
 
 

R E Z O L Ú C I A 

z III. Fóra onkologických pacientov, konaného v dňoch 14.-15.12.2012 

 

Táto rezolúcia vznikla ako výsledok stretnutia onkologických pacientov na III. Fóre 

onkologických pacientov a akcentuje nasledovné problémy: 

Vzhľadom k tomu, že nárast rakoviny na celom svete smeruje do epidemických rozmerov, čo 

spôsobuje nárast závažných zdravotných, ekonomických a sociálnych problémov, stáva sa 

situácia z viacerých aspektov alarmujúca.  

Na Slovensku registrujeme už takmer 30 000 nových prípadov rakoviny ročne. Situácia, kedy 

stúpajú počty nielen tých, ktorých treba liečiť, ale aj tých, o ktorých sa treba po liečbe starať, 

vyžaduje urgentné opatrenie.  

Napriek pokrokom v liečbe vykazuje Slovensko stále menej priaznivé výsledky v náraste 

nádorových ochorení.  Príčinou narastajúceho bremena rakoviny je ľahostajný postoj k štýlu 

života a k rizikovým faktorom vplývajúcim na vznik ochorenia, nedostatočné preventívne 

opatrenia, chýbajúce kontrolované skríningové programy, odďaľovanie včasnej diagnostiky, 

nedokonalý prístup k inovačným liečebným metódam či chýbajúce služby k zlepšeniu kvality 

života po liečbe.  

Slovensko by nemalo zostať ľahostajné k záverom významných summitov v New Yorku 

a v Dubline, konaných v r. 2011 a 2012, ktoré vyzvali vlády, odborníkov, mimovládne 

organizácie, privátne inštitúcie a celú verejnosť, aby spojenými silami bojovali proti chorobe, 

ako jednému z úhlavných nepriateľov ľudstva. Ľudské zdravie je pre štát základným 

kapitálom a vlády zodpovedajú za ochranu a zlepšenie zdravia občanov. 

My, účastníci III. Fóra onkologických pacientov, vychádzajúc zo záverov stretnutia a diskusií 

k predneseným témam, ktoré sa venovali narastajúcej hrozbe výskytu rakoviny, problémov 

súvisiacich so zdravotným, psychologickým i socioekonomickým dopadom na kvalitu života 

pacienta a jeho rodiny i celej spoločnosti, obraciame sa na vládu a zodpovedných činiteľov, 

dotknuté inštitúcie, aby zabezpečili zaradenie programu kontroly rakoviny medzi priority 

zdravotnej politiky a zabezpečili potrebné opatrenia a finančné zdroje k jeho realizácii. 

Žiadame zabezpečiť nasledovné: 



- Pripraviť národný onkologický plán, schváliť jeho implementáciu a určiť jeho priority 

na základe údajov získaných z národného onkologického registra, ktorého význam je 

v plánovaní programu kontroly rakoviny nezastupiteľný a nenahraditeľný. Stratégia 

kontroly rakoviny sa opiera o sledovanie dát o incidencii a mortalite so všetkými 

atribútmi, podľa ktorých sa monitoruje prevencia, diagnostika, liečba, starostlivosť 

o pacienta vo všetkých štádiách choroby a rozvoj výskumu, čo bez dobre fungujúceho 

národného onkologického registra nie je možné. 

 

- Zamerať sa na prevenciu zintenzívnením výchovy, informácií o rizikových faktoroch 

a propagáciou Európskeho kódexu proti rakovine.  

 

- Zaviesť organizované skríningové programy u najčastejších druhov rakoviny. 

 

- Zabezpečiť kvalitnú liečbu vo všetkých štádiách choroby a komplexnú starostlivosť 

zavedením psychosociálneho programu s prístupom k službám rehabilitácie, ktorých 

cieľom je odstrániť alebo zlepšiť fyzické, psychické i sociálne následky choroby a jej 

liečby. 

 

- Zabezpečiť zdokonalenie paliatívnej starostlivosti rozšírením programu fyzickej, 

psychologickej, sociálnej a duchovnej podpory odstránením administratívnych 

a organizačných bariér, ktoré zabraňujú k jej prístupu a tým zabezpečiť želateľné 

zmeny najmä v terminálnych štádiách choroby. 

 

- Zabezpečiť rešpektovanie práv onkologických pacientov na návrat do práce, na 

prístup k finančným službám a poisteniu antidiskriminačnou legislatívou. 

 

- Zabezpečiť, aby pregraduálna a postgraduálna výchova zdravotníckych pracovníkov 

smerovala k zdokonaleniu vedomostí o potrebe psychosociálnej, rehabilitačnej 

a paliatívnej starostlivosti a starostlivosti v terminálnych štádiách choroby. 

 

- Zabezpečiť rozvoj výskumu vo všetkých zložkách programu smerujúceho k zlepšeniu 

kvality života pacienta a jeho rodiny a pripraviť smernice pre jeho realizáciu.  

 

 

Tiež žiadame o posúdenie, následnú podporu a implementáciu týchto konkrétnych návrhov: 

 

- navrhujeme, aby kategorizačná komisia MZ SR podporila schválenie plnej úhrady za 

bielizeň pre onkologických pacientov po rádioterapii (úhradu vykonávajú zdravotné 

poisťovne), 

 

- navrhujeme zvýšenie hodnoty príspevku a zvýšenie limitu ZP na úhradu zdravotníckej 

pomôcky – podprsenka po mastektómii na 25,- Eur na jeden kus 2x ročne, 



 

- navrhujeme kategorizačnej komisii MZ zmeniť smerom k lekárom prvého kontaktu 

interval odovzdávania odborných lekárskych potvrdení pri zavedení trvalej stómie 

jednorázovo resp. 1x za 5 rokov, 

 

 

- navrhujeme, aby Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím pri MPSVaR inicioval 

zmeny pri posudzovaní lekárskych nálezov v skupine pacientov so stómiou tak, aby 

boli zaradení v Zákone č. 447/2008 Z.z. o kompenzáciách do skupiny občanov 

odkázaných na individuálnu prepravu z dôvodu vznikajúcich javov (pachov) pri 

poruche sfinkterov a z dôvodov pri zlyhaní zdravotníckej pomôcky (stomické sáčky), 

 

- navrhujeme, aby Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím pri MPSVaR inicioval 

v zákone č. 447/2008 Z.z. zaradenie pacientov po transplantácii krvotvorných 

buniek/kostnej drene ako osoby odkázané na individuálnu prepravu motorovým 

vozidlom z dôvodu ťažkej imunodeficiencie (rozšírenie § 14, bod 6 o tento dôvod) 

v období počas liečby. 

 

My, účastníci III. Fóra onkologických pacientov sme si vedomí, že v súčasnej neľahkej 

ekonomickej situácii je riešenie mnohých problémov náročné a vyžaduje si istý čas. 

Argumentujeme však pri našich požiadavkách tým, že mnohé z uvedených problémov 

a návrhov, ktoré požadujeme riešiť, sú dlhodobo známe a nevenovala sa im potrebná 

pozornosť a tie, ktoré vyplynuli ako nové, si riešenie akútne vyžadujú. Veríme, že 

kompetentní zvážia silu hlasov onkologických pacientov a budú sa splnením požiadaviek 

a návrhov operatívne zaoberať. Od všetkých oslovených očakávame skoré vyjadrenie 

a zaujatie stanoviska. 

 

 

 

 

 

Liga proti rakovine SR, občianske združenie   

a účastníci III. Fóra onkologických pacientov 

 

 

 

 

Príloha:  prezenčná listina účastníkov III. Fóra onkologických pacientov 

 

 

 


