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      TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
všetci dobre vieme, že od 18. apríla bol vyhlásený núdzový stav na celé zdravotníctvo, na 
všetky zdravotnícke zariadenia.  
Úlohou každého lekára, nielen pri vyhlásení núdzového stavu, je stáť pri pacientovi 
a zabezpečiť ochranu jeho života a zdravia 24/7. Na druhej strane je však potrebné, aby 
lekári v núdzovom stave boli ohodnotení MINIMÁLNE tak, ako za normálneho stavu. 
Pred mesiacom sme hovorili, že sa nachádzame v mimoriadnej situácii čiastočného zatvárania 
našich ambulancií a z dôvodu pandémie sme začali pracovať v úplne inom režime 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pod tlakom rôznych okolností sme museli viac menej 
súhlasiť s minimálnym garančným paušálom vo výške 75 % priemeru minulého roka. 
 
Od 18.4.2020 sa však situácia zmenila. Už všetci zdravotníci sme v núdzovom stave, 
v ktorom platia nové pravidlá. Pre všetkých. Pre vládu, pre poisťovne, pre nemocnice, 
ambulancie, pre lekárov. Hoci nemocnice nemôžu robiť všetky výkony, ktoré ich predtým 
vedeli finančne zabezpečiť, určite aj z dôvodu ich reprofilizácie a zriaďovania červených - 
Covidových zón, sú lekári každý deň v práci. Rovnako sú na tom aj ambulantní lekári, ktorí 
sú dnes nútení poskytovať iný typ zdravotnej starostlivosti, za ktorý nie sú dostatočne 
odmeňovaní, nakoľko v zmluvách ambulantných poskytovateľov sa s odmeňovaním a 
prevádzkou ambulancií v pandémii, núdzovom stave, nepočítalo.  
To je možno hlavný dôvod, prečo spomínaných 75% paušálu z minulého roku je dlhodobo 
neudržateľných a hrozí, že nám systém skolabuje.  
Práve preto sa Slovenská lekárska komora obrátila aj na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby 
boli konečne adekvátne saturované aj záujmy lekárov. V tomto zmysle prezident SLK 
vystúpil dňa 21.4.2020 na Ústrednom krízovom štábe s požiadavkou spravodlivého 
financovania všetkých poskytovateľov, aj so zohľadnením zvýšených nákladov na osobné 
ochranné pomôcky (OOP) a dezinfekciu.  
 
Snahou SLK je, aby počas tohto mimoriadneho obdobia všetky ústavné zdravotnícke 
zariadenia, polikliniky, ambulancie dostali také platby od poisťovní, ktoré by boli na úrovni 
100% priemeru roku 2019. Nielen preto, aby mohla byť aj počas pandémie kontinuálne 
zabezpečená ich prevádzka, nielen preto, aby aj ich zamestnanci, zdravotníci, dostávali mzdy 
ako doteraz, ale aj preto, aby nám prežili ambulancie aj po prekonaní koronakrízy.  
 
PREČO? 
32% detských lekárov v ambulanciách je v dôchodkovom veku 
27% všeobecných lekárov je v dôchodkovom veku, 
18% špecialistov je v dôchodkovom veku.     (Celkovo 26% - viac ako štvrtina všetkých 
ambulancií) 
Čo ešte drží týchto lekárov, lekárov v prvej línii pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti ? Prečo kroky zodpovedných tlačia ambulantných lekárov k tomu, aby pri 
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nedofinancovaní ambulancií, de facto pri ich zadlžovaní sa pri súčasnej prevádzke, 
navždy zatvorili svoje ambulancie? 
Ako chceme zabezpečiť poskytovanie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti deň 
po, deň po koronakríze?  
 
Všetkým nám musí ísť a dnes viac ako inokedy o to, aby naše zdravotníctvo v tomto ťažkom 
období dokázalo fungovať v prospech pacienta. Žiadame preto všetkých kompetentných o 
riadne finančné zabezpečenie chodu nášho zdravotníctva a našich zdravotníckych 
zariadení. V opačnom prípade musíme byť reálne pripravení na to, že systém poskytovania 
zdravotnej starostlivosti nám skolabuje skôr, ako príde vrchol pandémie koronavírusu, resp. 
bez ohľadu naň.  
 
 
Bratislava, 29. apríla 2020        MUDr. Marian Kollár 
            prezident SLK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


