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Vážený pán minister zdravotníctva, JUDr. Ing. Tomáš Drucker, 

vo Vysokých Tatrách skončila konferencia všeobecných lekárov (VL) na ktorej sa 
zúčastnilo cca 1000 účastníkov. Došlo na nej k spojeniu síl dvoch našich organizácií a to 
SSVPL (cca 1400 členov) a ZVLD (cca 300 členov), ktoré prijali memorandum 
o spolupráci. 
 
Na záver účastníci konferencie, prijali „Vyhlásenie“, kde reagujú na súčasnú kritickú 
situáciu, ktorá sa vyvíja v zdravotníctve a myslíme si, že ešte včas Vás žiadame o jej okamžité 
riešene:  
1. Povinnosť ordinovať denne 7 hodín v ordinácii znamená mať iba 1 hodinu denne na 
návštevy.  
Naši najťažší  pacienti v domácom ošetrení sú ohrození. Preto Vás žiadame, aby 
ste  okamžite zaujali stanovisko k tejto diskriminácii imobilných pacientov a navrhli 
riešenie situácie ohrozenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP). 
2. eZdravie/eHealth. 
V ambulanciách VL sa nenachádza potrebný softvér a v súčasnosti, ani nie je zabezpečené 
jeho dodanie. Vyzývame preto VL aby všetky faktúry súvisiace s eHealthom  (eZdravím) 
posielali urýchlene doporučenou poštou na NCZI, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, tak aby 
mohli byť preplatené z eurofondov. Žiadame Vás pán minister aby ste pomohli zabezpečiť 
ich urýchlené preplatenie NCZI z eurofondov tak, aby projekt nebol z takejto triviálnej 
príčiny ohrozený a mohlo sa konečne začať s distribúciou potrebného softvéru. Ďalej, 
upozorňujeme, že máme pochybnosti, či dáta pacientov sú dostatočne zabezpečené. Žiadame 
Vás, aby ste v čo najkratšom čase zorganizovali okrúhly stôl za účasti NCZI a všetkých 
dotknutých strán.    
3.Prehliadky mŕtvych.  
Pripravovanú zákonnú normu, ktorá má stanoviť povinnosť VL prednostne vykonávať 
prehliadky mŕtvych na úkor zdravotnej starostlivosti o živých (pacientov),  považujeme za 
ďalšiu absurdnosť a rozhodli sme sa v ambulanciách VL po celom Slovensku organizovať 
petíciu pacientov. 
4. Integrované centrá - CIZS.  
Nesúhlasíme, aby vznikali nové integrované centrá centralizáciou a rušením existujúcich 
ordinácií, a žiadame, aby prostriedky z eurofondov boli požívané na obnovu súčasnej siete 
ordinácií VL, ktorá dnes predstavuje podľa štúdie WHO uskutočnenej na Slovensku v roku 
2012, primárnu zdravotnú starostlivosť dobre fungujúcu a silno integrovanú v komunitách 
pacientov.  
     Reálne hrozí, že od 1.1.2018 v dôsledku vzniknutej situácie odíde do dôchodku viac 
ako 500 všeobecných lekárov. 
Ubezpečujeme verejnosť a aj Vás pán minister, že VL, pokiaľ im to umožníte, neopustia 
svojich pacientov a budú sa usilovať im poskytovať zdravotnú starostlivosť ako doteraz, aj 
keď sú vo veku 70, 80  a aj 90 rokov. Vyžaduje si to však z Vašej strany prijať rázne kroky na 
zabezpečenie ľudských podmienok, aby primárna starostlivosť, ako základný stupeň 
starostlivosti, zostala aj naďalej pre pacientov na Slovensku dostupná a poskytovala kvalitné 
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služby. Keď nebudú mať pacienti ani všeobecných lekárov tak kto ich bude liečiť?  
     Upozorňujeme, že všeobecné lekárstvo podľa definícií WHO/WONCA predstavuje 
„ľudskú stránku medicíny“ a „Akákoľvek zmena vo všeobecnom lekárstve si vyžaduje 
starostlivý a obozretný prístup“ 
(prof. MUDr. Michael Kidd, past prezident WONCA, konzultant WHO a dekan Lekárskej 
fakulty a medicínskych vied  v Adelaide, Austrália) 
 
(Celé vyhlásenie konferencie) 
 
S pozdravom 
 
MUDr. Peter Lipták 
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