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Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva

‐ začatie dialógu o budúcnosti slovenského zdravotníctva
Bratislava, 16. februára 2016 

Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť vzhľadom na svoje spoločné poslanie a zodpovednosť pred odbornou verejnosťou

 i pred občanmi Slovenskej republiky deklarujú, že majú úprimný záujem na skvalitnení slovenského zdravotníctva na všetkých jeho stupňoch pôsobenia.

Uvedomujeme si, že zdravie občanov je najväčším bohatstvom a primárnou hodnotou pre každého občana aj celú našu spoločnosť. 

Právo na ochranu zdravia a zdravotnú starostlivosť je základným ústavným právom občanov, a preto je ich zabezpečenie prvoradým verejným záujmom 

spoločnosti i širokej zdravotníckej obce. Zdravie má aj silnú ekonomickú hodnotu. Základným princípom pri ochrane zdravia a poskytovaní dostupnej, 

kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti musí byť rovnosť, solidarita a transparentnosť.

Naším spoločným cieľom je spokojný pacient aj zdravotník. To predpokladá nastoliť otvorenú a systematickú komunikáciu orgánov štátnej moci 

a správy s odbornou verejnosťou. Všetky zásadné zmeny systému poskytovania zdravotnej starostlivosti musia byť prijímané za účasti a konsenzom týchto strán.

Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť majú odbornú kapacitu a skúsenosti, ktoré môžu pomôcť pri vytváraní novej kultúry 

zdravotnej politiky a nadstraníckosti jej riadenia pri presadzovaní vytýčených priorít. Treba prinavrátiť stratenú dôveru do vzťahu lekár ‐ pacient,

 a tak spoločne, odborne a transparentne pristúpiť k ozdraveniu slovenského zdravotníctva. 

Žiadame preto zástupcov politických strán, ktoré sa budú podieľať na zostavení vlády na roky 2016 až 2020, aby umožnili zástupcom 

Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti spolu so širokou zdravotníckou obcou, 

ktorú v našej vlasti osobitne predstavujú stavovské, vedecko‐odborné, zdravotnícko‐odborové a pacientske organizácie, 

aktívne sa podieľať na tvorbe nového Programového vyhlásenia Vlády SR na roky 2016 ‐ 2020 v oblasti zdravotníctva. 

Tieto sa musia stať vítaným a rešpektovaným odborným partnerom a subjektom koncepčných rokovaní. Musí byť garantovaná efektívnosť, 

spravodlivosť a transparentnosť systému financovania zdravotníctva a prijatý mechanizmus spoluúčasti zdravotníkov na riadení a kontrole veci verejných.

Žiadame dôsledné odpolitizovanie zdravotníctva na všetkých stupňoch riadenia. Riadiaci pracovníci musia pre výkon funkcie spĺňať predovšetkým 

kritériá odbornosti a nezávislosti a musia spĺňať morálne a etické predpoklady pre výkon zverenej funkcie a mať podporu zdravotníckej obce.

Na napĺňanie uvedených závažných úloh a priorít Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť plánujú vytvoriť nezávislú vedecko‐odbornú 

a etickú platformu, ktorá bude mať v spolupráci so širokou zdravotníckou obcou a v dialógu so zástupcami a organizáciami pacientov za cieľ napomôcť pri vytváraní 

novej kultúry štátnej zdravotnej politiky na Slovensku – v záujme našich pacientov a všetkých občanov.
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