľných údajov. NOI záro-
veň potrebuje získať úplný prí-
stup k dátam v reálnom čase, 
čo je dôležité nielen pre odbor-
nú verejnosť, no nesmierne po-
trebné pre samotné MZ SR a, sa-
mozrejme, aj pre následne vyjed-
návanie o rozpočte (aj) pre oblasť 
onkológie s Ministerstvom finan-
cií SR. V tomto smere je potreb-
né vykonať niekoľko legislatív-
nych zmien, ktoré sa však mu-
sia urobiť v rámci jedného pro-
cesu tak, aby sa NOI opäť ne-
dostalo do stavu legislatívne-
ho vákua. Konkrétne navrhuje-
me v § 45 zákona č. 576/2004 Z. 
z. za súčasný odsek vložiť nový 
odsek 4 v znení: „Ministerstvo 
zdravotníctva je zriaďovateľom 
Národného onkologického in-
štitútu, ktorý...“ s nasledovným 

určením úloh, ktoré vieme spolu 
s MZ SR aj na základe súčasných 
skúseností definovať. Tým by zá-
kon v potrebnej miere definoval 
kompetencie Národného onko-
logického inštitútu. 
Ď a l e j   b u d e   p o t r e b -

né  doplniť  prílohy  zákona 
č. 153/2013 Z. z. o národnom 
zdravotníckom informačnom 
systéme, tak aby NOI malo adek-
vátne oprávnenie na prístup 
k potrebným dátam, najmä z re-
gistrov vedených NCZI.
Po doterajších skúsenostiach 

s aktívnou prácou pre onkolo-
gickú a pacientsku verejnosť či 
v spolupráci s MZ SR a ostatný-
mi zainteresovanými stranami 
v oblasti onkológie sme presved-
čení, že pre napĺňanie dlhodobé-
ho preventívneho plánu v oblas-
ti onkológie, skríningových prog-
ramov a hodnotenia epidemiolo-
gickej situácie či zdravotnej sta-
rostlivosti by bolo najlepším rie-
šením legislatívne osamostatne-
nie NOI, ktoré by zaručilo získa-
nie nezávislej a odbornej pozície 
v onkologickej oblasti. NOI by tak 
následne získal prístup k infor-
máciám, ktoré nevyhnutne pot-
rebuje pre svoju prácu, a ktorý by 
mu umožnil flexibilne podporo-
vať súčasné a aj dlhodobé strate-
gické rozhodnutia v oblasti on-
kológie na Slovensku a zároveň 
byť rovnocenným partnerom po-
dobným inštitútom v zahraničí.

Peter Kováč 
(advokátska kancelária Kinstellar, 
Bratislava) a tím NoI

„NOI potrebuje 
získať úplný prístup 
k dátam v reálnom 
čase.


