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DEKLARÁCIA 
 účastníkov konferencie  

SPOLOČNE A ODBORNE ZA PACIENTA 

konanej dňa 11. februára 2020 v Bratislave  

 

My, účastníci konferencie SPOLOČNE A ODBORNE ZA PACIENTA, 

uvedomujúc  si súčasný kritický stav podmienok poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a organizácie systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku,  

deklarujeme týmto potrebu neodkladných a zásadných zmien slovenského 

zdravotníctva v prospech občanov Slovenskej republiky. 

Sme presvedčení, že iba spoločenský konsenzus čo najširšieho spektra účasti odbornej 

verejnosti môže viesť k naplneniu potrieb pacientov a dokáže vyviesť slovenské 

zdravotníctvo z bludného kruhu, do ktorého nás doviedla chiméra samoregulácie 

zdravotníctva na trhových princípoch. 

Odklon od verejného charakteru zdravotného poistenia a strata vplyvu štátu na 

procesy, ktorých výsledkom má byť realizácia práv občanov garantovaných v článku  40 

Ústavy Slovenskej republiky, smerujú slovenské zdravotníctvo k stavu, kedy nebude schopné 

naplniť potreby občanov na štátom garantovanú, dostupnú, kvalitnú a modernú zdravotnú 

starostlivosť na medicínsky a eticky akceptovateľnej úrovni.  

Vyzývame preto zástupcov politických strán, ktoré sa uchádzajú v tohtoročných 

parlamentných voľbách o dôveru nás občanov, aby v prípade ich úspechu vo voľbách a účasti 

na budúcej vládnej koalícii presadili ako súčasť vládneho programu na roky 2020 až 2024  

nami navrhovanú zásadnú zmenu systému zdravotnej starostlivosti postavenú na týchto 

základných princípoch: 

1. Prijatie legislatívnej úpravy štátom garantovaného nároku  na dostupnú a bezplatnú 

zdravotnú starostlivosť, vrátane definovaného verejného charakteru vlastníctva 

finančných prostriedkov z odvodov povinného zdravotného poistenia a zabezpečiť 

ich transparentné využívanie. 

2. Prijatie legislatívnych opatrení smerujúcich k prevzatiu plnej kontroly 

a zodpovednosti  štátu za verejnú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, 

vrátane regulačnej funkcie štátu v procese dohodovania úhrad zdravotnej 

starostlivosti hradenej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.  

3. Prijatie legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia pre nasledujúci vzdelávací cyklus 

podmienky na prípravu zvýšeného počtu zdravotníckych pracovníkov a vytvoria 

legislatívne podmienky pre výkon zdravotníckych povolaní občanmi z tretích krajín 

tak, aby bola zabezpečená odbornosť a kvalita ich výkonu predovšetkým s ohľadom 

na bezpečnosť pacientov. 
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4. Prijatie takých opatrení na systematické navyšovanie rozpočtu na zdravotníctvo, aby 

výška prostriedkov z verejných zdrojov dosiahla minimálne priemernú výšku 

verejných výdavkov štátov EÚ.  

5. Prijatie bezodkladných opatrení k začatiu výstavby a dobudovania Univerzitnej 

nemocnice v Bratislave a v Martine, ako aj k výstavbe a rekonštrukcii nemocníc 

v krajských mestách tak, aby boli vytvorené materiálno technické podmienky na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni aktuálnej medicínskej vedy aby boli 

vytvorené čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie, vedu a biomedicínsky výskum. 

 

Účastníci konferencie  SPOLOČNE A ODBORNE ZA PACIENTA týmto súčasne 

deklarujú svoj záväzok aktívne sa podieľať na príprave zásadnej systémovej zmeny 

slovenského zdravotníctva a následne na jej uvedení do života. Vyslovujeme úprimné 

presvedčenie, že zmena systému zdravotníctva realizovaná v prospech pacienta 

a nedeformovaná finančnými záujmami subjektov parazitujúcich na slovenskom 

zdravotníctve vrátane zneužívania verejnej moci musí priniesť konečne lepšie, humánnejšie 

a spravodlivejšie zdravotníctvo pre všetkých. 

 

V Bratislave 11. februára 2020 

 

 

 


