Tlačový brífing Slovenskej lekárskej komory po stretnutí s ministrom
zdravotníctva k aktuálnym témam
Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marián Kollár v súvislosti
s opätovným schválením novely zákona č. 577/2004 Z. z. (tzv. poplatkový zákon) informoval
ministra zdravotníctva s postojom Slovenskej lekárskej komory. Slovenská lekárska komora
naďalej trvá na svojom stanovisku, že riešenie problematiky v podobe prijatého zákona je
nekoncepčné, predovšetkým z dôvodu nejasnosti a neurčitosti prijatého zákona. Prezident
SLK požiadal ministra zdravotníctva, aby ministerstvo zdravotníctvo ako navrhovateľ zákona
uverejnilo výklad jednotlivých ustanovení zákona a usmernilo poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti pre ich aplikačnú prax.
Slovenská lekárska komora problematiku zrušenia poplatkov vníma nielen ako stratu
možnosti pacienta objednať sa na dohodnutý termín, ale predovšetkým, ako zrušenie
doplnkového zdroja financovania prevádzky ambulantných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.
V priebehu cca posledných desiatich rokov to boli práve poplatky pacientov, ktoré
nahrádzali výpadok príjmov ambulancií z dôvodu nedostatočnej úhrady zo strany zdravotných
poisťovní. Nedofinancovanie ambulancií je každodennou realitou, spôsobenou úhradou
zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami vo výške, ktorá nezodpovedá reálnym
nákladom ambulancií alebo dohodnutým objem zdravotnej starostlivosti nezodpovedá
skutočným potrebám pacientov. Hlavným problémom ambulantného lekára je teda otázka,
kto mu nahradí výpadok financií spôsobený zrušením poplatkov. Ak tento štát povedal, že
pacient, ktorý si hradí zdravotné poisťovne, nemá už na ambulancii nič doplácať, musí
súčasne zabezpečiť, aby poskytnutá zdravotná starostlivosť bola poskytovateľovi uhradená v
plnej výške a v reálnych cenách. Na rade sú teda zdravotné poisťovne, aby výpadok
poplatkov nahradili zvýšenými platbami.
V prípade zabezpečenia úhrady zdravotnej starostlivosti od zdravotných poisťovní v
reálnych cenách a v plnej výške sa lekári odbremenia od zbytočnej administratívy a získajú
viac času na odbornú medicínsku prácu a starostlivosť o pacienta.
Slovenská lekárska komora vyzvala ministra zdravotníctva, aby sa s rovnakou
razanciou a dôslednosťou, s akou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky reagovalo
na mediálne kauzy, týkajúce sa údajného nezákonného konania viacerých lekárov, venovala
mediálne vyjadreným podozreniam z nezákonného nakladania s prostriedkami verejného
zdravotného poistenia. Podozrenia z nezákonného nakladania s verejnými prostriedkami, z
možného klientelizmu a korupcie vyslovené v časopise „Týždeň“ číslo 9/2015 pod názvom
„Boss na skrotenie“ sú svojou závažnosťou a rozsahom v slovenskom zdravotníctve
ojedinelé. Je v záujme všetkých zainteresovaných, aby v článku vyslovené podozrenia boli
kvalifikovane vyvrátené alebo v prípade ich pravdivosti boli vyvodené príslušné zákonné
opatrenia. Zdravotnícka verejnosť a sme presvedčení, že aj pacientska verejnosť, oprávnene
očakávajú primeranú reakciu MZ SR a ministra zdravotníctva osobne.
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Slovenská lekárska komora ďalej s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky
v nadväznosti na predchádzajúce rokovanie prerokovala aj existenciu a činnosť
nemocničných rád a zastúpenie stavovských organizácií v nich. V súvislosti so schválenou
novelou zákona č. 580/2004 Z. z., v ktorej sa okrem iného ukladajú aj ďalšie nové úlohy
stavovským organizáciám v zdravotníctve, SLK vyzvala ministerstvo zdravotníctva, aby našlo
aj zdroje na financovanie úloh, ktoré štát stavovským organizáciám ukladá. SLK dlhodobo
poukazuje na neprijateľnosť financovania preneseného výkonu štátnej správy z príspevkov
dobrovoľných členov.

V Bratislave, 12. marca 2015
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