Stretnutie predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory s ministerkou zdravotníctva
Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská dnes prijala zástupcov Slovenskej lekárskej
komory (SLK). Stretnutie bolo venované najaktuálnejším témam slovenského zdravotníctva – systému
organizácie poskytovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), problematike integrovaných
zdravotných centier, ako aj otázkam sústavného vzdelávania lekárov.
Návrh organizácie poskytovania LSPP do 22.00 hod., predložený SLK, je potrebné vnímať
predovšetkým z hľadiska bezpečnosti pacienta, ale i lekára, ekonomickej efektivity a zachovania
dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Problém je nutné riešiť na úrovni pacientov,
poskytovateľov aj organizátorov LSPP.
Ministerka zdravotníctva otvorila aj tému integrovaného systému poskytovania zdravotnej
starostlivosti. K dostupnej verzii materiálov o integrovanom systéme zdravotnej starostlivosti sa
delegáti nedávneho snemu SLK postavili negatívne, pretože podľa nich v konečnom dôsledku
neprinesie prospech pacientom, ale zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti, obmedzí slobodnú
voľbu lekára a vytvára riziko, že cieľom celého projektu bude iba zmena vlastníckych vzťahov
v zdravotníctve.
Ministerka uistila zástupcov SLK, že uvedený projekt je v štádiu prípravy, ktorého cieľom má byť
zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov. Zdôraznila potrebu
väčšej informovanosti a požiadala SLK o vstup do pracovnej skupiny.
Zástupcovia SLK ministerku informovali aj o prijatí Deontologického kódexu, ktorého cieľom
je bližšie určiť pravidlá etického správania lekárov. SLK chce zároveň deklarovať verejnosti, že
združuje lekárov, ktorí svoje povolanie vykonávajú dobre, eticky a neboja sa za to niesť
zodpovednosť.
Predstavitelia SLK ministerku oboznámili aj s úpravou smernice o sústavnom vzdelávaní
lekárov, ktorá výrazným spôsobom ovplyvní ďalšie vzdelávanie, hodnotenie, sledovanie a kontrolu
sústavného vzdelávania lekárov. Spolu so smernicou ministerke predložili aj tézy o spolupráci
Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti, aby sa tak jednoznačne deklaroval
postoj SLK ku kolegom zo SLS, bez ktorých si SLK nevie predstaviť zabezpečenie a realizáciu
sústavného vzdelávania.
Na základe diskusie o uvedených i ďalších témach sa zástupcovia SLK a ministerka
zdravotníctva sa zhodli na pružnej, odbornej spolupráci, výsledkom ktorej by mali byť riešenia
v prospech pacientov.
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