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Konferencia
Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva

Slovenská  lekárska  komora  (SLK)  a Slovenská  lekárska  spoločnosť  (SLS) úspešne  pokračujú  v
spolupráci, ktorá sa začala podpísaním Memoranda o spolupráci v roku 2015. V súvislosti s blížiacimi
sa  parlamentnými  voľbami  zorganizovali  16.  februára  2016  v hoteli  Saffron  v Bratislave  spoločnú
konferenciu  pod  názvom  „Spoločne,  odborne  a transparentne  za  ozdravenie  slovenského
zdravotníctva  – začatie dialógu pri  okrúhlych stoloch o budúcnosti  slovenského zdravotníctva“ za
účasti  politických  strán,  zástupcov  vedecko-vzdelávacích  inštitúcií  pre  lekárov  a ďalších
zdravotníckych  pracovníkov,  stavovských  organizácií  v zdravotníctve,  odborných  zdravotníckych
profesijných a odborových združení, ako aj pacientskych organizácií.

SLK  a SLS  v snahe  zdôrazniť  odborné  zdravotnícke  riešenia  pri  liečení  problémov  slovenského
zdravotníctva nielen v najbližšom volebnom období deklarovali, že sa spolu so širokou zdravotníckou
obcou  mienia  stať  garantom  kontinuity  potrebných  odborných  zmien  a zásahov  v legislatíve,
strategických, implementačných a iných dôležitých národných dokumentoch s pozitívnym vplyvom na
zdravotníctvo. S týmto cieľom verejne vyzvali zástupcov politických strán, ktoré sa budú podieľať na
zostavení  budúcej  vlády,  aby  im  umožnili  aktívne  sa  podieľať  na  tvorbe  nového  Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 v oblasti zdravotníctva. 

Jednotliví  prednášajúci  vo  svojich  vstupoch  predstavili  princípy,  ktorými  sa  SLK  a  SLS  mienia
v nasledujúcom období  riadiť  pri  navrhovaní  adresných odborných riešení.  Naznačili  aj  konkrétne
zásahy,  na ktoré by sa bolo potrebné čo najskôr  zamerať v prospech zdravotníckych pracovníkov
a tým aj pacientov v slovenskom zdravotníckom systéme. Viceprezident SLS prof. MUDr. Jozef Glasa,
PhD.,  CSc.  zdôraznil  uplatňovanie  priority  princípu  etiky  nielen  naprieč  všetkými  zdravotníckymi
povolaniami,  ale  aj  v  rámci celej  spoločnosti.  Prezident  SLK  MUDr.  Marian  Kollár  sa  podrobne
zaoberal  možnosťami  zabezpečenia  transparentnosti  pri  nakladaní  s prostriedkami  z verejného
zdravotného  poistenia  pri  nákupe  zdravotnej  starostlivosti  zdravotnými  poisťovňami  pre
zabezpečenie ich lepšej návratnosti v podobe zdravia občanov. Viceprezident SLK MUDr. Jozef Tholt
zvýraznil potrebu skutočnej podpory celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zo strany
štátu  ako  vyjadrenia  celospoločenského  uznania  významu  kvalitného  výkonu  zdravotníckeho
povolania.  Reakcie prítomných zástupcov politických strán dávajú nádej, že už tento prvý dialóg na
odborné  zdravotnícke  otázky  by  pri  deklarovanej  aktivite  oboch  odborných  spoločností  mohol
priniesť prvé ovocie už pri zostavovaní programového vyhlásenia vlády, jeho napĺňaní a kontrole.
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