
Stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) k súčasnému stavu 

v zdravotníctve 

 

                    SLS je  dobrovoľná, mimovládna a politicky nezávislá asociácia, ktorej 

prioritou je šírenie najnovších vedecky overených poznatkov medicínskej vedy do praxe 

všetkými formami sústavného vzdelávania, presadzovania odbornosti, ale i etiky 

a humánneho poslania medicíny v duchu Hippokratovej prísahy. Združuje približne 18 613 

lekárok a lekárov, farmaceutiek a farmaceutov a iných zdravotných pracovníkov.  Svoje 

poslanie však môžeme efektívne realizovať iba v prostredí funkčného systému zdravotnej 

starostlivosti a verejného zdravotníctva. 

 

1. Pripájame sa k všetkým snahám zastaviť postupnú odbornú, morálnu 

a ekonomickú devastáciu zdravotníctva.  Podporujeme lekárky a lekárov, ktorí mali odvahu 

a prejavili občiansku statočnosť, aby poukázali na závažné chyby a nedostatky doterajších 

politických „reforiem“ a odmietame ich paušálne mediálne znevažovanie. Považujeme to za 

prvý krok  na dlhej ceste pri odstraňovaní dôsledkov chybných krokov a rozhodnutí politicky 

nominovaných manažmentov teraz i v minulosti.  

2. Žiadame prizvanie expertných skupín európskych a globálnych nezávislých 

inštitúcií za účelom zmapovania zdravotného systému a prijatie dlhodobej koncepcie 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ako to opakovane navrhovali národné autority 

v zdravotnej starostlivosti a akademická obec. 

             3. Požadujeme pravdivé informovanie verejnosti o skutočných príčinách 

nespokojnosti lekárskeho stavu, pričom prvoplánovo nejde o zvýšenie ich platov, ale o 

riešenie zhoršujúcich sa, neúnosných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  

našim pacientkam a pacientom.  

 4. Protestujeme proti narúšaniu prirodzeného vzťahu lekára a pacienta. 

Žiadame političky a politikov, aby prestali hazardovať so zdravím obyvateľstva 

a priznali sa k svojej zodpovednosti za neúspešné riadenie zdravotníctva, ktoré nebolo 

založené na odborných základoch. 

             5. Nesúhlasíme s nekoncepčným riešením súčasnej situácie v zdravotníctve, napríklad 

nesystémovým oddlžovaním a privatizáciou nemocníc, ktoré situáciu nerieši, ale ďalej 

zhoršuje. Výsledkom sú rizikovo limitujúce možnosti väčšiny nemocníc pri poskytovaní  

zdravotnej starostlivosti, ktorá sa musí vykonávať nepretržite a nie len vtedy, keď sú na ňu 

peniaze.               

6. Považujeme za neprípustné, aby legislatíva umožňovala zdravotným 

poisťovniam vytvárať zisk z verejných zdrojov určených na starostlivosť o zdravie národa 

na európskych princípoch solidarity, dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti. A to navyše v situácii, keď  štát  neodvádza za svojich poistencov primerané 

platby, a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú nedostatočne finančne zabezpečovaní. Je 

to amorálne a vo vyspelých krajinách neprípustné.  

             7.  Požadujeme, aby verejnosť bola pravdivo informovaná o reálnych nákladoch 

na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Je potrebné uviesť, čo z nich sa skutočne hradí 

z verejných zdrojov a ako sú financované vzdelávacie inštitúcie (univerzity, lekárske 

fakulty a i.), ktoré na všetkých stupňoch zabezpečujú výchovu a vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov. Je to základný predpoklad výkonu odbornej praxe a kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti vychovávame zdravotníčky 

a zdravotníkov predovšetkým pre zahraničie a takmer dve tretiny lekárok a lekárov 

pracujúcich na Slovensku v ambulantnej starostlivosti  sú v dôchodkovom 

a preddôchodkovom veku. 



             8.  Žiadame kompetentné orgány, aby zamedzili rýchle schvaľovanie závažných 

legislatívnych zmien, ktoré neprešli oponentúrou odbornej medicínskej verejnosti, 

pacientskych organizácií a celospoločenskou diskusiou. Posledným príkladom je zákon č. 

362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý zhoršuje vzťahy medzi lekármi, 

 lekárnikmi a pacientmi, sťažuje vykonávanie multicentrických klinicko-farmakologických 

štúdií dôležitých pri vývoji a sledovaní účinnosti nových liekov a likvidačne pôsobí v oblasti 

podpory sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

             9. Vyzývame vládu SR, aby prijala protikorupčné opatrenia na každej úrovni 

zdravotníckeho systému, nielen medzi lekárom a pacientom, zdravotníkom a výrobcom, či 

dodávateľom, ale aj medzi politikom, manažérom a systémom. Vyzývame celú medicínsku 

komunitu, aby sa zjednotila pri presadzovaní eticky a odborne schopných ľudí do najvyšších 

funkcií pri riadení štátu, nášho rezortu, univerzitných, fakultných a iných nemocníc 

a pracovísk. Len uznávané, politicky nezávislé odborné autority môžu byť zárukou 

pozitívnych zmien. 

 

 

 

 

V Bratislave, 7. 12.2011                                                         Delegáti volebného zjazdu SLS 


