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Vážená pani docentka,

dňa 2.10.2015 na zasadaní Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) sme boli
predstaviteľmi výučbových báz (katedier pre výuku Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy),
ktorými sú prof. Mokáň, prof. Galajda, prof. Tkáč a doc. Krahulec informovaní o plánovanom stretnutí
na pôde MZSR, ktoré sa následne uskutočnilo dňa 8.10.2015 k otázke ďalšieho vzdelávania
v špecializačných odboroch Endokrinológia a Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej
iba Diabetológia).
Záverom z rokovania bol návrh na vytvorenie spoločného špecializačného odboru s názvom
„Endokrinológia a Diabetológia“ a s tým súvisiacich legislatívnych procesov (príloha 1).
Informácia o spoločnom stretnutí bola (pravdepodobne v súvislosti s nedostatkom adekvátnych
informácií), niektorými členmi spoločnosti interpretovaná ako hrozba zániku medicínskeho odboru
Diabetológia a teda aj pracovnej istoty prevádzkovateľov terajších diabetologických ambulancií. V
súvislosti s tým bola spustená petičná aktivita (www.slovakdiabetology.eu), ktorá neprospieva
optimálnemu riešeniu problematiky.
V súvislosti s uvedeným si Vás z poverenia členov Výboru SDS dovoľujem požiadať o zodpovedanie
nasledovných otázok, s jasnou a jednoznačnou interpretáciou:

-

je možné zo strany MZSR jednoznačne vyhlásiť a garantovať, že predmetom rokovania
boli iba úvahy o vytvorení spoločnej špecializačnej prípravy (t.j. spoločného
špecializačného odboru) a nie spoločného medicínskeho odboru v zmysle výkonu
zdravotnej starostlivosti?

-

je legislatívne možné naďalej garantovať existenciu dvoch samostatných medicínskych
odborov a teda aj samostatných ambulancií pre výkon zdravotnej starostlivosti

(samostatná diabetologická a samostatná endokrinologická ambulancia) pri jednom
spoločnom špecializačnom odbore? (pozn: takýto stav funguje napríklad aj v ČR). Ako
bude MZSR samostatnú existenciu oboch medicínskych odborov garantovať?

-

je legislatívne možné garantovať “doživotnú” platnosť doteraz získaných špecializácií či
už v odbore Diabetológia alebo Endokrinológia pre výkon ambulantnej zdravotnej praxe
v odbore Diabetológia alebo Endokrinológia aj po eventuálnom vytvorení spoločnej
špecializačnej prípravy bez potreby dorábania druhej atestácie? Teda, že v prípade
nadobudnutej atestácie z Diabetológie nebude potrebné dorábať atestáciu
z Endokrinológie a naopak? (pozn: takýto stav funguje napríklad aj v ČR). Akým
spôsobom bude MZSR platnosť doteraz získaných uvedených atestácií na území SR
garantovať?

-

je možné legislatívne naďalej a trvale garantovať existenciu dvoch samostatných
ambulantných kódov (050 – Diabetológia, 064 - Endokrinológia) a samostatné a
osobitné zazmluvňovanie diabetologického kódu a endokrinologického kódu pre výkon
ambulantnej praxe medzi lekármi a zdravotnými poisťovňami? Je možné jednoznačne
vylúčiť snahy o vytváranie spoločného medicínskeho odboru „Endokrino-diabetológia“
s vytvorením nového kódu pre takýto odbor? Je možné garantovať, že nedôjde
k neopodstatnému znevýhodňovaniu ambulantných diabetológov, ktorí sú držiteľmi
doterajších atestácií samostatnej Diabetológie oproti neskorším držiteľom spoločnej
atestácie z Endokrinológie a diabetológie? Akým spôsobom bude MZSR existenciu
dvoch samostatných ambulantných kódov a samostatné zazmluvňovanie týchto kódov
a nevytvorenie nového spoločného kódu na území SR garantovať? (pozn: v ČR poisťovne
zazmluvňujú osobitne diabetologický osobitne endokrinologický „kód“).

-

prečo neboli k jednaniu privolaní čelní predstavitelia Výboru SDS?

Otázky sme sa rozhodli zaslať vzhľadom k nejasným formuláciám a viacerým formálnym
chybám v Zázname z rokovania. Poznanie odpovedí umožní Výboru SDS zaujať správne
a optimálne stanovisko k problému. Odpovede na uvedené otázky prosíme uviesť v čo
najkratšom možnom čase v dôsledku veľkej naliehavosti problému.
Za Výbor SDS
V Bratislave 20.11.2015

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD - prezident

Prílohy:
1) Záznam z pracovného rokovania k problematike ďalšieho vzdelávania v špecializačných odboroch
endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Na vedomie:
Minister zdravotníctva SR

