Príloha č. 1 Zoznam najdôležitejších národných programov v oblasti zdravotníctva





















Národný program podpory zdravia – jeho hlavným cieľom je iniciovanie partnerstiev
jednotlivých zložiek spoločnosti k zabezpečovaniu podpory a rozvoja verejného zdravia tak, aby
sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev - jeho hlavným cieľom je vytvorenie
celospoločensky efektívneho systému opatrení zameraného na zníženie incidencie a prevalencie
najzávažnejších srdcovocievnych rizikových faktorov, ako aj na redukciu morbidity a mortality
ischemickej choroby srdca, chronického srdcového zlyhávania a náhlej kardiálnej smrti.
Národný program duševného zdravia – jeho cieľom je postupné zlepšovanie duševného
zdravia na princípe systémového prístupu ku starostlivosti o duševné zdravie.
Národný program prevencie obezity - jeho hlavným cieľom je zníženie incidencie a prevalencie
nadhmotnosti a obezity v populácii a eliminácia epidemického výskytu nadhmotnosti a obezity.
Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike – jeho hlavným
cieľom je zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o zdravie a rozvoj detí a dorastu v súlade
s najnovšími poznatkami a odporúčaniami Európskej stratégie v podmienkach SR a Svetovej
zdravotníckej organizácie.
Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia – jeho cieľom je zlepšiť
kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia s osobitným
zreteľom na rizikové skupiny obyvateľstva, monitoring a kontrolu sexuálne prenosných infekcií
(SPI) vrátane HIV/AIDS a prevenciu onkologických ochorení.
Národný program sústavného vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej
pomoci – jeho cieľom je vytvoriť na báze všeobecne akceptovaných medicínskych poznatkov
systém vzdelávania pre poskytovanie efektívnej prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej
starostlivosti laickou verejnosťou aj zdravotníckymi pracovníkmi.
Národný transplantačný program - jeho cieľom je zvýšiť efektivitu, počet orgánových
transplantácií v transplantačných centrách na Slovensku, rozšíriť spektrum transplantácií,
pripraviť a realizovať dôslednú implementáciu smerníc EÚ o odberoch, spracovaní, konzervovaní
a distribúcii orgánov, tkanív a buniek do príslušných legislatívnych predpisov a postupne odbúrať
potrebu vykonávania transplantácií solídnych orgánov slovenským občanom v zahraničí.
Národný program boja proti drogám - hlavným cieľom je skvalitniť podmienky pre realizáciu
kvalitného systému prevencie, liečby, resocializácie a represie v kontexte prijatých
medzinárodných dokumentov a skúseností s dôrazom na deti a mládež.
Národný program sústavného vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej
pomoci – jeho cieľom je vytvoriť na báze všeobecne akceptovaných medicínskych poznatkov
systém vzdelávania pre poskytovanie efektívnej prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej
starostlivosti laickou verejnosťou aj zdravotníckymi pracovníkmi.
Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vychádza zo Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so
zdravotným postihnutím v nadväznosti na Rezolúciu OSN č. 2000/51 a z predpokladu, že vo
všetkých oblastiach života má byť spoločnosť budovaná tak, aby všetky jej kvality, t. j. všetky
oblasti života boli dostupné všetkým občanom bez rozdielu, alebo jednoduchým a primeraným
spôsobom boli sprístupnené a prispôsobené aj potrebám osôb so zdravotným postihnutím.
Národný program ochrany starších ľudí – jeho hlavným cieľom v oblasti zdravia je poskytnutie
primeranej pomoci a ochrany pri realizácii individuálneho potenciálu starších ľudí, ktorým sa má
zabezpečiť ich prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám v oblasti zdravia.
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