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Tlačová správa
Mimoriadny brífing k vyjadreniam premiéra Igora Matoviča
Vážené dámy, vážení páni,
Slovenská lekárska komora ostala nepríjemne prekvapená najnovšími vyjadreniami premiéra
Igora Matoviča, ktorý zámerne vynechal lekárov pri riešení odmien za prácu ľudí v prvej línii
v boji s koronavírusom.
Hneď na úvod zdôrazňujem, že táto tlačová konferencia nemá byť o peniazoch, ktoré
štát plánuje rozdeliť. Pretože v jednom sa zhodneme všetci – suma 50 miliónov eur, ktorú
chce štát prerozdeliť, je naozaj iba almužnou a skôr akýmsi gestom zo strany vlády než
ozajstnou mimoriadnou odmenou. Stačí sa pozrieť do Čiech, kde ľudia v prvej línii, vrátane
zdravotných sestier a lekárov, dostali niekoľkonásobne viac ako plánuje náš premiér.
Čo je však horšie je fakt, že premiér svojimi výrokmi a vedomým vynechaním
lekárov dehonestoval lekársky stav a zároveň tým symbolicky prezentoval postoj
slovenskej spoločnosti k lekárskej profesii. Toto si lekári naozaj nezaslúžia. Toto si
nemôže dovoliť žiadny premiér žiadnej krajiny. Ani premiér Matovič na Slovensku! Ak
na jednej strane táto vláda chce, aby sa mladí lekári vrátili zo zahraničia, tak sa nemôže takto
prezentovať. Pretože neúcta a doslova pohŕdanie vyženú z tejto krajiny aj tých posledných
skalných, ktorí ešte verili, že má zmysel tu ako lekár pracovať.
SLK nemôže pri takýchto vyjadreniach, smerujúcich k dehonestácii práce
lekárov a ich profesie, mlčať! Nejde nám o odmeny, ide nám o to, aby si premiér tejto
krajiny uvedomil dôležitosť povolania lekár a aspoň symbolicky im poďakoval. Tak, ako to
robili počas celej pandémie na tlačovkách, kde sa predháňali v poklonách zdravotníkom.
Pretože v kontexte dnešných vyjadrení to naozaj vyznieva ako hrubé pokrytectvo.
Chceme zdôrazniť, že korona je predovšetkým o boji na ochranu zdravia a života
a v tomto boji sú na špici v prvej línií lekári spolu so zubármi, farmaceutmi
a s nezastupiteľnými našimi najbližšími spolupracovníkmi - sestrami. Je to fakt, či sa to
pánovi premiérovi páči alebo nie. Preto ho dôrazne žiadame, aby sa ospravedlnil lekárskemu
stavu za svoje výroky voči lekárom. Napriek tomu, že sme videli, ako si premiér na tlačovej
konferencii dáva pozor na vyjadrenie, je nám jasné, že to nebol len brept...
Pán premiér, vyzývame Vás - prídite kedykoľvek medzi nás a prípadne vysvetlite svoje
vyjadrenia.
Zároveň Slovenská lekárska komora vyzýva premiéra Igora Matoviča aj ministra
zdravotníctva Mareka Krajčího, aby začali konečne systémovo riešiť problémy
v slovenskom zdravotníctve. Pretože svojimi neuváženými vyjadreniami a zároveň
nekonaním narobia v slovenskom zdravotníctve viac škody ako koronavírus.
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