Briefing zdravotníckych organizácii pred NR SR 14.5. 2013
Vážené dámy a páni,

v decembri roku 2011 sme sa zásluhou hlasovania poslancov, predovšetkým vtedy ešte opozičného
Smeru, dočkali schválenia skutočnej a jedinej možnej reformy zdravotníctva. Boli sme vtedy
presvedčení, že hlasovanie Smeru, ako i iných poslaneckých klubov, je úprimné a pramení
z uvedomovania si závažnosti situácie, ktorá doľahla na slovenské zdravotníctvo a nutnosti konsenzu,
ktorý jediný vie zabezpečiť stabilitu každého systému.
Dnes sme ale svedkami úplného opaku. My, pracovníci v tomto rezorte, vidíme, že je tu z tejto strany
stále menej snahy o komunikáciu a dialóg, stráca sa akákoľvek snaha riešiť problémy spoločenským
konsenzom. Presne v takomto kontexte treba vnímať aj predložený návrh poslanca Valockého, ktorý
považujeme za neospravedlniteľný zásah do základného práva zdravotníckych pracovníkov vykonávať
svoje povolanie
Spôsob, akým je návrh predkladaný (poslanecký návrh), naznačuje, že vláda priznáva, že ide o zlý,
účelový a hlavne diskriminačný zákon, zbavuje sa zodpovednosti a prenecháva ho len na rozhodnutie
poslancov zákonodarného orgánu.
Poslanecký návrh novelizácie Trestného zákona, týkajúci sa porušovania povinnosti a vyhýbaniu sa
výkonu povinnosti za krízovej situácie, nesmeruje k zabezpečeniu výkonu práce počas krízovej
situácie, ale je len obuškom na zdravotníckych pracovníkov. Vyhlasovanie krízových situácii v čase
mieru, v čase bez prírodných katastrof a pod. je prejavom neschopnosti riešiť problémy
zdravotníckych pracovníkov a nahrádzať sociálny dialóg diktátom.
Za právne, ale aj morálne neakceptovateľné, považujeme ustanovenia, ktoré zdravotníckeho
pracovníka diskvalifikujú z výkonu povolania na obdobie desiatich rokov. Takýto vážny zásah do
základného práva na výkon povolania nie je ničím odôvodniteľný, okrem tupého využitia práva
silnejšieho upraviť si legislatívu tak, ako im to vyhovuje.
V decembri 2011 sme verejné zdravotníctvo ochránili pred jeho privatizáciou finančnými skupinami,
ktoré by priniesli bežnému občanovi obrovský nárast nadštandardných výkonov a zníženú úroveň
zdravotnej starostlivosti všetkým, ktorí by si to nemohli natvrdo zaplatiť.
Avšak tento návrh zákona v konečnom dôsledku nie je namierený len proti lekárom, ale predovšetkým
proti pacientom, lebo sa im už nemusí dostať originálnej liečby, nakoľko lekár pod hrozbou možnej
kriminalizácie a postihu, v záujme predchádzania, i keď neúmyselného trestného činu, bude musieť
pristupovať k liečbe pacienta administratívne a možno i alibisticky, aby čo najviac negoval prípadné
dôsledky s tým spojené. Výsledkom bezpochyby bude odsúvanie pacienta a predražovanie prakticky
každého vyšetrenia a liečby.
Vzhľadom na vyššie uvedené, tento zákon nemožno vnímať inak ako účelový a mocenský. Jeho
prijatie je nezlučiteľné s princípmi štandardnej demokracie a slobody občanov členského štátu EÚ.
Preto vyzývame poslancov parlamentu, aby sa nepodieľali na tomto bezprecedentnom akte.
Dnes je na programe kriminalizácia zdravotníkov, kto bude zajtra?
Obraciame sa na občanov a na médiá, aby prejavili záujem o veci verejné a svojim záujmom
neumožnili nástup nedemokratickej moci, ktorej cieľom nie je dialóg a prospech občanov, ale
presadzovanie osobných záujmov.
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