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   Tlačová správa z mimoriadneho brífingu SLK 
 
 

Slovenská lekárska komora vyzýva vládu, aby ešte raz zvážila celoplošné testovanie  

 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

Dovoľte mi, aby som si na začiatku našej TK pomohol včerajšími  slovami pani prezidentky 

Zuzany Čaputovej“ 

 

“Považujem za mimoriadne dôležité, v rámci budovania dôvery, aby sme počúvali hlas 

vedcov, aby sme počúvali hlas odborníkov, lekárov, pretože ho považujem za maximálne 

relevantný a významný v tomto čase. “ 

 

Slovenská lekárska komora už pred pilotným testovaním v štyroch okresoch na Orave a v 

Bardejove vyzývala vládu na odbornú a širokú diskusiu pred celoplošným testovaním. 

Oprávnene sme očakávali, že k nej po skončení pilotného testovania dôjde. Nestalo sa tak, 

naopak, pribudli ďalšie pochybnosti a otázky.  

Bude nás mať kto a s čím po skončení plošného testovania vyšetriť, ak sa nakazia zdravotníci, 

ktorí budú testovať? Dostaneme sa do ambulancie alebo do dnes už aj tak preplnených 

nemocníc, ak sa nám zhorší stav a budeme potrebovať hospitalizáciu? Zvládne slovenské 

zdravotníctvo vlnu, ktorú očakávame ?  

Na všetky tieto otázky nemáme ešte ani dnes, tri dni pred začatím plošného testovania, žiadne 

odpovede. Aj včerajšia tlačovka ministra obrany  o pripravenosti,  resp.  skôr 

o nepripravenosti zabezpečenia aj hygienických a medicínskych štandardov, len potvrdila 

naše pochybnosti o „spasiteľnosti“ celoplošného testovania.  

Situácia je vážna, musíme si uvedomiť, že chýbajú zdravotníci, lekári sú vyčerpaní, 

nemocnice začínajú dosahovať plné kapacity.  

Nie je doba, aby sme robili veci, ktoré nemajú zásadný vplyv na zvládnutie pandémie v 

tomto období a už vôbec by sme nemali robiť veci, ktoré nám odčerpávajú sily. Sily 

materiálne, finančné, personálne, ale i psychické. Sily, ktoré budeme potrebovať už v 

najbližších dňoch a týždňoch. 

Povinnosťou Slovenskej lekárskej komory je myslieť na tých, pre ktorých sme tu, ale dnes 

musíme dať aj jednoznačný odkaz vláde, ktorú chceme presvedčiť, že sa mýli, lebo honba za 

prvenstvom a vavrínmi  môže spôsobiť slepotu a zastrieť podstatu celej veci. Robme preto 

správne veci a robme ich správne...  

 

Slovenská lekárska komora preto vyzýva vládu, aby ešte raz zvážila celoplošné 

testovanie, zasadla za jeden stôl s odborníkmi a  začala plánovať jasné kroky, ktoré nám 

pomôžu spoločnou zodpovednosťou v želateľnom horizonte pandémiu zvládať.  

 

Slovenská lekárska komora       28. októbra 2020 
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