
 
 

 

     T l a č o v á   s p r á v a 

 

Informáciu, že predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini požiadal dekanov fakúlt, aby od 

septembra 2018 prijali viac medikov a v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky je 

pripravený podporiť tento projekt aj finančne, Slovenská lekárska komora hodnotí pozitívne. Vnímame 

to ako jedno z opatrení, ktoré nám pomôže doplniť absentujúci stav lekárskych miest na Slovensku. 

Druhým opatrením je aby, absolventi lekárskych fakúlt neodchádzali  po škole pracovať do zahraničia 

v tom počte ako dnes. Sú to však len čiastkové opatrenia z mnohých ďalších, ktoré potrebné urýchlene 

spraviť – nielen v otázke stabilizácie lekárov ale celého zdravotníckeho personálu ako takého. 

Slovenská lekárska komora sa dlhodobo zaoberá problémom nedostatku predovšetkým lekárov, ale aj 

ostatných zdravotníckych pracovníkov a navrhuje a pripravuje aj riešenia.  Opatrenie, ktoré navrhuje 

opozičná strana SaS, aby absolventi lekárskych fakúlt, ktorí odídu pracovať do zahraničia, vrátili peniaze 

za štúdium štátu, medzi nimi určite nie je. Slovenská lekárska komora zásadne odmieta uplatňovanie 

ďalších sankcií alebo represívnych opatrení namierených proti lekárom.  

K problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku je potrebné pristupovať systémovo 

a už vonkoncom nie vytrhávať povolanie lekára z celého súboru ostatných povolaní, ktoré sú taktiež 

nedostatkové a s identickými problémami. Sme jednoznačne toho názoru, že problém nedostatku 

lekárov a iného kvalifikovaného odborného zdravotníckeho personálu v zdravotníctve nie je možné 

riešiť prijímaním reštrikčných až represívnych opatrení ale naopak, cestou musí byť motivácia, 

atraktivita a teda vytvorenie čo najlepších podmienok na prácu týchto profesií u nás doma.  Ak sa 

nám toto podarí, nebudeme sa musieť obávať ani sťažovať, že nám vysokokvalifikovaní odborníci, 

vrátane lekárov, odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. 

Slovenská lekárska komora už dlhodobo kompetentným navrhuje opatrenia na zatraktívnenie výkonu 

lekárskeho povolania na Slovensku a to hlavne v podobe dofinancovania zdravotníckych výkonov 

a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré lekári vykonávajú.  

Len zrušenie finančných limitov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní na 

pritiahnutie záujmu mladých lekárov dnes nestačí. Na zatraktívnenie výkonu zdravotníckeho povolania 

na Slovensku je potrebné, aby napríklad poskytovaná zdravotná starostlivosť bola uhrádzaná 

v reálnych cenách. Ďalej aby aj zdravotné poisťovne boli hodnotené za skracovanie dĺžky čakacích dôb 

v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Aby existujúci lekári poskytujúci ambulantnú zdravotnú 

starostlivosť v systéme nemuseli byť permanentne preťažovaní. A v tejto súvislosti sa dostávame aj 

k optimalizácii siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorú Slovenská lekárska komora už 

dlhodobo presadzuje. V neposlednom rade je úlohou nás všetkých navrátiť lekárskemu povolaniu 

status slobodného povolania s potrebnou úctou a rešpektom aj zo strany našich najvyšších činiteľov a 

všetkých aktérov tohto systému. 

Bratislave, 24. júla 2018. 
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