
V y h l á s e n i e 
účastníkov  Spoločného  zasadnutia  Prezídia  SLS  a vrcholových  predstaviteľov
odborných spoločností, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov SLS k súčasnej situácii
v kontinuálnom   medicínskom  vzdelávaní,  zodpovednosti  a povinnostiam  Slovenskej
lekárskej spoločnosti  ako garanta vedeckej a odbornej úrovne medicíny a zdravotnej
starostlivosti v SR.

Účastníci  Spoločného zasadnutia  Prezídia  SLS a vrcholových  predstaviteľov  (prezidentov,
vedeckých  sekretárov  príp.  nimi  delegovaných  zástupcov)  odborných spoločností,  spolkov
lekárov a spolkov farmaceutov SLS, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. júna 2014 v Bratislave, sa
zaoberali  súčasnou  znepokojivou  situáciou  v kontinuálnom/sústavnom  medicínskom
vzdelávaní v Slovenskej republike, príčinami tohto stavu a jeho racionálnym riešením, ktoré
je  nevyhnutné  a urgentné  z pohľadu  riadneho  garantovania  vedeckej  a odbornej  úrovne
medicíny a zdravotnej starostlivosti v SR v celoštátnom i v medzinárodnom kontexte. 

1. Účastníci konštatovali, že v poslednom období sa vystupňovali poľutovaniahodné snahy
Slovenskej  lekárskej  komory  (SLK)  o monopolné  postavenie  nad  kontinuálnym
medicínskym vzdelávaním v SR, bez ohľadu na nevyhnutnosť  rešpektovania  potrebnej
plurality  poskytovateľov vzdelávania,  jeho vedeckej  a odbornej  nezávislosti  a zaistenia
jeho medzinárodne rešpektovanej kredibility.  Viaceré aktivity SLK sú nielen v rozpore
s platnými právnymi predpismi, ale vzbudzujú aj obavy o narušenie fungujúceho systému
kontinuálneho  vzdelávania,  jeho  dôveryhodnosti,  a o postupné  ovládnutie  a demontáž
odborných  spoločností  SLS,  osobitne  spolkov  lekárov.  Deje  sa  tak  okrem  iného  aj
nátlakom  na  členov,  odborné  spoločnosti  a spolky  lekárov  SLS  pri  presadzovaní
jednostranne prijatej tzv. Smernice SLK o vzdelávaní. Napriek opakovaným upozorneniam
zo strany členských organizácií Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske
vzdelávanie, osobitne SLS, ako aj zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, SLK dosiaľ
nepristúpila  k požadovaným krokom, ktoré by smerovali  k náprave neúnosnej situácie,
ktorú svojím konaním spôsobila. 

Nevidíme racionálne  dôvody takéhoto  postupu zo strany SLK, pokiaľ  nechceme veriť
indíciám  naznačujúcim  snahu  o sprivatizovanie  a monopolizáciu  kontinuálneho
medicínskeho  vzdelávania  v SR,  čo  by  viedlo  k jasne  predvídateľným  negatívnym
dôsledkom (zvýšenie nákladov, zníženie kvality, dostupnosti a medzinárodnej kredibility).
Tento naďalej neudržateľný stav je na škodu celej lekárskej obce v SR, keďže vyvoláva
neistotu,  podnecuje nechuť pokračovať v kontinuálnom medicínskom vzdelávaní  podľa
pravidiel  Európskej  akreditačnej  rady  (EACCME)  a je  predmetom  „zaslúženej
medializácie“, ktorá ďalej poškodzuje spoločenskú vážnosť a dôveryhodnosť lekárskeho
povolania. 

2. SLS  vzhľadom  na  svoju  nezastupiteľnú  úlohu  garanta  vedeckej  a  odbornej  úrovne
medicíny  a zdravotnej  starostlivosti,  ktorú  už  viac  než  polstoročie  plní  v spolupráci
s lekárskymi  fakultami,  Slovenskou  zdravotníckou  univerzitou  a  vedecko-výskumnými
inštitúciami v SR, nemôže rezignovať na svoju povinnosť otvorene pomenovať príčiny
a podstatu súčasnej neúnosnej situácie, poukázať na závažné riziká jej ďalšej eskalácie –
a v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami podporiť a aktívne sa usilovať o jej
zmysluplné  a urýchlené  riešenie.  To  však  nie  je  možné  dosiahnuť  ústupom  z pozícií
zdravého rozumu, z požiadaviek kvality, plurality, slobody a nezávislosti, zodpovednosti,
vysokej odbornosti, vedeckej zakotvenosti a profesionality. 

SLS spolu s viacerými partnermi angažujúcimi sa v oblasti kontinuálneho medicínskeho
vzdelávania  v SR,  zastúpenými  v Slovenskej  akreditačnej  rade  pre  kontinuálne



medicínske vzdelávanie,   podnikla opakovane konštruktívne, ústretové kroky voči SLK,
navrhla  konkrétne  postupy  a transparentné  podmienky  racionálneho  riešenia  situácie,
vyvolala a viedla priame rokovania s predstaviteľmi SLK. Všetky tieto úsilia však napriek
občas deklarovaným prísľubom dosiaľ neviedli k žiaducemu výsledku.  

SLS, vedomá si svojej zodpovednosti pred odbornou medicínskou a zdravotníckou obcou
i pred celou verejnosťou našej vlasti,  naliehavo žiada SLK o prehodnotenie doterajších
neprijateľných  postojov  a konania  a k urýchlenému  rokovaniu  zameranému  na  kladné
a definitívne  vyriešenie  situácie.  Zároveň  žiada  Ministerstvo  zdravotníctva  SR,  aby
podniklo všetky potrebné kroky, ktoré by takémuto riešeniu, ktoré je v záujme lekárov,
všetkých  zdravotníckych  pracovníkov,  ale  predovšetkým  v záujme  pacienta,  účinne
napomohlo. 

3. Naliehavá  požiadavka  na  doriešenie  problémov  v oblasti  kontinuálneho  medicínskeho
vzdelávania  (body  1  a 2), ako  aj  mnoho  rokov  neriešených  problémov  v zabezpečení
systému ďalšieho vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov, tiež požiadavka na
upevnenie a potrebný rozvoj nezastupiteľných vedeckých a odborných činností SLS ako
garanta  vedeckej  a odbornej  úrovne  medicíny  a zdravotníctva  v SR,  sú  výrazne
akcentované  nadchádzajúcim  významným  výročím,  ktoré  si  Slovenská  lekárska
spoločnosť pripomenie v tomto roku – 45 rokov samostatnej činnosti SLS (od roku 1969)
po  federalizácii  Československej  lekárskej  spoločnosti  J.  Ev.  Purkyně.  Osobnosti
zakladateľských generácií budúcej SLS vtlačili už na pôde česko-slovenskej spoločnosti
do obrazu jej identity a poslania nezmazateľné znaky vysokej medicínskej a zdravotníckej
odbornosti,  profesionality,  vedeckej  a politickej  nezávislosti,  služby  pacientovi  –
i medicínskej vede, vzdelávaniu a ich rozvoju. A to napriek nezriedka veľmi ťažkým,  či
neprajným podmienkam. Tradícia SLS, z ktorej dnes čerpáme a ktorú sme zaviazaní niesť
posilnenú a obohatenú k ďalším generáciám lekárov a zdravotníckych pracovníkov v SR,
však siaha ešte ďalej – až k prvej Společnosti lékařsko-slowanskej, založenej v roku 1833
skupinou slovenských študentov medicíny  v Pešti.  Rozvoj  a zveľadenie  odkazu našich
vzácnych  učiteľov,  predchodcov,  kolegýň  a  kolegov,  a  to  na  úrovni  náročných
požiadaviek  dnešnej  biomedicínskej  vedy  a zdravej  etiky,  je  zodpovednosťou
a nezastupiteľnou  úlohou  súčasnej  SLS,  jej  odborných  spoločností,  spolkov  lekárov
a farmaceutov, Prezídia SLS – i všetkých jednotlivých členov. Tento neoceniteľný poklad,
dnes ohrozovaný a niekedy ľahkovážne spochybňovaný, je spoločným majetkom všetkých
lekárov  a zdravotníckych  pracovníkov,  je  dedičstvom,  ktoré  musíme  zveľadiť  –  a
odovzdať zdravé a prosperujúce generáciám, ktoré prídu po nás. 

V tomto úsilí, v súčasnom zápase o novú budúcnosť medicíny a zdravotníctva v SR, ktoré
budú skutočne slúžiť pacientovi a poskytovať primerané pracovné podmienky a prostredie
pre lekárov a všetkých zdravotníckych pracovníkov, je miesto pre vzájomnú spoluprácu
a vzájomnú podporu všetkých, ktorým na týchto skutočnostiach naozaj záleží – myslíme
predovšetkým  na  Slovenskú  lekársku  komoru  –  i na  všetky  profesijné  organizácie
zdravotníckych  pracovníkov,  dbajúce  na  ozajstnú  profesijnú  noblesu  a  na  vysoký
vedecko-odborný, etický a spoločenský kredit, dôveryhodnosť svojich členov – lekárov
a všetkých  zdravotníckych  pracovníkov  v SR.  K takejto  novej,  otvorenej  spolupráci
a podpore  vyzývame  a pozývame  všetkých  zainteresovaných.   Je  na  to  najvyšší  čas
a veľmi dobrá príležitosť. 

      Prijaté aklamačne po diskusii a s pripomienkami účastníkov stretnutia dňa 19. 6. 2014.


