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Tlačová správa
Stratifikácia nemocníc
Slovenská lekárska komora vyzýva politické strany, ale predovšetkým
ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú a predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby
skončili politické ťahanice pod názvom Stratifikácia nemocníc bez záujmu o pacienta,
pretože v tomto, už trápnom politickom divadle ide všetkým iba o voliča a nie
o pacienta.
Slovenská lekárska komora už uskutočnila tlačovú konferenciu na tému
stratifikácie nemocníc. Opakovane sme vyjadrili potrebu stratifikácie, ale tiež svoje
odborné výhrady k jej legislatívne predloženému návrhu zákona, vrátane dnes už
neaktuálnemu návrhu ústavného zákona. Jasne sme pomenovali zásadné odborné
výhrady k materiálu, žiadali sme, aby bol materiál dopracovaný nielen podľa našich,
ale aj podľa stoviek ďalších pripomienok. Nebudem naše výhrady teraz opakovať,
nakoľko v tejto chvíli naozaj nejde o odbornosť návrhu stratifikácie, ale iba o politické
hry. Aj preto sme dnes svedkami toho, že nielen rezort zdravotníctva sa otriasa vo
svojich základoch.
Kam sme sa to vlastne dopracovali? Vytvorili sa nám dva politické tábory
s istou silou hlasov v parlamente, z ktorých jeden trvá na stratifikácii formou
ústavného zákona a druhý na návrhu formou obyčajného zákona. Ani jednu stranu
však dnes už nezaujíma, že ani jeden z týchto návrhov nie je dostatočne odborne
pripravený na to, aby mohol byť predložený do parlamentu. Ústavný zákon preto, lebo
je celý nezmyslom, a návrh obyčajného zákona preto, lebo nikto nevie, ako
ministerstvo zapracovalo spomínané pripomienky a keďže celý čas od jeho
pripomienkového konania bol venovaný návrhu ústavného zákona, či vôbec nejaké
pripomienky boli zohľadnené a či sa nimi vôbec niekto na MZ SR zaoberal. Nie je
potrebné pripomínať význam stratifikácie a jej dosah na fungovanie zdravotníctva.
Uvedomujú si to samotní predkladatelia, ktorí návrhy pripravili, čo vlastne pripravili
a pre koho? Uvedomujú si tí, ktorí o návrhu budú hlasovať, čo vlastne budú
schvaľovať? Sme presvedčení, že ani jedni, ani druhí nepočítajú s jej skutočnou
aplikáciou v praxi. Veď aj zlý zákon je možné zmeniť. Ide iba o to, ktorá skupina strán
pretlačí svoju víziu zákona a ukáže, že ona ešte alebo už vládne na Slovensku.
Posledné, nepochopiteľné vyjadrenia ministerky Kalavskej naznačujú, že
zmenila svoj názor na potrebu stratifikácie nemocníc formou ústavného zákona a ako
hlavný dôvod uviedla, že si ctí ústavu a prácu svojho tímu. Preto je oprávnene
namieste otázka, či v čase, keď predložila návrh ústavného zákona do medzirezortného
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pripomienkového konania, vtedy si ústavu a prácu svojho kolektívu nevážila? Veď aj
tento návrh vyšiel z dielne ministerstva zdravotníctva, alebo snáď nie ? Osoba, ktorá je
zodpovedná za vedenie rezortu, ho nemôže riadiť bez osobného a odborného
presvedčenia o správnosti a legitimite ňou presadzovaných zmien. Za svoj rezort
a kvalitu predložených materiálov, vrátane stratifikácie nemocníc, zodpovedá
ministerka zdravotníctva a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
Vážená pani ministerka, Slovenská lekárska komora Vás vyzýva, aby ste
nepredložili na rokovanie vlády ani jeden návrh zákona, ktorého obsahom je
stratifikácia nemocníc. Ako sme už uviedli, Váš návrh ústavného zákona ste sama
odsúdili a návrh obyčajného zákona nie je dostatočne odborne pripravený na
jeho schválenie a uvedenie do praxe.
Politické strany a politické generality zaujímajú k stratifikácii nemocníc postoj,
ktorý je možné prirovnať iba k šachovej hre, ktorej pasívnymi figúrkami sme nielen
my poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale predovšetkým pacienti. Pacienti sú
zjavne pešiakmi. Poskytovatelia a zdravotné poisťovne ďalšími figúrkami podľa
svojho významu na zdravotníckom trhu.
Neraz sme si ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vypočuli a to aj z úst
najvyšších štátnych a politických predstaviteľov, že my lekári si berieme kvôli
peniazom pacienta za rukojemníka. Kto si však berie pacienta za rukojemníka dnes?
Opakovane sme sa vyjadrili, že nepovažujeme za správne, ak hlavným, a zrejme aj
jediným, kritériom stratifikácie nemocníc má byť ekonomická efektivita. Ale dnes sa
nám javí, že jediným kritériom stratifikácie nemocníc sú volebné preferencie
politických strán.
Pre pani ministerku máme jeden odkaz. Žiadny zodpovedný minister nemôže
konať a rozhodovať len v závislosti od politického vplyvu iných tak, že jeden deň sa
budú nemocnice stavať, druhý deň sa budú reorganizovať a tretí deň sa budú zatvárať.
Slovenské zdravotníctvo musíme konečne dostať z politickej roviny na pole
odborné.
Len tak sa môžeme s našim zdravotníctvom pohnúť ďalej.
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