
PREČO KAMPAŇ? 
 

Na Slovensku 
 chýba  3500 lekárov  
 asi 2000 lekárov je v dôchodkovom veku 
 priemerný vek ambulantných lekárov je 57 rokov 
 o 5 rokov už si tretinu ambulancií nenájdete 
 chýbajú aj tisícky sestier 
 mladí o prácu v zdravotníctve nemajú záujem 
TENTO STAV TREBA RIEŠIŤ! PRETO LEKÁRI V KAMPANI 
„MUSÍ NÁS BYŤ POČUŤ“ BOJUJÚ ZA ZLEPŠENIE 
PODMIENOK PRE SVOJICH PACIENTOV 

O ČO NÁM IDE? 
 

Na Slovensku 
 štát  na jedného občana za 

rok v zdravotníctve  vynaloží 
menej ako ČR na svojho 
občana  (v r. 2017 o 285 EUR) 

 každý z nás platí do 
zdravotného poistenia 14% z 
vymeriavacieho základu 

 štát za svojich poistencov 
(deti, nezamestnaní, 
dôchodcovia) platí 3,2% z 
vymeriavacieho základu 

ZLEPŠENIE  FINANCOVANIA A 
ZVÝŠENIE PLATIEB ŠTÁTU ZA 
SVOJICH POISTENCOV - NUTNÉ 

PREČO JE POTREBNÉ ZLEPŠENIE FINANCOVANIA? 
 

HLAVNE PRE PACIENTOV 
 aby nezanikali ambulancie a zdravotná starostlivosť bola 

pre pacienta dostupná a kvalitná 
 aby pacient nemusel  neúmerne dlho čakať na termín 

u lekára a lekár mal pre neho viac času 
 aby  si pacient  nemusel   základné súčasti 

ošetrovateľskej  starostlivosti , či liečby  platiť sám  alebo    
prinášať  so  sebou nemocnice 

 aby sa zrenovovali  nedôstojné  priestory a vybavenie 
nemocníc a polikliník 



 viac ako 4000 lekárov pracuje v zahraničí 
 až 25% študentov medicíny  zo slovenských škôl chce po skončení štúdia medicíny odísť 

pracovať do zahraničia (prieskumu českej neziskovej organizácie HealthCare Institute 
(HCI))  

  je to o 5% viac ako v roku 2017 (prieskum HCI) 
 pre mladých lekárov  je plat a kariérny postup pri výbere ich budúcej praxe na štvrtom 

mieste 

BOJUJME SPOLU O BUDÚCNOSŤ ZDRAVOTNÍCTVA!  
ŽIADAJME   ZLEPŠENIE PRE PACIENTOV,    LEKÁROV 
A NAJMÄ  ICH NÁSTUPCOV!    

ČO JE EŠTE DÔLEŽITÉ? 

PACIENTI AJ LEKÁRI POTREBUJÚ ZLEPŠENIE STAVU ZDRAVOTNÍCTVA. LEN TAK PACIENT 
DOSTANE KVALITNÚ A DOSTUPNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ. LEKÁRI  SA BUDÚ MÔCŤ 
PLNE SÚSTREDIŤ NA PACIENTA  A MLADÍ LEKÁRI A SESTRY NEBUDÚ HĽADAŤ UPLATNENIE 
V ZAHRANIČÍ! 

VIAC O KAMPANI NA STRÁNKE  
zdravitask.sk/musi-nas-byt-pocut/   
SLEDUJTE NÁS NA FB  
www.facebook.com/musinasbytpocut/  


