
 
Výsledky sú asného porovania v EU: 
 
Slovensko šplhá hore po rebrí ku zdravotnej starostlivosti! 
 
(V Bruseli, 15. mája 2012) 
 
Slovensko postúpilo po rebrí ku zdravotnej starostlivosti o desa  miest hore, ako ukazuje 
európský konzumentský index zdravotnej starostlivosti (EHCI) pre rok 2012, ktorý bol dnes 
predložený v Európskom parlamente v Bruseli. Pod a tohto hodnotenia vedie Holandsko, ktoré 
dosiahlo 872 bodov z celkového možného po tu 1000 bodov, za ktorým následuje Dánsko (822 
bodov), Island (799 bodov), Lucembursko (791 bodov) a Belgicko (783 bodov). Slovensko 
dosiahlo 675 bodov a skon ilo na 16. mieste zo 34 krajín ( o je skuto ne ve ké zlepšenie v 
porovnániu s EHCI pre rok 2009, ke  Slovensko bolo na 26. mieste!). Tento Európský index 
zdravotnej starostlivosti vydává švédský think-tank HCP (Health Consumer Powerhouse) od 
roku 2005. 
 
Ako sa dá vysvetli  dramatické zlepšenie slovenskej zdravotnej starostlivosti? 
 
- Slovensko teraz prekonává svojho eského súpera v kategóriach ako sú práva pacientov a 
informácie, akacie doby a prístup k liekom, udává Dr. Arne Björnberg, hlavný exekutívny manažer 
HCP a vedúci tímu EHCI. Od roku 2009 dochádza k celkovému zlepšovaniu výslekov lie by a 
Slovensko sa teraz môže porovnáva  s Rakúskom a Nemeckom! Zdá sa, že Slovensko dosiahuje v 
tejto oblasti ve kých úspechov! 
  
- Slovensko je teraz v poradí hne  po eskej republike a môže sa zlepši alej, najmäv oblasti 
prevencie, napr. rozšírením vyšetrovaní pomocou mamografie alebo alším zapojovaním pacientov 
pre zlepšenie prístupu ku druhotným posudkom, dop aDr. Björnberg. 
  
Celkové zlepšenie – so znakmi varovania  
EHCI odráža pokra ujúce zlepšovanie európskej zdravotnej starostlivosti s lepšími výsledkami a 
celkovými lepšími podmienkami. Varovné signály týkajúci sa vlivu ekonomických poklesov sa zdajú 
by  ponekud prehnané. Po desatiletí sa hovorí o snižovaní rozpo tu ako i kvality služieb, ke  v 
skuto nosti je to práve naopak. Ni menej Index poukazuje na tri rôzne oblasti, ktoré by sa mali sta  
predmetom zvláštnych obáv v dôsledku ekonomickej kríze: 
 
- Tendencie na dlhšie akaní na nákladné chirurgické operácie v krajinách najviac zasiahnutych 
ekonomickou krízou. 
 
- Zve šený podiel finan nej spoluú asti pacientov na širokom spektru lie ebných postupov. 
 
- Nedostato né zlepšovanie a dokonca i zhoršovanie prístupu k novým druhom liekov. 
 
Bez oh adu na ekonomiku, Európa zôstavá teritóriom nemocni nej infekcie. Pre každú druhú zo 34 
meraných krajín vydáva EHCI ervené varovné znamenie, o sa týká rizika infekcií. 
 
- Iniciatíva EU zameraná na zakázanie predaja antibiotik bez lekárskych predpisov by tento ukazatel 
mohla sníži , tvrdí pán Johan Hjertqvist, zakladatel a prezident HCP. To by pre bezpe nos  pacientov 
znamenalo viac ako ve šina alších vecí, v ktorých sa EU angažuje! 
 



 
 
O Indexi EHCI 
EHCI sa stal hodnotiacim štandardom pre eurôpskú zdravotnú starostlivos . Vydanie z roku 2012 
podává hodnotenie 34 štátnych zdravotných systémov prostredníctvom 42 ukazatelov pokrývajúcich 
pä  oblastí, ktoré majú pre konzumentov zdravotnej starostlivosti k ový význam: práva a 
informovanie pacientov, akacie doby na lie enie, výsledky lie enia, prevencia/ rozsah a dosah 
poskytovaných služieb a farmaceutické prípravky. Tento Index je zostaven s pomocou kombinácie 
verejnej štatistiky, pacientských ankiet a nezávislého výskumu prevádzaným zakladatelom, ktorým je 
švédský think-tank HCP (Health Consumer Powerhouse). 
 
EHCI 2012 bol zostaven s pomocou neobmezených grantov od EFPIA (Európská federácia 
farmaceutického priemyslu), Pfizer Inc, Novartis SA a Medicover SA. 
  
Dalšie informácie a vysvetlujúcu zprávu nájdete na websajte: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Oh adne EHCI) kontaktujte Dr. Arne Björnberg, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com 
+46 705 84 84 51. 
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