Program starostlivosti o zdravie ľudu
A. Za mier
Základnou podmienkou pre rozvoj zdravia a zdravotníctva je zachovanie mieru. Preto aj
zdravotníci sú v prvej rade za mier, proti vojne, proti NATO, za odchod USA vojakov
z Európy. Sme proti vojne aj proti prijímaniu nelegálnych imigrantov, pretože slovenské
zdravotníctvo dnes nemá dostatočnú kapacitu ani na zvládnutie dnešných mierových úloh
zabezpečenia kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich vlastných občanov.

B. Za spravodlivosť
1. Dodržiavať Ústavu SR
Zabezpečiť univerzálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti tak ako to je určené v našej
ústave. V čl. 20 Ústavy je uvedené - výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať
ľudské zdravie. V čl. 40 Ústavy je uvedené - každý má právo na ochranu zdravia, kto
platí zdravotné odvody má nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Preto chceme
zabezpečiť zmenu dnešných tzv. zajacových zákonov, ktoré u nás namiesto dodržiavania
ústavy zabetónovali obchod s chorobami. Chceme zabezpečiť starostlivosť o zdravie
ľudu, urobiť koniec ziskom oligarchov na úkor zdravia občanov a kodifikovať v tomto duchu
aj štátnu zdravotnú politiku. Z klientov urobiť opäť pacientov.
2. Stop korupcii
Vďaka expertom F. Grigoli (Medzinárodný menový fond) a M. Filkovi (Inštitút finančnej
politiky MF SR) už od roku 2012 vieme, že efektivita slovenského zdravotníctva je cca 36 %.
To znamená, že z cca 8 mld € (podľa dát OECD cca 1500 € na 1 obyvateľa ročne x 5,5
miliónov) celkových zdrojov sa dnes v zdravotníctve efektívne využijú iba 3 mld €. Aj podľa
vyjadrenia profesora Petra Staněka (Ekonomický ústav SAV) minimálne 1 mld € sa ročne
v zdravotníctve stratí v megakorupcii. Najviac rizikové sú nákupy riaditeľov v nemocniciach
a nákup zdravotnej starostlivosti v zdravotných poisťovniach, kde je treba najviac sústrediť
pozornosť. Základným cieľom je vrátiť miliardy € z korupcie do zdravotnej starostlivosti, k
pacientom a k poskytovateľom. Je to možné jednoducho dosiahnuť. Reformou dnešného
zdravotného poistenia a zavedením trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti politikov
a úradníkov, a tak zabezpečiť pre súkromné aj pre štátne riadenie chýbajúcu spätnú väzbu.

C. Za zdravie
Cieľom je znížiť hrozivých cca 1 000 úmrtí pacientov na odvrátiteľné a preventabilné
ochorenia, ktorí mesačne na Slovensku zomierajú pre nefungujúci zdravotný systém.
1. Ľudské zdroje
Chceme pre pacientov zabezpečiť dostatočný počet slovenských lekárov a zdravotných
sestier. Vrátime komorám, SLK a SKSaPA, ich prirodzené funkcie pri regulovaní ľudských
zdrojov. Okrem zabezpečovania odbornej úrovne a etickej spôsobilosti vrátime komorám aj
ich funkcie pri tvorbe optimálnej siete ambulancií a nemocníc (stratifikácia). Znovu zapojíme
tímy zdravotníkov do riadenia procesov v zdravotníctve. Dnešné MZ SR prebudujeme
z obchodného oddelenia finančných skupín riadiaceho biznis s chorobami na riadiaci orgán
zdravotníctva.
2. Vzdelávanie
Lekárske fakulty, zdravotnícke univerzity, celé zdravotnícke školstvo potrebuje dofinancovať,
stavebne dobudovať a moderne vybaviť, aby mohlo produkovať potrebné počty kvalitných
zdravotníckych pracovníkov. Budeme akceptovať už opakovane predkladané návrhy dekanov
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LF na potrebné zmeny v zdravotníckom školstve.
3. Financovanie
Prejsť z trhového financovania na paušálnu úhradu zodpovedajúcu reálnym nákladom
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tým zabezpečíme efektívne využitie disponibilných
zdrojov. Od trhového „Hodnota za peniaze“ k reálnemu „Z peňazí hodnota“.
Reálne pokrytie nákladov a riadenie zdravotníctva odborníkmi sú základné podmienky pre
obnovu dôvery zdravotníkov v náš štát. Nastolenie dôvery zabezpečí zastavenie ich odchodu
za prácou do zahraničia, zostanú a budú liečiť svojich pacientov doma.
4. Tvorba siete a stratifikácia starostlivosti
Vrátime stratifikáciu zdravotnej starostlivosti späť, jej rozdelenie na primárnu (ambulantnú),
sekundárnu (nemocničnú) a terciárnu (špecializované ústavy), tak ako to u nás po desaťročia
fungovalo do tzv.reformy v roku 2005 a tak, ako to je dnes zavedené v celom vyspelom svete.
- ambulancie - na prvom mieste sa dnes zameriame na záchranu najviac ohrozenej
ambulantnej starostlivosti. Vyžaduje si to obnoviť už zaniknuté ambulancie, zabezpečiť pre
ich fungovanie potrebné počty lekárov a sestier. Optimalizovať sieť ambulancií všeobecných
lekárov a špecialistov s dôrazom na ich spoluprácu a zabezpečiť ich financovanie na úrovni
reálnych nákladov. Chceme fungujúcu sieť moderných, dobre vybavených ambulancií.
Personálne náklady lekárov a sestier v ambulanciách musia byť porovnateľné s ich dnešnou
úrovňou v nemocniciach. Podporíme rozvoj psychologickej a rehabilitačnej starostlivosti
v komunitách v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti (PZS), čo má veľký preventívny
potenciál. Odstránime všetky byrokratické prekážky v ambulanciách aj v lekárňach vrátane
obštrukcií vyplývajúcich zo súčasného nefunkčného systému eZdravie.
Ambulantnú starostlivosť zameriame na prevenciu, včasnú diagnostiku a včasnú liečbu
v komunitách čo najbližšie k bydlisku pacientov.
- nemocnice - čaká stratifikácia. Od určenia siete zariadení pre starostlivosť o akútnych
a dlhodobých pacientov v jednotlivých regiónoch, po stanovenie siete fakultných nemocníc
a špecializovaných ústavov zameraných na komplexnú liečbu aj u tých najzložitejších stavov.
Je potrebné zrekonštruovať a dobudovať súčasné nemocnice, aby bola zabezpečená
dostupnosť spravodlivo vo všetkých regiónoch a zabezpečiť tak poskytovanie kvalitnej
nemocničnej starostlivosti v blízkosti bydliska pacientov. Zavedieme financovanie nemocníc
podľa ich reálnych nákladov. Zameriame sa na dosiahnutie nadväznosti ambulantnej
a nemocničnej starostlivosti. Zlepšenie výkonu ambulancií povedie k zníženiu vstupu
pacientov do nemocníc a to uvoľní ľudské aj finančné zdroje pre čo najlepšie riešenie
komplikovaných stavov. V nemocniciach zabezpečíme aj kvalitné stravovanie ako súčasť
liečebného režimu. Ďalšou úlohou je obnoviť a dobudovať chronickú a doliečovaciu
starostlivosť, vrátane inštitucionálnej starostlivosti o bezvládnych. Pre súčasnú havarijnú
situáciu zdravotníctva je typické, že nemocnicu, ktorú staviame od roku 1986 sme namiesto
dobudovania, začali v roku 2019 búrať. Osud FN v Bratislave na Rázsochách sa nesmie
opakovať, za takéto zlyhania a spôsobené škody vyvodíme osobnú zodpovednosť.
Chceme znovu začleniť aj kúpeľnú starostlivosť do štandardnej liečebno -preventívnej
starostlivosti zameranej na zlepšenie zdravotného stavu a pracovného potenciálu populácie.

Záver
Je nevyhnutné odstrániť súčasný systém „chorobníctva”, ktorého cieľom je zisk z chorôb
a znovu postaviť zdravotníctvo na ľudských potrebách zdravia.

Stop chorobníctvu, obnovíme zdravotníctvo = starostlivosť o zdravie ľudu!
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