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LSPP je služba občanom

LSPP je služba občanom

1. LSPP dospelých je potrebná služba a reálne i spoločensky je nemožné ju zrušiť... Zrušenie LSPP je veľmi
ľúbivé a populistické riešenie. (Aj občania nás za to "pochvália")  

2. Ošetrujem na jednej z najmodernejších LSPP v SR množstvo závažných stavov, ktoré vyžadujú erudovaného
všeobecného lekára pre dospelých ( EKG, CRP, RTG, infúzna terapia, otoskopia, defibrilácia, resuscitácia...) 

3. VLD práve v LSPP musí uplatniť svoju erudíciu a schopnosti k zvládnutiu najrôznejších stavov

- Kto ošetrí náhle zhoršenie zdravotného stavu pacientov ? (biliárna, renálna  kolika) RZP ani RLP pri 
pacientovi nezotrvajú, na LSPP si pacienta posleduješ a pustíš ho domov až vtedy, keď sa má lepšie, 
v opačnom prípade pošleš do ÚPS 

- Kto predpíše potrebné lieky pacientovi, ktoré nutne potrebuje ? Posádka RZP, RLP, alebo centrálny príjem 
nemocnice? 

- Kto ošetrí návštevníkov regiónu a cudzincov ( napr. Vysoké a Nízke Tatry )? Ošetríš ich cez tvoje ordinačné 
hodiny v tvojej ambulancii ako nekapitovaných, alebo to zvládne RZP a RLP ? Keď si na dovolenke v zahraničí
a zhorší sa niekomu akútne zdravotný stav,  hľadáš v cudzine ambulanciu praktika, alebo štandardne fungujúcu
pohotovostnú službu ? Pohotovosť je minimálne v Maďarsku, Poľsku, Česku, Bulharsku, Chorvátsku, Egypte,
Turecku... 

- Kto zotrvá pri hypertenznej kríze, ktorá je zvládnuteľná ambulantne, posedí RZP alebo RLP pri pacientovi doma?
Na LSPP si pacienta posleduješ. 

- Kto ošetrí akútne stavy počas Veľkej noci, vianočných sviatkov, štátnych sviatkov, tvojej letnej dovolenky? 
Nie všetky ambulancie VLD sú na jednom námestí v jednej budove, existujú vidiecki lekári vzdialení od seba
10 km a pacientom potom často z rôznych príčin je reálnejšie navštíviť LSPP ako zastupujúceho lekára. 

- Kto ošetrí napr. matky na materskej dovolenke, ktoré doma "dovolenkujú" s 2-3 malými deťmi (niekedy aj 
chorými) a nemôžu navštíviť cez ordinačné hodiny objektívne svojho ošetrujúceho lekára (manžel odcestovaný
pracovne mimo bydliska)

4. VLD v LSPP zabezpečuje nutnú nevyhnutnú návštevnú službu imobilných a inkontinentných pacientov s náhle
zhoršeným stavom 

5. VLD zabezpečuje pre nemocničné oddelenia a terén príslušného rajónu obhliadky mŕtvych v indikácii na prevoz
zosnulého k pohrebu, v indikácii k patologicko-anatomickej pitve na pracovisku ÚDZS, v indikácii k súdnej pitve
v koordinácii s Políciou SR pri násilnej smrti.

MUDr. Peter Marko, spoluorganizátor LSPP v Kežmarku na diskusnom fóre ASL SR

_VP 1-2011_praktik  3/24/11  11:08 AM  Stránka 18




