
 

Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory adresované občanom SR 

Vážení občania, 

obraciame sa na Vás v mene tisícok lekárov zo všetkých kútov Slovenska, ktorí sa svojou 

každodennou prácou snažia pomôcť Vám a Vašim blízkym prinavrátiť zdravie.  

Vzťah medzi lekárom a pacientom nebol nikdy zložitejší, ako je to v súčasnosti. Masmédiá 

prahnúce po  pochybeniach lekárov a ich následné zveličovania, otvorené snahy o kriminalizáciu  

lekárov zo strany politikov a musíme otvorene povedať, aj prístup niektorých našich kolegov, 

vyústili do stavu, kedy sa spochybňuje samotná podstata lekárskej profesie. 

Je na vyspelosti každého z nás, ako budeme pristupovať k snahám médií o senzácie na úkor práce 

lekárov. Nezabudnime však, že lekár každodenne prijíma závažné rozhodnutia podľa najlepšieho 

vedomia a jeho prvoradým záujmom je  prinavrátenie zdravia svojmu pacientovi. Nie všetko je 

v rukách lekára, ale napriek tomu s pocitom obrovskej zodpovednosti pristupuje k pacientovi, 

ktorý sa na neho obracia so svojím trápením.  

Veľká práca nás čaká aj vo vlastných radoch. Vieme, že sme na očiach pod drobnohľadom 

verejnosti. Zvesti o našich neúspechoch, či pochybeniach, sa šíria rýchlo a majú tendenciu prerásť 

do zovšeobecňujúcich tvrdení o lekároch. Budeme sa snažiť, aby čierne ovce nášho stavu nemali 

pocit, že si môžu pokojne pokračovať v kazení dobrého mena lekárskeho stavu. Aj preto sa SLK už 

niekoľko rokov usiluje dosiahnuť legislatívnymi zmenami také kompetencie, aby komora mala 

oprávnenie posudzovať a ak je to potrebné aj postihovať neodborné a neetické konanie lekára. 

Bohužiaľ, v týchto veciach narážame na nepochopenie z kompetentných miest.  

V posledných rokoch sa verejnosti stále viac podsúva názor, že hlavným problémom a cieľom 

zdravotníctva sú jeho hospodárske výsledky. V tomto kontexte sa skutočná podstata medicíny, 

a to orientácia na pacienta, dostáva do úzadia. Povinnosťou nás lekárov je upozorňovať na 

nebezpečenstvo takéhoto zamieňania hodnôt. V komplikovanom systéme zdravotnej 

starostlivosti sú práve lekári pri vykonávaní praxe stále viac vystavovaní tlaku vyplývajúceho 

z nepriaznivých pracovných podmienok a nedostatku zdrojov. 

A práve  lekári a pacienti sú základnou súčasťou zdravotníctva, na organizáciu ktorého však ani 

jedna skupina nemá veľký vplyv. Od roku 1989 sme mali na Slovensku štrnásť ministrov 

zdravotníctva s výsledkom, ktorý všetci poznáme. Po takmer štvrťstoročí sme dospeli do situácie, 

keď sloboda rozhodovania volených zástupcov je stále nižšia a skupiny, ktoré slovenské 

zdravotníctvo priamo alebo nepriamo riadia, sledujú svoje záujmy, ktoré sa často nekryjú s 

potrebami medicíny. To, čo zabezpečuje stabilitu zdravotnej starostlivosti nie sú politické 

reprezentácie, ktoré sa stále menia a ich zodpovednosť za slovenské zdravotníctvo končí ich 

odchodom z funkcií. Zdravotnú starostlivosť a každodenný boj o zdravie pacientov zvádzajú 

výlučne lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci. 

 

 



Vzťah lekára a pacienta založený na vzájomnej úcte je základom úspešnej medicíny. My, lekári, 

chceme ubezpečiť slovenskú verejnosť, že si svoju zodpovednosť uvedomujeme a budeme vždy 

na strane pacienta. Dobrovoľne berieme na seba záväzok konať  výlučne v záujme pacientov. 

K tomu nás morálne zaväzuje nielen Hippokratova prísaha, ale aj naše svedomie, morálne 

a etické princípy a stavovská česť. 

 

 

V Bratislave 28. septembra 2013                      Delegáti XXVIII. Snemu Slovenskej lekárskej komory  

 

 


