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     Tlačová správa  

 
 Z brífingu SLK k dovozu vakcíny Sputnik V a opatreniam vlády  

 
Vážené dámy, vážení, páni, 

 

dovoľte mi na úvod stručne zareagovať na včerajší príchod vakcíny Sputnik V na Slovensko. 

V situácii, v akej sa naša krajina nachádza, sme presvedčení, že treba túto iniciatívu 

jednoznačne privítať. Každá vakcína, ktorá môže zachrániť čo i len jeden ľudský život, je 

vítaná. Samozrejme, že v prípade vakcíny Sputnik V je tu ešte množstvo otázok, týkajúcich sa 

najmä registrácie či povolenia na núdzové použitie, ale pevne veríme, že na všetky tieto 

otázky dostaneme čoskoro relevantné odpovede. My, lekári, nerozlišujeme, z akej krajiny 

vakcína pochádza, pre nás je podstatné, či môže zachrániť našich pacientov. A dnes, keď nám 

denne zomiera vyše stovka ľudí, naozaj nemáme veľmi na výber. Dodávky ostatných vakcín 

sú nedostatočné, šírenie koronavírusu sa nespomaľuje, takže vakcinácia je skutočne jedinou 

cestou z tohto pekla.  Zdôrazňujeme však, že každý pacient by mal byť predtým, ako sa 

dobrovoľne rozhodne pre Sputnik V, náležite informovaný o možných rizikách s tým 

spojenými. Tak ako to štandardne robíme aj pri iných vakcínach. 

 

A teraz k vládnym opatreniam, ktoré majú začať platiť od zajtra, 3. marca.  

 

Nič prelomové ani zásadné na rozdiel od toho, čo sme tu mali doteraz, v navrhovaných 

opatreniach nie je. Vládne opatrenia prichádzajú neskoro – navyše,  ich uvedenie do praxe sa 

zbytočne naťahuje, mnohé nie sú dostatočne jasné, sú nekonkrétne, nie je z nich vidieť jasnú 

postupnosť krokov, kto má čo zabezpečiť, odkontrolovať. Vnímame ich ako malo adresné 

s presúvaním kompetencií na iných. Slovenská lekárska komora opakovane vyhlasuje, že 

celkovú situáciu môžu zlepšiť predovšetkým jasné, konkrétne a cielené organizačné 

opatrenia, ktoré dokážu odľahčiť zaťažený zdravotnícky systém. Budeme sa opakovať, ale 

pandémiu musíme vyhrať pred bránami nemocníc, v našich ambulanciách. Nie pri pľúcnych 

ventilátoroch. Primárna sféra je základnou kostrou zdravotníckeho systému, ak ju 

položíme, zrúti sa nám celý systém.  

 

A práve opatrenia, ktoré navrhuje vláda pre primárnu sféru, vnímame ako veľmi 

problematické. Namiesto odbremenenia všeobecných lekárov im pribudne len ďalšia 

administratívna záťaž (zmeny harmonogramu práce, nové formuláre, hlásenia, kontroly...). 

Naopak, SLK navrhovala jednoznačne odbremeniť všeobecných lekárov (napr. tým, že by 

karanténne PN-ky išli opäť cez SP, nevyžadovať rôzne potvrdenia certifikátov...).  

Teší nás, že vláda nás podporila s návrhom s oxymetrami – v opatreniach však akosi chýba, 

že sa štát o ich zabezpečenie postará – (podľa navrhovaných opatrení len dodá pacientom 

zoznam certifikovaných oxymetrov...) 

Ďalším, podľa nás veľmi závažným nedostatkom v opatreniach, je avizovaná kontrola 

hraníc. Žiadne zavretie hraníc vláda neplánuje. Pre zabránenie šírenia mutácií koronavírusu 

na Slovensko je to však kľúčové! Rovnako ako štátna karanténa, ktorá by mala byť povinná 

a nie dobrovoľná, ako vláda navrhuje. Spustenie E-karantény až koncom apríla? A čo 

dovtedy?   
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Ako si vysvetliť zavedenie motivujúceho COVID príspevku? Vláda vyzýva samosprávy na 

zabezpečenie maximálneho množstva kontrol mestskou políciou. Prečo do boja 

s pandémiou nezapojíme samosprávy formou napríklad lokálnych pandemických komisií? 

Poveriť samosprávy nie reštriktívnymi úlohami, ale naopak, presunúť na miestne úrovne 

povinnosti, ale dať aj potrebné kompetencie. (Starostlivosť o osamelých starých ľudí, ako i 

COVID pacientov) 

 

Sú však aj opatrenia, ktoré sú takmer totožné s návrhmi SLK a ktoré treba len privítať 

(napr. obmedzenie mobility, zrušenie výnimiek pre nákupy pozitívnych pacientov, kontroly  

či cielené testovanie), aj tu však narážame na nedotiahnuté veci. Napríklad - aká je testovacia 

stratégia? Ako to bude s trasovaním, ktoré je podľa nás tiež kľúčové? Opäť priestor pre 

samosprávy. 

Návrh na nosenie FFP 2 respirátorov je síce chvályhodný, ale načasovanie ich použitia (od 8., 

resp.15.3.) sa podľa nás zbytočne naťahuje. Strácame tým čas, ktorý nemáme a ktorý hrá proti 

nám.  

 

Na záver dovoľte len stručné konštatovanie: Chceme vyzvať všetky kompetentné orgány, ale 

i všetkých našich občanov – pacientov, aby si uvedomili, že iba spoločne a prispením každého 

jedného z nás sme schopní tento boj s pandémiou vyhrať. Čím  budeme disciplinovanejší, tým 

skôr sa nám to podarí.  

 

Slovenská lekárska komora , 2.3. 2021 

  

 


