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Tlačová správa 

 
Lekári už nechcú byť rukojemníkmi takého systému, ktorý ubližuje našim 

pacientom  
 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

 Slovenská lekárska komora už dlhodobo a permanentne poukazuje na nepriaznivý stav 

a vývoj situácie v slovenskom zdravotníctve. Pandémia COVID-19 v  plnej nahote  odokryla 

nedostatky a nemilosrdne nám dáva pocítiť slabiny nefungujúceho systému. Preto 

podporujeme iniciatívu LOZ, ktorú predstavilo tento týždeň - Deklaráciu s požiadavkami 

stabilizácie nielen lekárov, ale všetkých zdravotníckych pracovníkov. Na týchto požiadavkách 

od začiatku spolupracuje aj Slovenská lekárska komora a podporuje ich. Okrem požiadaviek 

však bola zdôraznená ešte jedna dôležitá vec.  

 

Lekári ďalej už nebudú ochotní sa nečinne prizerať pokračujúcemu kolapsu slovenského 

zdravotníctva, ktorý, ak sa niečo zásadne neudeje, skôr či neskôr znefunkční tento systém. Že 

je situácia skutočne vážna, o tom hovorí aj aktivita nemocničných lekárov, že ak sa ich 

požiadavky nebudú riešiť, lekári nedajú súhlas na ďalšie pohotovostné služby, ktoré podľa 

zákona môžu mať nariadené len v objeme 150 hodín ročne a tieto sú už vo väčšine nemocníc 

vyčerpané.  

  

 Nechceme polemizovať o tom, či lekári ostanú doma a v nemocniciach nebude mať 

kto slúžiť. Chceme poukázať na iný fakt. Kam a k čomu sa musíme my lekári uchýliť, aby si 

niekto vôbec všimol ten najzásadnejší problém slovenského zdravotníctva? Chceme všetkých 

našich pacientov uistiť, že celá aktivita je smerovaná na skvalitnenie poskytovania zdravotnej 

starostlivosti. Všetko, čo robíme a aj budeme robiť, SLK, ale i LOZ, bude zacielené na 

zlepšenie dostupnosti, ako i kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.  

 

 Prečo o tom hovoríme? Boli sme veľmi sklamaní poslednými mediálnymi 

vyjadreniami predsedníčky Výboru pre zdravotníctvo NR SR pani Jany Bittó Cigánikovej, 

keď hovorila, že zdravotníci nemôžu teraz pýtať zvýšenie svojich súčasných platov, nakoľko 

hospodárska situácia je zlá a je SEBECKÉ v tomto období pýtať peniaze na stabilizáciu 

zdravotníkov. Okrem iného vyšla so zaujímavou informáciou, že vedenie SLK a LOZ 

dlhodobo bojujú proti akejkoľvek reforme slovenského zdravotníctva, ktorá jediná vie zmeniť 

pomery a kvalitu slovenského zdravotníctva.  

Sme presvedčení, že uvedený návrh reformy OSN je nielen vytrhnutý z konceptu potreby 

riešenia zásadných problémov slovenského zdravotníctva, ale v navrhovanej podobe 

neprinesie žiadne zlepšenie, ani dostupnosť zdravotnej starostlivosti a už vôbec nie kvality jej 

poskytovania.  

 

 Základným mottom Plánu obnovy , ako i OSN, nemôže byť zatváranie 

nemocníc!!! Každému, kto pozná dôvernejšie situáciu a problémy nášho zdravotníctva, je 

jasné, že jeho základným riešením nie je optimalizácia siete nemocníc, ale personálna 

stabilizácia a medzinárodná konkurencieschopnosť našich zdravotníkov, ich finančné 
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ohodnotenie, ako i kvalitnejšie pracovné podmienky. Len ich stabilizáciou sa nám môžu 

zmeniť dáta, s ktorými pracuje predkladaný návrh OSN. A tou je aj napríklad priemerná 

obložnosť postelí, vrátane akútnych. Súčasné dáta sú spôsobené predovšetkým zatvorením 

niektorých oddelení alebo ich častí nie pre nedostatok pacientov, ale  pre nedostatok sestier 

a lekárov. Nemôžeme súhlasiť ani s  údajným nadbytkom klasických nemocníc.  

 

 Chýbajú hlavne porovnania so susednými  štátmi, ale predovšetkým odvolanie sa na 

skutočnosti z posledného obdobia pandémie. Aby sme boli konkrétni. Akékoľvek 

zoštíhľovanie nemocničnej siete odmietli nielen Čechy, ale i Rakúšania. Áno, oni sa vedeli 

poučiť z dôsledkov ešte neukončenej a stále pretrvávajúcej pandémie. 

Zašli dokonca podstatne ďalej, a uvedomili si, že fungujúce zdravotníctvo nie sú budovy , ani 

prístroje, ani systémy, ale ľudia. Zdravotnícky personál, ktorí je nenahraditeľný a ťažko, 

veľmi ťažko dopĺňateľný. Preto napr. len u lekárov išli v Maďarsku platy od januára hore o 

ako 100%, platy sa ale dvíhali aj v iných okolitých krajinách ako je Rakúsko, Česko, Poľsko, 

a dokonca i v Anglicku, kde sú oveľa vyššie, než je priemer vyspelej EÚ. 

 

 Ak chceme, aby sa mladí ľudia hlásili na štúdium medicíny, aby naši mladí lekári 

neodchádzali po skončení lekárskej fakulty do zahraničia, ale ostali pracovať na Slovensku, 

aby skúsení odborníci neodchádzali za lepšími, lukratívnejšími podmienkami do spomínaných 

okolitých krajín, aby starší lekári, ktorí majú ešte čo - to ponúknuť našim pacientom, 

neodchádzali zo systému, musíme aj my navýšiť platy, ktoré sú v tomto priestore už 

jednoznačne najhoršie. Je to jediná cesta, ako udržať systém v chode a odvrátiť hroziaci 

personálny kolaps nášho zdravotníctva. 

  

Obraciame sa preto na predsedníčku zdravotného výboru NR SR, ale aj ostatných 

kompetentných, aby sa už rozhodne postavili  na stranu zdravotníkov - a tým aj na 

stranu pacientov - a v prichádzajúcom rozpočte vyčlenili na ich stabilizáciu aj potrebné 

finančné zdroje. A tak spoločne zastavíme zrútenie systému, ktoré by v konečnom dôsledku 

ublížilo najmä našim pacientom.  

 
Slovenská lekárska komora, 24.9.2021 

 

 

 
 
 
 
 

 

  


