Správa z konferencie: „ODHAĽME RAKOVINU KRVI“
Organizátor konferencie: Janssen Oncology
Termín konania konferencie: 19.09.2017 v Bratislave
Témou konferencie nebolo odhaľovanie rakoviny krvi ako udáva nadpis, ale pozícia
zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta, lekára, štátu, zdravotnej poisťovne,
sociálnej poisťovne, ktorých zástupcovia diskutovali o súčasnom stave zdravotnej
starostlivosti v SR, vzájomných vzťahoch zainteresovaných, doporučeniach a riešeniach na
zlepšenie vyhliadok pacienta.
Prof.PhDr. Róbert Babeľa PhD.,MBA z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej prace sv.
Alžbety predniesol analytickú štúdiu: „Hodnota zdravotnej starostlivosti na Slovensku“ na
prípade rakoviny krvi (príloha v PDF verzii).
Mgr. Miroslava Fövényes z OZ Lymfoma prezentovala pacientský príbeh Martina s diagnózou: Mnohopočetný myelom (príloha v PDF verzii).
Na základe tejto štúdie a pacientského príbehu prebiehala panelová diskusia, z ktorej
uvádzame nasledujúce postrehy:
 Z pohľadu nákladov na liečenie pacienta je najvyššia položka jeho výpadok z pracovného
procesu.
 Len 17% občanov SR využíva možnosť preventívnej prehliadky hradenej zdravotnými
poisťovňami. Každý šiesty občan z tých, ktorí 5 rokov neboli na preventívnej prehliadke,
má onko nález vo vyššom štádiu, kde náklady na liečenie sú vyššie. Dlhší je aj výpadok
z pracovného procesu.
Z toho vyplýva potreba investovať do prevencie a skríningu.
Čo sa rieši na štátnej úrovni:
 Potreba stanoviť rozdelenie financií na
o základnú zdravotnú starostlivosť – treba definovať rozsah
o liečenie
Cesta k tomu je v elektronizácii zdravotníctva, avšak ani systém DRG (Diagnosis Related
Groups), t.j. skupina súvisiacich diagnóz alebo platba za diagnózu, ani eHealth nefunguje.
Základom sú registre pacientov, ktoré tvoria podklad pre národný onkologický register (MZ).
Pri úrade vlády je implementačná jednotka na hodnotenie vstupných dát pacienta a vyčíslenie
hodnoty pre financovanie. Chýbajú ešte výstupy.
Pacient v systéme sociálneho zabezpečenia:
Zdravotníctvo rieši zdravotný problém pacienta – ambulantne, lôžkovo, doliečenie doma.
Na preklenutie výpadku príjmu pacienta z pracovného procesu nastupuje sociálna poisťovňa
s príspevkami .
 Problémom pacienta sú dlhé legislatívne procesy do skutočnej pomoci.
Hľadá sa zjednodušenie posudzovania stavu pacienta. Je na to vytvorená pracovná skupina.
Postupuje pomaly, napriek pozitívnym príkladom z ČR resp. Francúzska, Nemecka.
 Ďalším problémom sú posudkoví lekári, ich vysoký vekový priemer, je ich nedostatok.
Riešenia vidia diskutujúci v pracovných skupinách, tak ako boli na tejto konferencii
a v urýchlenom zavedení eHealth.
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