Reakcia na vyjadrenie poslanca NR SR MUDr. Viliama Novotného o korupcii
v zdravotníctve
Pán poslanec NR SR MUDr. Viliam Novotný vo svojom vyjadrení pre agentúru SITA
uviedol, že „korupcii v zdravotníctve sa neobyčajne darí,“ a vyzýva Slovenskú lekársku
komoru, aby „konala rázne a Liptákovi pozastavila licenciu“. Uvádza, že „zdravotníctvo pre
lekárov musíme zmeniť na zdravotníctvo pre pacienta“.
Lekári a ani Slovenská lekárska komora nie sú zodpovední za zlý stav v zdravotníctve. Lekári
nie sú strojcami väčšiny finančne náročných „káuz“, odčerpávajúcich prostriedky občanov zo
zdravotníctva a vyjadrenia MUDr. Liptáka, akokoľvek nešťastne (či už s prispením alebo
neprispením konkrétneho média) vyzneli, poukázali na zlé nastavenie systému, na ktoré
dlhodobo poukazuje aj Slovenská lekárska komora. Slovenská lekárska komora opakovane
apeluje na riešenie oddávna neriešených problémov v systéme zdravotníctva.
Preto Slovenská lekárska komora nemôže a ani nechce reagovať unáhlene, napríklad ako
hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky p. Čižmáriková, keď vo svojom
vyjadrení pre Denník N 11.2.2015 (téma dňa, s. 2, 3 Pacienti sa všetci neboja) hovorila o
okamžitom zrušení registrácie alebo povolenia lekárovi a naznačila, že keby šlo o lekára
v pôsobnosti nemocnice ministerstva, už by v takejto nemocnici nepracoval. V podobnom
duchu sa vyjadril aj generálny riaditeľ VšZP Ing. M. Forai, MPH v relácii 10.02.2015;
Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 5/5; Peter Bielik / Peter Bielik) cit.: „Myslím
si, že tam nasledujú ďalšie kroky a tam to nasleduje cez lekársku komoru, cez teda odobratie
povolenia, licencie a ďalšie kroky, ktoré vlastne automaticky znamenajú ukončenie
poskytovania zdravotnej starostlivosti.“ Zmena ustanovení zákona, ktoré by situáciu zlepšili
a vrátili kompetencie komorám vo vzťahu ku všetkým zdravotníckym pracovníkom aspoň do
podoby, aké mali pred rokom 2004, by mala byť v záujme celej spoločnosti prijatá čím skôr.
K vyjadreniam oboch menovaných len toľko: časy totalitných, okamžitých riešení, popráv bez
súdu a podobne, sú už chvalabohu, dávno preč. Chcem všetkých uistiť, že orgány Slovenskej
lekárskej komory, ktoré sa budú podnetom zaoberať, pracujú nielen odborne a objektívne, ale
predovšetkým nezávisle. Verím, že pri posudzovaní zostrihaných vyjadrení spomínaného
MUDr. Liptáka budú brať do úvahy nielen jeho vyjadrenie, odvysielané v televízii Markíza,
ale aj komplexné vyjadrenia, poskytnuté tejto televízii. A verím, že toto budú brať do úvahy
aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré sa touto „kauzou“ tiež zaoberajú. Nielen v tomto, ale
aj v ďalších prípadoch by sa mala zohľadňovať nielen etika a morálka neustále
zdiskreditovávaných lekárov, ale aj etika a morálka ostatných zainteresovaných (napríklad
novinárov, politikov a podobne).
Druhým problémom je, a v tom možno súhlasiť s vyjadrením pani Zuzany Wienk, riaditeľky
Aliancie Fair-Play, pre iné médium, že lekári nemajú doplácať na starostlivosť o pacienta.
Slovenská lekárska komora tiež dlhodobo upozorňuje na problematiku nedofinancovania
slovenského zdravotníctva, zároveň však odmieta prijímanie neodôvodnených platieb
od pacientov ako spôsob riešenia tohto problému. V podobnom duchu sa viedlo aj rokovanie
prezidenta Slovenskej lekárskej komory s členmi komory, ktoré sa konalo 29. januára 2015
v Bratislave.
Na základe zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(ďalej len „zákon o rozsahu“), je, alebo lepšie povedané by mala byť tzv. zmluvným
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti z prostriedkov plynúcich z verejného zdravotného
poistenia uhrádzaná temer všetka pacientovi poskytnutá zdravotná starostlivosť, ale realita je
iná. Ak by bolo legislatívne garantované, že zdravotná starostlivosť poskytnutá pacientovi
bude hradená tak, aby zohľadňovala reálne náklady, odstránila by sa jednostranná
diskriminácia lekárov – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo strany aktuálneho
úhradového mechanizmu, používaného na základe platných právnych predpisov (nereálne
ceny v kombinácii s tzv. limitmi), používaného v zdravotných poisťovniach. Tento
mechanizmus je potrebné upraviť čo najskôr, aby zbytočne nezaťažoval ani pacienta ani
lekára a lekár by sa mohol konečne viac venovať tomu, čo vyštudoval – teda starostlivosti o
pacienta a budovaniu vzťahu s ním.
MUDr. Marián Kollár, prezident SLK
v Bratislave, 15. februára 2015

