Petícia za záchranu zdravotníctva pre občanov POKRAČUJE!
Vážené kolegyne a kolegovia,
od 4. 12. sme spustili novú Petíciu za záchranu zdravotníctva pre občanov:
My, občania Slovenskej republiky, žiadame zákonodarcov a vládu Slovenskej republiky o prijatie opatrení, ktoré budú bezodkladne riešiť tieto v súčasnosti najväčšie hrozby v slovenskom zdravotníctve:
1. Zastaviť zbytočné zomieranie. Na Slovensku dnes máme až 11 000 odvrátiteľných úmrtí
pacientov ročne! Štatistiky Eurostatu ukazujú, že na Slovensku zomrie ročne o 3-5 tisíc viac
ľudí na odvrátiteľné príčiny než v susednej ČR. Prečo máme až o toľko horšie výsledky?
2. Zastaviť rozklad systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Chceme aby boli
zachované dnešné, v komunitách pacientov rozmiestnené obvodné ambulancie všeobecných
lekárov aj pediatrov. Navrhujeme posilniť ich kompetencie v oblasti prevencie a liečby! Tým
uvoľniť súčasné zahltenie ambulantných špecialistov a tiež nemocníc. To skráti veľmi dlhé
čakacie doby. Tieto opatrenia výrazne znížia počet zbytočných úmrtí. Zdravotníctvo zamerať
na liečenie pacientov a na udržanie zdravia prevenciou!
Podľa údajov OECD z roku 2017 iba 20% pacientov na Slovensku vybaví samostatne
všeobecný lekár a až 80% pacientov odosiela k špecialistom. V krajinách EÚ je tento pomer
opačný, 80% pacientov vybaví samostatne VL a iba 20% pacientov chodí k špecialistom a do
nemocníc.

Graf ukazuje výsledky tzv. zajacovej trhovej reformy zdravotníctva v SR. Je zrejmé, že bola
zameraná na likvidáciu nášho segmentu starostlivosti. „Zajacovci“ premyslenými
preskripčnými a indikačnými obmedzeniami zablokovali poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v našich ambulanciách a tiež nedostatočnými platbami zdravotných poisťovní,
ktoré odmietajú uhrádzať v ambulanciách VLD potrebné základné vyšetrenia (CRP, INR…)
ťažko poškodili primárnu zdravotnú starostlivosť v našej krajine. Dokonca zdravotné
poisťovne regulujú VL k nečinnosti a viac platia tomu lekárovi VLD, ktorý pacientov ani
nevyšetruje ani nelieči a iba ich odosiela k špecialistom (neslávne známe KEF, v zmluvách so
ZP). Všeobecní lekári sú zablokovaní blokovaním kompetencií ale aj špecialisti sú
zablokovaní zavalením jednoduchými pacientmi, ktorých nemohli vybaviť VLD a nemôžu sa
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preto venovať zložitým pacientom. Tento abnormálny stav sa usilujeme tlakom na MZSR a
ZP zmeniť rokovaniami a teraz v tejto petícii s podporou občanov, ktorých sa zle nastavené
slovenské zdravotníctvo najviac dotýka.
3. Zastaviť bezhlavú, neefektívnu a predraženú elektronizáciu. Žiadame elektronizovať
zdravotníctvo na báze dobrovoľnosti a postupnosti, aby neboli vyháňaní naši lekári z
ordinácií. Stovky lekárov nemá kto nahradiť a koniec ich ambulancií bezprostredne ohrozí
zdravotnú starostlivosť. Máme obavy aj z rizika zneužitia osobných dát, ktoré je spojené s
posielaním informácií o pacientoch prostredníctvom počítačových sietí a s vytváraním
databáz zdravotných údajov na vzdialených centrálnych počítačoch. Žiadame zapracovanie
pripomienok organizácií zastupujúcich lekárov a pacientov, k elektronizácii zdravotníctva , do
legislatívy.
Elektronizácia zdravotníctva musí prinášať úžitok pre pacientov, zlepšenie procesov
diagnostiky a liečenia u lekára, tak aby lekár mal viac času na vyšetrovanie a liečenie
pacienta. Nemôže byť obštrukciou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prioritou nemôže
byť zbieranie dát o pacientoch pod hrozbou zrušenia registrácie v SLK, na úkor času, ktorý
má lekár venovať liečeniu pacientov. Lekár nie je zamestnancom verejnej správy a jeho
primárnou úlohou je predsa liečiť ľudí a nie naopak, zabezpečovať prednostne zber dát.
„Pracujem ako lekár a posl. roky mám len pocit, že sme zbytoční! Pre tých, čo rozhodujú sú
najdôležitejšie POČÍ TAČOVÉ HRY!!!!!!!!!!!!!!!!!! Všade sa všetci - lekári aj sestry - majú
len viac a viac hrať s počítačom!!!!! Nech žijú IT-čkári a nech to idú robiť za nás!!!!! Nech
žije e-health, DRG, nemocničné informačné systémy!!!!!........ Nič nefunguje, berie to čas a na
liečenie pacientov nie je kedy; ale to tých kompetentných nezaujíma, hlavne, že kšefty určite
idú!!!!!“ (jan_kristof na fb).
V skutočnosti v zdravotníctve stále viac chýbajú ľudské zdroje, nie počítače! V susednom
Rakúsku po 10-tich rokoch dobrovoľnej a postupnej elektronizácie, je zapojených iba 60 %
lekárov, aj to s rôznym stupňom využívania jednotlivých modulov rakúskeho eHealthu, 40 %
lekárov tam nie je vôbec zapojených a ani sa nechystajú zapojiť a štát ich neprenasleduje,
naopak sú tam (v Rakúsku) radi, že má kto liečiť pacientov. Netreba sa báť, ani na Slovensku.
Nie je možné bez konsenzu s odbornou lekárskou verejnosťou robiť takéto prevratné zmeny.
Nie je to ani možné, robiť na náklady ambulancií lekárov, zo zdrojov verejného zdravotného
poistenia určených na liečenie pacientov. Naďalej trváme na dobrovoľnosti a postupnosti.
Odmietame trestanie lekárov, ktorí si dobre plnia svoju základnú spoločenskú povinnosť
liečiť pacientov. Sme civilizovaná krajina alebo v situácii kedy nám chýba 1000 všeobecných
lekárov chceme vy- hnať stovky ďalších? Prišla už doba, kedy lekári a pacienti sa musia
spojiť a postaviť sa proti štátnym byro- kratom? Kto bude potrestaný za zákon namierený
proti lekárom a pacientom?
4. Zastaviť zhoršovanie dostupnosti zdravotníckych služieb. My, platitelia zdravotného
poistenia, žiadame vytvoriť systém, v ktorom bude všetkým občanom dostupná kvalitná
zdravotná starostlivosť. Žiadame zabezpečiť udržateľné, transparentné a efektívne
financovanie zdravotníctva z našich odvodov.
Ústava garantuje všetkým občanom, ktorí si plnia svoju povinnosť a platia zdravotné odvody,
dostupnosť potrebnej zdravotnej starostlivosti. Povinnosť zdravotných poisťovní nakúpiť pre
občanov primárnu zdravotnú starostlivosť v našich ambulanciách im vyplýva priamo z
ústavy. My poskytujeme predsa tú absolútne základnú potrebnú starostlivosť. Prevenciu,
včasnú diagnostiku a liečbu v blízkosti bydliska pacientov. Sme kľúčom k efektivite celého
zdravotného systému. Preto dnes tlačíme na zdravotné poisťovne a žiadame ich, aby začali
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uhrádzať nami poskytovanú starostlivosť v reálnych nákladových cenách. Občania platia
povinné odvody v 100 % a my odmietame aby nás zdravotné poisťovne a MZSR blokovali a
umožňovali nám pracovať iba na 20 % našich možností, prenášali umelo starostlivosť k
špecialistom a do nemocníc. Tým sa zbytočne vyčerpávajú verejné zdroje a kapacity
zdravotného systému a spôsobuje to aj zbytočné úmrtia pacientov. Upozorňujeme na tieto
anomálie v riadení zdravotníctva verejnosť a žiadame spoločne nápravu tohto, dnes už
kritického, stavu! Kolegyne a kolegovia, všetci vieme, že situácia v slovenskom zdravotníctve
je naozaj veľmi vážna. V predchádzajúcej petícii sa nám podarilo získať za 14 dní takmer 44
000 podpisov a to stačilo, aspoň na to aby parlament musel uprednostniť živých pred
mŕtvymi. Máme v rukách veľmi účinný nástroj, ktorým môžeme spolu s podporou našich
pacientov zmeniť veci k lepšiemu. Preto Vás žiadam, aby ste sa opäť zmobilizovali, postavte
za seba tentoraz všetkých svojich pacientov a spoločne nedovoľme rozvrátiť náš zdravotný
systém, postavený na spolupráci primárnej sekundárnej a terciárnej starostlivosti, nedovoľme
ho celkom roztrhať na trh s chorobami ovládaný finačnými skupinami. Je tu sila komunitnej
siete 2000 ambulancií všeobecných lekárov, ktorá poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť
viac ako 4 000 000 občanov Slovenska. Nech sa zapojí každý z Vás. Vy, ktorí máte
ambulancie na vidieku, obraťte sa so žiadosťou o podporu petície na starostov obcí, u ktorých
môžete nájsť silnú podporu. Zapojte aj svoje sestry, svojich najbližších spolupracovníkov a
dobrovoľníkov z radov pacientov.
Od decembra máme zhromaždených ešte iba cca 30 000 podpisov. Je to veľa alebo
málo? Spolu z cca 2000 oslovených lekárov sa ich zapojilo 178. Niektorí poslali viac, iní
menej a niektorí sa vôbec nezapojili. Je možné aby tu existovali lekári, ktorí dokážu
pozbierať od svojich pacientov takmer 1000 podpisov a na druhej strane lekári ktorí
naše spoločné úsilie vôbec nepodporili?
Takmer tisíc podpisov dokázali získať dr. Fabišíková a dr. Bachledová, Košice, dr.
Kaňuch Raslavice, dr. Ľuptáková, Lučenec, dr. Chrisafidu Nové Zámky,dr. Kovalík
Pusté Uľany, Grófová Bratislava. Všetkým ale hlavne aktívnym lekárom, ktorí už
pochopili, že bez spoločného úsilia nemôžeme nič dosiahnuť veľmi pekne ďakujeme.
Prosím aj ostatných lekárov aby sa do petície zapojili. Situácia sa vôbec nezlepšuje a tak
petíciu môžeme poňať ako permanetnú kampaň, ktorou môžeme tlačiť na politikov.
Informujme pacientov a získajme ich na svoju stranu. Každý pacient má svojho
všeobecného lekára, kedy si konečne uvedomíme svoju silu?
Pozdravujem
Peter Lipták, Bratislava 30.4.2018
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