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Úvodné slovo

P

re efektívne fungovanie zdravotníctva v prospech pacientov bude
v budúcnosti kľúčové hodnotenie
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe reálne dosiahnutých
výsledkov. Bude nevyhnutný taký
komplexný manažment pacienta, na
ktorého konci bude nielen kvalitne a
efektívne liečený, ale predovšetkým
vyliečený pacient. Dôležitým nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa sú
jasne definované štandardné diagnostické a liečebné postupy. Všetci pacienti budú mať rovnaký nárok na
kvalitnú a dôkazmi podloženú preventívnu a zdravotnú starostlivosť
v súlade s najnovšími európskymi a
svetovými postupmi. Veľmi dlho sa

o postupoch hovorí a som veľmi rád,
že sa nám podarilo vytvoriť na rezorte
zdravotníctva veľmi kvalitný a odhodlaný tím, ktorý sa spolu s odborníkmi
na dané medicínske oblasti pustil do
ich prípravy. O tom, že ide o naozaj
veľký a kľúčový projekt, svedčí aj to,
že na príprave štandardných postupov
pracuje viac ako 1300 odborníkov.
Naším cieľom je do konca tohto roka
pripraviť štandardné postupy pre 25
špecializácií a následne v budúcom
roku ďalších 50 špecializácií. Prácu
všetkých, ktorí sa podieľajú na tomto
projekte, si veľmi vážim. Všetkým
úprimne držím palce a prajem veľa
potrebnej energie.
JUDr. Ing. Tomáš Drucker
Minister zdravotníctva SR

O projekte Štandardných diagnostických a terapeutických postupov

S

chválením Národného projektu
„Tvorba nových a inovatívnych
štandardných klinických postupov a
ich zavádzanie do medicínskej praxe“
a podpísaním zmluvy medzi MZ SR a
MPSVaR SR v júli 2017 bola oficiálne
odštartovaná príprava štandardných
diagnostických
a
terapeutických
postupov (ďalej už len ŠDTP). Zainteresovanými štruktúrami okrem riadiaceho orgánu, ktorým sú výkonné a
kontrolné sekcie MPSVaR SR, sú aj jednotlivé vecné a legislatívna sekcia MZ
SR, gremiálna rada ministra zdravotníctva a minister zdravotníctva JUDr.
Ing. Tomáš Drucker. Ďalšími orgánmi
tvorby, implementácie a revízie ŠDTP
sú:
a) Komisia Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných
terapeutických postupov, ktorá je poradným orgánom ministra zdravotníctva SR a MZ SR a navrhuje schválenie
ŠDTP vypracovaných OPS pre účely
implementácie. Komisia tiež predkladá
revíziu už schválených štandardných
postupov. Bude zložená z 23 stálych
členov a bude si prizývať na zasadnu-

tia externých členov podľa prediskutovávanej problematiky.
b) Komisia odborných pracovných
skupín Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky pre štandardné
diagnostické a štandardné terapeutické postupy, ktorá je zodpovedná za
vypracovanie štandardných postupov
podľa jednotného postupu a plnenie
schváleného plánu práce; vypracovanie
definitívneho návrhu ŠDTP a jeho
predloženie na ďalšie schválenie; táto
komisia podľa potreby vypracúva audit
už schváleného štandardného postupu
a navrhuje revízie.
Kľúčovými pre tvorbu, implementáciu a revíziu postupov sú však hlavní
odborníci MZ SR pre jednotlivé
špecializačné odbory, ktorí zostavujú
jednotlivé odborné pracovné skupiny
(OPS) nominovaním ich členov a sú
zodpovední za vývoj jednotlivých
skupín ŠDTP. Členovia jednotlivých
OPS, vytvorených hlavnými odborníkmi MZ SR, sú z rôznych špecializačných
a interdisciplinárnych odborov a sú
v odborných pracovných skupinách
po schválení vedením MZ SR buď
ako riadni členovia alebo externí

dobrovoľní členovia nominovaní
na spoluprácu pri vytváraní jednotlivých skupín štandardných postupov.
Realizáciu
Národného
projektu
koordinuje projektový tím, ktorý sa
skladá z projektového manažmentu
(projektová a finančná manažérka) a
odborného projektového tímu (tímový
koordinátor zodpovedný za administratívnu stránku; tímový koordinátor
zodpovedný za odborné aktivity súvisiace s podkladmi, obsahom ŠDTP, aktivitami vzdelávacieho a iného charakteru; tajomník projektu koordinujúci
činnosť komisií a dohliadajúci na procesy a termíny, manažér pre publicitu zabezpečuje projektové aktivity
v súvislosti s požiadavkami projektu a
riadiaceho orgánu, komunikuje podporné aktivity odbornej verejnosti; garant pre webový pracovný a vzdelávací
priestor; a odborný garant projektu).
Členov oboch komisií, ako aj členov
odborného projektového tímu vám
postupne predstavíme v nasledujúcich
číslach nášho ŠDTP spravodaja.
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
Odborný garant projektu

Predstavenie odborných tímov ŠDTP
Skupina:

Všeobecné lekárstvo

Skupina:

Ošetrovateľstvo

Zoznam diagnóz: Komplexný manažment dospelého pacienta
s artériovou hypertenziou, Komplexný manažment dospelého
pacienta s dyslipidémiou, Komplexný manažment dospelého
Predseda OPS: MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA pacienta s obezitou, Komplexný manažment dospelého pacienta s hyperurikémiou, Komplexný manažment dospelého
Členovia OPS: MUDr. Marián Šóth
pacienta s diabetes mellitus, Komplexný manažment dospelého
pacienta s akútnym zápalom horných dýchacích ciest, Kom		
MUDr. Peter Pekarovič
plexný manažment dospelého pacienta s fajčením, Komplexný
		
MUDr. Ľudmila Resutíková
		
MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH 		 manažment kardiovaskulárneho rizika u dospelého pacienta,
Vykonávanie ambulantných vyšetrení u dospelých pacientov
		
MUDr. Peter Makara, MPH
pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou Anestézio		MUDr. Miriam Holendová			
logickej starostlivosti (tzv. „predoperačné vyšetrenia“), Postup
		
MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (tzv. „delegované odbery“), Komplexné vedenie
		
MUDr. Dagmar Kučerová
zdravotnej dokumentácie pacienta

Predseda OPS: PhDr. Zuzana Fabiánová
Členovia OPS: Mgr. Jaroslav Straka
		
PhDr. Anna Bullová
		
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
		
PhDr. Anna Macková, MPH
		
Ing. Mgr. Ľubica Kočanová
		
PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.
		
PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková,
		dipl.s.
		
Mgr. Gabriela Kmeťová

Skupina:

Kardiológia

Predseda OPS: prof. MUDr. Robert Hatala, CSc
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
MUDr. Peter Hlivák, PhD.
MUDr. Gabriela Kaliská, CSc.
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.

Skupina:

Endokrinológia

Predseda OPS: prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH
Členovia OPS:
		
		
		
		

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., 		
FRCP
prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Zoznam diagnóz: Ošetrovanie imobilného pacienta,
Ošetrovanie pacienta ohrozeného imobilizačným syndrómom,
Ošetrovanie pacienta ohrozené malnutríciou /pilotný modelový
š., Ošetrovanie pacienta s chronickými ranami, Ošetrovanie
pacienta s dekubitom, Ošetrovanie pacienta s deficitom sebaobsluhy a sebaopatery, Ošetrovanie pacienta s demenciou,
Ošetrovanie pacienta s poruchami prehĺtania, Ošetrovanie pacienta s poruchou správania, Ošetrovanie pacienta so sondami,
PEG-om a pod, Ošetrovanie pacienta v paliatívnej starostlivosti
(dieťa), Ošetrovanie pacienta v paliatívnej starostlivosti (dospelí),
Ošetrovanie pacienta v súvislosti s diagnostickými vyšetreniami,
Ošetrovanie pacienta v súvislosti s operačným zákrokom,
“Štandard predchádzania vzniku dekubitov (u rizikového pacienta)”

Zoznam diagnóz: Koronárna choroba srdca (akútne koronárne
syndrómy, chronická forma koronárnej choroby srdca), Akútne
a chronické srdcové zlyhávanie, Fibrilácia predsiení, Supraventrikulárne tachykardie, Náhla kardiálna smrť, Synkopy, Získané
chlopňové chyby (aortálnej chlopne, mitrálnej chlopne), Venózny tromboembolizmus

Zoznam diagnóz: Solídne nádory: Kolorektálny Ca, Ca prsníka,
Ca plúc, Ca pankreasu, Ca prostaty, Ca močového mechúra, Ca
ovarii, Ca cervixu, Ca žalúdka, Ca obličky. Hematologické malignity: ALL, AML, CLL, Malígne lymfómy, Mnohopočetný myelóm

Skupina:

Radiačná onkológia

Predseda OPS: doc. MUDr. Pavol Dubinský PhD., 		
		MHA
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		

MUDr. Margita Pobijaková
MUDr. Pavol Lukačko
MUDr. Branislav Bystrický
RNDr. Martin Jasenčak
Ing. Jozef Grežďo, PhD.
doc. MUDr. Elena Bolješiková, CSc.
MUDr. Iveta Priatelová

Skupina:

Klinická onkológia

Predseda OPS: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

MUDr. Andrej Vranovský, PhD.		
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
MUDr. Peter Beržinec, CSc.
MUDr. Branislav Bystrický
MUDr. Jozef Dolinský
Assoc. prof. MD Michal Mego, PhD. 		
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 		
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Skupina:

Gastroenterológia

Predseda OPS: doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, CSc.

Členovia OPS: prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc. 		
		
MUDr. Ivan Bunganič
		
MUDr. Branislav Kunčak

Skupina:

Infektológia

Predseda OPS: prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Členovia OPS: doc.MUDr. Katarína Holečková, PhD.
		
MUDr. Ladislav Virág
		
doc. MUDr. Anna Strehárová, PhD., 		
		mim. prof.
		
MUDr. Martin Chren
		
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
		
MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.
		
MUDr. Diana Vološinová, PhD.
		
MUDr. Nataša Špiláková

Zoznam diagnóz: Prostata, hlava a krk a gliómy s vysokým
stupňom, Prsník a rektum, Krček maternice - pooperačná rádioterapia, Krček maternice primárna externá rádioterapia
a brachyterapia (vedená zobrazením), Štandardný operačný
postup pre konformnú rádioterapiu, Rádioterapia s modulovanou intenzitou a extrakraniálnu stereotaktickú rádioterapiu,
Štandardný operačný postup pre kraniálnu stereotaktickú rádioterapiu, Intrakavitárna a intersticiálna brachyterapiu, Glioblastoma multiforme - plánovanie rádioterapie, Karcinóm
konečníka - plánovanie rádioterapie, Karcinóm prostaty plánovanie rádioterapie, Karcinóm krčka maternice - plánovanie
rádioterapien, Skvamocelulárne karcinómy hlavy a krku plánovanie rádioterapie, Karcinóm prsníka - plánovanie rádioterapie, Karcinóm pľúc - plánovanie rádioterapie, Posúdenie
štandardov z pohľadu Fyzika
Zoznam diagnóz: Solídne nádory: Kolorektálny Ca, Ca prsníka,
Ca plúc, Ca pankreasu, Ca prostaty, Ca močového mechúra, Ca
ovarii, Ca cervixu, Ca žalúdka, Ca obličky; Hematologické malignity: ALL, AML, CLL, Malígne lymfómy, Mnohopočetný myelóm

Zoznam diagnóz: Akútna pankreatitída, Barrettov pažerák,
Celiakia, Cholelitiaza, Chronická gastritída, Chronická pankreatitída, Crohnova choroba, Funkčná dyspepsia, Gastroezofagova
refluxová choroba pažeráka, Hemoroidy, Kolorektálny karcinom, Krvácanie do tráviaceho traktu, Obstipacia, Peptický vred
žalúdka a duodena, Polypy a polypozy tenkého a hrubého čreva,
Ulcerózna kolitída

Zoznam diagnóz: Purulentné meningitídy, Serózne meningitídy,
Encefalitídy, Lymská borelióza, Akútne vírusové hepatitídy,
Chronické vírusové hepatitídy, Gastroenteritídy, Enterokolitídy,
Infekcie kože a mäkkých tkanív, Infekcia HIV, Infekcie horných
dýchacích ciest, Tonzilofaryngitídy, Pneumónie, Uzlinový syndróm, Exantémové ochorenia

Predstavenie odborných tímov ŠDTP
Skupina:

Gynekológia a pôrodníctvo

Predseda OPS: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Členovia OPS: prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
		
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
		
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.
		
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.,
		MPH
		
prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.
		
doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
		
MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Skupina:

Klinická mikrobiológia

Predseda OPS: MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
Členovia OPS: RNDr. Viera Melicháčová
		
MUDr. Miroslava Horniačková, PhD.,
		MPH
		
doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
		
MUDr. Rudolf Botek

Skupina:

Neurológia

Predseda OPS: prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

prof. MUDr. Jan Benetin, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
doc. MUDr. Vladimir Donáth, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.
MUDr. Marián Kondáš, PhD.
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
doc. MUDr. Peter Špálek, PhD.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Skupina:

Pneumológia a ftizeológia

Predseda OPS: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
MUDr. Helena Leščišinová
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
MUDr. Bohumil Matula
MUDr. Imrich Mucska
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
MUDr. Denisa Kavková, PhD.

Zoznam diagnóz: Detská gynekológia a vrodené vývojové
chyby ženských pohlavných orgánov, Poruchy menzes, Fyziologická gravidita, pôrod a šestonedelie, Náhly pôrod, Ochorenia gravi-dity v I. trimestri, Mimomaternicová tehotnosť,
Trofoblastická choroba, Viacplodová gravidita, Pôrod koncom panvovým, Predĺžená tehotnosť, Preeklampsia, eklampsia, HELLP, Poruchy placentácie, Izoimunizácia, Krvácanie
po pôrode, Choroby prsníka, Choroby prsníka, Nezápalové
ochorenia ženských pohlavných orgánov, Ženská neplodnosť,
Ochorenia panvového dna, UZV v gynekológii a v pôrodníctve, Dysplázie krčka maternice a karcinóm cervixu, Choroby
endometria, Tumory ovária, Myomatóza, Ochorenia vulvy,
Sexuálne poruchy ženy, Menopauza a klimakterický syndróm
Antikoncepcia, Prerušenie tehotnosti, Prenatálne genetické
vyšetrenie plodu
Zoznam diagnóz: Mikrobiálne ochorenia horných dýchacích ciest, Mikrobiálne ochorenia dolných dýchacích ciest, Mikrobiálne
ochorenia uší, Mikrobiálne ochorenia očí, Mikrobiálne ochorenia tráviaceho systému, Mikrobiálne ochorenia pečene, Mikrobiálne ochorenia urogenitálneho, Mikrobiálne ochorenia kože a
podkožia, Mikrobiálne ochorenia nervového systému, Mikrobiálne ochorenia kardiovaskulárneho systému a krvného prúdu,
Mikrobiálne ochorenia pohybového systému, Intrauterinné,
perinatálne a novorodenecké mikrobiálne ochorenia, Infekcie
spôsobené multirezistentnými mikroorganizmami, Infekcie spôsobené mykobaktériami, Infekčné ochorenia pri sekundárnych
imunodeficientných stavoch, Mikrobiálne autovakcíny a stock
vakcíny v liečbe chronických infekcií
Zoznam diagnóz: Subarachnoidálne krvácanie, Vnútromozgové krvácanie, Mozgový infarkt, Uzáver a zúženie prívodných mozgových tepien, ktoré neviedli k mozgovému infarktu,
Uzáver a zúženie mozgových tepien, ktoré neviedli k mozgovému infarktu, Iná cievna choroba mozgu, Cievna choroba
mozgu pri chorobách zatriedených inde, Parkinsonova choroba,
Sekundárny Parkinsonov syndróm, Dystónia, Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, Roztrúsená skleróza, Epilepsia, Epileptický stav [Status epilepticus], Migréna, Syndróm
klastrovej bolesti hlavy [Cluster headache syndrome], Tenzná
bolesť hlavy, Prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómyPorucha trojklaného nervu [n. trigeminus]Porucha tvárového tvárového nervu [n.facialis], Choroby nervových koreňov
a spletí, Kompresia nervových koreňov a spletí pri chorobách
zatriedených inde, Dedičná a idiopatická neuropatia, Zápalová
polyneuropatia, Iná polyneuropatia, Myasthenia gravis a iná
nervovosvalová choroba, Primárna myopatia
Zoznam diagnóz: Pneumónia, Bronchogénny karcinóm,
CHOCHP, Asthma bronchiale, Intersticiálne pľúcne ochorenia,
Cystická fibróza pľúc, Tuberkulóza pľúc, Pohrudnicový výpotok,
Poruchy spánku, Pneumothorax

Skupina:

Pediatrická hematológia

Predseda OPS: MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová,
		MPH
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		
		

MUDr. Júlia Horáková PhD.
MUDr. Oksana Fábri
MUDr. Zuzana Čináková
MUDr. Ivana Boďová, PhD.
MUDr. Jaroslava Feketeová
MUDr. Peter Švec, PhD.
MUDr. Michaela Murgašová
MUDr. Helena Fillová
MUDr. Mária Zavarska

Skupina:

Pediatrická onkológia

Predseda OPS: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, 		
		PhD.
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

MUDr. Eva Bubanská, PhD.
MUDr. Judita Puškáčová, PhD.
MUDr. Andrea Hrašková 			
MUDr. Natália Galoová
MUDr. Pavel Bician
MUDr. Ladislav Deák
MUDr. Martina Mikesková
MUDr. Stanislava Hederová

Skupina:

Pediatria

Predseda OPS: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD.
doc. MUDr. Milan Kuchta, PhD.
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
MUDr. Pavol Šimúrka, PhD.

Skupina:

Psychiatria

Predseda OPS: doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
Členovia OPS:
		
		
		
		
		
		
		

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
MUDr. Marek Zelman
MUDr. Ľubica Ferenčáková
MUDr. Lívia Vavrušová
MUDr. Jana Grešková
PhDr. Katarína Kubašovská
MUDr. Ján Dúžek

Zoznam diagnóz: Mikrocytová anémia, ITP, Kongenitálne
trombocytopénie, Trombocytopatie, Neutropénie vrodené, Neutropénie získané, Pancytopénia, Útlmové anémie, Vrodené koagulopatie, Získané koagulopatie, Liečba VTE, Liečba artériovej
trombózy, Splenomegália, Transfúzna liečba, Antiinfekčná liečba
pri TKB, DIC, Trombotická mikroangiopatia, Myelodysplastický
syndróm, Myeloproliferatívne ochorenia, Hemolytická choroba
novorodenca, AIHA, Vrodené hemolytické anémie, Uzlinový
syndróm, HLH

Zoznam diagnóz: Akútna lymfoblastová leukémia, Akútna
myeloblastová leukémia, Chronická myeloblastová leukémia,
Hodgkinov lymfóm, Non – Hodgkinov lymfóm, Neuroblastóm,
Nefroblastóm, Retinoblastóm, Hepatoblastóm, Sarkómy mäkkých tkanív – rhabdomyosarkóm, Sarkómy mäkkých tkanív –
nádory ne-rhabdomyosarkómového pôvodu, Osteosarkóm, Ewingov sarkóm, Germinálne nádory gonadálne + extragonadálne
(extrakraniálne), Germinálne nádory CNS, Meduloblastóm,
Embryonálny nádor CNS (PNET CNS), Astrocytóm, LGG (low
grade gliómy), Ependymóm, HGG (high grade gliomy), Nádory mozgového kmeňa, Hepatocelulárny karcinóm, Malígny
melanóm, Hemangiómy, Febrilná neutropénia, Mykotická
pneumónia, Hyperleukocytóza, Syndróm nádorovej lýzy, Kompresia miechy, Syndróm hornej dutej žily

Zoznam diagnóz: Krvácanie z dýchacích ciest, Kašeľ,
Dýchavičnosť (dyspnoe), Bolesť v hrudníku, Asfyxia, Bolesť brucha, Nauzea a vracanie, Inkontinencia stolice, Hepatomegália
a splenomegália, Žltačka, Cyanóza, Kŕče v detskom veku, Hematúria, Vrodené poruchy imunity, Anúria a oligúria, Polyúria,
Somnolencia, sopor a kóma, Horúčka, Ochorenia panvového
dna, Bolesť hlavy, Malátnosť a únava, Synkopa a kolaps, Šok,
Zväčšenie lymfatických uzlín, Opuch, Zaostávanie v očakávanom
fyziologickom vývine, Poruchy prijímania potravy a tekutín, Hyperglykémia, Náhla smrť dojčaťa, Vnútrolebkový rozpínavý proces, Zápalové choroby čreva, Diabetes mellitus, Predoperačná
príprava dieťaťa

Zoznam diagnóz: Manická epizóda, Bipolárna afektívna porucha, Depresívna epizóda, Recidivujúca depresívna porucha,
Pretrvávajúca afektívna porucha, Schizofrénia, Pretrvávajúce
poruchy s bludmi, Akútne a prechodné psychotické poruchy,
Schizoafektívna porucha, Fóbické a úzkostné poruchy, Iné úzkostné poruchy – panická porucha, generalizovaná úzkostná
porucha, zmiešaná úzkostná a depresívna porucha, Reakcie na
ťažký stres

Úvodné slovo riadiaceho orgánu Ministerstvo
práce sociálnych vecí a rodiny SR k projektu

O

peračný program Ľudské
zdroje sa v rámci prioritnej
osi 4 Sociálne začlenenie a
investičnej priority 4.2 Zlepšenie
prístupu k cenovo prístupným a
trvalo udržateľným a kvalitným
službám
vrátane
zdravotnej
starostlivosti a sociálnych služieb
všeobecného záujmu zameriava aj
na tvorbu štandardných klinických
postupov
a
štandardných
postupov pre výkon prevencie a
na ich začlenenie do celoštátneho
systému zdravotnej starostlivosti.
Ministerstvo zdravotníctva SR
preto prizvalo k spolupráci odborníkov z medicínskej praxe a
spoločne pripravili významný
národný projekt, ktorého hlavným
cieľom je vytvorenie nových a
inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie
do medicínskej praxe. Jednotné
štandardné klinické postupy budú
reflektovať najnovšie poznatky
v medicíne a zabezpečia účinné
prepojenie postupov klinickej
liečby na všetkých úrovniach
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Efektívne zabezpečenie štandardizácie klinických postupov na

národnej úrovni povedie k efektívnej liečbe, k zníženiu nákladov
na zdravotný systém a bude
mať pozitívny dopad na časový
manažment lekárov. Zvýšenie
efektivity a skrátenie dĺžky liečby
umožní rýchlejší návrat pacientov do pracovného života, čím sa
znížia náklady na sociálny systém
a zvýši sa príjem domácností. Prostredníctvom predmetného národného projektu, podporeného zo
zdrojov Európskeho sociálneho
fondu, zabezpečí Ministerstvo
zdravotníctva SR pozitívne dopady nielen na systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj
na sociálny systém, s príspevkom
k sociálnemu začleneniu.
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR ako Riadiaci
orgán pre operačný program
Ľudské zdroje preto považuje
národný projekt „Tvorba nových
a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie
do medicínskej praxe“ za unikátny
a pri dosahovaní jeho cieľov praje
implementačnému tímu z Ministerstva zdravotníctva SR veľa
úspechov.

Nadchádzajúce
udalosti
Workshop k ŠDTP
4.12.2017

Bratislava
Témy: Artériová hypertenzia, Paliatívna starostlivosť a paliatívna medicína, Rádiológia, radiačná onkológia,
nukleárna medicína a intervenčná
rádiológia, Ošetrovateľstvo

Zasadanie Komisie Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu
a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných
terapeutických postupov
8.12.2017
Schválenie prvých ŠDTP Komisiou a
následné odporučenie týchto ŠDTP
na schválenie ministrovi
zdravotníctva SR

Konferencia
25.1.2018

Konferencia bude z veľkej časti
tvoriť prezentácie o vytvorených a
schválených ŠDTP, diskusia, EBM
za účasti niekoľkých zahraničných
spíkrov. Kapacita 300 ľudí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy (ŠDTP) budú vyvíjané v niekoľkých kategóriách: štandardné diagnostické postupy, štandardné
diagnosticko-terapeutické postupy, štandardné postupy pre výkon prevencie, štandardné postupy v súvislosti s lekárskym ožiarením a rádio
diagnostikou. V nasledujúcich číslach vám postupne predstavíme jednotlivé štandardné postupy, ich obsah a charakteristiku.

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
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