Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia,
hoci uplynulo už viac ako dva a pol roka od začatia riešenia handikepu súčasného
postavenia diabetológie v rámci atestačných odborov, problém stále nie je ukončený
všeobecne akceptovaným riešením. Výbor SDS preto z vlastnej iniciatívy zvoláva
mimoriadnu Plenárnu schôdzu na deň 3.5.2018 o 16,00 hod v Hoteli Dixon, v Banskej
Bystrici, s cieľom vytvoriť časovo neobmedzený priestor pre diskusiu k tejto téme,
nakoľko priestor v rámci kongresu SDS je z logických dôvodov limitovaný. Hoci prierez
vývoja problematiky nájdete aj na našej stránke, www.diaslovakia.sk považujeme za
potrebné a správne poskytnúť na tomto mieste informáciu o aktuálnom stave
a možnostiach riešenia, aby ste si mohli pripraviť konkrétne otázky do diskusie
a zaujať adekvátne stanovisko.
V hre sú tri alternatívy:
1) Stav zostane ako doposiaľ, t.j. bez zmeny. Nič nie je potrebné meniť, všetko
pôjde po starom. Budú však pretrvávať aj všetky
nevýhody tzv.
nesmernicového odboru, čo nás v súčasnej dobe hendikepuje a v podstate
odstavuje na druhú koľaj, ako aj tlak na riešenie viacero nedoriešených otázok
zo strany MZSR, vrátane možných riešení „o nás bez nás“ Nedokážeme
v takejto situácii ani zamedziť, aby diabetológiu paralelne vykonávali aj
endokrinológovia.
2) Prostredníctvom tzv. „delegovaného aktu“ dosiahnuť zapísanie slovenskej
Diabetológie do samostatného riadku Smernice EU, oproti európskej
endokrinológii, tak ako je v súčasnej dobe zapísaná slovenská Endokrinológia.
Oproti európskej endokrinológii by teda figurovali dva slovenské odbory
Diabetológia a Endokrinológia s obdobnou náplňou štúdia, pričom absolventi
každej z nich by boli oprávnení vykonávať lekársku prax tak v problematike
diabetológie ako aj endokrinológie. Dosiahnuť samostatné zapísanie slovenskej
Diabetológie do riadku európskej endokrinológie prostredníctvom tzv.
delegovaného aktu znamená, že príslušné európske štruktúry ponechávajú
rozhodnutie o komparabilite atestačných náplní (našej diabetológie
a európskej endokrinológie) na zodpovedných inštitúciách SR, ktorými sú
MZSR a MŠaVSR. Avšak, na to aby takéto rozhodnutie MZSR urobilo,
vyžaduje odborný názor Akreditačnej komisie a Akreditačná komisia zas
vyžaduje konsenzus medzi spoločnosťami. Endokrinologická spoločnosť ale
jednoznačne odmietla súhlasiť s rozšírením slovenskej Diabetológie o kapitoly
z Endokrinológie a podieľať sa na takejto výuke, čo znamená že toto riešenie je
v patovej situácii a je teda prakticky nerealizovateľné. Okrem toho, ak by sa aj
(teoreticky) MZSR rozhodlo pre uplatnenie delegovaného aktu a odporučilo by
zapísať slovenskú Diabetologiu do riadka zodpovedajúceho europskej
endokrinologii, je dôvodná obava, že by to neznamenalo aj zachovanie

samostatnosti diabetológie, o ktorú žiadala členská základňa. Ako už bolo
uvedené, oproti európskej endokrinológii by figurovali dva slovenské odbory
Diabetológia a Endokrinológia s obdobnou náplňou štúdia, pričom absolventi
každej z nich by boli oprávnení vykonávať lekársku prax tak v problematike
diabetológie ako aj endokrinológie, a o diabetikov a diabetológii (ako aj o
endokrinných pacientov a endokrinológii) by sa starali a rozhodovali paralelne
dva odbory súčasne. Zrejme len ťažko by sa dalo hovoriť o samostatnosti.
3) „Český model“ –
t.j. vytvorenie spoločnej atestačnej prípravy
s endokrinológiou, avšak s podmienkou legislatívneho zabezpečenia
medicínskej autonómnosti oboch odborov. Po legislatívnom zabezpečení
požiadaviek samostatných zdravotníckych odborov by bola spoločná iba
atestačná príprava, výhodou ktorej by bolo získanie dvoch špecializácií naraz a
súčasne automatické uznanie v rámci EU. Absolvent si však bude môcť vybrať
iba jeden z odborov (diabetológiu alebo endokrinológiu), tak ako je to
napríklad aj dnes pri absolventoch ktorí študovali v ČR a uchádzajú sa
o zamestnanie v SR. Oba medicínsko-zdravotnícke odbory diabetológia aj
endokrinológia by natrvalo zostali autonómne a samostatné. Samostatné by
zostali kódy pre poskytovanie ZS, nevytváral by sa žiaden „nový spoločný“ kód.
Pacienti s diabetom by boli výlučne v starostlivosti diabetologickej ambulancie,
endokrinologickí pacienti v starostlivosti endokrinologickej ambulancie. Zostali
by samostatné spoločnosti, samostatná organizácia spoločností a všetko
ostatné tak ako doposiaľ. Nikto z lekárov, ktorí majú súčasnú atestáciu „iba“ z
diabetológie alebo endokrinológie nemusí uvažovať o žiadnom ďalšom
dovzdelávaní, pretože by to vzhľadom k samostatnosti odborov nebolo nijak
potrebné.

Vážení kolegovia, milí priatelia, chcel by som Vás vyzvať k čo najväčšej účasti na
tejto schôdzi, nakoľko sa jedná diskusiu k zásadným otázkam fungovania a zachovania
medicínskej samostatnosti nášho odboru, možnostiam uplatnenia sa našich budúcich
mladších kolegov, ako aj zabezpečenia nemenných podmienok pre nás všetkých, ktorí
vykonávame diabetológiu v súčasnej dobe.
Súčasne Vás chcem vyzvať k čo najväčšej účasti na voľbách do Výboru Slovenskej
diabetologickej spoločnosti, aby výsledky boli reprezentatívne a spoločnosť viedli
ľudia, ktorým reálne záleží na budúcnosti nášho odboru, sú odborne akceptovaní,
osobnostne vyzretí, slobodní v rozhodovaniach, dokážu diplomaticky jednať so
štátnymi inštitúciami a prinášať konkrétne výsledky.
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