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Úvod
Z hľadiska zvyšovania kvality a kvantity národných kapacít pre vypracovanie
situačných analýz v zdravotníctve, ako aj v sociálnej oblasti, vrátane zberu dát, používania
štandardov, analýz a poskytovania zdravotných informácií medzi členskými štátmi EU je
situácia v súčasnosti veľmi nepriaznivá, obzvlášť na Slovensku. Ako uvedieme neskôr, zatiaľ
neexistuje jednotný posudzovací systém zdravotného stavu a sociálnych dopadov zdravotného
znevýhodnenia, štatistické údaje sektoru zdravotníctva a sektoru páce, sociálnych vecí
a rodiny sa ťažko porovnávajú už aj na vnútroštátnej úrovni, ako aj v medzinárodnych
analýzach.

Považujerme preto za vysoko aktuálne a potrebné zavedenie jednotného

posudzovacieho systému na báze dokumentu WHO z r. 2001: Medzinárodná klasifikácia
funkčnej schopnosti, dizability a zdravia.
Celkovo sa odhaduje , že asi 12-16% celkovej populácie Európy má problémy, ktoré
súvisia

s obmedzeniami v pohyblivosti, v orientácii, v komunikácii, či v sebaobsluhe.

Svetová zdravotnícka organizácia v r. 2011 vydala Svetovú správu o zdravotnom postihnutí,
podľa ktorej podiel osôb so zdravotným postihnutím sa líši v závislosti od toho, či ide
o krajinu nízkopríjmovú (ročný príjem menej ako 10 066 US$ v r. 2004) , alebo krajinu
s priemernou výškou príjmov na strednej, či vyššej úrovni (ročný príjem 10 066 US$, alebo
viac v r. 2004). Rozdiely sú aj v pohlaví (u žien je podiel osôb so zdravotným postihnutím
nižší) a samozrejme aj v rôznych vekových skupinách (najnižší podiel osôb so zdravotnýym
postihnutím je vo vekovej kategórii 0-14 rokov: 4,2%; najvyšší podiel sa udáva v kategórii
nad 60 rokov: 41,4%).
Vďaka pokrokom v medicíne a technickému rozvoju sa často podarí zachrániť život, i
keď za cenu straty, alebo zhoršenej funkcie niektorého orgánu alebo systému. Ide často o
vrodené vývojové poruchy, o následky úrazov, alebo rôznych chronických ochorení.
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Obmedzenie činnosti, aj keď často značné, nemusí však viesť až k úplnej strate aktivity,
k úplnej strate pracovnej schopnosti.

Mnohokrát rozvinutím iných funkcií, resp.

zabezpečením kompenzačných mechanizmov, možno dosiahnuť vysoký stupeň sebestačnosti,
primertasnej pracovnej schopnosti, resp. novej profesionality.
Ako sme uviedli, počet ľudí so zdravotným postihnutím tvorí teda nezanedbateľnú
minoritu obyvateľstva. Aj pri najlepšej zdravotnej starostlivosti a často práve vďaka život
zachraňujúcim možnostiam lekárskej vedy, je potrebné s touto skutočnosťou počítať, pretože
vždy budú medzi nami ľudia so zdravotným postihnutím, vždy budú medzi nami ľudia,
ktorým by mala spoločnosť na základe komplexného posúdenia poskytnúť primerané
kompenzácie a vytvárať príležitosti a rovnocenné prostredie pre zmysluplný život. Je to
práve táto skupina, ktorá stále narastá ako dôsledok zvýšeného výskytu vrodených porúch,
úrazov, ako aj civilizačných chorôb.
Niet pochybnosti o tom, že dlhodobé fyzické, duševné, mentálne alebo zmyslové
postihnutie je pre postihnutú osobu významným rizikovým faktorom nebezpečenstva
upadnutia do chudoby, čo je vyjadrené aj v preambule dokumentu OSN z r. 2006 „Dohovor
o právach osôb so zdravotným postihnutím“, kde sa v súvislosti s odôvodňovaním jeho
vytvorenia a prijatia, okrem iného hovorí: „...uznávajúc hodnotu terajšieho a potenciálneho
prínosu osôb so zdravotným postihnutím k celkovému blahobytu a rôznorodosti ich
spoločenstiev, a uvedomujúc si, že podpora plného užívania ľudských práv a základných
slobôd osobami so zdravotným postihnutím a ich plné začlenenie povedie k prehĺbeniu pocitu
spolupatričnosti a k významnému pokroku v ľudskom, sociálnom a hospodárskom rozvoji
spoločnosti a k odstráneniu chudoby“.
Je etické, ale i ekonomický vyhodné, čo najskôr objektívne zhodnotiť funkčnú
schopnosť pacientov po chorobách, úrazoch, alebo u vrodených chýb a prostredníctvom
včasnej diagnostiky a intervencie, t.j. primerasnej habilitácie a rehabilitácie obmedziť alebo
aspoň zmierniť ich dizabilitu. Je nutné umožňiť ľudom dôstojný život a optimálne ich
integrovať do spoločnosti. Hoci život týchto ľudí je potom v určitých oblastiach odlišný,
vôbec nemusí byť tragický. Spoločnosť tretieho tisícročia už dokáže upraviť životné
prostredie tak, aby nebolo neprekonateľnou bariérou v pohybe, aby zvukové a svetelné
signály pomáhali pri orientácii v priestore, aby sa informácie dostali ku všetkým, čo znamená
aj k ľuďom s poruchami zraku alebo sluchu a aby vzdelanie a tvorivá činnosť neboli výsadou
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len pre zdravých. Príkladom toho, že sa to dá, sú skúseností z vyspelých krajín.
Problematika hodnotenia, klasifikácie funkčných schopností a vyjadrenie stupňa
zdravotného postihnutia (dizability) nie je len otázkou odbornou, ale i politickou, nakoľko
komplexná starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a tvorba univerzálneho
spoločenského prostredia, dobrého aj pre integráciu ľudí so zdravotným postihnutím, musí mať
multidisciplinárny charakter a nemôže ju riešiť iba rezort sociálnych vecí. Základné politické kroky,
ktoré je nutné spraviť na národnej ärovni čo najskôr, možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:


vytvorenie bezbariérového životného prostredia a to nielen v zmysle odstraňovania fyzických
bariér a nevytvárania nových, ale tiež v zmysle čo najširšej prístupnosti k informáciám aj pre
osoby so zmyslovým postihnutím a odstraňovania bariér aj v medziľudských
vzťahoch,zabezpečenie finančnej dostupnosti technológií, potrebmých na kompenzáciu
redukovaných funkcií pri vzdelávaní, pracovnom uplatnení, v spoločenskom živote,



zabezpečenie komplexných podmienok pre včasnú intervenciu u detí a mládeže, kde je
predpoklad porušenia psychomotorického vývinu,



poskytovanie podporných služieb a príspevkov podľa konkrétnej potreby a sociálnych
podmienok osoby so zdravotným postihnutím,



zabezpečenie podmienok pre dosiahnutie primeranej vzdelanostnej úrovne a prípravy na
vhodné povolanie,



zabezpečenie individuálneho, komplexného zdravotného a sociálneho posúdenia, vrátane
ergodiagnostiky a následnej komplexnej rehabilitácie, ktorá by zahrňovala aj ergoterápiu
v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,



vytváranie podmienok pre primerané zamestnávanie na voľnom trhu práce, v chránených
dielňach,b resp. formou práce doma (teleworking, homework), alebo formou vlastných
podnikateľských aktivít,

Bezbariérové životné prostredie, spoločenské a pracovné uplatnenie
Je všeobecne známe, že podmienky života zdravotne postihnutých osôb ovplyvňuje
celý rad špecifických okolností. Jednou z najvýznamnejších negatívnych skutočností sú
fyzické (architektonické, dopravné) bariéry v životnom prostredí, bariéry v orientácii a
komunikácii, teda v príjme informácií a bariéry v medziľudských postojoch, ktoré sú často
väčšou prekážkou pre plnohodnotný a aktívny život ľudí so zdravotným postihnutím ako
samotné zdravotné obmedzenia. Mnohé podniky, úrady, inštitúcie, často dokonca aj Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny sú vysoko bariérové.
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Univerzálne,

bezbariérové

projektovanie,

odstránenie

existujúcich

bariér,

zabezpečenie primeraného bezbariérového bývania, príjem informácií a možnosti
komunikácie v zrozumiteľnej forme, to je základný predpoklad a kľúč k tomu, aby sa
príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím vyrovnávali. Legislatíva v tom síce má svoje
nezastupiteľné postavenie, ale samotná to nevyrieši, ak ľudia budú ľahostajne chodiť okolo
problémov.

V máji r. 2000 prijala Európska komisia komuniké s názvom "Bezbariérová Európa
pre osoby so zdravotným postihnutím". Zaviazala sa v ňom podporiť a rozvíjať stratégiu
riešenia sociálnych, architektonických a dizajnových prekážok, ktoré zbytočne sťažujú ľuďom
prístup k sociálnym a ekonomickým príležitostiam. Znamená to, že politika jednotlivých
štátov EU, ktorá sa týka ľudí so zdravotným postihnutím, bude vyjadrovaná v termínoch
ľudské práva a nediskriminácia. Čiže - zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých!
Nová filozofia prístupu k zabezpečeniu práv osôb so zdravotným postihnutím smeruje
k vytváraniu podmienok pre aktívny prístup občana k riešeniu si svojej vlastnej sociálnej
situácie, pre možnosť prevzatia zodpovednosti za svoj život, životné podmienky a za svoju
rodinu. To znamená, že každému, kto je v sociálnej alebo hmotnej hmotnej núdzi sa zaručuje
poskytnutie pomoci, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie jeho základných životných potrieb.
Pomoc má byť prioritne orientovaná na riešenie konkrétnej sociálnej situácie osoby alebo jej
rodiny, ktorú nemôže vlastnými silami a schopnosťami zvládnuť. Predpokladom takéhoto
prístupu je objektivizovanie nárokov na základe komplexného hodnotenia zdravotného stavu
a skúmania aktuálnej situácie občana, či rodiny.

Významnou formou integrácie zdravotne postihnutých osôb a prevencie hmotnej
núdze je zaradenie, resp. znovu - zaradenie do pracovného procesu a to buď formou návratu
na pôvodné pracovisko, s väčšou či menšou úpravou pracoviska, uplatnenie sa v inom
zamestnaní na voľnom trhu práce, alebo získanie zamestnania

formou chráneného

pracoviska, či v chránenej dielni. V poslenom čase pribúda možností práce doma, resp.
samostatnej – podnikateľskej pracovnej činnosti
Pracovnému zaradeniu, obzvlášť u ťažko zdravotne postihnutých osôb, musí
predchádzať komplexné posúdenie a pracovná rehabilitácia ako kontinuálny a koordinovaný
proces rehabilitácie, ktorý zdravotne postihnutým jedincom zabezpečuje služby, zamerané na
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zachovanie pôvodného, prípadne získanie nového zamestnania. Pracovnej rehabilitácii musí
teda predchádzať posúdenie zostatkových schopností, plánovanie pracovného zaradenia,
výcvik, umiestnenie a poskytnutie doplnkových služieb.

Stručný historický pohľad
Súčasný spôsob riešenia problémov zdravotného postihnutia je výsledkom vývoja
najmä za posledných dvesto rokov. Spoločenskými faktormi, ktoré v minulosti výraznou
mierou negatívne ovplyvňovali situáciu osôb, ktoré sa so zdravotným postihnutím narodili,
alebo neskôr sa stali zdravotne postihnutými, boli a často ešte aj sú, hlavne nevedomosť,
nevšímavosť, povery a neprimeraný strach. Takýto postoj viedol k tomu, že spôsob riešenia
problémov zdravotne postihnutých osôb sa vyvíjal pomerne pomaly, postupne, od
starostlivosti v izolácii, v ústavoch, k hľadaniu možností včasnej diagnostiky, vzdelávania,
prípravy na povolanie, k rôznym formám rehabilitácie, rekvalifikácie až k pracovnému a
spoločenskému začleňovaniu do zdravej populácie. Významnú úlohu pritom, najmä
v súčasnosti, zohrávajú občianske združenia - organizácie osôb so zdravotným postihnutím,
ich rodín a priateľov, ktoré obhajujú vytváranie lepších podmienok pre riešenie špecifických
problémov.
Rastúce medzinárodné povedomie plného rozsahu ľudských práv a tvorby podmienok
pre možnosť ich uplatňovania, zvýrazňuje rešpekt k dôstojnosti ľudskej osoby. Aj jeden
z najvýznamnejších povojnových dokumentov Medzinárodná listina ľudských práv a slobôd
zdôrazňuje:


ekonomické a sociálne práva všetkých ľudí na základné životné a zdravotné potreby;



osobné práva, ako je sloboda svedomia, vyjadrovania, ako aj právo a sloboda
náboženského vyznania;



občianske a politické práva na plnú a slobodnú účasť na spoločenských dobrách; práva
na rozvoj, mier a zdravé životné prostredie.
Všetky tieto práva si však môže človek uplatňovať len vtedy, keď sú pre to vytvorené

primerané podmienky. Problémy s ich uplatňovaním narastajú, ak fyziologické funkcie
ľudského organizmu sú trvalo poškodené a spoločnosť ľahostajne prechádza okolo
problémov, ktoré v súvislosti s touto skutočnosťou musia prekonávať osoby, ktorých sa to
týka, t.j. osoby so zdravotným postihnutím.
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V roku 1980 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pre potreby zhodnocovania
zdravotného stavu publikovala

prvú verziu klasifikácie zdravotného postihnutia -

Medzinárodnú klasifikáciu porúch, dizability a handicapu (International Classification of
Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH). Základnou motiváciou pre vypracovanie
tejto klasifikácie, bola potreba identifikovať a zhodnotiť zdravotné problémy človeka,
s cieľom zabezpečiť širokú účinnosť zdravotníckej starostlivosti.

Praktické skúsenosti a kritické ohlasy z radov odborníkov, ako aj samotných osôb so
zdravotným postihnutím, viedli k snahám modifikovať ICIDH z roku 1980, ktorá
zohľadňovala predovšetkým medicínske aspekty. V spoločnosti vznikajú rôzne spoločenské
obmedzenia, ktoré človek pociťuje ako handicap. Ako sa vyvíjal postoj spoločnosti k osobám
so zdravotným postihnutím, vyvíjal sa aj pojmový aparát doposiaľ publikovaných klasifikácií.
Revíziu termínov je možné vidieť aj v samotných názvoch a v obsahu jednotlivých
klasifikácií. Pojem handicap bol pre jeho nejasnosť a negatívne vnímanie neskôr nahradený
pojmom obmedzená participácia. Táto participácia je závislá na faktoroch prostredia, ktoré
môžu byť podporujúce (facilitujúce), alebo naopak, obmedzujúce (bariérové).
V roku 1997 prešla pôvodná verzia ICIDH modifikáciou na ICIDH-2, ktorá už
zdôrazňuje možné aktivity a tým podporuje účasť jednotlivcov so zdravotným postihnutím na
spoločenskom a pracovnom živote, poskytuje vhodný nástroj pri uplatňovaní ľudských práv
a pri vytváraní národných legislatív.Aj ICIDH-2 v nasledujúcich rokoch prešla viacerými
úpravami, ktoré si vyžiadala samotná verejnosť, ako aj rad expertov. Posledná verzia
klasifikácie sa pripravovala viac ako 10 rokov, s aktívnou účasťou 65 krajín a vychádzala
z vedomosti, ktoré boli podložené praktickými skúsenosťami.

V roku 2001 definitívnu, záväznú verziu klasifikácie schválilo 54. celosvetové
zdravotnícke zhromaždenie WHO

ako dokument: „Medzinárodná klasifikácia funkčnej

schopnosti, dizability a zdravia – MKF“ (International Classification of Functioning,
Disability and Health – ICF). V MKF sa pôvodná, skôr medicínska klasifikácia zmenila
z klasifikácie „následkov choroby (verzia z roku 1980)“, stala sa klasifikáciou „komponentov
zdravia“ a poskytuje jednotný štandardizovaný rámec na opis a porovnanie stavu zdravia
populácie.

V r. 2007

na základe ICF Svetová zdravotnícka organizácia

schválila

ďalší
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dokument, so zameraním na špecifiká detí a mladistvých do 18 rokov pod názvom:
„Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia pre deti a mladistvých“
(International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth).

Dokument WHO - Bio-psycho-sociálny systém posudzovania osoby so
zdravotným postihnutím
Ako už bolo vyššie spomenuté, v snahe vytvoriť štandardizovanú terminológiu
a konceptuálny rámec pre klasifikáciu jednotlivcov s akoukoľvek dizabilitou, Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) vyvinula a v roku 2001 prijala medzikultúrne aplikovateľný
nový klasifikačný systém pod názvom „Internationale Classification of Functioning,
Disability and Health – ICF“ (Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a
zdravia - MKF). Táto nová „Medzinárodná klasifikácia funkčných schopností...“ by sa mala
stať základnou odbornou literatúrou a legislatívnym podkladom pre komplexné vyhodnotenie
stavu zdravia a funkčných schopností aj pre ľudí s trvalým poškodením niektorého orgánu,
resp. niektorej životne dôležitej funkcie.. Hlavným zmyslom novej klasifikácie je poskytnúť
vedecke podklady pre porozumenie a výskum so zdravím súviacich zdravotnických odvetví,
pretože zdravie a choroba, respektíve dizabilita, sú pojmami relatívnymi a veľmi záleží na
tom, čo chceme zdôrazňovať.
MKF je viacúčelová klasifikácia a na vyjadrenie aktuálneho zdravotného stavu
jednotlivcov využíva alfanumerické kódovanie porúch štruktúry a funkcie životne dôležitých
orgánov a systémov, kódovanie možných aktivít a participácie na aktivitách spoločnosti, ako
aj kódovanie faktorov životného prostredia.. Jej špecifické ciele môžu byť zhrnuté
nasledovne:
 Poskytnúť vedecký základ k pochopeniu a štúdiu zdravia a k zdraviu sa vzťahujúcich
stavov, východísk a determinant.
 Zaviesť spoločný jazyk pri popisovaní zdravia a k zdraviu sa vzťahujúcich stavov za
účelom zlepšenia komunikácie medzi rôznymi užívateľmi, ako sú

pracovnici

v zdravotníckej starostlivosti, vedci, politickí a verejní pracovnici, vrátane osôb
s dizabilitou, a za účelom získania štatistických údajov o osobách s dizabilitou.
 Umožniť zjednotenie dát medzi krajinami, zdravotníckymi odvetviami, službami.
 Poskytnúť systematickú kódovaciu schému pre systémy zdravotníckych informácii.
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Potreba a používanie MKF vyžaduje vytvorenie zmysluplného a praktického systému,
ktorý môže byť použitý rôznymi užívateľmi pre zdravotnú politiku, pre kvalitu poistenia a
pre záverečné hodnotenie zdravotnej úrovne rôznych kultúr. MKF v podstate poskytuje
systematické kódovanie pre zdravotnícky informačný systém.
K vysvetleniu dizability a funkčnej schopnosti boli navrhnuté rôzne varianty
koncepčných modelov. Viacerí odborníci z oblasti sociálnej, zdravotníckej, aj spoločenskej,
upozorňujú na skutočnosť, že pre resocializáciu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je
veľmi významné skúmať "cez čo sú ľudia so zdravotným postihnutím definovaní". Ide o to, či
sú definovaní cez ich postihnutie (v zmysle toho čo nedokážu (disabilities), alebo cez ich
schopnosti a zručnosti (abilities). Táto otázka je dôležitá pre formovanie postojov verejnosti a
pre charakter prijímaných politík a praktík.
Podľa rôznych autorov sa môžeme stretnúť s rozličným prístupom k hodnoteniu.
Hovoríme o rôznych modeloch pohľadu na zdravotné postihnutie
o lekársky – medicínsky model (vidí dizabilitu a problémy danej osoby tak, že sú
spôsobené priamo chorobou, traumou alebo inými zdravotnými problémami, ktoré
vyžadujú predovšetkým lekárskú starostlivosť). Manažement dizability je chápaný
ako liečenie, lekárska starostlivosť je chápana ako východisko a v politickej rovine
je odpoveď dana iba modifikáciou alebo reformou politiky zdravotnej
strarostlivosti,
o

sociálný model (vidí dizabilitu predovšetkým ako problém sociálny, zásadne ako
problém plnej integrácie človeka do spoločnosti). Z tohto pohľadu zdravotné
postihnutie nie je atribút jednotlivca, ale komplexná zbierka podmienok, v ktorých
žije a z ktorých mnohé sú vytvorené sekundárne, sociálnym prostredím.
Manažment

problému vyžaduje sociálnu činnosť a tou je kolektívna

zodpovednosť spoločnosti všeobecne, ktorá by mala zabezpečiť, resp. urobiť také
úpravy prostredia, ktoré sú nutné pre plnú participáciu ľudí so zdravotným
postihnutím do všetkých oblastí spoločenského života
o „bio-psycho-sociálny“ model sa dostáva do popredia v poslednom čase, vďaka
MKF

(snaží

sa

o integráciu

oboch

predchádzajúcich

modelov

a je

najkomplexnejší)- Pre dosiahnutie integrácie, resp. inklúzie osôb so zdravotným
postihnutím je potrebný „bio-psycho-sociálny“ prístup, t.j. komplexný pohľad na
rozličné perspektívy zdravia z biologického, psychologického, aj sociálneho
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hľadiska, z pohľadu jednotlivca a z pohľadu jeho možností uplatňovať si ľudské
práva.. Tento model berie do úvahy aj životné prostredie posudzovanej osoby.
Smerovanie rozvoja a využitia MKF v budúcnosti:


uviesť používanie MKF do života v každom štáte, aby sa mohla vytvoriť národná
databáza,



vytvoriť medzinárodné databázy a systém, ktorý by umožnil medzinárodné
porovnávanie,



zistiť algoritmy vhodnosti ľudí na poberanie sociálnych dávok a penzie,



skúmať zdravotné postihnutie a fungovanie členov rodiny,



vypracovať presné praktické definície kategórií na výskumné účely,



vypracovať posudkové nástroje na zisťovanie ochorenia a jeho zhodnotenie,



zabezpečiť použitie v praxi pomocou zavedenia počítačov a formulárov na
vyhľadávanie prípadov,



nadviazať na pojmy, spojené s kvalitou života, meradlá na zistenie subjektívneho
pocitu

pohody,



skúmať vhodnosť starostlivosti o pacienta a vhodnosť zákrokov,



presadzovať jej používanie vo vedeckých štúdiách na porovnávanie rozličných
zdravotných ťažkostí,



vypracovať školiaci materiál o používaní MKF,



vytvoriť školiace a referenčné strediská MKF na celom svete,



ďalej skúmať environmentálne faktory,

Vzhľadom na veľkú zložitosť využívania novej medzinárodnej klasifikácie v
posudkovej praxi, bude nutné v

budúcnosti pripraviť na túto tému viaceré vzdelávacie

semináre pre medicínskych a spolupracujúcich nemedicínskych pracovníkov a
podmienky

vytvoriť

pre využívanie výpočtovej techniky pri praktickej aplikácii v posudkovom

lekárstve, či už na účely posudzovania invalidity z dôvodu zdravotného postihnutia, alebo pre
kompenzáciu sociálnych dôsledkov postihnutia, resp. pre posudzovanie možnosti pracovného
uplatnenia. Zabezpečenie implementácie jednotného posudzovacieho systému na báze MKF
by malo aj významný ekonomický dopad. Po ekonomickej a organizačnej stránke je
existencia viacerých inštitúcií, posudzujúcich toho istého človeka na rôzne účely,
nerentabilná, nakoľko sa vyplňujú rôzne tlačivá, opakovane sa robia odborné lekárske nálezy,
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toho istého človeka musia posudzovať viacerí posudkoví lekári na rôznych miestach, občan
musí absolvovať navzájom nesúvisiace vyšetrenia a posudkové konania.

Posudzovacie systémy a implementácia ICF v niektorých krajinách EU
V záujme vytvorenia podmienok pre ľahšiu implementáciu dokumentu ICF do
legislatívy a jeho praktického využitia v krajinách EU, Európska komisia podporila projekt
MHADIE (Measuring Health and Disability in Europe), do ktorého sa zapojilo 9 krajín
(Česká republika, Nemecko, Írsko, Taliansko, Rumunsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Španielsko
a Švédsko). Na projekte participovala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a
Európska federácia neurologických zväzov (EFNA), pod vedením Neurologického
inštitútu „Carlo Besta“ v Miláne. Cieľom projektu bolo rozvinúť širokú diskusiu

o možnostiach politickej a legislatívnej aplikácie ICF. Projekt sa realizoval v rokoch 2006 –
2008. V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko medzinárodných konferencií, na ktorých sa
diskutovalo najmä o možnostiach zberu údajov na národnej a medzinárodnej úrovni, o vzťahu
medzi zdravotnými podmienkami v jednotlivých krajinách, o vzťahu medzi zdravotnými
poruchami, dizabilitou a environmentálnymi faktormi.
Cieľom projektu bolo:


využiť model ICF ako štruktúru pre analýzu súčasnej populácie z hľadiska jej
zdravotného stavu a pre získanie štatistických údajov – štatistická oblasť,



poukázať na skutočnosť, že model ICF je adekvátny pre popis a posúdenie
vzoriek zdravotného postihnutia v stanovených klinických podmienkach
v rozličných krajinách a použiteľný v klinickej, rehabilitačnej a vzdelávacej
oblasti – klinická oblasť,



vypracovať politické odporúčania a smernice ako možno existujúce zdroje
údajov harmonizovať s modelom ICF – výchovná a politická oblasť.

Použitá metodológia bude rozhodujúcou pre integrovanie existujúcich štatistických
informačných systémov v rámci národných oblastí, ako aj pre preklenutie štatistík súčasných
aj budúcich členov EU.
Na záverečnej konferencii projektu v r. 2008 boli v Bruseli konzorciom prijaté viaceré
odporúčania, z ktorých vyberáme najmä politické odporúčania:

11

1.

venovať viac pozornosti definícii zdravotného postihnutia a koncepcii dizability,
používanej v ICF, koordinovať a integrovať túto koncepciu na všetkých
politických úrovniach,

2.

brať do úvahy skutočnosť, že podmienky životného prostredia, v ktorom žije
osoba so zdravotným postihnutím, znamenajú dynamicky sa meniacu skúsenosť
a preto komplexné pochopenie dizability vyžaduje dlhodobé štúdium situácie
zdravotne postihnutých osôb od detstva až po starobu. Štúdie s týmto zameraním
sú aj v európskom kontexte veľmi žiaduce,

3.

dopravná politika je kľúčovým faktorom pre participáciu osôb so zdravotným
postihnutím na živote spoločnosti, preto ich požiadavky na dopravu majú byť
zohľadňované

4.

smerovať politiku k posilňovaniu postavenia a úlohy rodiny, lebo zotrvanie
v rodinnom prostredí je podstatným, priaznivým faktorom pre život osôb so
zdravotným postihnutím

Veľká zložitosť využívania novej medzinárodnej klasifikácie, nedostatočná technická
pripravenosť, ako aj potreba pregraduálneho, aj postgraduálneho zaškolenia lekárov
a zdravotníckych pracovníkov je zrejme príčinou, že i keď vo viacerých krajinách EU sa už
pristúpilo k postupnému zavádzaniu používania metodiky ICF v rehabilitačnej, prípadne aj
posudzovacej praxi, nenašli sme zatiaľ komplexný príklad pre jeho všeobecné využívanie.
Vybrali sme iba niekoľko príkladov, najmä z tých

krajín EU, kde sa už pristúpilo

k implementácii ICF a kde sa pri jeho využívaní získali nejaké skúsenosti.
Česká republika
V ČR sa implementácii ICF venuje najmä Klinika rehabilitačného lekárstva pri KU
v Prahe. Pripravuje opakované kurzy využívania ICF najmä v rehabilitácii osôb po mozgovej
príhode. Zaškolenie sa týka lekárov, ale aj fyzioterapeutov a iných zdravotníckych
pracovníkov.
Z hľadiska implementácie do legislatívy je významné, že Český štatistický úrad
v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva pripravil a prijal v r. 2009 zákon o zavedení
„Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)“. s účinnosťou
od 1. júla 2010. V zákone je zakotvené, že posudzovanie podľa ICF je určené pre meranie
zdravotného postihnutia na individuálnej i populačnej úrovni. Klasifikácia podľa MKF je
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určená pre účely hodnotenia stupňa dizability, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti k práci
(ak je fyzická osoba dizabilná), posudzovanie špeciálnych potrieb vo vzdelávaní,
predpisovaní a preplácaní zdravotných pomôcok

pre účely zdravotných poisťovní, pre

zisťovanie zdravotného stavu, ako podkladu pre posúdenie vo veciach dávok a služieb
sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti, pre posudzovanie dlhodobého nepriaznivého
zdravotného stavu a pre štatistické účely pri hodnotení zdravotného stavu populácie. Obzvlášť
významné je, že:


klasifikáciu MKF je povinný používať každý ošetrujúci lekár (zdravotnícke
zariadenie), ak sa u pacienta zistí zdravotný stav (diagnóza) s určitým stupňom
dizability, ktorá bude dlhodobého nebo trvalého charakteru



.príslušné klasifikační kódy podľa klasifikácie MKF musia byť uvedené v
zdravotníckej dokumentácií pacienta a zároveň musia byť súčasťou
správy zo zdravotníckeho zariadenia u všetkých

prepúšťacej

pacientov, ktorí sú zdravotne

postihnutí.


ďalšie náležitosti a podrobnosti použitia klasifikácie MKF určujú metodické pokyny
pre jednotlivé agendy a práce, kde je tato klasifikácia požadovaná.

Maďarsko
V Maďarsku zavedenie posudzovania podľa ICF prezentoval

Program TAMOP,

zameraný na posudzovanie zostatkových funkcií, špeciálnych environmentálnych podmienok
a pomoci prostredníctvom individualizovaných pomôcok pre každodenný život. Realizátori
projektu využívali ICF ako inštrument pre individuálnu adaptáciu mobility a pre poskytovanie
pomôcok pre každodenný život, pre posilnenie samostatnosti zdravotne postihnutých osôb.
Pri využívaní meraní podľa ICF sa výraznou mierou uplatňovali fyzioterapeuti.
V rámci projektu dospeli k poznatku, že využívanie ICF je užitočné pri posudzovaní
všetkých foriem zdravotného postihnutia, nielen pre identifikovanie zdravotného stavu, pre
zdravotnú starostlivosť a potreby rehabilitácie, ale tiež pre identifikovanie vplyvov fyzického
a sociálneho prostredia na ich životné skúsenosti.

Taliansko
V Taliansku implementácia ICF sa skúšala v rehabilitácii – najmä teoretické
a praktické pozorovania. Dospeli k záverom, že ICF vo svojej úplnej forme je ťažko
aplikovateľná, až neaplikovateľná v klinickej rehabilitačnej praxi vzhľadom na jej zložitosť
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a rozsah. Na základe medzinárodného výskumu dospeli k poznaniu potreby pristúpiť
k hodnoteniu pomocou zjednodušených nástrojov, odvodených od ICF (ICF Core sets).
S týmto cieľom boli v Taliansku realizované kvalitatívne štúdie s implementáciou na ICF
založených setoch na malých vzorkách.


Ukázalo sa, že sú tu viaceré ťažkosti:

pri prekladoch ICF kategórií do národných jazykov sú problémy s ich zjednodušením
a zrozumiteľnosťou, najmä pre pacientov s nižším vzdelaním,



pri stanovení kvalifikátora, najmä pri komponentoch, ako sú „aktivity a participácia“ a
„environmentálne faktory“ pri interview hrá úlohu subjektivizmus evaluátorov z rôznych
profesií.
Z uvedeného dospeli k záveru, že pre získanie homogenných foriem hodnotenia sú

nevyhnutné ešte početné štúdie a hľadanie najlepších metód pre využívanie ICF v dennej
klinickej praxi.
Švajčiarsko
Používanie ICF na sledovanie funkčných schopností v neurológii, pri špecifickom
sledovaní u ochorenia Sclerosis multiplex (MS), viedlo k pozitívnym záverom, že systém je
vysoko efektívny ako pri liečbe, tak aj pri rehabilitácii. Umožňuje klasifikovať typické
spektrum problémov osôb s SM pri rôznych aktivitách v ich konkrétnom životnom prostredí.
Podobne ako v Taliansku pristúpili k hodnoteniu pomocou zjednodušených nástrojov,
odvodených od ICF (ICF Core sets). Boli upravené špeciálne ICF core sety pre vyšetrovanie
skupiny pacientov s ochorením SM, s cieľom vytvoriť štandardy použiteľné vo výskume
a v klinickej praxi.
Takýmto spôsobom môžu byť a boli upravené ICF core sety aj pre iné špecifické
chorobné stavy, napr. poškodenia chrbtice, vyžadujúce

multidisciplinárnu a špeciálnu

fyzioterapeutickú . starostlivosť. V tomto prípade cieľmi sú:


aplikovať na ICF založenú dokumentáciu v prípade starostlivosti o pacienta s poškodením
chrbtice



ilustrovať, ako je možné využívať na ICF založenú dokumentáciu ako nástroj počas
multidisciplinárneho manažovania starostlivosti o pacienta.
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Situácia na Slovensku
Napriek väčším, či menším úspechom pri presadzovaní zapracovania oprávnených
požiadaviek ľudí so zdravotným postihnutím do národnej legislatívy, ktoré sú porovnateľné s
úspechmi mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v iných post - komunistických
krajinách, sa pod pretrvávajúce problémy pri následnom uplatňovaní tejto legislatívy
podpisuje nielen všeobecne nedostatočné právne vedomie občanov, ale často aj neznalosť
alebo nesprávny výklad zákona samotnými pracovníkmi v exekutíve. V niektorých prípadoch
možno dokonca hovoriť o zlom výbere pracovníkov pre prácu s tak náročnou klientelou
(nedostatočná empátia, nedostatočné zaškoľovanie a preškoľovanie pracovníkov). V dôsledku
opakovanej novelizácie viacerých zákonov sa stretávame s právnou neistotou nielen u
bežných občanov, ale aj u úradníkov príslušných inštitúcií.

Objektívne a

komplexné posúdenie zdravotného stavu a jeho dôsledkov pre

každodenný život je prvoradé a dôležité nielen z pohľadu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.
Vykonáva sa za účelom určenia potrieb zabezpečenia príjmu pre osoby so zmeneným
zdravotným stavom, určenia oprávnených nárokov na zabezpečenie z toho vyplývajúcich
kompenzačných potrieb posudzovanej osoby a tiež na určenie jej možností ďalšieho
spoločenského, a podľa možnosti aj primeraného pracovného uplatnenia.
Problém sociálneho zabezpečenia od r. 1988 riešil predovšetkým zákon o sociálnom
zabezpečení č. 100/1988 Z.z. a príslušná vykonávacia vyhláška č. 149/1988 Zb.
Posudzovanie zdravotného stavu a jeho dôsledkov pre každodenný život sa vykonávalo za
účelom určenia potrieb osoby so zmeneným zdravotným stavom a z toho vyplývajúcich
oprávnení a nárokov posudzovanej osoby.
Sociálne zabezpečenie podľa zákona č. 100/1988 Zb. zahŕňalo:
a) dôchodkové zabezpečenie,
b) sociálnu starostlivosť,
c) nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich
osôb samostatne zárobkovo činných osôb,
d) zabezpečenie občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách alebo
civilnú službu a členov ich rodín štátnymi dávkami.
Od r. 1998 je oblasť posudkovej činnosti upravená viacerými právnymi predpismi,
ktoré boli opakovane novelizované. Súbežne platné zákony posudzujú zdravotný stav podľa
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viac či menej odlišných kritérií, pričom ide o posúdenie zdravotného stavu u jednej a tej istej
osoby. Posudkovú činnosť, u tej istej osoby na rôzne účely, vykonávajú viaceré posudkové
komisie a rozhodnutia sú často poznačené subjektivizmom členov komisií. Výkon posudkovej
činnosti vykonáva štátna správa, verejná správa aj samospráva, z čoho jasne vyplýva, že
posudková činnosť je roztrieštená,
Rozdiely v metodike posudzovania sú do značnej miery určené aj rozdielnymi
prílohami k rozličným zákonom. Ako súčasť zákonov, prílohy navyše nepružne reagujú na
vývoj poznatkov v medicíne. Z hľadiska rýchleho rozvoja medicíny, jej diagnostiky a
terapeutických možností, ako aj z hľadiska zaraďovania nových klinických jednotiek a ich
delení je potrebné vyňať predmetné prílohy zo zákona a upraviť ich vo forme vykonávacích
predpisov (vyhláška, výnos, metodický pokyn ...), čím sa stanú flexibilné a v súlade so
súčasnými poznatkami medicínskej vedy sa budú môcť promptne aktualizovať.
Za veľmi nepriaznivú považujeme aj skutočnosť, že posudkoví lekári nie vždy majú
potrebnú kvalifikáciu v posudkovom lekárstve a často vykonávajú posudkovú činnosť iba na
čiastočný pracovný úväzok. Nakoľko posudky sa vypracovávajú na rôznych miestach, vo
vzájomnej nezávislosti, dochádza k neefektívnemu systému posudzovania, posudky sú
vypracovávané izolovane, bez vzájomných súvislostí, pracovníci vykonávajúci posudkovú
činnosť, ako aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale aj žiadatelia strácajú čas a
finančné prostriedky, potrebné na samostatné posudzovanie, na opakované výpisy zo
zdravotnej dokumentácie lekárov a podobne.
Lekárska posudková činnosť pre účely sociálneho poistenia (nemocenské poistenie,
dôchodkové poistenie a úrazové poistenie) je upravená v zákone č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení. Zákon stanovuje spôsob určenia percentuálnej miery poklesu
schopnosti zárobkovej činnosti podľa diagnóz a stupňa trvalého zdravotného
postihnutia. . Občanovi sa priznáva invalidita, ak komisia uzná, že jeho percentuálna
miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa

prílohy č. 4 tohto zákona

dosahuje 40% a viac. Treba pripomenúť, že táto príloha je postavená na
medzinárodnej klasifikácii chorôb (ICIDH - medicínsky model) a prakticky
neposudzuje zostatkové schopnosti a možnosti aktivít pri poskytnutí adekvátnych
pomôcok a informačno-komunikačných technológií (IKT). Posudzovanie vykonáva
ústredie a príslušné pobočky Sociálnej poisťovne. Tento zákon predstavuje základný
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pilier dôchodkového systému na Slovensku. Za pozitívum považujeme, že umožňuje
zaradiť sa do pracovného procesu bez straty, alebo krátenia invalidného dôchodku aj
osobám so ZP, ktoré sú poberateľmi plného invalidného dôchodku.
Osobitným inštitútom, v súvislosti s posudzovaním zdravotného stav je posudzovanie
zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti a posudzovanie zdravotného
stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania, vykonávané podľa § 16 zákona
č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách, súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Špecifické postavenie v oblasti posudzovania zdravotného stavu má vydávanie lekárskeho
posudku podľa zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za
sťaženie spoločenského uplatnenia...
V oblasti služieb zamestnanosti je výkon lekárskej posudkovej činnosti upravený zákonom č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého osobou so zdravotným
postihnutím je občan, uznaný za invalidnú osobu podľa osobitného predpisu (podľa
zákona č. 461/2003 Z.z.). Kritériá, podľa ktorých sa posudzuje zdravotná
spôsobilosť uchádzačov o zamestnanie:
a) možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav vykonáva sa v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné
zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav,
b) možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce
a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav – vykonáva sa, ak sa
uchádzač o zamestnanie odmietol zúčastniť na programe aktívnych opatrení
na trhu práce z dôvodu, že sa nezohľadňuje jeho zdravotný stav,
c) opodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na
ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách
zamestnanosti.
Posudzovanie opodstatnenosti týchto zdravotných dôvodov vykonáva posudkový
lekár na základe posudku Sociálnej poisťovne alebo posudku útvaru sociálneho
zabezpečenia podľa osobitného predpisu, zhodnotenia výpisu zo zdravotnej
dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomného vyjadrenia poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave. Tieto doklady predkladá uchádzač o
zamestnanie a samostatne zárobkovo činná osoba.
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V tejto súvislosti je potrebné tiež uviesť, že pri transformácii posudkových činnosti sa
výkon LPČ v oblasti služieb zamestnanosti netýka iba občanov, ktorí sú zdravotne
postihnutí, t.j. majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, resp. sú osobami s ťažkým
zdravotným postihnutím, ale týka sa všetkých občanov – uchádzačov o zamestnanie,
ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej len „úrad“), ktorí uvádzajú, že nemajú zdravotnú spôsobilosť a túto ich
spôsobilosť je potrebné v rámci LPČ medicínsky posúdiť.
Pre potreby poskytovania štátnych sociálnych dávok vykonávajú lekársku posudkovú činnosť
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré posudzujú dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav dieťaťa na účely poskytovania prídavku na dieťa podľa § 6 zákona č.
600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení, v znení nariadenia vlády č. 485/2004 Z.z. o úprave sumy
prídavku na dieťa a rodičovského príspevku podľa zákona č. 280/2002 Z.z.
o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Posudzovanie miery funkčnej poruchy pre účely peňažných príspevkov na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia upravuje zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Posudzovanie vykonávajú odbory sociálnych vecí
a rodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odkázanosť na potrebu

kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia sa určuje na základe miery funkčnej
poruchy a stupňa zdravotného postihnutia, ktoré uvádza príloha č. 3 tohto zákona..
Toto sa deje bez účasti klienta, len na základe predložených dokladov. Občan je
uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a môže mu byť priznaný
príspevok na kompenzáciu iba v prípade, že jeho pokles miery funkčnej schopnosti
je 50% a viac. Pri viacnásobnom zdravotnom postihnutí je braná do úvahy iba
porucha, ktorá spôsobuje najväčší % pokles funkčnej schopnosti a možno ju zviť
maximálne o 10%. Príloha .3 je

tiež odvodená od medzinárodnej klasifikácie

chorôb (ICIDH - medicínsky model) a nie od Medzinárodnej klasifikácie funkčnej
schopnosti, dizability a zdravia - MKF, ktorú odporúča SZO už od r. 2001. Pri
súčasnom posudzovaní sa prakticky neposudzujú zostatkové schopnosti a možnosti
aktivít pri poskytnutí adekvátnych pomôcok, informačno - komunikačných
technológií (IKT) a pri primeranej úprave životného prostredia (vrátane pracovných
podmienok). Okrem toho považujeme za neprijateľné, že v zákone sa vyskytujú aj
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ustanovenia, diskriminujúce žiadateľa napr. na základe dosiahnutia určitého veku,
resp. na základe celoročného pobytu v zariadení sociálnych služieb.
Posudzovanie na účely poskytovania sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách. Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní
sociálnych služieb, ich financovaní a tiež upravuje dohľad nad poskytovaním
sociálnych služieb. Spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na sociálne
služby uvádza príloha č. 3 zákona, podľa ktorej sa na základe dosiahnutých bodov,
určuje jednak stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
(stupnica I. – VI.), ako aj rozsah potrebnej starostlivosti (počet hod./mesiac). Ak
posudzovaná osoba pri jednotlivých činnostiach, rozdelených do 12-tich skupín,
dosiahne takmer plný počet bodov (l05 – 120), jej stupeň odkázanosti je I. a
nepovažuje sa za osobu odkázanú na pomoc inej osoby. Ak dosiahne iba 0 – 24
bodov, jej stupeň odkázanosti je VI. a priemerný rozsah odkázanosti je viac ako 300
hod./mes. Posudzovanie vykonávajú vyššie územné celky a/alebo obce.

NR SR v marci 2010 ratifikovala významný dokument OSN: Dohovor o právach osôb
so zdravotným postihnutím, schválený Valným zhromaždením OSN ešte v roku 2006. Podľa
tohto Dohovoru zmluvné strany

sú

povinné zdravotne postihnutým spoluobčanom

sprístupňovať služby, vzdelanie, či zamestnanie, vrátane dostupnosti potrebných technológií
na kompenzovanie dôsledkov zdravotného postihnutia. Základom pre účelné poskytovanie
potrebných technológií a služieb je však objektívne, komplexné posúdenie stavu zdravia
a funkčnej schopnosti, čo zatiaľ platná legislatíva nezabezpečuje Okrem toho peňažné
príspevky nie sú právne nárokovateľné, zákon ich poskytuje fakultatívne, na základe písomnej
žiadosti, po posúdení, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Za nedostatok
považujeme aj skutočnosť, že pri poskytnutí príspevku na kúpu kompenzačnej pomôcky je
nutná finančná spoluúčasť žiadateľa vo výške 5 – 10 % aj v prípade, že žiadate sa nachádza
v stave hmotnej núdzi.
WHO:

Medzinárodná

klasifikácia funkčnej schopnosti, dizability a zdravia (MKF, resp. ICF)

charakterizuje

Bio-psycho-sociálny

model,

odporúčaný

dokumentom

zdravotné postihnutie trojdimenzionálne:
 na rovine “poruchy“ - zmena telesnej funkcie, resp. telesnej štruktúry
človeka následkom závažného, dlhotrvajúceho ochorenia, úrazu, vrodenej
poruchy,
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 na rovine „dizability“ - následok zmien štruktúry, resp. funkčného stavu
človeka vo vzťahu k vykonávaniu určitých aktivít, ktoré sú nepriaznivo
zmenené v porovnaní s osobou rovnakého veku, pohlavia, vzdelania
a v rovnakom kultúrno-spoločenskom prostredí,
 na rovine „handicapu“ - trvalý stav, spoločenská situácia, ktorá nedovoľuje
alebo trvalo obmedzuje vykonávanie určitých činností v danom prostredí a
tým limituje účasť – participáciu takto postihnutého človeka na
spoločenskom živote (bariérové prostredie, nedosiahnuteľnosť potrebných
kompenzačných pomôcok, odmietanie odlišnosti spoločnosťou).
Dokument zdôrazňuje, že pre dosiahnutie integrácie, resp. inklúzie osôb so
zdravotným postihnutím do všetkých sfér spoločenského života, je potrebné predovšetkým
objektívne komplexné zhodnotenie na základe „bio-psycho-sociálneho" prístupu, t.j.
komplexný pohľad na rozličné perspektívy pocitu zdravia, resp. zdravotného postihnutia z
biologického, psychologického, aj sociálneho

hľadiska,

z pohľadu jednotlivca a tiež

z pohľadu jeho možností uplatňovať si ľudské práva, začleniť sa do spoločenského, ale aj do
pracovného života v primerane prispôsobených podmienkach. Považuje za nevyhnutné, aby
pri celkovom hodnotení boli brané do úvahy aj environmentálne faktory, bariéry a možnosti
kompenzácií rôznych obmedzení, vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia, ktorých
prítomnosť alebo neprítomnosť môžu negatívne, alebo pozitívne ovplyvňovať každodenný
život, spoločenské a pracovné aktivity osôb so zdravotným postihnutím. Komplexné
zhodnotenie zdravotného stavu, ale aj možných aktivít a aktuálnych prekážok, podľa
stanovených kritérií, má veľký význam z pohľadu vhodných kompenzácií zdravotného
postihnutia, rehabilitácie, prípravy na povolanie a možnosť pracovného uplatneni.
Z hľadiska rôznorodosti potrieb osôb so zdravotným postihnutím, je potrebné veľmi
dôsledne sledovať a napĺňať nielen požiadavky osôb s telesným postihnutím s obmedzeniami
v mobilite a sebaobsluhe, ale nezabúdať ani na menej frekventované skupiny, ako sú osoby so
zmyslovým postihnutím - nevidiaci ľudia, osoby so sluchovým postihnutím (problémy
v orientácii a v komunikácii) a tiež je nutné pamätať na mentálne retardované osoby, resp.
ľudí s intelektuálnymi problémami. Nedôslednosť pri akceptácii požiadaviek a všeobecných
potrieb osôb so zrakovým alebo sluchovým postihnutím možno demonštrovať na
jednoduchom príklade - vo väčšine kultúrnych zariadení, prednáškových a kultúrnych sál, sa
nepovažuje za samozrejmé zavedenie indukčnej slučky v záujme uľahčenia informovanosti a
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kontaktu s nedoslýchavými osobami. Je to prvok, o ktorom sa vie veľmi málo a určite prináša
veľa pozitívneho pre širší okruh verejnosti, pretože spravidla v staršom veku už
nedoslýchavosťou trpí väčšina ľudí. Rôzne zvukové a svetelné signalizácie, dobre
zrozumiteľné aj pre osoby so zmyslovým postihnutím, by mali byť samozrejmou súčasťou
všetkých verejných služieb.

Príklady zo skúsenosti samotných osôb so zdravotným postihnutím
Celoslovenská strešná organizácia - Asociácia organizácií zdravotne postihnutých
občanov SR, ktorá už mnoho rokov poskytuje svojim členským organizáciám, ale aj
individuálnym osobám poradenstvo prezentovala, že v mnohých prípadoch majú ZPO pocit
diskriminácie pri riešení ich žiadostí o kompenzáciu. Poukazujú aj na skutočnosť, že
posudková činnosť nie je z procesného hľadiska nezávislá, pretože posudkový lekár je
zamestnancom alebo zmluvným partnerom inštitúcie, pre ktorú vykonáva posudok. Pre
posudzovaného tak vznikajú často veľmi stresové situácie, pri ktorých sa nevie brániť. Sú
signály aj od členských organizácií o tom, že posudkový lekár mnohokrát nemá dostatok
skúseností na posúdenie závažnosti niektorých zriedkavejších ochorení.
Príklad 1. – pacienti s Marfanovým syndrómom. Je to, ako už sám názov hovorí,
syndróm, kde genetické oslabenie spojivového tkaniva zasahuje celý organizmus, všetky
orgány, ktoré sú oslabené a nedostatočne funkčné. Zriedkavý výskyt tohto ochorenia
spôsobuje, že lekári sú nedostatočne informovaní a nemajú praktické skúsenosti s ochorením.
Už diagnostikovanie býva u pacienta s týmto syndrómom veľkým problémom, navyše, táto
diagnóza nie je uvedená v tabuľkách na posúdenie miery funkčnej poruchy v percentách, ani
pri priznaní invalidity. Pacient teda nie je posudzovaný komplexne, posudzuje sa len jeden
príznak tohto syndrómu. Stáva sa, že mladý pacient s kardiovaskulárnymi problémami je vo
vážnom stave, pretože ani lekár prvého kontaktu ho nepošle na špeciálne vyšetrenie srdca,
pretože pri nízkom veku pacienta nepredpokladá takýto závažný problém. Väčšina členov
Asociácie Marfanovho syndrómu má ťažkosti a problémy s posudkovými lekármi pri žiadosti
o preukaz ŤZP a pri zaradení do invalidného dôchodku, pretože lekár posudzuje len jednu,
hlavnú diagnózu. Pacienti sa obracajú práve na AOZPO SR a hlavne na ich pacientsku
organizáciu a treba povedať, že pri poskytovaní poradenstva či pri odvolávaní sa už zväčša
dosiahlo úspešné rozhodnutie.
Príklad 2.- pacienti s Downovým syndrómom. Máme signály, že rodičia, ktorých deti
majú túto diagnózu, nadobudli dojem, že posudkoví lekári ako by si neuvedomovali, že
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diagnóza Downov syndróm sa nemení, človek sa s ňou narodí a žije až do smrti. Naši
členovia často hovoria, že oni musia vysvetľovať lekárom, že človek sa z Downovho
syndrómu nevylieči liekmi, naopak, postupom času pribudnú ďalšie diagnózy, ktoré stav
pacienta zhoršia a skomplikujú.
Príklad 3. - duševné poruchy. Často sa stáva, že pri predvolaní pred posudkovú
komisiu prežívajú pacienti obavy a stres. Stalo sa, že lekár sa pýtal klientky na otázky, na
ktoré nevedela odpovedať alebo na ktoré nechcela dať odpoveď, pretože sa jej zdali veľmi
nepríjemné a zachádzali až do intímnych detailov. Keď však prišla na posudzovanie druhý
krát a bol tam iný lekár, ktorý sa jej síce pýtal na to isté, ale zvolil iný spôsob, nemala s tým
problém, prebiehalo to dobre. Aj tu platí, že lekári niekedy nerozumejú diagnóze, napr. kožný
lekár ako posudkový lekár posudzoval klientku s psychickým ochorením. Zaujímali ho len
príslušné tabuľky.
Mnoho ZPO je

presvedčených, že posudzovanie je povrchné, necitlivé, lekárovi

odovzdajú papiere, dostanú dve – tri otázky, ktoré nemôžu vystihnúť situáciu posudzovaného
a celé to trvá len niekoľko minút. Rovnako prevláda presvedčenie, že sú veľké rozdiely
v kvalite posudzovania podľa oblastí – laicky povedané, čím viac na východ, tým sú častejšie
signály nespokojnosti. Ale ani v Bratislave to nie je ideálne:
Príklad 4. Klientke na elektrickom vozíku, s trvalým poškodením miechy, kde
čiastočne funguje iba jedna ruka, dáva posudkový lekár pravidelne tie isté otázky – Ešte
nechodíte? Kedy budete? A čo plienky?
Záverom treba povedať, že sú aj pozitívne skúsenosti, napr. zamestnanci jednej
chránenej dielne hovoria, že všetci mali možnosť sa s posudkovým lekárom porozprávať
a vyjadriť svoj názor, pričom poukazovali na citlivý prístup lekára a ich záujem o riešenie
situácie.
Týmito príkladmi sme chceli ilustrovať, čím všetkým prechádzajú dnes ľudia so zdravotným
postihnutím pri vybavovaní si napr. invalidného dôchodku. A ako všade, aj tu však platí –
vždy to záleží na konkrétnom človeku a jeho kvalitách.
Odporúčania pre skvalitnenie posudkovej činnosti
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, bude potrebné v rámci legislatívnych úprav v SR
mať na pamäti nasledujúce požiadavky:


presnejšie zadefinovať podmienky pre poskytovanie príspevkov a tým obmedziť
voluntarizmus posudkových komisií.
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zo zákona vylúčiť diskriminujúce obmedzenia poskytnutia príspevkov na základe
dosiahnutia určitého veku (65 rokov), resp. na základe celoročného pobytu
v Domovoch sociálnych služieb (DSS).



príspevok za opatrovanie upraviť ako cenu práce a u opatrovateľov - dôchodcov
neredukovať jeho výšku na základe výšky príjmu dôchodcu



umožniť slobodnú voľbu pobytového zariadenia aj v rámci neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb, pri zachovaní rovnakých podmienok platby
ako u verejných poskytovateľov sociálnych služieb

Za účelom implementácie Dohovoru a tým aj predchádzania možného negatívneho
dopadu chudoby na osoby so zdravotným postihnutím a na ich rodiny, by preto bolo potrebné
upraviť legislatívu najmä vo vzťahu k možnostiam kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia konkrétnej osobe. Každodenné skúsenosti ukazujú, že by
bolo potrebné:


zmeniť dikciu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

ťažkého

zdravotného postihnutia tak, aby mal zákon väčšiu právnu silu (nie „môže dostať“
peňažný príspevok, ale pri splnení právnych podmienok „dostane“),


zmeniť systém posudzovania ťažkého zdravotného postihnutia tak, aby

rešpektoval individuálne potreby každej osoby so zdravotným postihnutím a to na
základe komplexného „bio-psycho-socio-enviromentálneho“ posúdenia, ako to
odporúča WHO vo svojom dokumente z r. 2001: Medzinárodná klasifikácia
funkčných schopností, dizability a zdravia,


zmeniť ustanovenia zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

ťažkého

zdravotného postihnutia tak, aby nelimitovali poskytnutie príspevkov

príjmom vyšším ako je 3-násobok životného minima (tento limit je v súčasnosti
hlboko pod priemerným príjmom zdravých občanov, čo znamená, že ak sa osoba so
zdravotným postihnutím vhodne zamestná, stráca možnosť získať príspevky na
kompenzáciu, najmä opakované príspevky na zvýšené životné náklady, bude si všetky
zvýšené náklady uhrádzať zo svojho príjmu, čím jej príjem bude v podstate
neporovnateľne nižší ako príjem rovnako zamestnanej zdravej osoby),


poskytovať príspevok na nevyhnutné kompenzačné pomôcky a debarierizáciu

osobám v hmotnej núdzi bez požiadavky na spolufinancovanie, t.j. v plnej výške a v
individuálne potrebnej kvalite,
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zreálniť cenu práce osobného asistenta pre pomoc osobe so zdravotným

postihnutím v porovnaní s priemernou mzdou, čím by sa takáto služba stala
príťažlivou aj pre občanov v produktívnom veku


pri tvorbe a novelizácii právnych noriem užšie spolupracovať s občianskymi

združeniami, ktoré združujú osoby so zdravotným postihnutím a viesť s nimi dialóg
v záujme skvalitnenia životného prostredia a podmienok života osôb so zdravotným
postihnutím vo všetkých oblastiach.

ZÁVER
Riešenie problémov, súvisiacich s kvalitou života osôb so zdravotným postihnutím
nemôže stáť iba na princípoch solidarity i keď táto je určite veľmi významná a zo strany
spoločnosti nevyhnutná. Vytvorením podmienok pre získanie čo najvyššieho vzdelania
a poskytnutím potrebných kompenzácií sa výrazne posilňuje princíp subsidiarity, t.j.
schopnosť jednotlivca prevziať zodpovednosť za seba i za svoju rodinu. Iba spojením oboch
princípov, solidarity, aj subsidiarity je možné dosiahnuť spoločné dobro, t.j. plnohodnotný
a prirodzene dôstojný život každého jedinca.
Určite možno považovať za úspech, že sa na Slovensku, vďaka sponzorom a
slovenskej kancelárii Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), podarilo už v r. 2003
zabezpečiť preklad a slovenské vydanie dokumentu WHO „Medzinárodná klasifikácia
funkčnej schopnosti, dizability a zdravia – MKF“

(International Classification of

Functioning, Disability and Health - ICF). V súčasnosti sa usilujeme o jej implementáciu do
pripravovanej novej legislatívy. Súčasná legislatíva pri hodnotení miery funkčnej poruchy
napr. berie do úvahy iba to postihnutie, ktoré je najzávažnejšie. Pri viacnásobnom zdravotnom
postihnutí potom nie je možná pomoc a kompenzácia všetkých sociálnych dôsledkov, čo
prináša so sebou pocity krivdy u ľudí, ktorých sa to týka.

Posudzovanie zdravotného stavu z bio-psycho-sociálneho, aj enviromentálneho
aspektu podľa MKF nie je ešte na Slovensku zavedené ani do legislatívy, ani do praxe, i keď
jeho slovenská verzia je k dispozícii už od r. 2003.
Po ratifikácii „Dohovoru OSN“ v NR SR sa ukazuje, že pre objektívnejšie a
jednotnejšie posudzovanie stavu zdravia a potreby kompenzácie sociálnych dopadov
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zdravotného postihnutia u osôb so zdravotným postihnutím bude veľmi dôležité zapracovať
tento dokument do sociálnej a zdravotnej legislatívy. V súčasnosti už MPSVaR SR pripravuje
transformáciu a zjednotenie posudkových činností s využitím práve komplexného bio-psychosociálneho prístupu podľa odporúčaní WHO. Použitie klasifikácie podľa MKF by malo byť
zapracované v rámci prílohy k príslušnej legislatíve, najmä pri skúmaní zdravotnej
spôsobilosti a primeranosti ponúkaného pracovného miesta a pri určovaní miery
poklesu schopnosti zárobkovej činnosti (zákon o sociálnom poistení), v rámci posudzovania
miery funkčnej poruchy a potreby kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia (zákon o peňažných príspevkoch) a samozrejme pri rozhodovaní o primeranosti
ponúkaného pracovného miesta (zákon o službách zamestnanosti).
Pre praktické používanie navrhovaného systému posudzovania a alfanumerického
vyjadrenia aktuálneho zdravotného stavu je však nevyhnutné zaškoliť príslušných
pracovníkov posudzovacích komisií, ale tiež poskytnúť kvalifikovanú informáciu o systéme aj
osobám, ktorých sa to bezprostredne týka, teda osobám so zdravotným postihnutím.
Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť úzkej spolupráce s odbornou zdravotníckou a sociálnou
sférou, ale aj so špecifickými občianskymi združeniami osôb so zdravotným postihnutím pri
tvorbe novej legislatívy.

Na Slovensku v období transfromácie verejnej správy a presunu kompetencií najmä v
oblasti školstva, zdravotnej starostlivosti a sociálnej sféry na regióny a miestne samosprávy sa
očakáva zvýšená aktivita aj v spolupráci samospráv a mimovládnych organizácií pri
vypracovávaní spoločných projektov, zameraných predovšetkým na diagnostiku aktuálneho
stavu a na hľadanie vhodných prístupov pri ozdravovaní prostredia ako prevenciu sociálnej a
hmotnej núdze, teda chudoby. Špecificky, vo vzťahu k zdravotnému postihnutiu, možno
jednoznačne povedať, že ak sa vhodne kompenzujú zdravotné a sociálne dôsledky
zdravotného postihnutia, toto samo o sebe nemusí viesť k chudobe. Zanedbanie spoločenskej
solidarity má za následok, že zdravotný stav sa zhoršuje, sociálna núdza a chudoba sa
prehĺbuje a ak sa pridá nezamestnanosť, zlá živoospráva, prípadne závislosť od alkoholu
alebo iná nepriaznivá sociálna skutočnosť, jedinec aj jeho rodina upadajú do biedy a stanú sa
plne závislými len na sociálnych dávkach..
Výsledky medzinárodného projektu „Best Practice and Innovation – BPI“ by mali
napomôcť pri získaní informácií o posudzovacích systémoch aj zo zahraničných zdrojov,
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podporiť potrebné zmeny v lekárskej a sociálnej posudzovacej činnosti na Slovensku a tiež
vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvality a kvantity národných kapacít pri vypracovávaní
situačných analýz v zdravotníctve, aj v sociálnej oblasti, vrátane zberu dát, používania
štandardov, analýz a výmeny zdravotných informácií medzi členskými štátmi EU.
V budúcnosti očakávame lepšiu spoluprácu medzi rezortmi MZ SR a MPSVaR SR,
aktívnejší prístup k tvorbe niektorých nových zákonov, napr.:
*

zákona o dlhodobej starostlivosti,

s čím úzko súvisí aj uplatňovanie nového

posudzovacieho systému na báze dokumentu WHO – „Medzinárodná klasifikácia funkčnej
schopnosti, dizability a zdravia – ICF“. V súvislosti s tým bude nutné zabezpečiť primeranú
úpravu študijných programov v rámci pregraduálneho, aj postgraduálneho vzdelávania
zdravotníckych, aj nemedicínskych spolupracujúcich profesionálov.
* zákona o lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, ktorý by v súčasnosti
roztrieštené posudkové činnosti spojil do jednej a takto vytvorené právne prostredie by
zjednodušílo posudzovanie aj pre občana, aj pre verejnú správu. Výstupy posudzovania by
boli adresnejšie, zdravotné a sociálne služby by boli lepšie prepojené. Zákon zároveň by
stanovil nové kritériá posudzovania na základe dokumentu WHO: Medzinárodná klasifikácia
funkčnej poruchy, dizability a zdravia – ICF, ktorý je v slovenskej verzii dostupný už od r.
2003. Ako sme už uviedli, novým prístupom k lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti by sa
zvýšila efektívnosť systému posudzovania, šetrili by sa finančné prostriedky z verejných
zdrojov, výstupy posudzovania by boli exaktnejšie, príspevky adresnejšie a prepojenie
zdravotných

a

sociálnych

služieb

kompletnejšie.

Pre

zjednodušenie

a zjednotenie

posudzovacej činnosti by tiež bolo vhodné v rámci e-healthu vytvoriť aj elektronickú verziu
alfanumerického hodnotenia podľa ICF.
Primeraná kompenzácia a možnosť inklúzie aj osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
do zdravej populácie, vrátane možnosti pracovného uplatnenia a zlepšenia ekonomickej
situácie rodiny napriek zdravotnému znevýhodneniu, priblíži aj Slovensko k vyspelým
krajinám Európy, kde sú tieto formy pomoci už takmer samozrejmosťou.

Bratislava, 2012
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