Výzva Prezídia Asociácie lekárnikov Slovenska
Prezídium Asociácie lekárnikov Slovenska po dôkladnej analýze stavu slovenského
lekárenstva počas pôsobenia MUDr. Ivana UHLIARIKA ako ministra zdravotníctva SR
a rizík pre verejné lekárne i pacientov v zmysle prijatých a platných zákonov, ktoré
znižujú kvalitu i dostupnosť lekárenskej starostlivosti obyvateľstva Slovenska, týmto vyzýva
Kresťanskodemokratické hnutie, aby stiahla MUDr. Ivana UHLIARIKA zo svojej
kandidačnej listiny do tohoročných parlamentných volieb.
Asociácia lekárnikov Slovenska túto svoju otvorenú výzvu zdôvodňuje najmä tým, že
jeho návrhy, rozhodnutia, prístup a spôsob komunikácie počas schvaľovania zdravotníckych
zákonov (najmä Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach) boli
nadštandardne ústretové k záujmom finančných skupín. Značne poškodili práva lekárnikov,
najmä pacientov a jednoznačne viedli k zhoršeniu kvality a dostupnosti zdravotnej
starostlivosti. Samozrejme, že pod túto výzvu sa argumentačne podpisujú aj ostatné
rozhodnutia MZ SR v podobe postupov pri zvyšovaní platov lekárov a sestier, ďalšieho
zadlžovania nemocníc, návrhov na transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti,
nedostatku niektorých liekov, ale aj problémov s povinným očkovaním, očkovacími látkami
a podobne.
Asociácia lekárnikov Slovenska zastáva názor, že človek, ktorý manažérsky, odborne
i ľudsky zlyhal v kľúčovej pozícii pri ochrane zdravia, života a pri zabezpečovaní zdravotnej
starostlivosti občanov, nemá právo byť navrhovaný za kandidáta na poslanca do Národnej
rady Slovenskej republiky.
Asociácia lekárnikov Slovenska týmto vyzýva aj ostatné profesijné a stavovské organizácie
zdravotníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i pacientske organizácie, aby sa
pripojili k tejto výzve a aby podporili tento krok, ktorý má prispieť k tomu, aby v budúcnosti
v zákonodarnej inštitúcii ako aj v exekutíve bieleho rezortu pracovali len odborníci, pre
ktorých bude na prvom mieste vždy pacient a jeho ochrana zdravia a života v dôstojných
a odborných podmienkach, aktívni a funkční poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a vždy
dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť a aby sa už nikdy neopakovala situácia, že
v zdravotníctve na Slovensku bude uplatňovaný len biznis poplatný záujmovým skupinám,
pre ktorých je zdravie len tovarom.
Asociácia lekárnikov Slovenska verí, že KDH ako jeden z historicky najstarších
mienkotvorných subjektov na slovenskej politickej scéne zváži náš návrh na výzvu
a nedopustí ďalšiu devastáciu manažovania ľudského zdravia ako najvyššej hodnoty, ktorá
patrí všetkým a prijme sebareflexívne rozhodnutie v rámci svojej kandidačnej listiny.
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