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Klauzula o výhrade k zdrojom a informáciám
Táto správa bola spracovaná v súlade s Usmernením riaditeľa migračného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), ktorým sa upravuje postup pri spracovaní
informácií o krajine pôvodu žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej
ochrany na území Slovenskej republiky a vzájomná spolupráca medzi odbormi, 2018.
V správe boli použité starostlivo vybrané zdroje v súčasnosti dostupné odboru
dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce (ODZS). Informácie o každom použitom zdroji sú
v správe uvedené formou odkazu v poznámke pod čiarou. Informácie o krajine pôvodu
obsiahnuté v tejto správe boli preskúmané, vyhodnotené a analyzované s maximálnou
starostlivosťou v rámci obmedzeného časového rámca. Informácie o krajine pôvodu
pochádzajú zo zdrojov v jazykoch, v ktorých ich je možné vyhľadať, zohľadňujúc jazykové
znalosti zamestnancov ODZS. Informácie o krajine pôvodu v správe však nemožno považovať
za vyčerpávajúce ani definitívne pre posúdenie konkrétnej žiadosti o udelenie azylu alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany. Ak konkrétna udalosť, osoba alebo organizácia nie je
uvedená v správe, neznamená to, že sa udalosť neuskutočnila alebo že osoba alebo
organizácia neexistuje.
Termín "utečenec", "riziko" a podobná terminológia sa používajú ako generická terminológia
a nie v právnom zmysle, ako sa uplatňuje v acquis EÚ o azyle, Dohovore o utečencoch z roku
1951 a Protokole z roku 1967 o právnom postavení utečencov.
Informácie uvedené v správe neodrážajú názor migračného úradu MV SR, ani akékoľvek
politické stanovisko.
Klauzula o výhrade k použitiu správy
Táto správa je určená len na vymedzené účely v rámci vecnej pôsobnosti zadávateľa.
Zdroje informácií o krajine pôvodu použité v tejto správe môžu byť citované, nie však správa
samotná.
Správu (vrátane prekladu do slovenského jazyka) nemožno bez predchádzajúceho súhlasu
migračného úradu MV SR šíriť alebo rozmnožovať (čiastočne ani úplne).
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UKRAJINA :
Úroveň zdravotnej starostlivosti na Krymskom polostrove
Ukrajinská mimovládna organizácia OstroV v novembri 2016 uviedla článok, v ktorom sa
uvádza, že obyvatelia Krymu často cestujú za zdravotnou starostlivosťou na hlavné územie
Ukrajiny, ale aj do Ruska.
‘Obyvatelia polostrova cestovali na Ukrajinu kvôli liekom, domácim spotrebičom,
oblečeniu, jedlu a dokonca aj stavebnému materiálu. ...
Situácia s liekmi je na Kryme taká, že lieky, ktoré sa nedajú kúpiť na Kryme, môžu
byť nakúpené "cez hranice" z Ukrajiny. Niektorí lekári neboli schopní nájsť
plnohodnotnú náhradu za ukrajinské liečivá z Ruska. Preto aj naďalej predpisujú
pacientom lieky, ktoré si nemôžu legálne zaobstarať na Kryme.
Niektorí lekári povedali organizácii OstroV, že je možné získať ukrajinské aj
zahraničné lieky (ktoré môžu byť v Rusku zakázané), dôležité je iba poznať osoby,
ktoré s nimi obchodujú.
Existuje tendencia pacientov cestovať za liečbou na hlavné územie Ukrajiny, alebo aj
do Ruska. Predpokladá sa, že to je lacnejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie.’1
Krymská skupina pre ľudské práva udáva, že situácia v zdravotníctve na Kryme sa
v posledných dvoch rokoch výrazne zhoršila :
‘Situácia v oblasti zdravotnej starostlivosti sa na Kryme v posledných dvoch rokoch
výrazne zhoršila. K takémuto záveru dospeli pozorovatelia Krymskej skupiny pre
ľudské práva (CHRG), ktorá sledovala vývoj stavu zdravotníctva na Kryme.
V posledných rokoch sa zvýšil počet sťažností na zdravotnú starostlivosť v krymských
nemocniciach a klinikách. Obyvatelia Krymu sa sťažujú na nedostatok lekárov a
ošetrovateľov, aroganciu, byrokraciu a korupciu, rovnako ako na preplnené čakárne. ...
Niekedy ľudia musia čakať až 2 týždne, kým sa dostanú k všeobecnému lekárovi aj na
bežné vyšetrenia. Niekedy však musia čakať mesiac alebo dlhšie, ak sa potrebujú
nechať vyšetriť u lekára - špecialistu. ...
Obyvatelia Krymu sa tiež sťažujú na služby v mestských nemocniciach a
zdravotníckych pracovníkov obviňujú z nedbanlivosti a hrubého prístupu k ľuďom. ...
Podľa pracovníkov zdravotníckych zariadení, s ktorými CHRG robila rozhovor, lekári
odchádzajú z lekárskych inštitúcií v dôsledku zavedenia nového systému odmeňovania
zdravotníckeho personálu na Kryme. ...u
Byrokratické postupy zaberajú veľa času významnej časti lekárov. ...
Ďalšie predĺženia čakaní na vyšetrenia na poliklinikách sú tiež vytvárané z dôvodu
takzvaného neplateného lekárskeho vyšetrenia. Starší ľudia masívne chodia na tieto
lekárske prehliadky, čo tiež vedie k dlhým radom na klinikách. Navyše na Krym
v poslednom čase prišlo veľa ruských občanov z rôznych regiónov Ruska. ...
Poplatok za objednanie si vyšetrenia u špecialistu na súkromných klinikách je od 500
do 2000 rubľov. Chirurgický zákrok odstránenia žlčníka na súkromnej klinike
"Genesis" stojí asi 100 000 rubľov. ...
Ďalším problémom na Kryme je rýchla ambulantná pomoc. Boli sťažnosti na prax, že
v prípade, ak sanitku volajú ľudia starší ako 70 rokov, je táto podľa nariadenia
1

OstroV – Mimovládne výskumné centrum sociálnych perspektív na Donbase Žiť v dvoch domovoch : Prečo Krymčania
cestujú viac a viac na Ukrajinu a do Ruska. 7. 11. 2016. http://www.ostro.info/articles/74/# navštívené 12. 1. 2017.
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manažmentu vysielaná k pacientovi iba v naliehavých prípadoch. V prípade vysokého
krvného tlaku a bolestí srdca sanitka nemôže byť k takémuto pacientovi vyslaná.
Operátor zaznamená údaje pacienta a hlási ju na miestnej klinike, a potom je k
takémuto pacientovi vyslaný paramedik. Vzhľadom na veľký počet takýchto
telefonátov sa paramedikom nie vždy podarí navštíviť všetkých pacientov. ...
Kvalita ruských liekov je podľa krymských lekárov zlá a existuje veľa falzifikátov.
Samotní lekári žiadajú príbuzných a priateľov, aby im priniesli lieky z hlavného
územia Ukrajiny. ...
Krymské ministerstvo zdravotníctva na konci roka 2015 uviedlo, že nedostatok
zdravotníckeho personálu v Kryme je asi 30-percentný. Uviedol to Anton Shaklunov,
krymský námestník ministra zdravotníctva počas tlačovej konferencie v Simferopole.
Podľa Antona Shaklunova nie je dostatok lekárov pre dospelých aj pediatrov,
pohotovostného personálu a laborantov. ...
V súčasnej dobe krymská vláda zaznamenáva zvýšenie miery úmrtnosti populácie na
polostrove.‘2
Svetová zdravotnícka organizácia dňa 1. augusta 2016 uverejnila správu o zdravotnej situácií
na východe Ukrajiny:
‚Zdravotné problémy obyvateľov - Denné zranenia a traumy z vojny, vrátane
civilistov, a nedostatok základnej zdravotnej starostlivosti v blízkosti bojovej zóny,
nedostatok psychosociálnej podpory mimo psychiatrických zariadeniach. Okrem toho
zlá organizácia chronických a neprenosných pacientov.
Vládou kontrolované územia: Problémový prístup vnútorne vysídlených osôb k
základnej zdravotnej starostlivosti a problémy s procesom postúpenia prípadu do
vyšších zdravotných zariadení. Nedostatok očkovacích vakcín, okrem kampane na
detskú obrnu v r. 2016 a nedostatočné sledovania ochorení.
Protivládne kontrolované územia: nespoľahlivé a nedostatočné zásobovanie vakcín
proti tuberkulóze a lieky na HIV, liečby rakoviny a ďalších špecializovaných liekov,
inzulínu, laboratórnych látok, okrem iných. Nedostatok chirurgických nástrojov a
anestetík.‘3
Talianska obchodná komora pre Ukrajinu hodnotí úroveň zdravotnej starostlivosti v Ukrajine
nasledovne :
‚Zdravotnej starostlivosti na Ukrajine dominujú štátne inštitúcie. ... Avšak štátna
zdravotná starostlivosť je pacientmi, zdravotníckymi pracovníkmi a aj vládou
všeobecne považovaná za neuspokojivú, pretože neposkytuje ani dostatočnú
prevenciu, ani uspokojivú liečbu chorôb, je neprívetívá k pacientom - zákazníkom,
vytvára neprijateľné pracovné prostredie pre lekárov a ošetrovateľský personál a je
veľkou finančnou záťažou pre štát. ...
20 percent Ukrajincov tvrdí, že by v prípade potreby mohli využiť súkromnú
zdravotnú starostlivosť a ďalších 30 percent verí, že budú mocť využívať súkromné
zdravotníctvo v budúcnosti. ...

2

Krymská skupina pre ľudské práva - Situácia prístupu k zdravotnej starostlivosti na Krymu sa zhoršuje. 5. 5. 2016.
http://crimeahrg.org/en/the-situation-with-an-access-to-health-care-in-crimea-is-deteriorating/, navštívené 16. 1. 2017.
3
WHO.com - Svetová zdravotnícka organizácia: Správa o zdravotnej situácií na východe Ukrajiny, publikované: 1. 8. 2016,
http://www.who.int/hac/crises/ukr/sitreps/ukraine_sitrep_1august2016.pdf, navštívené 29. 11. 2016
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V Ukrajine neexistuje povinné zdravotné poistenie. Existujú návrhy zákonov, ktoré
predpokladajú, že zavedenie povinného poistenia prinesie záťaž na zamestnávateľov,
avšak nie je pravdepodobné, že parlament prijme zákon o povinnom poistení v
najbližších 2-3 rokoch. Trh dobrovoľného zdravotného poistenia sa v Ukrajine zatiaľ
iba rozvíja.‘4
Ďalší všeobecný opis zdravotnej starostlivosti v Ukrajine ponúka turistický portál EuropeCities.com :
‚Európske mestá - Ukrajina - Zdravotná starostlivosť v Ukrajine
Úroveň zdravotnej starostlivosti na Ukrajine je veľmi zanedbaná a v štáte je vážny
nedostatok zdravotníckych zariadení a liekov. Niektorý zdravotnícky personál je
vysoko kvalifikovaný, ale mnohí pracovníci majú absolvovanú iba polovicu
požadovanej výuky. ... Zdravotná starostlivosť na Ukrajine je údajne zadarmo a pre
všetkých občanov a registrovaných obyvateľov. Súkromná zdravotná starostlivosť je
tiež k dispozícii. Všetci zamestnaní občania prispievajú odvodmi k systému zdravotnej
starostlivosti. Vláda Ukrajiny dohliada na poskytovanie zdravotníckych služieb a
všetci občania majú zo zákona právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti. ...
Štát teoreticky poskytuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom a
dlhodobým obyvateľom, ktorí ochorejú; toto je však vážny problém v mnohých
častiach krajiny. Mzdy lekárov sú veľmi nízke a títo často za poskytovanie služieb
žiadajú poplatky. Tým sa dostupnosť zdravotníctva pre značnú časť obyvateľov stáva
nedostatočnou z dôvodov ich nízkych príjmov. ...
Občania sa môžu zaregistrovať u lekára podľa svojho výberu, avšak musia sa najprv
uistiť, či je zmluvne zapojený do zdravotného systému. Či je už lekár štátny alebo
súkromný, treba sa pripraviť na to, že u nich bude nutné platiť poplatky. ...
Zdravotné strediská na Ukrajine sú v porovnaní so západnou štandardmi vo veľmi
zlom stave. Lekárske vybavenie a spotrebný materiál je nedostatkovým tovarom
napriek tomu, že dopyt po ňom je vysoký. Všetky služby lekárov a zdravotných sestier
sú veľmi drahé, čo robí z ošetrenia v zdravotníckych strediskách nie vždy dostupné
riešenie pre bežného občana. ...
Nemocnice a kliniky existujú vo všetkých veľkých mestách na Ukrajine, ale zďaleka
nie sú na potrebnej úrovni. Nemocnice sú špinavé a úroveň starostlivosti je extrémne
nízka, vzhľadom na nedostatok pracovných síl. ...
Na Ukrajine je aj niekoľko súkromných zdravotníckych centier, ktoré sú
prevádzkované nezávislými lekárskymi združeniami. Ich priestory sú financované z
veľkej časti zo súkromných príspevkov na poistenie, ale využíva ich iba málo ľudí,
často iba doplnkovo k základnej štátnej zdravotnej starostlivosti. Súkromné nemocnice
sú čistejšie a pohodlnejšie než štátne nemocnice, nie sú v nich poradovníky, ale aj
poplatky v nich sú vyššie a teda nie sú dostupné pre mnohých bežných občanov.‘5
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Talianska obchodná komora pre Ukrajinu – Zdravotníctvo v Ukraine. © 2016. http://ccipu.org/it/argomenti/healthcare/,
navštívené 9. 12. 2016.
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