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Bratislava, 18. augusta 2015.

Vážená pani generálna riaditeľka,
na rokovaní 10. júla 2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2015 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý sa v tom čase nachádzal v medzirezortnom pripomienkovom konaní1) a ku
ktorému sme uplatnili zásadné požiadavky týkajúce sa zabezpečenia rovnakého postavenia
členov aj nečlenov stavovských organizácií v oblasti etiky a kvality výkonu zdravotníckeho
povolania, som Vám prisľúbil poskytnutie
1. informácie o právnej úprave povinného členstva lekárov v Českej lekárskej komore
v Českej republike ako aj
2. dát týkajúcich sa regulácie lekárskeho povolania v jednotlivých členských štátoch
Európskej únie.
Povinné členstvo lekárov v Českej lekárskej komore upravuje zákon č. 220/1991 Sb. o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře v znení
neskorších predpisov (posledná zmena bola vykonaná zákonom č. 375/2011 Sb.), kde
konkrétne v § 3 ods. 1 citovaného zákona sa výslovne uvádza, že citujem „Každý lékař, který
vykonáva v České republice lékařské povolání, musí být členem České lékařské komory.“ Z §
9 cit zákona vyplýva, že úlohou komory je hlavne garantovať etiku a odbornosť výkonu
zdravotníckeho povolania všetkými členmi. A podľa priameho vyjadrenia prezidenta Českej
lekárskej komory, komora vedie aj register (zoznam) lekárov. Plné znenie citovaného zákona
pripájam v prílohe.

1) https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8394&langEID=1
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Zároveň dovoľte opätovne zdôrazniť to, čo sme už uviedli aj na našom spoločnom rokovaní
10. júla 2015, že aj slovenský právny poriadok už dnes rozpoznáva reguláciu výkonu
povolania prostredníctvom povinného členstva alebo registrácie v komorách, ako napríklad
povinné členstvo advokátov v advokátskej komore, umožnenie prístupu k výkonu povolania
architekta len cez registráciu v komore architektov, regulácia výkonu súkromnej veterinárnej
činnosti prostredníctvom komory veterinárov a regulácia výkonu poľovníckej činnosti
prostredníctvom komory poľovníkov.
Vo všetkých vymenovaných príkladoch príslušná stavovská organizácia vydáva etický kódex
výkonu konkrétneho povolania alebo činnosti a kontroluje jeho dodržiavanie a je vo väčšom
alebo menšom rozsahu zmocnená aj na garantovanie odbornosti a kvality výkonu činnosti
alebo povolania. Keďže vždy ide o povolania a činnosti s dosahom na ochranu práv a záujmov
inej skupiny osôb, ktorá je vo verejnom záujme, nevidíme dôvod, aby sa rovnaký prístup
nepoužil aj pri zdravotníckych povolaniach, kde ide o verejný záujem ochrany zdravia
verejnosti a bezpečnosti pacienta, čo je plne v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady č. 36/2005/ES.
Slovenská lekárska komora nežiada nič iné, len aby jej bol do kompetencie opätovne zverený
dohľad nad etikou a kvalitou výkonu zdravotníckeho povolania vo vzťahu ku všetkým
registrovaným zdravotníckym pracovníkom, nielen voči dobrovoľným členom a to aj vrátane
úprav vnútornými predpismi komory. Uvedeným by sa právny stav v tejto oblasti vrátil do
podoby spred roka 2004, kedy stavovské organizácie túto kompetenciu mali a pokiaľ ide
o SLK plne ju uplatňovala vo vzťahu ku všetkým lekárom praktizujúcim na Slovensku
lekárske povolanie dosiahlo by sa tak žiadané rovnaké postavenie všetkých registrovaných
zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k dodržiavaniu etiky a odbornosti výkonu
zdravotníckeho povolania.
Pokiaľ ide o situáciu v iných členských štátoch – podľa informácií, ktoré mám z Konferencie
národných lekárskych asociácií 12. júna 2015 v Prahe, ktorej som sa zúčastnil, aj keď sa
v príslušnej krajine priamo v legislatíve povinné členstvo neuvádza, ale je substituované
napríklad povinnou registráciou, čo aj tak znamená, že príslušná stavovská
organizácia/komora/asociácia, v ktorej sú lekári povinne registrovaní, uplatňuje kontrolné
mechanizmy v oblasti etiky a kvality výkonu zdravotníckeho povolania voči všetkým
registrovaným zdravotníckym pracovníkom. Nepovinné členstvo je skôr v takých
organizáciách, ktoré sú viac zamerané na predmet činnosti, ktorý je na Slovensku
charakteristický pre odborové organizácie, odborné a vedecké spoločnosti a záujmové
lekárske asociácie.
Dovoľte poznamenať, že najmä úlohu kontroly etiky jednotlivého zdravotníckeho pracovníka
nikdy neplnil a ani nemôže plniť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a neobstojí
ani argumentácia niektorých zdravotníckych organizácií, že jej dodržiavanie je vecou
zamestnávateľa, pretože v systéme zdravotnej starostlivosti máme množstvo praktizujúcich
zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie ako samostatne
zárobkové činné osoby, teda nemajú žiadneho zamestnávateľa.
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Vážená pani generálna riaditeľka,
bol by som rád, keby sa podarilo nájsť obojstranne prijateľné a vykonateľné riešenie a preto
by som Vás chcel poprosiť, keby sme návrh Vášho riešenia mohli konzultovať ešte skôr, ako
bude všeobecne sprístupnený verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Mohli by sme tým predísť prípadným nedorozumeniam vyplývajúcim z absencie
predchádzajúcej priamej komunikácie.
O poskytnutie návrhu a termínov prípadných odborných konzultácií podľa Vašich možností si
Vás dovoľujem požiadať v čo najskoršom možnom termíne.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu.
S vďakou a úctou
MUDr. Marián Kollár
prezident Slovenskej lekárskej komory

Príloha: zákon o Českej lekárskej komore
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