
Výzva poskytovateľov zabezpečujúcich Lekársku službu prvej pomoci 

 pre dospelých (LSPP) v Seredi 

 

 

Vážený pán primátor Mgr. Vladimír Vranovič, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

 

obraciame sa na Vás so žiadosťou o pomoc a podporu pri ďalšom zabezpečovaní LSPP pre obyvateľov 
Serede.  LSPP je jedným z prvkov systému poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ako 
určite viete, v posledných mesiacoch prebieha veľmi intenzívna celonárodná diskusia o rozsahu 
poskytovania LSPP ako aj o spôsobe jej zabezpečovania prostredníctvom všeobecných lekárov. Táto 
diskusia je len vyvrcholením dlhodobo neriešenej situácie v LSPP, ktorá je na jednej strane žiadaná 
občanmi, ale na druhej strane existujúci legislatívny rámec nezabezpečuje na jej poskytovanie 
dostatočné finančné prostriedky a ani nerieši vhodným spôsobom otázku personálneho zabezpečenia 
služieb LSPP. V najväčšej miere sa všetky súčasné problémy LSPP prejavujú na tých ambulanciách 
LSPP, ktoré pre malú veľkosť svojej spádovej oblasti nedokážu získať dostatok finančných 
prostriedkov za uskutočnené výkony a súčasne malý počet slúžiacich lekárov je nadmerne zaťažovaný 
veľkým počtom služieb. Jednou z posledných takýchto „malých“ pohotovostí je aj LSPP v Seredi. 

Každý mesiac zabezpečujeme LSPP pre obyvateľov Serede a okolia v rozsahu približne 555 hodín. 
Počas pohotovosti slúžia na ambulancii LSPP lekár a zdravotná sestra, čo spolu predstavuje mesačne 
okolo 1 110 odpracovaných hodín. Výnosy z LSPP zďaleka nepokrývajú náklady na jej poskytovanie, 
preto nie je možné zvýšenie súčasných nízkych odmien pre lekárov a sestry slúžiacich na pohotovosti 
z príjmov LSPP. Touto cestou Vás chceme požiadať o príspevok na zabezpečovanie chodu LSPP 
v Seredi, ktorý by zlepšoval mzdové podmienky slúžiaceho personálu. Naša predstava je, že príspevok 
Mesta Sereď by bol prerozdeľovaný Mestskou poliklinikou Sereď slúžiacim lekárom a sestrám podľa 
počtu odpracovaných hodín na ambulancii LSPP. Samotná výška príspevku je samozrejme na Vašom 
zvážení, pre lepšie pochopenie navrhujeme vziať do úvahy mesačný počet hodín odpracovaných na 
LSPP, t.j. 1 110, a vynásobiť ich výškou príspevku na 1 hodinu. Napr. doplatok 2€/hod. predstavuje 
v mesačnom vyjadrení 2€ x 1 110 hod. = 2 220€. Čo sa týka formy samotného príspevku sme 
pripravení hľadať s Vami také riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým stranám. 

Veríme, že tak ako nám leží na srdci starostlivosť o našich pacientov rovnako aj Vy dokážete svojím 
podielom prispieť k lepšej starostlivosti o občanov Serede. 

 

Poskytovatelia LSPP v Seredi 

V Seredi, 12.4.2010 


