
 

 

 

 
 
  
  
 

Tlačová správa 
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Bratislava, 20.-21. októbra 2017 

 
Snem SLK sa konal v čase dôležitých zmien, ktoré sa dotknú všetkých aktérov, lekárov, 
zdravotníckych pracovníkov, lekárnikov a tiež pacientov. Na Sneme niektoré plánované 
zmeny načrtol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, ktorý vyzdvihol otvorené a vecné 
pracovné vzťahy s vedením SLK. Najneskôr v priebehu roku 2018 sa chce MZ SR zaoberať 
úpravou a zvýšením samosprávnej funkcie komôr, združujúcich zdravotníckych pracovníkov. 
Minister vyzval na verejnú diskusiu o prínosoch povinného členstva v lekárskej komore, ktorá 
zvýši autoritu a silu SLK pri výkone jeho samosprávnych funkcií. Prezident SLK Marian 
Kollár vo svojej reakcii na ministra skonštatoval, že zmeny by mali viesť k zvýšeniu kvality a 
rešpektu výkonu lekárskeho povolania, ktorá bude v prospech pacientov. Tí právom 
negatívne vnímajú jednotlivé prípady, ktoré poškodzujú dobré meno slovenských lekárov. 
Väčšia autorita SLK bude nepochybne dôležitým nástrojom, ktorý napomôže pozitívnej 
zmene zdravotnej starostlivosti. “Rozhodujúcou osobou v tomto procese je minister 
zdravotníctva, u ktorého začínajú a niekedy aj končia naše snahy o dosiahnutie zmien,” 
skonštatoval prezident SLK. 
Delegáti Snemu vyslovili rad kritických pripomienok k plánovanému modelu budovania 
centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. SLK už pred tromi rokmi zastavila projekt 
budovania CIZS, aj keď komora podporuje integráciu zdravotnej starostlivosti, nie však 
modelom, ktorý predstavilo MZ SR. Aj v súčasnosti považuje SLK model MZ SR za vysoko 
rizikový a jeho priebeh a konkrétna realizácia je zatiaľ nejasná. 
Snem SLK vyslovil aj nespokojnosť s prípravou výstavby novej Univerzitnej nemocnice 
Bratislava. Prípad MUDr. Vuleva z NÚSCH je signifikantnou ukážkou, že slovenské verejné 
zdravotníctvo bude aj v budúcnosti čeliť atakom privátnych investorov, ktorí môžu systém 
oberať o kvalitných odborníkov. Preto by sa pozornosť mala zameriavať najmä na 
zvyšovanie kvality zdravotníckeho personálu. Inak ani v nových nemocniciach nebude 
dostatok vzdelaných odborníkov, čo je alarmujúce zistenie. 
Delegáti Snemu privítali schválenie zákona, ktorým sa upravujú nové pravidlá Ambulantnej 
pohotovostnej služby. SLK tým dosiahla zmenu, ktorá stála nemálo úsilia. Na druhej strane, 
nedávna novelizácia zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zvýšila povinnosť 
poskytovateľov primárneho kontaktu mať týždenný rozsah ordinačných hodín na 35 hodín 
týždenne bola prijatá veľmi negatívne. Preťaženosť lekárov vo vyššom veku môže spôsobiť 
ich skorší odchod do dôchodku a tým bude ohrozená dostupnosť zdravotnej starostlivosti. 
V rámci programu sa delegáti Snemu zaoberali aj stavom nedostatku lekárov a sestier. V 
diskusiách sa lekári zhodli, že ťažiskovým problémom je nedofinancovanie zdravotníctva. 
Dnes na Slovensku chyba celá jedna generácia lekárov, ktorí odišli do zahraničia kvôli zlým 
pracovným podmienkam. V rokoch 2004-2012 odišlo do zahraničia približne 3000 lekárov, 
ktorí teraz v zdravotníctve chýbajú. Tento výpadok sa nedá nahradiť v krátkom čase, preto 
treba začať konať čo najskôr. SLK zatiaľ neregistruje kroky kompetentných inštitúcií, ktoré 
by vytvorili podmienky pre riešenie tejto situácie v blízkom časovom horizonte. 
Samostatnou kapitolou je implementácia systému eZdravie a riziká, ktoré prináša svojou 
nepripravenosťou. Časť lekárov v preddôchodkovom veku zvažuje svoje ďalšie pôsobenie v 
zdravotníctve, pretože nezvládnu implementáciu všetkých prvkov eZdravie. Systém je tiež 
podľa lekárov z praxe nedostatočne odskúšaný a riziká kolapsu sú zo strany NCZI 
bagatelizované. 
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