Slovenská lekárska komora
1. Rozšírenie ordinačného času na 35 hodín týždenne kritizujú aj praktickí
lekári
(15.10.2017; www.webnoviny.sk; Ekonomika, , s. -; SITA)

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská spoločnosť všeobecného
praktického lekárstva (SSVPL) odmieta administratívne zásahy laikov do organizácie
práce lekárov.
"Zákonom o povinnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti 35 hodín týždenne na
mieste v ordinácii poslanci ohrozujú zdravotnú ale aj sociálnu starostlivosť, ktorú
poskytujeme pacientom v domácom ošetrení," uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení účastníkov
XXXVIII. výročnej konferencie SSVPL.
Podľa všeobecných praktických lekárov to bude znamenať zánik všeobecných lekárov v
malých obciach a doslova to vyženie asi 500 lekárov-dôchodcov z ich ambulancií. "Ukazuje
sa byť nešťastím pre pacientov, ak prácu lekárovorganizujú poslanci zákonom," tvrdí
SSVPL.
Žiada, aby minister zdravotníctva Tomáš Drucker okamžite zaujal stanovisko k
diskriminácii imobilných pacientov a navrhol riešenie tejto situácie ohrozenia
dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnutých.
S predĺžením ordinačného času na 35 hodín týždenne pre všeobecných lekárov nesúhlasí
ani Slovenská lekárska komora.
Zároveň pritom budú všeobecní lekári povinní ordinovať minimálne dva dni v týždni do
1 5 . h o d i n y. A k o p o v e d a l v u t o r o k n a t l a č o v e j k o n f e r e n c i i
prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár, lekárska obec vníma takýto
krok veľmi negatívne. "Zmeny podobného charakteru nebudú viesť k rozvoju primárnej sféry
a v konečnom dôsledku ani nezvýšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti," dodal.
Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti boli podľa Kollára pripravené bez
vedomia lekárov a zhoršujú ich pracovné podmienky. "Regionálne rozdiely a podmienky, v
ktorých všeobecní lekári pracujú, im neumožňujú pracovať 35 hodín týždenne v rámci
čistého ordinačného času," upozornil Kollár.
S rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov nesúhlasí ani Asociácia
súkromných lekárov SR (ASL).
"Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez možnosti návštevnej služby v
byte pacienta a primeraného času pre prácu so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné.
Povinnosť ordinovať sedem hodín z osemhodinového pracovného času
neumožňuje lekárovi sa venovať ďalším činnostiam, ktoré sú pre chod ambulancie a
dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta nevyhnutné, ako aj ďalšiemu vzdelávaniu, čo
je povinnosť pre každého lekára," konštatoval prezident ASL Marián Šóth v tlačovej správe.
Parlament schválil v utorok novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Legislatívna
úprava okrem iného definuje ordinačné hodiny v rámci všeobecných praktických lekárov. Tí

budú mať povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnústarostlivosť v minimálnom rozsahu
35 hodín týždenne, pričom dvakrát do týždňa budú ordinačné hodiny do 15:00.
https://www.webnoviny.sk/rozsirenie-ordinacneho-casu-na-35-hodin-tyzdenne-kritizujuaj-prakticki-lekari/
[na začiatok informácie] [späť na obsah]

2. Pobúrení lekári: predĺženie ordinačného času na 35 hodín je likvidačné
(15.10.2017; www.etrend.sk; eTREND/ekonomika, , s. -; SITA)

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) odmieta
administratívne zásahy laikov do organizácie práce lekárov. "Zákonom o povinnom
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 35 hodín týždenne na mieste v ordinácii poslanci
ohrozujú zdravotnú ale aj sociálnu starostlivosť, ktorú poskytujeme pacientom v domácom
ošetrení," uvádza sa vo vyhlásení účastníkov XXXVIII. výročnej konferencie SSVPL.
Zdroj - SITA/Diana Černáková
Podľa všeobecných praktických lekárov to bude znamenať zánik všeobecných lekárov v
malých obciach a doslova to vyženie asi 500 lekárov-dôchodcov z ich ambulancií.
"Ukazuje sa byť nešťastím pre pacientov, ak prácu lekárov organizujú poslanci
zákonom," tvrdí SSVPL. Žiada, aby minister zdravotníctva Tomáš Drucker okamžite
zaujal stanovisko k diskriminácii imobilných pacientov a navrhol riešenie tejto situácie
ohrozenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnutých.
S predĺžením ordinačného času na 35 hodín týždenne pre všeobecných lekárov nesúhlasí
ani Slovenská lekárska komora. Zároveň pritom budú všeobecní lekári povinní ordinovať
minimálne dva dni v týždni do 15. hodiny.
Parlament schválil v utorok novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Legislatívna
úprava okrem iného definuje ordinačné hodiny v rámci všeobecných praktických lekárov. Tí
budú mať povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnústarostlivosť v minimálnom rozsahu
35 hodín týždenne, pričom dvakrát do týždňa budú ordinačné hodiny do 15:00.
Vraj sa nebudú mať kedy vzdelávať
Ako povedal v utorok prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian
Kollár, lekárska obec vníma takýto krok veľmi negatívne. "Zmeny podobného charakteru
nebudú viesť k rozvoju primárnej sféry a v konečnom dôsledku ani nezvýšia
dostupnosť zdravotnej starostlivosti," dodal.
Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti boli podľa M. Kollára pripravené bez
vedomia lekárov a zhoršujú ich pracovné podmienky. "Regionálne rozdiely a podmienky, v
ktorých všeobecní lekári pracujú, im neumožňujú pracovať 35 hodín týždenne v rámci
čistého ordinačného času," upozornil M. Kollár.
S rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov nesúhlasí ani Asociácia
súkromných lekárov SR (ASL). "Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez
možnosti návštevnej služby v byte pacienta a primeraného času pre prácu
so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné. Povinnosť ordinovať sedem hodín z
osemhodinového pracovného času neumožňuje lekárovi sa venovať ďalším činnostiam, ktoré

sú pre chod ambulancie a dostupnú zdravotnústarostlivosť pre pacienta nevyhnutné, ako aj
ďalšiemu vzdelávaniu, čo je povinnosť pre každého lekára", konštatoval prezident
ASL Marián Šóth v tlačovej správe.
https://www.etrend.sk/ekonomika/pobureni-lekari-predlzenie-ordinacneho-casu-na-35hodin-je-likvidacne.html
[na začiatok informácie] [späť na obsah]

3. Praktickí lekári nesúhlasia s rozšírením ordinačného času na 35 hodín
týždenne
(15.10.2017; www.openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk, , s. -; SITA)

Podľa Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva to bude znamenať
zánik všeobecných lekárov v malých obciach a doslova to vyženie asi 500 lekárovdôchodcov z ich ambulancií.
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) odmieta
administratívne zásahy laikov do organizácie práce lekárov. "Zákonom o povinnom
poskytovaní zdravotnej starostlivosti 35 hodín týždenne na mieste v ordinácii poslanci
ohrozujú zdravotnú ale aj sociálnu starostlivosť, ktorú poskytujeme pacientom v domácom
ošetrení," uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení účastníkov XXXVIII. výročnej konferencie
SSVPL. Podľa všeobecných praktických lekárov to bude znamenať zánik
všeobecných lekárov v malých obciach a doslova to vyženie asi 500 lekárov-dôchodcov z
ich ambulancií. "Ukazuje sa byť nešťastím pre pacientov, ak prácu lekárov organizujú
poslanci
zákonom,"
tvrdí
SSVPL.
Žiada,
aby minister zdravotníctva Tomáš Drucker okamžite zaujal stanovisko k diskriminácii
imobilných pacientov a navrhol riešenie tejto situácie ohrozenia
dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnutých.
S predĺžením ordinačného času na 35 hodín týždenne pre všeobecných lekárov nesúhlasí
ani Slovenská lekárska komora. Zároveň pritom budú všeobecní lekári povinní ordinovať
minimálne dva dni v týždni do 15. hodiny. Ako povedal v utorok na tlačovej konferencii
prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár, lekárska obec vníma takýto
krok veľmi negatívne. "Zmeny podobného charakteru nebudú viesť k rozvoju primárnej sféry
a v konečnom dôsledku ani nezvýšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti," dodal. Zmeny v
zákone o zdravotnej starostlivosti boli podľa Kollára pripravené bez vedomia lekárov a
zhoršujú ich pracovné podmienky. "Regionálne rozdiely a podmienky, v ktorých
všeobecní lekári pracujú, im neumožňujú pracovať 35 hodín týždenne v rámci čistého
ordinačného času," upozornil Kollár.
S rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov nesúhlasí ani Asociácia
súkromných lekárov SR (ASL). "Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez
možnosti návštevnej služby v byte pacienta a primeraného času pre prácu
so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné. Povinnosť ordinovať sedem hodín z
osemhodinového pracovného času neumožňuje lekárovi sa venovať ďalším činnostiam, ktoré
sú pre chod ambulancie a dostupnú zdravotnústarostlivosť pre pacienta nevyhnutné, ako aj
ďalšiemu vzdelávaniu, čo je povinnosť pre každého lekára", konštatoval prezident
ASL Marián Šóth v tlačovej správe.

Parlament schválil v utorok novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Legislatívna
úprava okrem iného definuje ordinačné hodiny v rámci všeobecných praktických lekárov. Tí
budú mať povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnústarostlivosť v minimálnom rozsahu
35 hodín týždenne, pričom dvakrát do týždňa budú ordinačné hodiny do 15:00.
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/180732/Prakticki-lekari-nesuhlasia-s-rozsirenimordinacneho-casu-na-hodin-tyzdenne
[na začiatok informácie] [späť na obsah]

4. Praktickí lekári sú proti rozšíreniu ordinačného času na 35 hodín týždenne
(15.10.2017; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár uviedol,
že lekárska obec vníma nový zákon rozširujúci ordinačné hodiny veľmi negatívne. Autor Robert Hüttner, Pravda
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) odmieta
administratívne zásahy laikov do organizácie práce lekárov.
"Zákonom o povinnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti 35 hodín týždenne na
mieste v ordinácii poslanci ohrozujú zdravotnú ale aj sociálnu starostlivosť, ktorú
poskytujeme pacientom v domácom ošetrení," uvádza sa v sobotňajšom vyhlásení účastníkov
XXXVIII. výročnej konferencie SSVPL. Podľa všeobecných praktických lekárov to bude
znamenať zánik všeobecných lekárov v malých obciach a doslova to vyženie asi
500 lekárov-dôchodcov z ich ambulancií. "Ukazuje sa byť nešťastím pre pacientov, ak
prácu lekárov organizujú poslanci zákonom," tvrdí SSVPL. Žiada,
aby minister zdravotníctva Tomáš Drucker okamžite zaujal stanovisko k diskriminácii
imobilných pacientov a navrhol riešenie tejto situácie ohrozenia
dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnutých.
S predĺžením ordinačného času na 35 hodín týždenne pre všeobecných lekárov nesúhlasí
ani Slovenská lekárska komora. Zároveň pritom budú všeobecní lekári povinní ordinovať
minimálne dva dni v týždni do 15. hodiny. Ako povedal v utorok na tlačovej konferencii
prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár, lekárska obec vníma takýto
krok veľmi negatívne. "Zmeny podobného charakteru nebudú viesť k rozvoju primárnej sféry
a v konečnom dôsledku ani nezvýšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti," dodal. Zmeny v
zákone o zdravotnej starostlivosti boli podľa Kollára pripravené bez vedomia lekárov a
zhoršujú ich pracovné podmienky. "Regionálne rozdiely a podmienky, v ktorých
všeobecní lekári pracujú, im neumožňujú pracovať 35 hodín týždenne v rámci čistého
ordinačného času," upozornil Kollár.
Novelu parlament schválil v utorok
S rozšírením ordinačného času pre všeobecných lekárov nesúhlasí ani Asociácia
súkromných lekárov SR (ASL). "Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez
možnosti návštevnej služby v byte pacienta a primeraného času pre prácu
so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné. Povinnosť ordinovať sedem hodín z
osemhodinového pracovného času neumožňuje lekárovi sa venovať ďalším činnostiam, ktoré
sú pre chod ambulancie a dostupnú zdravotnústarostlivosť pre pacienta nevyhnutné, ako aj

ďalšiemu vzdelávaniu, čo je povinnosť pre každého lekára", konštatoval prezident
ASL Marián Šóth v tlačovej správe.
Parlament schválil v utorok novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Legislatívna
úprava okrem iného definuje ordinačné hodiny v rámci všeobecných praktických lekárov. Tí
budú mať povinnosť poskytovať ambulantnú zdravotnústarostlivosť v minimálnom rozsahu
35 hodín týždenne, pričom dvakrát do týždňa budú ordinačné hodiny do 15:00.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/444939-prakticki-lekari-su-proti-rozsireniuo r d i n a c n e h o - c a s u - n a - 3 5 - h o d i n - t y z d e n n e / ?
utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[na začiatok informácie] [späť na obsah]

5. Lekárske organizácie ostro kritizujú predĺženie ordinačných hodín
všeobecných lekárov
(13.10.2017; Televízna stanica STV 2; Hírek - správy; 17:00; por. 2/7; Rózsár László /)

Rózsár László, redaktor:
"Lekárske organizácie ostro kritizujú predĺženie ordinačných hodín
všeobecných lekárov. Podľa Asociácie súkromných lekárov môže byť 35
ordinačných hodín do týždňa likvidačných, s novelou nesúhlasí
ani Slovenská lekárskakomora a Spoločnosť všeobecných lekárov,
keďže lekári by tak vrátane administratívnych prác museli pracovať 9 - 10 hodín
denne. Rezort zdravotníctva navrhol týždenne 30 ordinačných hodín, no poslanci
ich počet zvýšili na 35 s tým, že všeobecní lekári majú byť najmenej dvakrát do
týždňa pacientom k dispozícii do 15:00 hod."

