Dôvodová správa
k Prioritám zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 - 2020

Materiál pod názvom „Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie
2016-2020“ je strategickým dokumentom pre oblasť zdravotníctva, ktorý je pokračovaním
a nadstavbou „Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 20122015“. Snahou predmetného strategického dokumentu je okrem iného formulovať priority
a dlhodobé i krátkodobé ciele zamerané na starostlivosť o podporu, ochranu, rozvoj
a prinavrátenie zdravia obyvateľov najmä v regióne KSK.
Priority zdravotnej politiky pre územie Košického kraja na obdobie 2016–2020 vo
svojej analytickej časti charakterizujú kraj po všetkých stránkach, okrem iného približujú
inštitúcie fungujúce v zdravotníctve, hodnotia systém financovania, definujú a porovnávajú
sieť zdravotníckych zariadení, riešia zdravotníckych pracovníkov, mapujú lekársku službu
prvej pomoci, prezentujú problematiku humánnej farmácie a jej zložiek, identifikujú
a analyzujú jednotlivé problémy.
V rámci strategickej časti sú zhrnuté jednotlivé problémové oblasti zdravotníctva
v opisnej ako aj grafickej podobe, prioritné oblasti, špecifické ciele a návrhy opatrení KSK
v oblasti regionálneho zdravotníctva. V rámci strategickej časti sú dokumentované
problémové oblasti zdravotníctva v opisnej ako aj grafickej podobe, prioritné oblasti
a špecifické ciele. Autori zároveň navrhujú konkrétne opatrenia, prostredníctvom, ktorých je
možné dosiahnuť vytýčený strategický cieľ, t.j. zlepšenie dostupnosti kvalitnej zdravotnej
starostlivosti pre občanov Košického samosprávneho kraja.
V aktuálnom dokumente dochádza pri porovnaní s predchádzajúcou verziou
k dôkladnejšej, podrobnejšej analýze jednotlivých oblastí, ktoré sú zároveň obsahovo
rozšírené a ináč zotriedené. Materiál reflektuje aj na témy, ktoré v pôvodnom dokumente
riešené neboli, obsahuje navyše viac príloh, lepšie tabuľkové a grafické podloženie
jednotlivých tvrdení a problémových tém.
Materiál bol spracovaný v období 04/2015 – 01/2016 pracovníkmi referátu
zdravotníctva KSK, Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a externým
odborníkom pre oblasť zdravotníctva. Následne prešiel rozsiahlym pripomienkovým konaním
nasledovných organizácií, spoločností a komisií: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Zdravotná poisťovňa Dôvera, a.s., Union Zdravotná poisťovňa, a.s., Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Regionálna lekárska komora, Regionálna komora sestier
a pôrodných asistentiek, Regionálna komora zubných lekárov, Regionálna lekárnická komora,
Mesto Košice, Zdravotná komisia KSK, Slovenská lekárska únia špecialistov, Asociácia
súkromných lekárov SR, ZMOS, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, 1.
súkromná nemocnica Košice-Šaca, ŽNsP Košice, Svet zdravia, a.s.
Odborná verejnosť mohla využiť pripomienkovanie dokumentu v termíne od
20.11.2015 do 30.11.2015. Pracovná verzia materiálu bola zároveň v rámci verejného
pripomienkového konania zverejnená na web stránke KSK od 05.01.2016 do 12.01.2016.
Každá pripomienka bola podrobne analyzovaná a posúdená po obsahovej i formálnej stránke.
Mnoho pripomienok bolo do dokumentu v rámci pripomienkového konania zapracovaných.
Všetkým organizáciám, spoločnostiam, združeniam, ktoré poslali svoje pripomienky a iné
podnety a návrhy, bolo poďakované z úrovne vedúcej OSVaZ.
Na základe vyššie uvedeného (najmä z dôvodu, že na zostavení dokumentu
neparticipoval Košický samosprávna kraj samostatne, ale v spolupráci so všetkými
významnými predstaviteľmi regionálneho zdravotníctva) považujeme predmetný materiál za
mimoriadne významný v oblasti ďalšieho smerovania regionálneho zdravotníctva. Na základe
identifikovaných problémov, stanovených cieľov a priorít budú následne každoročne
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pripravované akčné plány k jednotlivým prioritám. OSVaZ každoročne predloží na rokovanie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja informatívnu správu o plnení jednotlivých
opatrení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016-2020.

V Košiciach dňa 08. marca 2016

Spracoval:

PhDr. Peter Dringuš
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