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Najbližšie roky v oblas-
ti technológie pre diabe-
tikov budú charakteris-

tické pokračujúcim búrlivým 
technologickým rozvojom, a to 
v segmente senzorov (predlžo-
vanie ich životnosti, zvyšova-
nie presnosti a správnosti vý-
sledkov, obmedzenie či vylúče-
nie potreby kalibrácie a pod.), 
vysielačov (rovnako predlžova-
nie životnosti, miniaturizácia, 
príp. zabudovanie do samotné-
ho senzora a i.) a v neposled-
nom rade aj v segmente inzulí-
nových púmp (prvky umelej in-
teligencie, miniaturizácia, nové 
princípy umiestňovania na te-
lo a ďalšie) či v softvérovom vy-
hodnocovaní nameraných dát.

Aktívny pacient
Dobre vieme, že technika je 
pre diabetika len nástrojom 
či prostriedkom na dosiahnu-
tie základného cieľa – jeho dl-
hodobo dobrej kompenzácie, 
v optimálnom prípade blížia-
cej sa zdravému človeku. Na 
tom však – ako už bolo pove-
dané – má leví podiel samot-
ný diabetik. Preto ho z hľadis-
ka dôležitosti vo VšZP stavia-
me na tú istú úroveň ako vý-
dobytky technologického vý-
voja. Najmä v kontexte vývoja 
v najbližšej budúcnosti je teda 
prirodzené, že pacienta chce-
me vtiahnuť a priamo účin-
ne zainteresovať na procese 
svojej liečby a jej výsledkoch. 
Prvé náznaky tohto trendu 
už prinášajú blížiace sa zme-
ny v kategorizácii. Avšak búr-
livý technologický pokrok po-
núkne aj do tejto oblasti via-
cero nových, doslova revoluč-
ných možností, či už ide o ne-
vyhnutný kvalitný proces edu-
kácie pacienta, ale aj zavádza-
nie nových indikátorov kvality 
liečby a miery adherencie pa-
cienta.

Edukácia je „vlastná 
sestra“ adherencie
Nevyhnutným predpokladom 
na aktívne a efektívne vy-
užívanie modernej techniky 
a technológie je nielen jej doko-

nalá znalosť, ale aj hlboká mie-
ra poznania podstaty cukrov-
ky a jej dôsledkov či možností 
ju ovplyvňovať. Samozrejme, 
nemám tu na mysli len lie-
ky, ale najmä správanie pa-
cienta. Súčasný dynamizova-
ný technologický vývoj moni-
toringu diabetu si vyžaduje aj 
rovnako aktívny vstup samot-
ného pacienta do svojej lieč-
by. Zbytočné by boli špičko-
vé senzory, extrémne výkonné 
vysielače aj super inteligentné 
pumpy v prípade, ak by diabe-
tik ignoroval obmedzenia cuk-
rovky a svoj 70 až 80 % vplyv 
na vlastné zdravie v plnej mie-
re nevyužíval v súlade s tech-
nickými možnosťami a teore-
tickými poznatkami, ktoré má 
k dispozícii.

Preto považujeme za dôleži-
té, aby ruka v ruke s technolo-
gickým vývojom kráčala aj pri-
rodzená kontinuálna celoživot-
ná aktivita spojená s diabetom 
– kvalitná, moderná, názorná, 
novým podmienkam neustále 
sa prispôsobujúca edukácia, te-

da moderná nutričná interven-
cia, ktorá je (nielen u nás) stále 
akousi Popoluškou tohto seg-
mentu. Všetkým, ktorí z akej-
koľvek pozície bojujú s cuk-
rovkou, by pomohla výraznej-
šia podpora procesu edukácie 
a jeho postavenie na adekvát-
ny stupeň dôležitosti.

Je to potrebné o to viac, že 
pri diabete nestačí iba vstup-
né poučenie nového pacienta, 
ale vyžaduje sa aj priebežná 
konzultácia zameraná na rie-
šenie aktuálnych problémov, 
špecifické individuálne otázky 
diabetikov trpiacich aj inými 
ochoreniami, stále nové dru-
hy a formy potravín a podobe. 
Sme presvedčení, že takto po-
ňatá edukácia musí byť skôr či 
neskôr integrálnou súčasťou 
liečebného procesu tak, ako je 
to v prípade samotnej terapie. 
V tomto máme na Slovensku 
ešte veľké rezervy.

Indikátory kvality
Cukrovka je celoživotné ocho-
renie s veľmi nepriaznivými, 

závažnými a medicínsky aj 
ekonomicky náročne liečiteľ-
nými chronickými kompli-
káciami. Ak v medicíne pla-
tí overené, že lepšie je choro-
be predchádzať, ako ju liečiť, 
osobitne to platí pri cukrov-
ke – je nespochybniteľné, že 
je lepšie jej sprievodným kom-
plikáciám predchádzať, ako 
ich už liečiť. Ideálnym spôso-
bom, ako na liečbe diabetika 
priamo zainteresovať jeho sa-
motného, ale aj jeho ošetru-
júceho lekára, sú indikátory 
kvality liečby vztiahnuté na 
obe strany.

Preto uvažujeme aj tým-
to smerom a do budúcnos-
ti zvažujeme ako indikátor 
kvality napr. konkrétny, me-
rateľný a jednoducho vyhod-
notiteľný parameter – frek-
venciu biochemického moni-
toringu hladiny glykovaného 
hemoglobínu. Aj keď sme si 
vedomí, že jeho význam bu-
de s postupujúcou penetrá-
ciou trhu technológiou CGM 
klesať, stále má svoje nezas-

tupiteľné miesto pri hodnote-
ní úspešnosti liečby pacienta. 
Pravidelnosť a systematickosť 
pri využívaní tohto jednodu-
chého nástroja má z pohľadu 
našich aktuálnych dát stále 
svoje rezervy.

Kontinuálny glukózový mo-
nitoring prináša pre segment 
(zdravotné poisťovne nevyní-
majúc) veľké možnosti. Jeho 
softvérové vybavenie je skve-
lým nástrojom ponúkajúcim 
ošetrujúcemu lekárovi dote-
raz nevyužívané množstvo 
dobre vyhodnotiteľných úda-
jov cez zabudované automa-
tické kalkulačné vzorce, tak-
že lekár má v zázname zo sen-
zora okrem glykemickej kriv-
ky aj mnoho aditívnych, pre 
liečbu užitočných informá-
cií. Jednou z ťažiskových je 
tzv. Time in Range (TIR), čo 
je v percentách vyjadrený 
podiel času z celkového času 
monitoringu, počas ktorého 
bol pacient v želateľnom roz-
sahu hodnôt glykémií. V tej-
to unikátnej možnosti vidíme 
perspektívny indikátor kvali-
ty liečby pre lekára (sledova-
ním miery jeho využívania 
pre manažment pacienta), ale 
aj pre pacienta, pretože me-
rateľne, objektívne a transpa-
rentne kvantifikuje medicín-
sky benefit z používania da-
nej technológie a tým pria-
mo dokladuje zmysluplnosť 
uhrádzania tejto technoló-
gie zo strany zdravotnej po-
isťovne. Sme presvedčení, že 
implementácia týchto prístu-
pov do úhradovej politiky mô-
že priniesť zvýšenie efektivity 
vynakladaných zdrojov verej-
ného zdravotného poistenia.

Nové výzvy
Aktuálna situácia v oblas-
ti diabetológie kladie na nás 
stále nové požiadavky a vy-
tvára nové potreby, na ktoré 
je vhodné v rámci existujúcich 
možností prihliadať. Jednou 
z takých, na ktorú vo VšZP 
už dnes myslíme, sú pacien-
ti s indukovaným diabetom. 
Nie je ich veľa, možno pre-

to sa o nich nahlas ani neho-
vorí, ale sú to ľudia s cukrov-
kou, ku ktorej sa „dostali“ po 
transplantačnom výkone ako 
jeho dôsledku. Nie vždy sa da-
jú zaradiť do existujúcich sku-
pín pacientov v kategorizácii 
a závažnosť ich primárneho 
ochorenia v kombinácii s ce-
loživotnou cukrovkou by si is-
te zaslúžila osobitný prístup 
a stanovenie úhradových pra-
vidiel pre pomôcky CGM.

Ďalšou možnosťou sú do-
spelí pacienti, ktorí zatiaľ ne-
spĺňajú kritériá stanovené ka-
tegorizáciou pre úhradu sen-
zorov a vysielačov z verejného 
zdravotného poistenia (napr. 
dospelí s DM2 liečení už inzu-
línom), ale lekár vidí, že majú 
záujem o svoj zdravotný stav 
a jeho aktívne ovplyvňovanie. 
Lekárom by podľa ich vlastné-
ho vyjadrenia pomohla mož-
nosť úhrady 3 – 4 kusov sen-
zorov na jednorazové nasta-
venia pacienta, názorné vy-
svetlenie vplyvu stravy a os-
tatných režimových opatrení 
na priebeh glykemickej kriv-
ky, čo by mohlo priniesť osoh 
nielen samotnému pacientovi, 
ale aj jeho ošetrujúcemu leká-
rovi a v neposlednom rade aj 
zdravotnej poisťovni.

Zložitosť celej problemati-
ky, jej dynamický vývoj, aj vý-
znamné postavenie diabeto-
lógie v zdravotnej starostli-
vosti priamo predurčujú ten-
to segment na permanentnú 
aktívnu diskusiu všetkých 
relevantných stakeholderov 
– lekármi počnúc cez odbor-
né a pacientske spoločnosti, 
hlavných odborníkov MZ SR 
a výrobcov pomôcok až po 
samotných detských aj do-
spelých pacientov, a to všet-
kými dostupnými formami. 
Bolo by výborné, ak by aj ten-
to text k tomu svojou troškou 
prospel.
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Riziko nedofinancovania zdravotnej starostlivosti

Súhrn verejných zdrojov, 
ktoré sú určené na úhra-
du zdravotnej starostlivos-

ti (ZS) predstavuje verejné zdra-
votné poistenie (VZP). Úpravou 
legislatívy sa od roku 2020 za-
viedol nový spôsob financova-
nia VZP, pre ktorý počet pois-
tencov štátu už nie je relevant-
ný údaj pre platbu štátu. Nový 
spôsob financovania VZP, ktorý 
by mal reagovať na reálne po-
treby rezortu a znížiť prepoje-
nie na ekonomický cyklus, bol 
využitý na radikálny medziroč-
ný pokles rozpočtovanej platby 
za poistencov štátu o 330 mil. 
eur (o 23 %). V dôsledku toho 
sa rozpočet príjmov VZP v ná-
vrhu RVS na rok 2022 zvýšil 
medziročne len o 2,6 % a roz-
počet výdavkov VZP stagnoval 
(rast o 0,02 %). Rozpočet výdav-
kov na ZS v roku 2022 dokonca 
medziročne poklesol o 6,2 mil. 
eur. Na porovnanie, v roku 2021 
oproti roku 2020 rozpočet vý-

davkov na ZS zaznamenal ná-
rast o 261 mil. eur.

V návrhu rozpočtu verej-
nej správy na rok 2022 bola sí-
ce naplánovaná rezerva na vý-
davky v zdravotníctve v sume 
220 mil. eur, ale vzniká reál-
ne riziko nedofinancovania ZS. 
Vznik rizika podporuje predo-
všetkým odkladanie zdravot-
nej starostlivosti pre pandé-
miu a zvyšovanie cien ener-
gií. Odkladanie ZS pre pandé-
miu znamená, že pacientom sa 
bude zhoršovať zdravotný stav 
a ich liečba bude v tomto roku 
ešte drahšia. Zvyšovanie cien 
energií sa premietne do zvyšo-
vania cien vstupov do zdravot-
níctva. Okrem toho rezerva sa 
zdá ako netransparentný spô-
sob dofinancovania ZS, je ve-
dená ako rezerva všeobecnej 
pokladničnej správy, nie je sú-
časťou sumy priamo rozpočto-
vanej pre VZP a zdravotné po-
isťovne podiely na uvedenej 

sume nerozpočtujú medzi bu-
dúce výdavky vo svojich plá-
noch činnosti.

V rozpore s programovým 
vyhlásením vlády SR, v ktorom 
vláda SR deklaruje zabezpečiť 
stabilitu a predvídateľnosť fi-
nancovania zdravotnej starost-
livosti, bolo náhle rozhodnutie 
rezortu financií bez predchá-
dzajúcej odbornej diskusie zní-
žiť platby za poistencov štátu na 
rok 2021 formou viazania roz-
počtových prostriedkov v sume 
232,5 mil. eur. Aj keď rezort fi-
nancií deklaroval, že v prípade 
potreby bude všetka poskytnu-
tá ZS v súlade so zákonom do-
financovaná, tento krok vniesol 
neistotu do zabezpečenia sta-
bilného a predvídateľného fi-
nancovania zdravotnej starost-
livosti v SR.

V prípade odkladania kon-
cepčného riešenia, ktoré pove-
die k stabilnej a transparent-
nej politike financovania VZP 

zo strany štátu, môžu zdravot-
né poisťovne pre nasledujúce 
fiškálne obdobie automaticky 
kalkulovať s podobnými nesys-
témovými krokmi a do zmluv-
ných vzťahov implementovať 
automatické reštrikčné opatre-
nia pre poskytovateľov ZS s cie-
ľom efektívneho vynakladania 
svojich disponibilných zdrojov 
a zodpovedného hospodárenia 
s prostriedkami VZP.

Ak doteraz náklady poskyto-
vateľov zdravotnej starostlivosti 
neboli v dostatočnej miere po-
kryté výnosmi od ZP a dlh naj-
väčších poskytovateľov pokra-

čuje, vplyvom nesystémových 
krokov zadlženosť sa môže eš-
te viac prehlbovať. Ide najmä 
o univerzitné a fakultné nemoc-
nice, ktoré uskutočňujú najväčší 
rozsah finančne náročných vý-
konov poskytovania ZS. Na jed-
nej strane v rozpočte kapitoly 
na rok 2022 sú alokované pros-
triedky, ktoré umožnia dofinan-
covať zdravotnícke zariadenia 
v pôsobnosti MZ SR, na druhej 
strane pretrvávajú podmienky 
pre rast zadlženosti zdravotníc-
kych zariadení.

K 31. 10. 2021 celkový stav 
záväzkov univerzitných a fa-
kultných nemocníc dosiahol 
výšku 929 mil. eur a od začiat-
ku roka 2021 sa zvýšil o 94 mil. 
eur. O finančnom zdraví zdra-
votníckych zariadení vypove-
dajú predovšetkým záväzky po 
lehote splatnosti, ktoré sa zvý-
šili od začiatku roka 2021 o 96 
mil. eur. Opätovný nárast zadl-
ženosti po prechodnom pokle-

se v dôsledku realizácie oddlžo-
vania zdravotníckych zariade-
ní potvrdzuje, že oddlženie ne-
môže nahradiť systémové rieše-
nie nahromadených príčin ne-
priaznivého hospodárenia zdra-
votníckych zariadení. A v systé-
mových opatreniach na zasta-
venie zadlžovania nenastal vý-
razný pokrok.

Dôležitým systémov ým 
opatrením je zavedenie finan-
covania výkonov poskytova-
teľov zdravotnej starostlivos-
ti prostredníctvom platieb za 
DRG. Podľa priebežnej imple-
mentačnej správy revízií vý-
davkov 2021 je systém DRG vo 
svete považovaný za štandard 
transparentného financovania 
zdravotníctva. Slovensko je je-
dinou krajinou EÚ, kde systém 
nebol zavedený ako plne funkč-
ný úhradový mechanizmus.

V systémových 
opatreniach 
na zastavenie 
zadlžovania nenastal 
výrazný pokrok.
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