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     Tlačová správa  

 
 Mimoriadny brífing k povolávaniu ambulantných lekárov 

 
  
Vážené dámy, vážení páni, 
  
Aktuálna situácia v súvislosti s Covid 19 začína byť naozaj vážna. Podľa najnovších 
informácií, ktoré má Slovenská lekárska komora k dispozícii, začali nemocnice 
povolávať do služby aj ambulantných lekárov. Ako prvá tak urobila nemocnica 
v Lučenci. Vzhľadom ku skutočnosti, ako sa vyvíja počet infikovaných občanov na 
Covid 19 a narastajúce počty hospitalizovaných pacientov v nemocniciach, vrátane 
JIS, predpokladáme, že tento scenár nastane aj v iných nemocniciach.  
 
Všetci si uvedomujeme, že pri narastajúcom počet pozitívnych pacientov, ako aj 
v radoch lekárov, začína byť personálna situácia v našich nemocniciach kritická. 
Chýbajú lekári, zdravotné sestry aj ostatný zdravotnícky personál. Je samozrejmé a 
pochopiteľné, že v takom prípade musia nemocnice pristúpiť aj k mobilizácii 
ambulantných lekárov. 
Tento krok nikto nespochybňuje.  
Ako iste viete, jednou zo základných povinností SLK je aj ochrana práv lekára. Preto 
sa v tejto chvíli natískajú legitímne otázky:  
Aký výkon práce budú zabezpečovať povolaní ambulantní lekári?  
Aká bude právna ochrana tohto lekára v prípade, ak bude od neho požadované, aby 
zabezpečil výkon, ktorý nezodpovedá jeho odbornej špecializácii? 
Kam budú posielaní pacienti z ambulancií, ktoré budú z uvedeného dôvodu 
zatvorené? 
Ako bude zabezpečené financovanie poskytovateľa aj konkrétneho lekára? 
 
Bohužiaľ, dnes nám chýbajú mnohé odpovede na tieto otázky. Máme síce schválený 
pandemický plán, ale nie jasný výklad praktickej realizácie.  
SLK obhajuje nielen lekárov, ale záleží nám aj na rovnosti, dostupnosti, ako i kvalite 
poskytovania a zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov. 
 
Slovenská lekárska komora preto žiada ministra zdravotníctva a príslušné 
kompetentné orgány, aby urýchlene predložili riadny a jasný realizačný plán týkajúci 
sa mobilizácie ambulantných lekárov. 
 
Slovenská lekárska komora už viackrát vyzvala ministra zdravotníctva, aby začal 
s odborníkmi v rezorte viac komunikovať.  
Dnes ho vyzývame opäť a zároveň mu opäť ponúkame pomocnú ruku. 
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