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Prvé oficiálne stretnutie predstaviteľov dvoch najväčších lekárskych spoločností s ministrom zdravotníctva 

Vladimírom Lengvarským, ktoré sa uskutočnilo v stredu podvečer, 12.5.,  bolo predovšetkým o budúcnosti nášho 

zdravotníctva. Za Slovenskú lekársku komoru (SLK) sa na stretnutí zúčastnili prezident Marian Kollár, 

viceprezidentka Zuzana Teremová a právny zástupca SLK Ondrej Škodler. Slovenskú lekársku spoločnosť  (SLS) 

viedol prezident Ján Breza a ďalšími účastníkmi boli viceprezidenti Juraj Payer a Marián Bernadič. 

Minister zdravotníctva na úvod predstavil kroky a plány, ktoré rezort pod jeho vedením pripravuje. Spomenul 

Plán obnovy, ako aj legislatívne úsilie, týkajúce sa zadefinovania novej siete nemocníc, ako i reformu ambulantnej 

sféry, urgentnej zdravotnej starostlivosti či starostlivosti o duševné zdravie.  

Zároveň narovinu povedal, že pri presadzovaní plánovaných zmien a reforiem  sa bude uchádzať o podporu 

odborníkov a organizácií naprieč celým zdravotníckym spektrom a uvíta všetky návrhy v tomto smere. „Ak 

nájdeme zhodu, tak verím, že podmienky sa zlepšia pre všetkých,“ povedal minister Lengvarský. Úlohy na 

najbližšie mesiace zhrnul do týchto oblastí:  

- Manažment pacienta 

- Spokojnosť zdravotníckych pracovníkov 

- Podpora vedy a výskumu 

- Poisťovací systém 

- Odmeňovanie zdravotníkov 

Slovenská lekárska komora predstavila ministrovi v stručnosti základnú kostru reformy nášho 

zdravotníctva, ktorá sa v prvom rade odvíja od zmeny poisťovacieho systému. Podstatou je, že verejné financie 

nemôžu byť súkromným majetkom, pretože sú verejné a tak treba s nimi aj nakladať. Poisťovne by podľa novej 

koncepcie financovania mali tvoriť zisk z podnikateľskej činnosti. Právny zástupca SLK otvoril aj otázku zriadenia 

správcu-úradu (Fond zdravia alebo podobne), ktorý by tieto verejné financie spravoval a cez poisťovne by sa 

nakupovala zdravotná starostlivosť. Rovnako otvoril otázku miery solidárnosti zdravotného poistenia  

a prípadného zriadenia Rozhodcovského súdu v zdravotníctve.  

Predstavitelia Slovenskej lekárskej spoločnosti na stretnutí hovorili aj o nevyhnutnosti zmien pracovných 

a najmä platových podmienok vysokoškolských profesorov na medicíne. Viceprezident SLS Bernadič zdôraznil aj  

potrebu zmeny vzdelávania, aby sme prilákali viac študentov na lekárske fakulty (prevahu majú ženy-študentky). 

Viceprezident Payer sa vyjadril k plánovanej výstavbe nových nemocníc aj rekonštrukcii zdravotníckych zariadení, 

ktoré treba popri personálnej stabilizácii urobiť čo najskôr. Zlepšenie pracovných podmienok mladých lekárov 

v našich nemocniciach je jednou z ciest, aby nám po ukončení štúdia medici neodchádzali do zahraničia.  

Prezident Slovenskej lekárskej komory zdôraznil predovšetkým potrebu personálnej stabilizácie našich 

zdravotníkov, bez ktorej je Plán obnovy nerealizovateľný. Viceprezidentka Teremová sa vyjadrila v tejto súvislosti 

k situácii v ambulantnom sektore. Starnutie lekárov je čoraz väčším problémom, mnoho z nich je dnes už dávno 

v dôchodkovom veku a tak reálne hrozí personálny kolaps.  

V otázke nutnosti okamžitej personálnej stabilizácie našli predstavitelia SLK aj SLS zhodu s ministrom 

zdravotníctva, ktorý uznal, že nové nemocnice či špičkové zdravotnícke zariadenia sa bez kvalitného personálu 

nezaobídu. Aj preto si k tejto téme obidve strany naplánovali už budúci týždeň stretnutie, na ktorom by si mali 

spoločne určiť pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať urýchleným riešením personálnej krízy v našom 

zdravotníctve. Teda tým, ako zlepšiť finančné aj pracovné podmienky lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych 

pracovníkov.  
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