Príloha č. 12 zo Stanoviska odborníkov
Identifikované riziká a dôsledky pre odbor Diabetológia:
a. Nariadenie vlády z 9.12.2015 ( ďalej NV), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
č 296/2010 Zz, o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov je iba mechanickým preklopením Smernice
Európskeho parlamentu a rady 2005/36/Uznesenia EU a nezohľadňuje historické
špecifiká v systéme špecializačného vzdelávania na Slovensku. Na základe tohto
nariadenia „Diabetológia“ ako samostatný odbor vypadla zo zoznamu
špecializačných odborov.
Diskutované NV má byť transpozíciou "Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 (ďalej Smernica EU), ktorou sa mení smernica
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o
administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
(nariadenie o IMI)."
Konkrétne: Smernica EU zdôrazňuje význam historických a národných špecifík a nemá
charakter nariadenia a nie je jej cieľom vydávať nariadenie, ktorým sa negatívne ovplyvní
kontinuita systému zdravotnej starostlivosti v členskej krajine.

b. Diabetológia vypadla zo systému špecializačných odborov ako tzv.
nesmernicový odbor ale endokrinológia ako smernicový odbor ostala. Tým
vznikol právny problém so započítavaním realizovanej diabetologickej
špecializačnej prípravy a praxe pri zmene alebo doplnení si špecializačného odboru.
V praxi to znamená, že podľa NV ako legislatívnej normy si nebudú môcť
slovenskí diabetológovia doplniť špecializáciu na odbor „Endokrinológia
a diabetológia“, ale sa budú musieť zaradiť do špecializačnej prípravy od jej
začiatku (to je ďalších 5 rokov špecializačnej prípravy).
c. Súčasní endokrinológovia získali v roku 2014 možnosť dispenzarizovať
diabetologických pacientov a preto hrozí, že časom získajú aj možnosť preskripcie
diabetických liekov, a tým sa ešte viacej znevýhodní postavenie diabetológov.
d. Je riziko, že zdravotné poisťovne pri zazmluvňovaní budú preferovať
endokrinologické ambulancie s možnosťou dispenzarizácie a liečby diabetikov
oproti súčasným diabetologickým ambulanciám.
e. Príchod legislatívne zvýhodnenej konkurencie všeobecných lekárov a
endokrinológov, ktorí môžu mať neprimerané výhody v uchádzaní sa o toho istého
diabetického pacienta (kapitačná platba, vyššie platby za výkony) oproti
diabetológom.
f. Problém personálneho zabezpečenia a fungovania výučbových pracovísk pre
odbor diabetológia, lebo v súvislosti so vznikom nového smernicového
špecializačného odboru „Endokrinológia a diabetológia“ dôjde k strate záujmu
lekárov o zaradenie do špecializačného odboru diabetológia, o doktorandské
štúdium ako aj stratu záujmu o habilitáciu a inauguráciu v tomto odbore.
g. Zistenie, že vážne pripomienky, ktoré vypracoval JUDr. Polakovič na žiadosť
SDS, sa nedostali na právny portál MZSR a ani neboli uvedené v zverejnených
materiáloch MZSR. Preto vznikol dojem medzi ambulantnými diabetológmi, že sa
počas pripomienkového konania ku návrhu Nariadenia vlády z 9.12.2015 nikto
pripomienkam SDS na MZSR nezaoberal.
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