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Slovenská lekárska komora reaguje na stanovisko ministra
Richtera po výzve na jeho odstúpenie
Slovenská lekárska komora odmieta účelové, zavádzajúce, až nepravdivé
vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktorý cez
svojho hovorcu odkázal, že sa vždy snažil v medziach zákona pomôcť
dotknutým lekárom v kauze Sociálna poisťovňa vs. Licencia L1A.
,,Tak ako sme informovali aj na včerajšej tlačovej konferencii, SLK aktívne
hľadala a opakovane vyzývala nielen Sociálnu poisťovňu, ale opakovane i
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera hľadať také riešenia,
ktoré budú v medziach zákona východiskom pre dotknutých lekárov z tejto
patovej, a pre niektorých lekárov zúfalej situácie, ktorá nikdy podľa nášho
názoru nebola a nemohla byť účelom výkladu platnej legislatívy. Je absolútne
neprípustná taká interpretácia a aplikácia zákonov, ktorá je zjavne neetická
a diskriminujúca, čo nakoniec aj potvrdil Najvyšší súd SR vo svojom
rozhodnutí,“ skonštatoval prezident SLK MUDr. Marian Kollár.
Stanovisko pána ministra Richtera k výzve SLK na vyvodenie osobnej
zodpovednosti a odstúpenie z funkcie ministra len potvrdzuje to, že tak ako pred
troma rokmi, tak ani dnes neprejavil osobnú zainteresovanosť zvrátiť
nespravodlivý právny stav voči lekárom, ktorí boli len z dôvodu zlyhania štátnej
inštitúcie, i jeho osobnej, odsúdení a potrestaní. A to morálne i finančne. Jeho
prístup k celej kauze bol odmeraný a neprofesionálny a jednoznačne môžeme
konštatovať, že sa k problému nepostavil ako minister „sociálnych vecí“ a
sociálnej vlády, ktorý má zastupovať a brániť občanov v tejto oblasti. Z jeho
reakcií vyplynulo jediné - plaťte, plaťte, plaťte...
,,SLK trvá na tom, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny má byť ministrom
všetkých občanov, ministrom, ktorý počúva a reflektuje na oprávnené výzvy
a nesprávne vynesené súdy, a nielen ministrom, ktorý odkazuje a bez osobnej
intervencie banalizuje nespravodlivosť smerujúcu voči občanom, ktorí viac ako
tri roky vysvetľujú a dovolávajú sa spravodlivosti v tejto veci. Nekonanie
ministra Richtera vnímame ako prejav jeho osobného a odborného zlyhania,
voči ktorému by mal vyvodiť zodpovednosť „ dodal M. Kollár.
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