Denník Nový Čas uverejnil 13. 2. 2015 článok „Pravda o platoch v slovenskom zdravotníctve: Koľko
zarába váš lekár?“ Slovenská lekárska komora odoslala do redakcie Nového času žiadosť o opravu
uverejnených informácií, ktorá predstavuje skrátenú verziu tu pripojenej verzie reakcie Slovenskej
lekárskej komory na uvedený článok. Spolu s Vami netrpezlivo očakávame, či redakcia Nového Času
reakciu SLK uverejní.

Ad: Pravda o platoch v slovenskom zdravotníctve: Koľko zarába Váš lekár?
(Nový Čas 13. 2. 2015)
Článok uvádza informácie o platoch lekárov, ktorí sú zamestnaní v nemocniciach a o príjmoch
neštátnych ambulantných lekárov od zmluvných zdravotných poisťovní. Pritom sa už stalo prakticky
všeobecnou praxou, že sa uvádzajú priemerné sumy, čo podľa názoru Slovenskej lekárskej komory
výrazne skresľuje realitu bežne sa vyskytujúcu v praxi lekárov. Ďalej nie je uvádzané, či ide o sumu
brutto alebo netto, a koľko z uvedenej sumy predstavujú u lekárov v nemocniciach nadčasy a koľko
z uvedenej čiastky predstavujú u lekárov v samostatných zmluvných ambulanciách náklady, ktoré
odvedie lekár v platbách za nájomné, elektrinu, vodu, plyn, plat sestry vrátane zákonných odvodov,
všetky zdravotnícke pomôcky a materiály používané v ambulancii, atď. Pri citovaných platoch lekárov
v nemocniciach navyše ani nebol uvedený informačný zdroj, z ktorého sa čerpalo.
Podľa názoru Slovenskej lekárskej komory by bolo voči lekárom, ako aj pacientom zodpovedné
a korektné, ak by sa namiesto priemerných údajov (v ktorých sú zahrnuté aj výnimočne vysoké
príjmy, napríklad manažérov zdravotníckych zariadení, vrátane odmien za riadenie a ďalších
príplatkov - rovnako ako aj výnimočne nízke príjmy lekárov, napríklad v zdravotníckych zariadeniach
s nízkym počtom pacientov, a teda neposkytujú dostatočne verný obraz skutočnosti), uvádzal modus
– teda najčastejšie sa vyskytujúca hodnota.
Najčastejšie sa vyskytujúca výška platu lekára alebo najčastejšie sa vyskytujúca výška platby
zdravotnej poisťovne/-í tzv. zmluvnému lekárovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ako sme
uviedli vyššie, od takejto hodnoty je u lekárov, pracujúcich v nemocniciach, potrebné odpočítať
nadčasy, ktoré nepoznáme u iných nezdravotníckych povolaní, s ktorými by sa platy mohli
potenciálne porovnávať.
U lekárov, pracujúcich v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú tzv. zmluvnými
poskytovateľmi zdravotných poisťovní, je tiež si potrebné uvedomiť, že akákoľvek uverejnená
hodnota nie je platbou za ich vykonanú prácu. Lekár si neponecháva celú sumu poskytnutú
zdravotnými poisťovňami pre vlastnú osobnú potrebu. Platba od zdravotnej poisťovne je často len
príspevkom na chod ambulancie, ktorý je v záujme verejnosti. Po odpočítaní všetkých nákladov
(elektrina, voda, plyn, plat a odvody sestry, zdravotnícke pomôcky, administratívne náklady, atď.)
lekárovi zostáva len malá časť, ktorá v porovnaní s inými povolaniami zďaleka neodráža spoločenskú
významnosť výkonu tohto povolania a len veľmi ťažko postačuje na inovácie a rozvoj ambulancie
(nákup nových, prípadne lepších prístrojov) a podobne, pričom si treba uvedomiť, že každý vklad do
inovácií ambulancie vlastne predstavuje pokles reálneho príjmu lekára za jeho vlastnú prácu.
V Bratislave, 17. 2. 2015

MUDr. Marián Kollár, prezident SLK

