Otvorený list ministerky zdravotníctva predsedovi LOZ MUDr. Petrovi Visolajskému
Vážený pán Visolajský,
opätovne Vás žiadam, aby ste o priebehu, obsahu a záveroch našich rokovaní informovali pravdivo
a odovzdávali svojim kolegom informácie v plnom rozsahu a kontexte, v ktorom skutočne zazneli.
Tretie navýšenie miezd je pre všetkých lekárov ( zvýrazňujem túto skutočnosť), ako iste viete, platná
ani navrhovaná legislatíva nepozná rozdiel medzi lekárom zastupovaným LOZ a lekárom, ktorého LOZ
nezastupuje.
 V decembri minulého roku som Vám predložila návrh, ktorý ste na stretnutí 16.1. 2013 prijali.
Obsah návrhu považujem za záväzný od momentu, keď som ho predložila. Rovnako záväzný je môj
prísľub, že tento návrh bude v dohodnutom znení prevzatý do zákona tak, aby bol tento včas platný
a účinný.
 Na rokovaní 31.1. 2013 som Vás a Vašich kolegov informovala, že Zákon o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve č.
578/2004 Z. z. bude z dôvodu záväzku Slovenskej republiky prebrať ustanovenia Smernice
o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti č. 24/2011 do našej legislatívy. Táto smernica bude
predmetom rokovania parlamentu v lete tohto roku. Najneskorší možný termín platnosti
a účinnosti tejto novely je október tohto roku, čo je pre plnenie prijatého záväzku postupnej
realizácie navýšenia miezd lekárov plne dostačujúce. Navrhla som, aby bola úprava miezd lekárov
súčasťou tejto novely zákona.
S týmto návrhom ste súhlasili. A vzápätí ste všetky dohody začali spochybňovať a klásť ďalšie a ďalšie
dodatočné podmienky. Opätovne sa o nich dozvedám až z médií.
Pán predseda, umelo vyvolávate napätie v radoch lekárov, účelovo vytvárate pocit ohrozenia realizácie
tretieho navýšenia miezd a “ochranu“ pred nehroziacim nebezpečenstvom spájate s výzvou na
neuzatváranie dohôd na nadčasy a ústavnú pohotovostnú službu.
Zabezpečenie 24 hodinovej starostlivosti o našich pacientov v ústavných zdravotníckych
zariadeniach je jedným z mnohoročných vážnych problémov rezortu. Moje stanovisko je jednoznačné.
Oddelenie, na ktorom vedenie nemocnice nedokáže trvalo dlhodobo zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť
o pacienta, nie je pre pacienta bezpečné a bude musieť ukončiť svoju činnosť.
Zhodli sme sa, že ak chceme tento problém vyriešiť v súlade s oprávnenými potrebami a požiadavkami
ako lekárov, tak pacientov, musíme postupovať spoločne, individuálne v každom zariadení.
Vážený pán Visolajský, rozumiem Vašej tendencii udržiavať ostražitosť medzi lekármi, no ani Vaše
negatívne skúsenosti z minulosti Vám nedávajú právo zavádzajúco a nekorektne informovať svojich
kolegov.
Už som sa raz smerom k Vám verejne vyjadrila, že viesť ľudí, znamená v prvom rade byť za nich
zodpovedný. Máme spoločný cieľ – lepšie, zdravšie zdravotníctvo. Aby sme ho spolu dosiahli, dovoľte
zakončiť môj list Vašimi slovami – držte pozície.

S pozdravom

v. r. Zuzana Zvolenská
ministerka zdravotníctva SR

