Vyhlásenie účastníkov XXXVII. Výročnej konferencie SSVPL
„Prínos všeobecného praktického lekárstva
pre zlepšovanie zdravotných systémov“
1. Žiadame o priznanie kompetencií potrebných pre poskytovanie kvalitnej primárnej
zdravotnej starostlivosti, v prvom rade je potrebné odstrániť neodôvodniteľné preskripčné
obmedzenia a legislatívne prekážky diskriminujúce chronických pacientov všeobecných
praktických lekárov.
2. Žiadame pokryť fixné náklady našich ambulancií na 100% kapitáciou a zaviesť motivačné
platby nad tento rámec vo výške 20-30% kapitácie.
3. Odmietame, aby integrované centrá vznikali centralizáciou, presunom starostlivosti
z komunít pacientov do novovytvorených súkromných centier, vzdialených od doterajších
miest poskytovania zdravotnej starostlivosti, kde noví majitelia budú zamestnávať
uvoľňovaných lekárov z komunít a rezidentov. Naopak, podporujeme prehĺbenie integrácie
všeobecných praktických lekárov do komunity pacientov a rozvoj rôznych komunitných
služieb (komunitný psychológ, komunitná rehabilitácia, sociálne služby a podobne).
4. Spoločne so Slovenskou lekárskou komorou (SLK) a Zväzom ambulantných
poskytovateľov (ZAP) presadzujeme skrátenie doby lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) do
22.00 a redukciu jej siete tak, aby to zodpovedalo potrebám pacientov a súčasným
možnostiam všeobecných praktikov. Nemôže byť cieľom unavený lekár, keďže ten je
najväčším rizikom medicínskych pochybení v starostlivosti o pacientov. Nesúhlasíme
s uskutočňovaním nových výberových konaní na poskytovanie LSPP.
5. Podporujeme ZAP vo vyjednávaniach o našich finančných požiadavkách.
6. Podporujeme zavedenie financovania rezidentského programu zo zdrojov štátneho rozpočtu
a jeho organizáciu s participáciou odbornej spoločnosti SSVPL-WONCA tak ako sa realizuje
napríklad v ČR. Žiadame aby boli urýchlene vytvorené podmienky pre presun rezidentov do
ambulancií lekárov odchádzajúcich na dôchodok tak aby im mohli odovzdať svoju prax.
7. Pacienta lieči zdravotný systém a preto v reformách slovenského zdravotníctva
podporujeme implementáciu odporúčaní WONCA a Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) ako sú obsiahnuté v práve vydanom WONCA sprievodcovi (guidebooku).
8. Odmietame limity na lieky a výkony v primárnej zdravotnej starostlivosti. Primárna
starostlivosť je esenciálna starostlivosť, ktorá podľa kritérií WHO a WONCA má byť
dostupná spravodlivo pre všetky komunity pacientov.
9. Žiadame bezodkladne presunúť peniaze pacientov (odvody) z neefektívnych nákupov,
ktoré dnes realizujú zdravotné poisťovne a riaditelia nemocníc, do starostlivosti o pacientov.
10. Podporujeme zjednotenie všetkých všeobecných praktických lekárov pri presadzovaní
spoločných cieľov, vytvárame spoločnú platformu pacientov, sestier a lekárov a ich
organizácií.
11. Sme si vedomí svojho dôležitého postavenia v zdravotnom systéme, ktoré je podporované
WHO, WONCA a Európskym fórom primárnej starostlivosti(EFPC) a z tejto silnej pozície
ponúkame spoluprácu MZ SR a zdravotným poisťovniam.
Vysoké Tatry 15.10.2016
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