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TLAČOVÁ SPRÁVA 
PETRAMED: Od nového roka rušíme zubnú pohotovosť 
 
 
 
 
 
  
Rok 2020 bol nesmierne náročným pre všetky zdravotnícke zariadenia. Zubná 
lekárska služba prvej pomoci (LSPP) bola našou firmou prevádzkovaná viac než 25 
rokov. Garantovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť 365 dní v roku v optimálnom 
zdravotnom štandarde je trvalo neudržateľné. Dodržiavať vysoký hygienický štandard, 
tiež potrebnú kvalitu a rozsah ošetrení, nie je možné udržať v súčasnom koncepte 
zákonného financovania. Našim cieľom je poskytovať zdravotnú starostlivosť bez 
kompromisov v oblasti kvality ošetrenia, s dôrazom na vysoký hygienický a klinický 
štandard.   
 
 
Pristúpili sme k neľahkému rozhodnutiu. Najmä pre zvyšujúce sa náklady spojené so 
zabezpečovaním akútnych ošetrení a aj z dôvodu podfinancovaného verejného 
zdravotného systému, ktorý vedie k znižovaniu normy pre adekvátnu zdravotnú 
starostlivosť. Petramed od 1.1.2021 už nebude poskytovať služby LSPP pre širokú 
verejnosť. Naši lekári budú ďalej slúžiť, spolu s ostatnými poskytovateľmi zubnej 
starostlivosti v okrese, v rámci pripravovanej ambulancie LSPP, ktorú chce zriadiť 
Odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v spolupráci s Kysuckou 
nemocnicou s poliklinikou (KNsP) Čadca. Pre našich pacientov budeme naďalej 
poskytovať ošetrenie akútnych a bolestivých prípadov priamo v Petramede.   
  
 
Ústava zaručuje nárok na zdravotnú starostlivosť a zdravotné pomôcky za podmienok, 
ktoré ustanovuje zákon. Situácia v tejto oblasti však dlhodobo stagnuje a nevyvíja sa. 
Pod ťarchou týchto skutočností, sme sa rozhodli uviesť aj niekoľko zákonných 
doplatkov v rámci podfinancovaného systému zdravotného poistenia.  
  
 
V prípade zdravotného výkonu na bežnej ambulancii, pri ktorom dôjde k extrakcii 
trvalého zuba, je platba zdravotnej poisťovne približne 10 EUR. V závislosti od 
zdravotnej poisťovne sa mierne líši výška platieb. Ak tento istý úkon je zrealizovaný v 
rámci ošetrenia na zubnej pohotovosti (LSPP), tak zdravotné poisťovne platia približne 
3 eurá. Pri komplikovanej chirurgickej extrakcii na bežnej ambulancii, ktorá často 
vyžaduje dlhoročnú odbornú prax a skúsenosti, je platené zo zdravotného poistenia 
približne 24 EUR. Ak je však tento istý zákrok urobený v rámci výkonu lekára na 
pohotovosti, tak je platba približne 7 EUR.   
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Mnohé zákroky na zubnej pohotovosti sú v rámci zákonného financovania len v 
tretinovej výške, oproti bežným plánovaným zákrokom v zubných ambulanciách. V 
rámci korektných informácií, dostáva poskytovateľ LSPP aj tzv. paušál, ktorého výška 
závisí od veľkosti oblasti, v ktorej je služba poskytovaná. V rámci 7 dňovej prevádzky 
zubnej pohotovosti, zabezpečení ambulancií materiálovo a najmä personálne, sú 
to v našom okrese približne 3 eurá mesačne na jedného ošetreného pacienta.  
 
 
Naši lekári a služby sa počas 25 ročnej existencie Petramedu posunuli výrazne vpred. 
Chápeme, že mnohí pacienti sa dožadujú lacnejšieho poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Odmietame však poskytovať neadekvátnu zdravotnú starostlivosť či 
znižovanie klinických štandardov z dôvodu nedostačujúceho systému zákonného 
financovania. Tiež sa nestotožňujeme s nízkym počtom prevádzkovateľov LSPP, kedy je 
podľa aktuálneho nariadenia vlády definovaná potreba minimálne 1 zubnej pohotovosti 
na 400000 obyvateľov.  
 
 
Na základe uvedených skutočností sme posledné mesiace iniciovali stretnutia a rokovali 
so všetkými poskytovateľmi zubnej zdravotnej starostlivosti v našom okrese. Podobne 
sme rokovali aj s predstaviteľmi Odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. 
Hľadali sme spolu so všetkými zúčastnenými vhodné riešenie. Našim zámerom vždy 
bolo udržať ambulanciu so službami LSPP priamo v Čadci. Záleží nám na starostlivosti o 
pacientov v našej komunite a okrese. Nechceme ich ponechať bez potrebnej 
starostlivosti. Ceníme si prístup ostatných poskytovateľov a predstaviteľov Žilinského 
samosprávneho kraja (ŽSK), ktorí tento zámer s nami zdieľali a podporili ho.   
 
 
Oceňujeme navrhované riešenie Odboru zdravotníctva ŽSK, že v spolupráci s Kysuckou 
nemocnicou s poliklinikou Čadca sa zriadi ambulancia LSPP v priestoroch nemocnice. 
Tak ako sme vyvíjali aktivity pre zabezpečenie zubnej pohotovosti v Čadci pre 
pacientov z nášho okresu, ponúkli sme pomoc so zriadením tejto ambulancie ako 
Odboru zdravotníctva ŽSK, tak aj KNsP Čadca.   
 
 
Mrzí nás negatívne vnímanie poskytovania služieb LSPP. Uvedomili sme si, že 
zabezpečiť klinicky kvalitnú zubnú pohotovosť pre všetkých pacientov je finančne 
nákladnejšie, než legislatívne stanovená norma. Odčlenením LSPP pre širokú verejnosť 
od služieb, ktoré poskytujeme našim stálym klientom, dokážeme naďalej napredovať s 
kvalitou našich služieb a zvyšovať klinické štandardy pre našich pacientov. Akútne a 
bolestivé prípady našich pacientov budeme naďalej ošetrovať priamo u nás.  
 


