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VÝZVA

Slovenská lekárska komora (SLK) a Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) chcú prispieť
k zlepšeniu neúnosnej situácie v zdravotníctve. Lekári, podobne ako učitelia, žiadajú
zapojenie odborných autorít do tvorby Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky na roky 2016 až 2020.
Včera bola zaslaná všetkým predsedom parlamentných politických strán a ich expertom na
zdravotníctvo výzva na pokračovanie v dialógu so zástupcami politických strán, ktorý bol
aj za účasti zástupcov stavovských organizácií v zdravotníctve, zástupcov odborných
vedeckých inštitúcií, zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov
pacientov, začatý na konferencii pod titulom „Spoločne, odborne a transparentne za
ozdravenie slovenského zdravotníctva“ konanej dňa 16. februára 2016 v Bratislave.
Vyhrotené problémy v rezorte zdravotníctva, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotníckych
pracovníkov pri poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti by sa mali podľa SLK a
SLS riešiť na základe vzájomného konsenzu s odborníkmi. SLK a SLS cítia povinnosť
ponúknuť pri zostavení zásadného programového dokumentu pre oblasť zdravotníctva
nielen svoje expertné znalosti a dlhoročné skúsenosti, ale aj potrebnú odbornú a etickú
autoritu a tak aktívne prispieť k racionálnemu zadefinovaniu nevyhnutných ozdravných
zmien a ich čo najširšiemu prijatiu v odbornej i laickej verejnosti.
Spoločnou snahou SLK a SLS je, aby sa v rezorte zdravotníctva uskutočnili také zmeny,
ktoré budú rešpektovať oprávnené záujmy a prospech všetkých zainteresovaných
subjektov.
SLK a SLS vyzývajú novú vládu, aby bola odborná zdravotnícka verejnosť prizvaná
k spoluúčasti pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády za zdravotníctvo.
Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť následne očakávajú, že nová
vláda, ale aj parlament budú dôsledne dbať na kontinuálne zainteresovanie odborných
spoločností a stavovských organizácií združujúcich zdravotníckych profesionálov, do
tvorby zdravotnej politiky štátu naprieč celým politickým spektrom, aby boli potrebné
zmeny uskutočňované na základe všeobecného odborného a spoločenského konsenzu.

V Bratislave, 17. marca 2016.

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A, 831 02 Bratislava
tel.: 02/4911 4300, fax: 02/4911 4301
e-mail: sekretariat@lekom.sk

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
tel.: 02/5292 2020, fax: 02/5263 5611
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

