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Správa pre tlač

Slovensko kleslo v každoročnom
európskom indexe zdravotníctva - vyberá si 

finančná kríza svoju daň?
Brusel, 28. septembra 2009

Slovensko kleslo z 22. pozície na 28. medzi zdravotníctvami v Európe keď sa dnes v 
Bruseli prezentoval Európsky zdravotnícky užívateľský index 2009 (EHCI). V 
každoročnom prieskume európskych zdravotníctiev sa tento rok Slovensko umiestnilo 
na 28 mieste z 33 štátov. Holandsko vyhralo toto hodnotenie už druhý rok so ziskom 
863 bodov, za ním sa umiestnilo Dánsko (819), ktoré bolo na druhom mieste aj vlani, 
prvýkrát sa tu objavuje Island (811) a Rakúsko (795).

Slovensko získalo 560 bodov z možných 1000 a vo všeobecnosti je zdravotníctvo vnímané 
negatívne, s výnimkou základných práv pacienta, dobrej dostupnosti rodinných doktorov a 
niektorých úspechov v oblasti verejného zdravia, ako sú očkovanie detí a zahrnutie starostlivosti 
o zuby do nemocenskej. Slovensko tiež dosiahlo lepšiu informovanosť pacientov o liekoch a teraz 
patrí k 13-tim európskym krajinám s liekopisom príjemným pre užívateľov.

"Slovensko je krajina, ktorá sa snažila o reformu zdravotníctva skoro, ale nebola schopná udržať 
kvalitu starostlivosti," vraví Dr. Arne Björnberg, vedúci prieskumu indexu európskej zdravotnej 
starostlivosti. "Táto nepríjemná situácia sa môže následkom finančnej krízy ešte zhoršiť."

Hodnotenie tento rok naznačuje, že najlepšie zdravotníctva v Európe začínajú využívať informácie 
a možnosť voľby s cieľom zapojiť pacienta do rozhodovania, čim sa vyvíja tlak zdola na zlepšenie. 
Na spodnom konci hodnotenia sa umiestnilo mnoho krajín, ktoré sa v zdravotníctve držia starého 
štýlu plného hierarchií a nedostatku transparentnosti. 

O indexe 

Index EHCI sa stal základným hodnotením európskych zdravotníctiev. Zoraďuje 33 národných 
zdravotných systémov podľa 38 indikátorov, pokrývajúcich šesť oblastí, ktoré sú pre pacientov 
kľúčové: Práva pacientov a informácie, e-Health, doba čakania na ošetrenie, výsledky ošetrenia, 
rozsah a dosah poskytovaných služieb a dostupnosť liekov. Index vzniká z kombinácie verejných 
štatistík, hlasovania pacientov a nezávislých prieskumov vedených zakladateľmi, komisiou 
odborníkov úradu pre ochranu pacientov sídliacou v Bruseli. Index EHCI 2009 vychádza z pozície 
pacienta a pracuje s podporou Európskej komisie - DG Information Society and Media – (e-
Health) a s pomocou švédskeho predsedníctva v Európskej únii.

Viac informácií a vysvetľujúcu správu nájdete na:
http://www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54
O  indexe EHCI, kontaktujte Dr. Arne Bjornberg
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51

O Úrade pre ochranu pacientov: www.healthpowerhouse.com alebo kontaktujte Dr. Raluca Nagy, 
raluca.nagy@healthpowerhouse.com, +32 472 61 24 63


