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Vec : Reakcia na otvorený list Slovenskej lekárnickej komory a výzva premiérovi SR 

Petrovi Pellegrinimu 
 

   Vzhľadom na skutočnosti , ktoré sú uvedené v otvorenom  liste SleK sa Slovenská komora 

medicínsko-technických pracovníkov plne pripája k jeho zneniu a vlastnou výzvou  

 

Zdravotnícku starostlivosť nezabezpečujú len lekár a sestra ! 

 

V prvej línií sú aj iné zdravotnícke povolania!!! 

 ( praktická sestra, zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky, sanitár, 

rádiologický technik, verejný zdravotník, zubný asistent, dentálna hygienička ) 

         Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov Vás pán premiér vyzýva : 

• na zabezpečenie ochranných prostriedkov  pre všetky zdravotnícke povolania vo všetkých a nielen 

štátnych zdravotníckych zariadeniach 

• žiadame Vás aby bol zdravotníckym pracovníkom poskytnutý dostatočný priestor na oddych a 

pravidelné prestávky 

• žiadame Vás o zabezpečenie dodávok ochranných pomôcok do distribučných spoločností, ktoré ich 

dodajú pre všetkých zdravotníckych pracovníkov , do všetkých zdravotníckych zariadení aj do lekární a výdajni 

zdravotníckych pomôcok (Ľudia si tie pomôcky radi kúpia, nepožadujú ich od štátu zadarmo). Podľa zákona 

362/2011 výdaj zdravotníckych pomôcok zabezpečujú nielen lekárne, ale aj výdajne zdravotníckych pomôcok a 

patria medzi poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. 

• je potrebné zabezpečiť reguláciu cien, aby sa predišlo rôznym špekuláciám, čo sa momentálne na trhu 

deje , kedy sa zneužíva momentálna krízová situácia a ceny sa šplhajú do výšok, ktoré znemožňujú nákup . 

K uvedenej výzve sme pán premiér pristúpili z toho dôvodu, že informácie, ktoré podávate médiám sú 

zavádzajúce . Je potrebné, aby ste ako terajší minister zdravotníctva a premiér SR zabezpečil ochranné masky a 

respirátory pre zdravotníkov zatiaľ čo vystupujete s upokojujúcim úsmevom, že všetkého je dosť a nikto sa 

nemusí báť. My sa bojíme pán premiér, my sa bojíme nie ani tak o seba , ale o svoje rodiny, ktoré ohrozujeme 

každým dňom tým, že sa poriadne nechránime pred smrteľným vírusom a sami sme potenciálnymi nosičmi tohto 

vírusu. Myslíme, že strach každého z nás je na mieste. 

Strach z nákazy určite vládne aj vo vašej mysli ako aj u vašich kolegov, bojíte sa rovnako ako my všetci, vidíme, 

že bez bez rúška a respirátora sa nepohnete ani na krok .  

Pán premiér, strach je prirodzená ľudská vlastnosť, všetci sme ľudia, ak ste zabudol na to ,chceli by sme Vám to 

pripomenúť v čase, keď vôkol seba šírite nepravdivé informácie, že je všetko zabezpečené a všetkého bude dosť. 

Samozrejme je nám všetkým jasné, že pandémia postihla celú Európu a získať ochranné pomôcky nie je 

jednoduché, no by určite bolo vhodnejšie a na mieste, informovať verejnosť pravdivo. 
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