
Tézy HO MZ SR MUDr. Moniky Paluškovej MBA, s ktorými nastúpila do funkcie.  
Odzneli 11.10.2012 na XXXIII.Konsolidačnej výročnej konferencii SSVPL SLS. 
 
1) Je záujem MZ zaviesť výučbu všeobecného lekárstva (ďalej VL) do učebných plánov 
všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku. Začiatkom roka 2013 budú zahájené rokovania s 
Ministerstvom školstva a dekanmi jednotlivých fakúlt. Rovnako bola pozitívne prijatá 
požiadavka HO na prázdninovú prax medikov vo VL, podmienky MZ upresní. 
 
2) Zrušenie výnosu MZ SR č. 07575-OL-2011 z 23.8.2011 o ďalšom vzdelávaní v odbore VL 
(už bol zrušený - poznámka PL). 
 
3) Od začiatku roku 2013 začne vypracovávať projekt rezidentských miest pre absolventov 
LF na ich zotrvanie v odbore VL. 
 
4) Bude rokovať o podmienkach povinnej elektronizácie všetkých ambulancií (nielen VL) za 
účelom rýchlejšieho zavedenia e-health – príprava prvých návrhov novelizácie príslušného 
zákona do konca 2012.  
 
5) Zahájila rokovanie o rozšírení kompetencií VL v preventívnych aktivitách – návrh: posun 
vekovej hranice na vyšetrenie OK na 40 rokov života, EKG pri preventívnej prehliadke bez 
obmedzenia veku, rozšírenie laboratórnych vyšetrení, možná zmena periodicity 
preventívnych prehliadok ako je to v gynekológii a stomatológii vo vekovej skupine 35-60 
rokov na 1x ročne. 
 
6) Navrhuje zásadné zmeny vykonávania SVaLZ pre potreby iných ambulancií ŠAS vrátane 
predoperaračných vyšetrení. 
 
7) Bude rokovať o možnosti predĺženia odporúčania na predpis preskripčne obmedzených 
liekov zo 6 mesiacov na 12 mesiacov. 
 
8) Bude žiadať uvoľnenie predpisu vybraných zdravotníckych pomôcok (plienky, vložky, 
podložky) pre inkontinentných a imobilných pacientov pre VL. 
 
9) Navrhuje úpravu LSPP do 22. hod. vrátane povinnosti VÚC zabezpečiť stanice LSPP v 
každom okresnom meste vrátane jednej lekárne do 22.00 hod. 
 
10) Navrhuje algoritmus hlásenia zneužívania LSPP a jeho zákonne vymedzené 
sankcionovanie. 
 
11) Bude iniciovať diskusiu o zavedení štatútu verejného činiteľa u zdravotníckych 
pracovníkov v službe za účelom ochrany ich života, zdravia a dôstojnosti. 
 
12) Navrhuje zápis do registra znalcov v odvetví všeobecné lekárstvo. 
 
13) Podporuje novelu zákona o lieku, ktorým sa mení (vráti sa k pôvodnej schéme) spôsob 
očkovania (aktuálne je už v parlamente v druhom čítaní - platná by mala byť od 1.1.2013 - 
poznámka PL).  
Informácie zaznamenal a 7.11.2012 spracoval Peter Lipták (PL) 


