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Vážený pán minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker,
predovšetkým mi dovoľte Vám popriať všetko najlepšie v novom roku 2018.
Ako sme Vás pán minister informovali už 15.10.2017 vo vyhlásení našej konferencie SSVPL
http://www.vpl.sk/files/file/XXXVIII%20konferencia/wVyhlasenie_XXXVIII_konferencie_v
seobecnych_lekarov_(SSVPL).pdf
a neskôr napríklad na tlačovej konferencii https://www.youtube.com/watch?v=TZifDLym2f4
po podrobných analýzach sme identifikovali niekoľko zásadných objektívnych prekážok,
ktoré znemožňujú zavedenie súčasného, Vami pripravovaného modelu eZdravie do praxe na
Slovensku. Napriek tomu ste, proti vôli odbornej verejnosti, spustili tento model, ktorý
nezohľadňuje špecifiká medicínskej praxe a tak dnes ohrozuje zdravie a životy pacientov.
Pohľady lekárov, ktorí vyskúšali eZdravie v praxi a upozornili na jeho riziká sú
v prílohe (dr. Ján Kaňuch, dr. Janka Bendová).
Práca v rámci tohto projektu zoberie lekárovi minimálne 100 minút z ordinačných hodín
denne, 100 minút denne mu potom chýba na vyšetrovanie a liečenie pacientov, to predstavuje
o 1 deň v týždni menej času na pacientova to znamená podstatné obmedzenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti. Počas dlhého času 100 minút denne, ktorý bol doteraz určený
pacientom, ste lekárov zamestnali klikaním, čakaním na odozvu serverov a nekonečným
tlačením a obracaním receptov a iných papierov. U mnohých lekárov tento vnútený štýl práce
môže viesť nielen k obmedzeniu, ale aj k úplnému zablokovaniu činnosti ich ordinácií
a k ukončovaniu ich praxí. Cieľom tohto typu elektronizácie zdravotníctva zjavne nie je
uvoľniť ruky lekárom, aby sa mohli venovať pacientom, ale naopak blokovať ich prácu,
zobrať im čas potrebný na pacientov, čo ohrozuje aj ich bezpečnosť. A ako budú chodiť lekári
na domáce návštevy napríklad zdravotne ťažko postihnutých? S počítačom a rýchlym
internetom?
To je jediné šťastie poskytovateľov aj pacientov, že samotný tento projekt eZdravie je
nepochybne objektívnou prekážkou v poskytovaní riadnej zdravotnej starostlivosti
pacientom a to je zákonný dôvod pre nezapojenie/odpojenie sa do/z eZdravia. Prečo
vôbec došlo k spusteniu eZdravia na Slovensku ako obštrukcie v diagnostike a liečení
pacientov, napriek dobre známym existujúcim modelom eHealth, ktoré zdravotnú
starostlivosť podporujú, uľahčujú, skvalitňujú, zvyšujú bezpečnosť pacientov aj tým, že šetria
čas a sily zdravotníkom?
Musím konštatovať, že ministerstvo zdravotníctva vytvorilo pre ambulantných lekárov,
ktorých núti pod hrozbou sankcií sa zapojiť do eZdravia, v eZdraví také podmienky, aby
neboli schopní poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu a kvalite,
vytvorilo podmienky pre vznik chýb a medicínskych pochybení v ambulanciách v dôsledku
neúmerného existenčného, časového aj adaptačného stresu týchto ľudí (zdravotníkov). Nejde
mi do hlavy, že čo to vlastne za manévre robí MZSR s ľudskými zdrojmi v ambulanciách
slovenského zdravotníctva, prečo vyvoláva ich nestabilitu?
To, že pacienti budú zapojení až od 1.1.2022 (majú byť k tomuto termínu vybavení eOP) iba
podčiarkuje nezmyselnosť tohto tzv. eZdravia.
To 4 roky budú mať ambulantní lekári manévre na nečisto, ale žiť v strachu z ohrozovania
zdravia svojich pacientov? Túto potemkinovskú dedinu musia odmakať ambulantní lekári na
úkor zdravia pacientov, aby vláda SR nemusela vracať Eurofondy? Alebo to má ešte iný
zmysel? Zdravie ľudí je predsa to najcennejšie!
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Ambulantní lekári obstáli v skúške, včas urobili analýzu, zistili závažné pochybenia, ktoré
ohrozujú pacientov a postavili sa na ich stranu a našli riešenie v ich prospech.
Zdravotníci sa spojili s pacientmi aj v petícii za záchranu zdravotníctva!
Žiadame spoločne zastaviť bezhlavú, neefektívnu a predraženú elektronizáciu.
http://www.vpl.sk/sk/peticia-za-zachranu-zdravotnictva-pre-obcanov/
Väčšina lekárov sa z mnohých objektívnych dôvodov ešte nezapojila a ohrozenie zdravia
pacientov je definitívny objektívny dôvod pre plošné ukončenie ich účasti v tomto
projekte.
Teraz je na ťahu MZSR a NCZI. Odborná lekárska verejnosť je neustále pripravená
poskytnúť MZSR potrebnú pomoc a podporu pri príprave takého projektu elektronického
zdravotníctva, ktorý zvýši efektivitu zdravotníctva zvýšením kapacity existujúcich ľudských
zdrojov a bude prospešný pre pacientov.
Končí sa piaty deň tzv. projektu eZdravie a tak zostáva iba dúfať, že zatiaľ ešte nedošlo
k prípadom poškodenia zdravia pacientov.
Pozdravujem
Peter Lipták
predseda petičného výboru
člen výboru SSVPL
člen správnej rady ZAP

MUDr.Peter Lipták
Ambulancia všeobecného praktického lekára
Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava
tel.:+421 2 442 504 29, mobil: +421 903 44 00 16
e-mail: lipp@pobox.sk
Stránka ambulancie: http://www.zzz.sk/?profil=39
Stránka všeobecných praktických lekárov www.vpl.sk
http://www.vpl.sk/sk/pocitace/

