


 
 
 
 
 

Prečo táto kampaň? 



a stále to pokračuje 

ODBORNOSŤ POČET  LM 2012  POČET  LM 2017 ROZDIEL 

Všeobecný lekár pre 

dospelých 
1 050,13 899,58 -151 

Všeobecný lekár pre  deti  

dorast 
1 981,13 1740,39 -241 

Internista 568,19 417,35 -151  

Pneumológ 155,12 135,97 -19 

Psychiater 273,77 249,76 -24 

Chirurg 291,51 279,81 -12 

ORL 238,95 203,53 -35 

Hematológ 171,96 128,91 -43 

CELÝ AMBULANTNÝ SEKTOR 12210,48 11050,49 -1160 

ZDROJ: NCZI 

Počet ambulantných lekárov klesá 



ODBORNOSŤ PRIEMERNÝ POČET 
PACIENTOV/DEŇ  2012 

PRIEMERNÝ POČET 
PACIENTOV/DEŇ  2017 

Všeobecný lekár pre 

dospelých 40,3 43,4 

Všeobecný lekár pre  deti  

dorast 28,2 29,9 

CELÝ AMBULANTNÝ 
SEKTOR 24,6 27,2 

Počet vyšetrených pacientov stúpa 

ZDROJ: NCZI 

VLD priemer na 1 pacienta 8 min. 
VLDD priemer na 1 pacienta 12 min. 

Bezpečnosť pacienta?   
ÁNO, ale pri akom počte? 



Ambulancie zanikajú bez náhrady 

Nedostatok lekárov  
   v primárnej starostlivosti  (VLD, VLDD) 
   špecialistov (neurológia, ortopédia,  
interné, endokrinológia, očné, ORL a ďalšie) 
– čakacie doby aj niekoľko mesiacov 

Situácia sa podceňuje! 
Hovorkyňa MZ SR  “Aktuálne je v SR o 110 viac 
ambulantných poskytovateľov ako vlani"  a  pribudla 
necelá päťdesiatka ambulancií všeobecného lekárstva 

Pýtame sa: Kde sú? 



Lebo pacienti lekárov hľadajú... 



a čakajú... 



O prácu v ambulanciách nie je záujem 
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Rezidentský program 2019:   
                                    4 VLD + 3 VLDD !!! 



 
 
 
 
 

  

Dôvody neatraktívnosti? 
 

 nedofinancovanie 
 podmienky 
 

Spravodlivosť v odvodoch do zdravotného poistenia 
Úhrada zdravotných poisťovní za zdravotnú 

starostlivosť v reálnych cenách 
Zníženie administratívnej záťaže pre lekárov a 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
STOP narastajúcim povinnostiam 
Vytvorenie stabilného legislatívneho prostredia 
Zjednodušenie špecializačného vzdelávania 

!!! 



 
 
 
 
 

  

Historicky najvyšší rozpočet  
 

 
 
 
 
 
 
 

Už nie je dôvod na úsmev.  
Je to FIASKO! 



 
 
 
 
 

  

Historicky najvyšší rozpočet... 
 
 

 3,2% za poistencov štátu 
 nereálne vysoko naprojektovaný 

zostatok na účtoch ZP k 31.12.2018 
 prehnané očakávania na strane príjmov 

(ZP avizujú stratu)  
 neprimerané očakávania úspor 
 náklady na sociálne balíčky, rekreačné 

poukazy,... 
 novely zákonov generujú ďalšie náklady 



 
 
 
 
 

  

Zdravotníctvo nie je na prvom mieste! 
 
 

 sadzba na rok 2019 3,2 % 
 zvýšenie od 1.6.2019 na 3,44% 
 

 za 3 milióny poistencov -  zvýšenie o cca  
48 miliónov eur 

 
Je to žalostne málo 

 
Vyrovnaný rozpočet na úkor zdravotníctva? 

 



 
 

Žiadame dofinancovanie 
ambulantného sektoru v 

roku 2019 vo výške  
 

50 mil. eur 



 
 
 
 
 

  

Kolaps ambulantného sektora už 
začal! 

 
Vyzývame  vládu SR, aby urgentne 

riešila kritickú situáciu 
v ambulanciách 


