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Stanovisko SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY
k aktuálnej petícii všeobecných lekárov pre dospelých a občianskej
verejnosti za oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých
Všeobecní lekári by sa mali predovšetkým starať o pacientov
Slovenská lekárska komora podporuje "Petíciu za oddelenie zdravotnej starostlivosti od
prehliadok zosnulých“. Táto petícia nevznikla len tak. Nadviazala na medzirezortný
pripomienkovací proces, ktorý sa aj s podporou SLK uskutočnil na Ministerstve
zdravotníctva SR. Bohužiaľ, ministerstvo neakceptovalo niektoré zásadné pripomienky
našich rokovacích tímov zložených z lekárov VLD a z našich právnikov. Predložili sme
dokonca paragrafové znenie týchto pripomienok.
Keďže v rámci riadneho pripomienkovacieho konania boli zohľadnené iba
niektoré vznesené pripomienky odbornej verejnosti, podporujeme túto aktivitu
všeobecných lekárov a občianskej verejnosti. Veríme, že sa podarí túto aktivitu
doviesť do úspešného konca, pretože má potenciál zlepšiť primárnu zdravotnú
starostlivosť na Slovensku. Všeobecným lekárom je potrebné uvoľniť ruky pre prevenciu a
starostlivosť o chronicky chorých pacientov, kde majú zohrávať primárnu a
nenahraditeľnú úlohu.
Prehliadky zosnulých sú špecifická a od poskytovania zdravotnej starostlivosti
oddelená činnosť. Uvedomujeme si to hlavne v dnešnej dobe, kedy je
všeobecných lekárov zúfalo málo, sú preťažení a v súčasnosti ich nemá kto
nahradiť. V Slovenskej republike máme týmto smerom špecializovaný úrad, ktorým je
ÚDZS. Podporujeme preto požiadavku na zriadenie osobitného tímu v pôsobnosti tohto
úradu, ktorý bude mať povinnosť realizovať prehliadky zosnulých. Bude to logický krok,
ktorému vyjadrili podporu aj delegáti na ostatnom októbrovom Sneme SLK.
Uvedomujeme si, že prerušiť prácu v ambulancii, alebo nechať dlho čakať pozostalých,
nie je ani jedno, ani druhé tým správnym riešením. Jediným vhodným riešením môže byť
len zavedenie nezávislej služby na prehliadanie zosnulých. Preto považujeme
navrhovaný postup za efektívne riešenie, ktoré prispeje k upokojeniu situácie, k
zlepšeniu pracovných podmienok preťažených všeobecných lekárov a
samozrejme, aj k dôstojnejšiemu prístupu k pozostalým a pacientom.
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