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Vec: žiadosť AOPP k potrebe bezplatného testovania pacientov a výnimiek pre COVID pasy 

 

 

 Bratislava, 11. júla  2021 

 

Vážený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky, 

 v prvom rade sa chceme poďakovať za Vaše nasadenie pri  prijímaní  opatrení, ktoré smerujú 

k eliminácii pandémie COVID-19 aj v rámci ohrozených skupín obyvateľov a pacientov. 

AOPP presadzovala v úvode vakcinácie, aby rizikoví pacienti boli zaočkovaní prednostne , 

odhliadnuc od veku, pretože sme najohrozenejšími skupinami a pri nákaze by mohol mať priebeh 

ochorenia fatálne následky. Väčšina z nás túto možnosť využila a je zaočkovaná.  Snažili sme sa aj o to, 

aby vakcináciu sme dostali, čo najbližšie k imobilným pacientom, a to v rámci mobilných vakcinačných 

tímov, prípadne na ambulanciách všeobecných lekárov. Očkovanie je v boji s pandémiou najdôležitejší 

nástroj, no v prípade vážnych zdravotných kontarindikácii,  je žiaľ pre mnohých pacientov nemožné. 

V prípade COVID pasov sa pozabudlo na pacientov, ktorí nemôžu byť zaočkovaní a absentuje k tomu 

legislatívne usmernenie, prípadné doplnenie do zoznamu výnimiek, obdobne ako u detí do 12 rokov. 

Preto si musia za testovanie platiť v plnej výške tak, ako nezaočkované osoby, ktoré nie sú ohrozené 

žiadnou zdravotnou  kontraindikáciou. Nie vlastným pričinením sú tí najrizikovejší pacienti  považovaní 

za nezaočkovaných a v prípade návštevy lekára či nemocnice, prípadne pri prechode hraníc kvôli  liečbe, 

ktorú im nie možné poskytnúť na Slovensku, sú povinní absolvovať spoplatnené testovanie, prípadne 

ísť po návrate na Slovensko do karantény.  

V rámci územia Slovenskej republiky zostávajú  pacienti v prípade potreby odkázaní na testovanie pred  

plánovanými vyšetreniami a hospitalizáciami, ktorého dostupnosť sa v týchto dňoch pre rušenie 

mobilných odberových miest výrazne znižuje. Pre ťažko chorého a imobilného pacienta je znížená 

dostupnosť MOM-ky zásadnou komplikáciou. Navyše sa testovanie podľa najnovšej stratégie 

spoplatnilo a to u pacientov vyvoláva nie malú finančnú záťaž. Mnohí pacienti už tak bojujú nielen so 

svojím ochorením, zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti,  ale aj so sociálnymi dopadmi, ktoré 

sa stávajú pre nich neúnosné. Denne sa na nás v rámci poradenstva  obracajú pacienti, ich príbuzní 

a média so žiadosťami a otázkami na riešenie patovej situácie v ktorej sa pacienti ocitli.     

Žiadame Vás, pán minister, aby Ste v rámci novej stratégie protiepidemických opatrení  

zohľadnili spoplatnenie testovania pre pacientov a tiež v prípade COVID pasov zohľadnili aj túto skupinu 



osôb a upravili vyhláškou výnimky pre všetkých, ktorým závažné zdravotné kontraindikácie nedovoľujú 

dobrovoľne absolvovať očkovanie proti COVID-19. Taktiež nemôžeme súhlasiť so spoplatnením 

testovania, ktoré je nevyhnutné a vyžadované pri návšteve lekára či nemocnice, pri vyšetreniach či 

operačných výkonoch. Je veľmi dôležité, aby pre všetkých pacientov bola dostupná včasná, správna a 

adekvátna liečba. 

Veríme pán minister, že vyhoviete našim požiadavkam  a vyriešite potreby výnimiek pre 

pacientov, ktorí nemôžu byť zaočkovaní tak, aby mnohí z nás nemuseli znášať následky, ako tí, ktorí sa 

odmietajú dať zaočkovať a nemajú na to vážnejšie zdravotné dôvody. Rovnako, že prehodnotíte 

spoplatňovanie testovania pred poskytovaním zdravotnej starostlivosti a podporíte zriadenie 

mobilných MOM pre imobilných pacientov, pretože ako ste opakovane deklarovali „pacient musí byť 

na prvom mieste“ 

   

 AOPP opakovane vyzývala verejnosť aj v médiách, aby, ak im to zdravotný stav dovoľuje, 

využila možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19. Kolektívna imunita má v prvom rade ochrániť 

tých, ktorí nemôžu byť zo zdravotných dôvodov očkovaní, nie tých, ktorí sa nechcú zaočkovať z 

vlastného presvedčenia. 

 

Vážený pán minister, veríme, že naše požiadavky zohľadnite a rozhodnete v prospech pacienta. 
 
 

S úctou 
 
 

 
 
 
 

PhDr. Mária Lévyová 
prezidentka 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 

 


