INFORMÁCIA Z XXIX. SNEMU SLK KONANÉHO DŇA 20.9.2014 V ŽILINE
Snem Slovenskej lekárskej komory okrem aktuálnej situácie
zadefinoval základné okruhy, ktorými sa Komora uberá:

v spoločnosti,

Základnou úlohou, až zmyslom existencie komory je dohľad nad odbornosťou a
etikou výkonu povolania lekára.
K tomu, aby komora mohla tento cieľ napĺňať potrebuje kompetencie v oblasti:
- dohľad nad prípravou na výkon povolania lekára, ide nám o sústavné vzdelávanie
- evidencia lekára a dohľad nad plnením zákonných povinností
- dohľad nad odbornosťou výkonu povolania
- dohľad nad etikou výkonu povolania.
Sústavné vzdelávanie
Dohľad nad udržiavaním a zvyšovaním odbornosti lekára je základnou úlohou
Komory, ktorá vyplýva zo súčasného znenia zákona. Úlohu komory vidíme
predovšetkým v procese sledovania a hodnotenia aktivít sústavného vzdelávania a
hodnotenia plnenia podmienok sústavného vzdelávania jednotlivými lekármi.
Na Sneme odznela aj predložená a odsúhlasená Snemom nová Smernica o
sústavnom vzdelávaní aj so zásadami spolupráce so SLS, aby sme tak celkom
jednoznačne deklarovali náš postoj ku kolegom združeným v SLS.
Evidencia lekárov a dohľad nad plnením zákonných povinností
Legislatívne návrhy predkladané komorou sú založené na základných
princípoch a úloh Komory. To je viac menej naplnené vedením registra lekárov.
Každý lekár by mal v oblasti odbornosti a etiky výkonu povolania podliehať dohľadu
a disciplinárnej právomoci komory. Cestu k dosiahnutiu dohľadu komory nad
všetkými lekármi vidíme v tom, že sa už dnes a bez zákonných úloh bude hlásiť k
tým povinnostiam, ktoré im podľa nášho názoru prináležia, bude sa hlásiť k etike
výkonu povolania, k povinnosti dôsledne hodnotiť sústavné vzdelávanie,
hodnotiť odbornosť lekárov reálne ovplyvňovať sieť poskytovateľov z pohľadu
odborného výkonu povolania a ďalších.
Dohľad nad odbornosťou výkonu povolania lekára
. Súčasná právna úprava vedenia registra je založená výlučne na plnení formálnych
podmienok a absentuje právomoc komory, pri odbornom pochybení lekára .Takúto
kompetenciu komora mala do roku 2004. Túto právomoc zdanlivo prevzal ÚDZS, čo
nie je to isté, nakoľko úrad vykonáva dohľad nad poskytovateľmi. Preto navrhujeme,
aby komora ako výsledok registrácie vydala každému lekárovi licenciu na výkon
povolania a aby mala možnosť túto licenciu lekárovi zrušiť, ak zistí zásadné
odborné pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Komora musí byť
nositeľom garancie poskytovania odbornej ZS.

Sieť poskytovateľov
Komora prezentovala záujem podieľať sa na napĺňaní siete poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ako aj aktívne vplývať na stanovenie kritérií siete na
základe poznatkov z terénu. Sme toho názoru, že základným kritériom na
stanovenie siete a jej obsadzovanie by mali byť odborné medicínske potreby a
predpoklady a nie predpoklady a záujmy ekonomické. Preto by nemala byť
zdravotná poisťovňa rozhodujúcim subjektom, ktorý bude rozhodovať o tom, kto a
kde bude pôsobiť v sieti poskytovateľov, ale mala by to byť práve Komora, ako
garant odbornosti a etiky výkonu povolania lekára.
Rozpracovať uvedenú problematiku, ktorá bude nielen v záujme pacienta, ale aj
lekára.
Rozdelenie kompetencií pri obsadzovaní siete medzi tri subjekty a to MZ
SR, ako orgánu oprávnenému na určenie siete a zabezpečujúceho pomocou VUC.
Otázka obsadzovania siete poskytovateľom nepochybne veľmi úzkou súvisí s
otázkou ochrany lekára v spojitosti s pripravovanou integrovanou sieťou
zdravotníckych zariadení o ktorej sa na našom Sneme tiež hovorilo a prijalo sa
uznesenie
Etika výkonu povolania - Deontologický kódex
V súvislosti s pripomienkami , ktoré prišli do SLK od jej členov ,Snem
jednomyseľne odsúhlasil Deontologický kódex.
Tento etický kódex zdravotníckeho pracovníka, vypracovaný pre všetkých
zdravotníckych pracovníkov, tvorí prílohu zákona a Komora je jediným orgánom,
ktorý je oprávnený postihovať lekára v prípade jeho porušenia.
Komora tým bude deklarovať verejnosti, že v nej sú združení lekári, ktorí svoje
povolanie vykonávajú dobre, eticky a zodpovedne.
Verím, že prijaté závery Snemu pomôžu nielen pri skvalitnení vzťahov medzi nami
lekármi, ale aj vo vzťahu k našim pacientom.
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