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Úvod: Zhodnotenie ochoty a miery zverejňovania tzv. tvrdých údajov o celej zdravotnej starostlivosti v SR zo 

strany štátnych inštitúcií v období pred versus po vypuknutí pandémie Covid-19 na území SR, v protiklade s 

dostupnosťou a hĺbkou informácií pacientoch s Covid-19. 

Cieľ prednášky: Prednáška poukazuje na dôležitosť údajov o zdravotnom stave obyvateľov. Cieľom je zhodnotiť, 

aké údaje máme verejne dostupné o pacientoch s Covid-19 v SR a zároveň nastoľuje otázku, prečo 

nedisponujeme rovnakými údajmi pri všetkých ostatných diagnózach? V závere predkladá vybrané príklady 

riešenia zverejňovania zdravotníckych údajov v zahraničí. 

Výsledky: Pre plánovanie liekovej politiky,  programov prevencie ochorení, rozpočtu v zdravotníctve ako aj 

sociálnych výdavkov je nevyhnutná dostupnosť tzv. tvrdých údajov o zdravotnom stave obyvateľov a celej 

zdravotnej starostlivosti v krajine, ktoré sú alebo v minulosti boli dostupné z nasledovných zdrojov: Ministerstvo 

zdravotníctva SR (MZSR), Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), zdravotné poisťovne (ZP) a 

Štatistický úrad SR. Na Slovensku je však dlhodobým problémom transparentnosť, kvalita aj kvantita informácií 

o zdravotnej starostlivosti pacientov, pričom od preniknutia vírusu SARS-CoV-2 na územie SR sa situácia s 

prístupnosťou údajov ešte zhoršila. Vzniknutý pandemický stav vytvoril celospoločenskú požiadavku prístupu k 

podrobným informáciám v súvislosti s výskytom, liečbou a prevenciou ochorenia Covid-19. Výsledkom je 

promptné zverejňovanie epidemiologických parametrov, ako sú incidencia, mortalita a prevalencia, vrátane 

vynaložených nákladov na manažment ochorenia. Zdravotnícke údaje o počte hospitalizácií a potreby využitia 

pľúcnej ventilácie, laboratórnych vyšetrení, ako aj detailný monitoring progresu očkovania sú denne 

aktualizované. Nahliadnutím do zdravotníckych informačných systémov a technológií zdieľania dát s odbornou 

verejnosťou vo vybraných európskych krajinách je možné nájsť inšpiráciu pre rozvoj preukázaného potenciálu 

zverejňovania jednotkových dát pri zabezpečení maximálnej ochrany citlivých osobných údajov aj na Slovensku. 

Záver: Predkladaná práca poukazuje na dôležitosť kvalitných, transparentných a aktuálnych databázových 

systémov v zdravotnom sektore SR. Zároveň analyzuje a sumarizuje stav prístupu k údajom v rezorte 

zdravotníctva v SR pred, ako aj počas pandémie Covid-19. 

 


