Lekárske odborové združenie (LOZ),
FNsP Antolská 11, 805 07 Bratislava ,

Tlačová správa LOZ vydaná po stretnutí Klubu predsedov LOZ v Banskej Bystrici
dňa 21.12.2011
Po schválení príslušnej zdravotníckej legislatívy 14. decembra 2011, ktorou sa
naplnila časť memoranda dohodnutého medzi vládou SR a LOZ, je slovenská
verejnosť neustále masírovaná informáciami, že zdravotný systém nemá dostatok
finančných prostriedkov na dodržanie týchto záväzkov a že slovenskému
zdravotníctvu hrozí v polovici budúceho roka kolaps. Ako keby náhodou, tieto
informácie Ministerstvo zdravotníctva SR nemá potrebu dementovať, dokonca sa
k nim akoukoľvek formou vyjadrovať.
Kroky ministerstva zdravotníctva za posledný mesiac naopak ukazujú, že
nedostatkom finančných prostriedkov netrpí:
1.Ministerstvo zdravotníctva nemalo problém investovať 1,5 milióna eur do
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom firmy, ktorá na to nemá
akreditáciu.
2. Podobne nemal minister Uhliarik problém s pozvaním 300 lekárov, ktorým chce
na náklady Slovenskej republiky zaplatiť špecializáciu, ktorú si slovenskí lekári musia
platiť z vlastných zdrojov. Sme radi, že prídu lekári z Ukrajiny a dúfame, že pokryjú
aspoň čiastočne nedostatok lekárov, ktorí odchádzajú zo Slovenska. Keď
predsedníčka vlády SR podľa vlastných slov verí, že nikdy nebude musieť
využiť pomoc slovenských lekárov, je tento postup ministerstva zdravotníctva
logický. Nehovoriac o odôvodnenom predpoklade, že pri zdravotníckej politike, kedy
narýchlo upravenou legislatívou sú slovenskí lekári kriminalizovaní, bude potrebných
zahraničných lekárov slovenskom zdravotníctve oveľa viac.

3. O lživom tvrdení, že ministerstvo zdravotníctva chce transformáciou nemocníc na
akciové spoločnosti zvýšiť transparentnosť toku financií svedčia aj jeho najnovšie
kroky. Škandalóznym odmietnutím zverejnenia reálnej ceny za zavedenie systému
DRG do slovenského zdravotníctva alebo privatizovaním ďalších oddelení
Univerzitných nemocníc, ministerstvo ukázalo, ako skutočne bojuje za
transparentnosť a hospodárnosť v zdravotníctve.
Aj z týchto krokov ministerstva zdravotníctva v poslednom období jasne vidieť, že
problémom zabezpečenia požiadaviek z memoranda nie je v nedostatku peňazí.
Preto vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby slovenskú a odbornú verejnosť
bezodkladne informovalo, odkiaľ, kedy a v akej výške budú poskytnuté finančné
prostriedky na naplnenie záväzkov z memoranda, ku ktorému sa zaviazalo.
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