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ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV 

JEDNOTA – SILA - ÚSPECH  

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

ZVÄZ AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV VYTÝKA CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU 

CHÝBAJÚCU GARANCIU BEZPEČNOSTI ZDRAVIA A ODPOVEĎ NA OTÁZKU, ČO BUDE 

PO TESTOVANÍ? 

 
 

(Bratislava, 23. októbra 2020) 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) nie je ani 3 dni pred konaním celoslovenského 

plošného testovania stále presvedčený o tom, či má vláda túto operáciu pod kontrolou 

čo sa týka garancie bezpečnosti ochrany života a zdravia občanov, vrátane testujúceho 

personálu? 

 

Zároveň ZAP nie je presvedčený o zabezpečení dostatočnej logistiky procesu testovania 

tak, aby splnilo svoj účel v počte otestovaných občanov, ktorý vláda touto akciou sleduje.  

 

Vzhľadom k tomu, že celoplošné testovanie nariadila vláda, a to v čase trvania 

núdzového stavu považujeme za legitímne, že aj osobné ochranné pracovné pomôcky 

zabezpečí na celoplošné testovanie štát zo Štátnych hmotných rezerv.  

 

Návrh odmien zdravotníkov za účasť na testovaní už nechceme opakovane komentovať, 

pretože ten nám dáva skutočne dokonalý obraz o tom, ako si vedenie tejto krajiny 

zdravotníkov a zdravotníctvo váži.  

 

Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva prosí všetkými dostupnými kanálmi 

zdravotníkov, aby sa celoslovenského testovania zúčastnili, nebolo ambulantným lekárom 

umožnené, aby odbremenili odberné miesta testovaním na svojich ambulanciách. 

Argumenty, ktorými bolo toto rozhodnutie podložené sú len prázdne frázy, ktoré 

dehonestujú prácu ambulantného lekára. Ak je jediný dôvod, prečo sa poskytovatelia 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti nemôžu prostredníctvom svojich ambulancií podieľať 

na testovaní len to, že ide o logistický problém s certifikátmi a odovzdávaním údajov 

o testovaní do NCZI, toto považujeme za zlyhanie pripravenosti celoplošného testovania 

na plnej čiare. Medializované vyhlásenie, že výsledok testovania realizovaného lekárom 

v zdravotníckom zariadení je neplatný, a to bez predloženia konkrétneho medicínskeho 

dôvodu, považujeme za nebezpečný a neakceptovateľný precedens. 

 

Zuzana Dolinková, prezidentka ZAP: 

,,Nevieme, čo dnes vláda vlastne chce? Aby zdravotníci skutočne personálne pomohli 

v záujme dosiahnutia spoločného cieľa alebo aby len prispeli svojou účasťou k operácii, 

o ktorej sme presvedčení, že nemá žiadny finálny plán a neprináša odpovede na nami 

opakovane položené otázky, čo bude v pondelok po testovaní?“ 


