
Aká je hodnota mozgu lekára na Slovensku?

V zdravotníctve na Slovensku máme dlhodobo množstvo neriešených problémov.
Ministerstvo zdravotníctva, namiesto toho aby tieto existujúce problémy riešilo, odpútava pozornosť

vyrábaním nových problémov. Jeden z najdôležitejších existujúcich problémov je prehlbujúci sa nedostatok
lekárov na Slovensku. Podľa štatistiky OECD a Eurostatu od roku 2000 do roku 2008 ubudlo na Slovensku
cca 2000 lekárov (pozrite graf OECD). Nie je to na takú malú krajinu trochu veľa? Sme jediná krajina v OECD,
z ktorej lekári odchádzajú. Aj v susedných Čechách, kde to vyzerá z médií na nedostatok lekárov, za sledo-
vané obdobie pribudlo cca 3 000 lekárov. Situáciu u nás v súčasnosti vyhrocuje odchod mnohých starnúcich
kolegov do dôchodku a stúpajúci trend odchodu absolventov LF a mladých lekárov do zahraničia.

Na ministerstvo zdravotníctva adresujem jednoduché otázky:
1. Sú MZ SR  známe informácie o tom, že na Slovensku je nedostatok lekárov?
2. Ak sú to pre vás známe fakty, tak akými krokmi budete túto doslova havarijnú situáciu na Slovensku

riešiť?
3. Aké máte pripravené stimuly na podporu rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve?

Alebo MZ SR o tomto zásadnom probléme slovenského zdravotníctva nie je dostatočne informované?
V tomto prípade môžem odporučiť zodpovedným oboznámiť sa s dátami z  databázy OECD. Je dôležité túto
problematiku skutočne neodkladne diagnostikovať a liečiť. Problém nedostatku lekárskych mozgov na Slo-
vensku je následok klasického „brain drain“ ale tentoraz nie z Afriky do vyspelých štátov, ale zo Slovenska
do vyspelých štátov, ako preukazujú dáta na už zmienenom grafe.

Situácia v slovenskom zdravotníctve sa vyhrocuje a stáva sa v dôsledku krokov ministerstva zdravot-
níctva, vlády a parlamentu kritická. Doslova sa rozpadáva v minulosti zabehnutý zdravotnícky systém, ktorý
bol pôvodne nastavený na potreby pacientov.

Dnes sa neskrývane  buduje zdravotný systém postavený na potrebách súkromných zdravotných pois-
ťovní a podnikateľských skupín. My lekári, sme dennodennými svedkami biznisu súkromných zdravotných
poisťovní a podnikateľských skupín v slovenskom zdravotníctve.

Všetci vítame iniciatívu občanov pacientov, „Červenobiely protest“ a občiansku petíciu „Chceme zachrá-
niť zdravotníctvo pre občana“.  Som toho názoru, že spojenie  občanov a zdravotníckej verejnosti je v tejto
situácii nevyhnutné pre záchranu zdravotníctva.

Vyzývam všeobecných lekárov aby sa pripojili k červenobielemu protestu občanov. V tomto by sa mala
lekárske verejnosť zjednotiť. Naše organizácie sú SLK, ASL SR, SLUŠ, SSVPL SLS, LOZ, SKSaPA... Odložme
vzájomné trenice v tejto vážnej situácii. Teraz potrebujeme postupovať spoločne. Nenechajme sa oslabovať
rozdelením.

Každý všeobecný lekár, ktorý sa odhodlá zapojiť do protestov má v prílohe plagátik, ktorým môže dať
najavo svoju príslušnosť k nespokojným, protestujúcim lekárom počas celého obdobia protestov. V prílohe
je tiež podpisový hárok petície občanov. Rozmnožte si tento hárok  a organizujte podpisovú akciu aj medzi
svojimi pacientmi. Vyplnené hárky zasielajte na adresu: Alžbeta Bukatová, Cottbuská 20, 040 23  Košice.

Peter Lipták   (22.3.2011)
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