
Vyhlásenie účastníkov XXXVIII. Výročnej konferencie SSVPL  
NA PACIENTA ZAMERANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 

„Akákoľvek zmena vo všeobecnom lekárstve si vyžaduje starostlivý a obozretný prístup“ 
                                                                                                                    (prof. Michael Kidd) 

     Schválili účastníci XXXVIII. Výročnej konferencie vo Vysokých Tatrách 14. októbra 2017 
 

      
     Podporujeme zjednotenie všetkých všeobecných lekárov. Vítame memorandum o spolupráci 
SSVPL a ZVLD. Takto môžeme účinnejšie presadzovať zmeny potrebné preto, aby sme mohli poskytovať 
našim pacientom zdravotnú starostlivosť na úrovni rozvinutých krajín EU. 
     Odmietame administratívne zásahy laikov do organizácie našej práce. Zákonom o povinnom 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 35 hodín týždenne na mieste v ordinácii poslanci ohrozujú zdravotnú 
ale aj sociálnu starostlivosť, ktorú poskytujeme pacientom v domácom ošetrení. Bude to znamenať zánik 
všeobecných lekárov v malým obciach a doslova to vyženie cca 500 lekárov dôchodcov z ich ambulancií. 
Ukazuje sa, byť nešťastím pre pacientov, ak prácu lekárov organizujú poslanci zákonom. Uvedomujeme si 
našu nenahraditeľnú úlohu v starostlivosti o pacientov, ktorú chceme vykonávať aj naďalej v potrebnom 
rozsahu s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť pacientov. Preto žiadame, aby minister zdravotníctva 
okamžite zaujal stanovisko k diskriminácii imobilných pacientov a navrhol riešenie tejto situácie 
ohrozenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP).   
     Na projekt elektronické zdravotníctvo čerpalo financie NCZI z eurofondov. V súčasnosti 
NZCI odmieta poskytnúť zdroje potrebné na zabezpečenie softvéru, ktorý je nevyhnutný pre jeho spustenie 
a prevádzku. eZdravie je predovšetkým softvérový projekt a keď nemá byť v ordináciách ani softvér tak 
ako to má fungovať? Chýbanie potrebného sofvéru je v súčasnosti objektívnou prekážkou pre uskutočnenie 
projektu. Softvérové firmy začali vystavovať faktúry a posielať ich lekárom. Vyzývame preto lekárov aby 
všetky faktúry súvisiace s eHealthom  (eZdravím) posielali urýchlene doporučenou poštou na NCZI, 
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava. Uhradenie faktúr NCZI z prostriedkov, ktoré dostalo z 
eurofondov  odstráni v Slovenskej republike zásadnú prekážku pre spustenie tohto projektu v zákonnom 
termíne.    
       Upozorňujeme verejnosť na existujúce pochybnosti, že v projekte nie sú dostatočne zabezpečené dáta 
pacientov. Ich citlivé zdravotné dáta sa budú bez ich vedomia a teda aj bez ich súhlasu preposielať medzi 
mnohými servermi a budú sa k nim mať možnosť dostať a využívať ich tretie strany. Projekt bude nútiť 
lekára aby ešte viac času venoval počítaču a tlačiarni než pacientovi. My žiadame opak, posilniť ľudskú 
stránku medicíny! Toto sú zásadné prekážky, ktoré nám objektívne, z etických a morálnych dôvodov, 
bránia uskutočňovať tento projekt v jeho súčasnej podobe.  
Žiadame ministra zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase zorganizoval okrúhly stôl za účasti NCZI 
a všetkých dotknutých strán.  
     Žiadame o podporu občanov aby parlament neprijal zákon, ktorý nám má stanoviť povinnosť 
prednostne vykonávať prehliadky mŕtvych na úkor zdravotnej starostlivosti o živých (pacientov). 
Považujeme to za ďalšiu absurdnosť! Žiadame občanov aby podporili zriadenie nezávislej samostatnej 
služby na prehliadky mŕtvych a podporili petíciu, ktorá bude dostupná v ambulanciách všeobecných 
lekárov po celom Slovensku, svojím podpisom. 
      Odmietame, aby nové integrované centrá vznikali centralizáciou a rušením existujúcich ordinácií, 
a žiadame aby prostriedky z eurofondov boli požívané na obnovu súčasnej siete všeobecných lekárov. Do 
obnovy tejto siete je potrebné investovať nielen z eurofondov, ale aj z rozpočtových prostriedkov štátu. 
Naše ordinácie považujeme za dnes už existujúcu unikátnu sieť centier integrovaných do komunít 
pacientov, ako to potvrdila aj štúdia WHO zverejnená v roku 2012. Preto, podporujeme ďalšie prehĺbenie 
tejto integrácie, vznik tímov primárnej zdravotnej starostlivosti v existujúcich ambulanciách zahrnujúcich 
aj špecializované edukačné sestry, komunitných psychológov, fyzioterapeutov a sociálne služby. Žiadame 
posilňovanie integrácie, nie centralizáciu! 
      
     Reálne hrozí, že od 1.1.2018 v dôsledku vzniknutej situácie odíde do dôchodku viac ako 500 
všeobecných lekárov. S doteraz chýbajúcimi všeobecnými lekármi už ich bude chýbať viac ako 1000 a 
vznikne stav, kedy až polovica obyvateľstva na Slovensku nebude mať riadne zabezpečenú ani základnú 
zdravotnú starostlivosť. Upozorňujeme ešte včas na túto vznikajúcu závažnú situáciu. 
     Sme si vedomí svojho dôležitého postavenia v zdravotnom systéme, ktoré je podporované EK, WHO, 
WONCA a Európskym fórom primárnej starostlivosti (EFPC) a z tejto pozície ponúkame spoluprácu MZ 
SR a zdravotným poisťovniam.  
 


