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Tlačová správa
Mimoriadny brífing k celoplošnému testovaniu Slovákov
Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory
Vážené dámy, vážení páni,
V sobotu popoludní sme sa všetci dozvedeli utajovanú informáciu, že premiér Igor
Matovič sa rozhodol pretestovať všetkých obyvateľov Slovenska na prítomnosť vírusu
COVID 19.
Treba konštatovať, že taká rozsiahla akcia nie je len bezprecedentná v rámci EÚ, ale
celoplošné pretestovanie Slovákov bude najväčšou logistickou akciou, do akej kedy bolo
Slovensko vo svojej histórii zapojené nielen svojím rozsahom, ale predovšetkým krátkosťou
termínu, ktorý na takúto operáciu máme.
Vláda aj včera na tlačovej konferencii svorne tvrdila, že iné ako úspech - a tým
myslela porazenie Covidu v nasledujúcich týždňoch - si ani nepripúšťa. Ak chceme ale byť
úspešní, musia sa testovania zúčastniť čo najširšie masy našich obyvateľov (ideálne účasť
viac ako 80% zo všetkých tých, ktorých chceme testovať). Je preto absolútne logické, že
takáto akcia by mala byť uskutočnená po dôkladnej príprave, konzultácii a rokovaní so
všetkými odborníkmi, vrátane zástupcov zdravotníkov.
Nič také sa však neudialo. Nechceme sa z tohto miesta zaoberať vyjadreniami rôznych
odborníkov s rôznymi názormi. Zhodujeme sa však na tom, že testovanie nám môže
priniesť také dáta, ktoré môžu ponúknuť neoceniteľnú zbraň v ďalšom boji a aj k
zmene súčasných pomerov pandémie. Celý úspech však bude záležať :
- od logistiky, ktorá bude zvolená
- od účasti občanov (ako a čím ich chceme presvedčiť, aby sa testovania
zúčastnili).
Preto z nášho pohľadu celá operácia prináša množstvo otázok. Ak chceme byť úspešní,
potrebujeme vedieť my, ale i všetci naši občania, odpovede aj na tieto otázky:
-

Čo všetko si vláda sľubuje od tejto akcie?
Akí odborníci sa podieľali na tomto rozhodnutí?
Ako je celý priebeh akcie naplánovaný, aby sa zvládlo niekoľkomiliónové testovanie
behom 2-3 dní?
Nemalo by význam otestovať len vybranú, dopredu stanovenú populáciu určitého
územia (vyšetrovaný referenčný súbor)?
Pôjdu do karantény všetci pozitívne testovaní občania aj so svojimi rodinami?
Pôjdu do karantény aj všetci pozitívne testovaní lekári a zdravotníci aj so svojimi
rodinami? Čo by bolo potom s pacientami?
Čo sa očakáva od lekárov a zdravotníkov pri zabezpečovaní tejto akcie?
Prvý termín je v čase sviatkov, ktoré majú v živote občanov SR veľký význam,
výrazne zasiahne do ich plánov spojených so spomienkou na zosnulých.
Dokáže Armáda SR odborne a logisticky zvládnuť takúto akciu sama?
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-

Koľko bude reálne stáť kompletné zabezpečenie celého testovania?

Nie sme si však istí niektorými skutočnosťami, ktoré zákonite z tejto akcie vyplývajú, či
si ich vláda dostatočne uvedomuje a či je na ne pripravená. Či je pripravená a schopná
v nasledujúcej kampani presvedčiť obyvateľov, ale i zdravotníkov, či vie, čo ju čaká a ako sa
dostať k spomínanému cieľu.
Obyvateľov je potrebné presvedčiť o význame a pozitívnych dôsledkoch testovania
a o nevynucovanej dobrovoľnej účasti na ňom. Vyhrážky, ktoré zazneli z úst premiéra
Matoviča typu, že tí, ktorí sa na testovaní nezúčastnia, dostanú len základnú zdravotnú
starostlivosť, sú neakceptovateľné. Preto je nevyhnutné občanov široko a detailne
informovať a vyvrátiť všetky pochybnosti o zbytočnosti tohto aktu.
Len tak môžeme byť všetci úspešní.
My, lekári, sme si vedomí svojej zodpovednosti v týchto ťažkých časoch a aj rozumieme
vláde a jej snahe uskutočniť toto testovanie a jeho potenciálny prínos.
Preto Slovenská lekárska komora vyzýva vládu na okamžitú, širokú odbornú
diskusiu k pripravovanému celoplošnému testovaniu nášho obyvateľstva.
V opačnom prípade asi ťažko budeme môcť očakávať úspech celej akcie.
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