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SEKRETARIÁT, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava

TLAČOVÁ SPRÁVA
Vážené dámy, vážení páni,
Dovoľte mi informovať vás o výsledkoch včerajšieho stretnutia predstaviteľov SLK s ministrom
zdravotníctva Marekom Krajčím. V prvom rade chcem vyjadriť potešenie, že sme sa po dlhých
mesiacoch konečne stretli a dostali sa k naozaj odbornej a konštruktívnej diskusii. Môžem povedať, že
Slovenská lekárska komora vníma toto stretnutie pozitívne a veríme, že je začiatkom budúcej
spolupráce, prospešnej pre celé slovenské zdravotníctvo.
Na rokovaní sme preberali tri základné okruhy – súčasná epidemická situácia a celoplošné
testovanie, druhým boli PN-ky a odškodňovanie zdravotníkov a tretím, veľmi dôležitým bodom pre
budúcnosť celého nášho zdravotníctva, bola otázka reformy systému.
Čo sa týka aktuálnej situácie a plánovaného celoplošného testovania, SLK zopakovala svoj postoj
– teda že sme za cielené testovanie v ohniskách nákazy, veľkých podnikoch, DSS-kách, školách
a zdravotníckych zariadeniach. V dnešnej situácii, keď sú mnohé nemocnice pred kolapsom
a zdravotníci doslova melú z posledného, je nesmierne dôležité, aby sme šetrili sily – sily materiálne,
finančné, personálne, aj psychické. Mrhať nimi pri celoplošnom testovaní si nemôžeme dovoliť.
Zároveň treba sprísniť lockdown. V tomto smere máme v porovnaní s ministerstvom iný názor. Ako
jedinú cestu, ktorou by sme mohli vírus poraziť, vidíme my, ale aj ostatní odborníci, očkovanie.
Problémom je ale v súčasnosti nedostatok vakcín. Minister nás informoval o počte navezených a aj
očakávaných dávok, vzhľadom na situáciu v celej EÚ však vakcinácia nepokračuje tak rýchlo, ako by
si všetky krajiny predstavovali.
Druhý bod nášho rokovania – diskusia o navýšení PN-iek pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí
ochoreli na COVID -19 – na 100% (momentálne je to 70-80%), našiel podľa nášho názoru celkom
dobrú odozvu na druhej strane a ministerstvo sa pokúsi presadiť túto požiadavku v spolupráci
s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Osobne minister Krajčí prisľúbil, že túto požiadavku
predostrie na vláde. Spoločne sme sa zhodli na tom, že takýto krok zo strany vlády by jednoznačne
stabilizoval a morálne povzbudil všetkých zdravotníkov v momentálnej ťažkej situácii. Minister Krajčí
dokonca navrhol aj možnosť odmeny pre covid pozitívnych zdravotníkov, ktorí sa v prípade
asymptomatického priebehu choroby rozhodnú pracovať (umožňuje im to výnimka).
Okrem navýšenia PN-iek sme hovorili aj o odškodňovaní zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa pri
výkone svojho povolania nakazia COVID-19 a majú trvalé následky, alebo dokonca zomrú. Minister
Krajčí aj v tomto smere ponúkol pomocnú ruku. Ministerstvo sa bude zaoberať konkrétnym
legislatívnym návrhom, ktorí pripravia.
Tretia téma stretnutia sa týkala budúcnosti nášho zdravotníctva – čo a ako ďalej po COVID-e. Sme
veľmi radi, že aj v tomto smere sme našli zhodu v spoločnej vízii, ktorú Slovenská lekárska komora
predostrela ministrovi. Teší nás, že na mnohé veci máme veľmi podobný názor, najmä čo sa týka
financovania zdravotníctva, zmeny prerozdeľovania výberu poistného, pohybu pacienta v systéme
a ďalšie. Je to, samozrejme, beh na dlhé trate, ale dôležité z nášho pohľadu je, že základná vízia je
totožná, a to, že zdravotníctvo by malo byť sociálnou službou a nie biznisom. Už v najbližších dňoch
sa stretnú pracovné skupiny na oboch stranách a začnú pripravovať ďalšie konkrétne kroky.
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