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Press Release 
Tlačová Správa 

Slovenský systém zdravotníckej 
starostlivosti si udržuje pevné postavenie v 

hodnotení zdravotníctva Európskej Únie 
Brusel, 13. novembra 2008  

 

Slovensko sa v rámci Európy radí na 22. miesto v hodnotení systému zdravotníckej 

starostlivosti čo sa týka jeho prístupnosti užívateľom. Tento poznatok bol zverejnený 

Európskym Zdravotníckym Uživateľským Indexom (EHCI) za rok 2008, ktorý bol 

založený dnes v Bruseli.  Zachoval si za posledné roky svoje pevné postavenie a v 

porovnaní s rokmi 2006 a 2007 postúpil vyššie o jedno miesto. Európsky Zdravotnícky 

Uživatelský Index, výročné hodnotennie systémov zdravotníckej starostlivosti v 

Európskej Únii, zaradil Slovenský systém zdravotníckej starostlivosti na 22. miesto z 

celkového počtu 31.  Holandsko je na čele hodnotenia s počtom 839 bodov, 

následované Dánskom (Výťazom Diabetes Indexu za rok 2008) a Rakúskom (Výťazom 

EHCI za rok 2007). 

 

V šiestich kategóriách, zahrňujúcich 34 ukazovateľov hodnotenia, Slovensko získalo 556 bodov z 

celkového počtu 1.000, čím sa značne posunulo za Českú Republiku alebo aj Madarsko. 

 

“Slovensko zaznamenalo určité zlepšenia, čo sa týka práv pacientov, informácií ako aj výsledkov.  

Je tiež pozoruhodné, že Slovensko zaviedlo pharmacopeiu upravenú pre laikov; takéto uživatelské 

informácie su veľmi vzácne v strednej Európe!” podotkla Dr. Arne Björnberg, riaditeľka Výskumu 

pre Európsky Zdravotnícky Uživatelský Index. 

 

V čom by sa mohlo Slovensko zlepšiť?  

 

“Naším hlavným doporučením je pokračovať vo zvyšovaní kvality výsledkov zavedením 

preventívnych opatrení pre už diagnostikované liečenia” povedal pan Johan Hjertqvist, prezident 

Health Consumer Powerhouse, keď analyzoval výsledky Indexu pre Slovensko. 

 

O Indexe 
 

Európsky Zdravotnícky Uživatelský Index je výročné hodnotennie národných európskych 

systémov zdravotníckej starostlivosti v šiestich hlavných kategóriách: Práva pacientov a 

informácie, e-Health, Čakacie doby na liečbu, Výsledky, Rozsah a dopad poskytovaných služieb a 

Farmaceutiká.  Zahrňuje 31 krajín. Index bol po prvý krát publikovaný v roku 2005, a svoje údaje 

získava z verejných štatistík a nezávislého výskumu. Produkuje ho analytická a informačná 

organizácia Health Consumer Powerhouse. Ako je to aj v prípade všetkých ostatných indexov 

publikovaných touto organizáciou, zaujíma stanovisko z hľadiska užívateľa. 

 

Pre viac informácií a vysvetľujúcu správu: 
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O Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
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