Zásadné pripomienky Slovenskej lekárskej spoločnosti
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č. 296/2010 Z.z.
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania...

Slovenská hepatologická spoločnosť
1. Zásadná pripomienka:
Do prílohy 4A žiadame doplniť bod 13. s týmto textom:
13. hepatológia, ostatné body prečíslovať
do prílohy 4B žiadame doplniť bod 18. s týmto textom:
18. hepatológia, podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31.
decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010.
Ostatné body prečíslovať.
Odôvodenie:
hepatológia je základným špecializačným odborom, nezapočítanie časti špecializačného
štúdia zásadne znevýhodňuje špecialistov v tomto odbore.
Slovenská diabetologická spoločnosť
2. Zásadná pripomienka:
Do prílohy 4A žiadame doplniť nový bod č. 48 s týmto textom:
diabetológia,
do prílohy 4B žiadame doplniť nový bod 80. s týmto textom:
80. diabetológia, podľa predpisov účinných doteraz a účinných od 1. júla 2010.
Odôvodenie:
Diabetológia je základným špecializačným odborom, nezapočítanie časti špecializačného
štúdia zásadne znevýhodňuje špecialistov v tomto odbore.
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
3. Zásadná pripomienka
Žiadame úpravu týkajúcu sa §71a - a v jeho kontexte prílohy č. 4a časť A:
Do prílohy č.4a časť A žiadame zaradiť aj odbor všeobecné lekárstvo, ktorý má vo svojej
špecializačnej príprave aj cirkuláciu v odbornostiach uvádzaných v predmetnej časti B prílohy
č.4a.
Dôvody:
Podľa predloženého návrhu znenia novely sa neodôvodnene diskriminačne znevýhodňuje
prístup ku vzdelaniu v odbore všeobecné lekárstvo napr. v porovnaní s odborom pediatria.

RÚVZ so sídlom v Trnave Vám zasiela nasledovné pripomienky k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým
sa mení a dopĺňa nar. vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckeho povolania,
spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov
a sústave certifikovaných odborov

Navrhujeme doplniť NV SR č.296/2010 v kategórii Zdravotnícky laborant - doplniť
vzdelávanie o oblasť objektivizácie faktorov prostredia:
1. V § 78a doplniť bod (4) v znení“:
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie úplného
stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore
farmaceutický laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky
pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti.
Zdôvodnenie: Na našom pracovisku – laboratórny odbor v oblasti objektivizácie
a hodnotenia faktorov prostredia na RÚVZ so sídlom v Trnave – máme pracovníčku, ktorá
od roku 1990 pracuje na RÚVZ vo funkcii zdravotníckej laborantky, má nadobudnuté
úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore farmaceutický
laborant v roku 1980. V roku 2009 bola zaregistrovaná v Slovenskej komore medicínskotechnických pracovníkov (SK MTP). V roku 2014 v rámci 5 – ročného zhodnotenia
sústavného vzdelávania ju SK MTP vyradila z registrácie z dôvodu, že naša pracovníčka
nespĺňa vzdelanostné požiadavky na výkon odborných činností zdravotníckej laborantky.
Tento problém spôsobilo NV SR č. 296/2010 platné od 1.7.2010, ktoré dovtedy platnú
kategóriu laborant (požadované vzdelanie bolo úplné stredné odborné štúdium v odbore
zdravotnícky laborant alebo v odbore farmaceutický laborant) rozdelilo na 2 kategórie:
zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant. Tým sa stalo, že pracovníci, ktorí majú
ukončené stredné odborné štúdium v odbore farmaceutický laborant nemôžu podľa SK
MTP vykonávať odborné činnosti zdravotníckej laborantky. Preto žiadame v §78a doplniť
bod (4) v horeuvedenom znení.
2. V Prílohe č.2 pre kategóriu „H. Zdravotnícky laborant“ navrhujeme doplniť vzdelávanie
o oblasť objektivizácie faktorov prostredia:
- v odseku b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania doplniť:
bod 2.6 pracovisko objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia.
- v odseku c) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti doplniť:
 v bode 2: o pravidlách správneho odberu, evidencie, príjmu, spracovania,
uchovania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu a materiálu určeného
na detekciu rizikových faktorov zo zložiek životného a pracovného prostredia
 v bode 4: o postupe laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických
metód a o fyziologických a legislatívnych hodnotách stanovených parametrov
a klinické skúsenosti v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách pod
odborným dohľadom zdravotníckych laborantov alebo lekárov odborne
spôsobilých na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom
špecializačnom odbore.
Zdôvodnenie: V kategórii zdravotnícky laborant podľa NV SR č.296/2010 nie je
dostatočne zabezpečená odborná spôsobilosť pre výkon mikrobiologických a biologických
vyšetrení, chemických a fyzikálnych analýz, meraní chemických a fyzikálnych
ukazovateľov v oblasti objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia, napriek
tomu že v Prílohe č.3 je v sústave špecializačných odborov zahrnutá aj oblasť

objektivizácie faktorov životného a pracovného prostredia – laboratórne a diagnostické
metódy v biológii životného prostredia, v mikrobiológii životného prostredia, v oblasti
fyzikálnych a chemických analýz a faktorov.
3. V Prílohe č.3 pre kategóriu „T. Laboratórny diagnostik“ v časti a) navrhujeme doplniť
nasledovné špecializačné odbory:
1. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
2. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
3. laboratórne a diagnostické metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
Zdôvodnenie: V kategórii laboratórny diagnostik v NV č. 111/2013 je uvedený oproti NV
SR č.296/2010 zúžený rozsah špecializačných odborov. Nie sú tam uvedené špecializačné
odbory, ktoré tam dovtedy boli, v oblastiach: mikrobiológia a biológia životného
prostredia, fyzikálne a chemické analýzy a faktory, ochrana zdravia pred ionizujúcim
žiarením. Tieto špecializačné odbory sú potrebné pre činnosť pracovísk v oblasti
objektivizácie a hodnotenia faktorov životného a pracovného prostredia pre potreby
ochrany verejného zdravia.
Slovenská spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny
4. Zásadná pripomienka
Text prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. „Štandardy vzdelávania na získanie
odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach
lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník,
zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár,
zubný technik a optometrista“ je potrebné v častiach obsahujúcich minimálny rozsah
vzdelania pre štúdiumpríslušných odborov(najmä lekár, zubný lekár, dentálna hygienička)
upraviť tak, aby v súlade s požiadavkamiSmernice 2013/59/EURATOM z 05.12.2013,
ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred škodlivými účinkami
ionizujúceho žiareniaobsahoval povinne predmet radiačná ochrana (pri lekárskom
ožiarení).
Povinnosť implementovať túto smernicu do slovenskej legislatívy bola uložená ministerstvu
zdravotníctva Uznesením vlády č. 151 zo dňa 2. apríla 2014.
Z uvedeného dôvodu navrhujem pripomienku podať ako zásadnú.
Požiadavky na rozsah, obsah a požadovanú úroveň znalostí v oblasti radiačnej ochrany ako
pre základné štúdium tak pre špecializačné štúdium zdravotníckych povolaníuvádza
odporúčanie Európskej komisienadväzujúce na Smernicu 2013/59/EURATOM -Radiačná
ochrana č. 175 „GUIDELINES ON RADIATION PROTECTION EDUCATION AND
TRAINING OF MEDICAL PROFESSIONALS IN THE EUROPEAN UNION“, 2014resp.
publikácia č. 113Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu (ICRP), „ EDUCATION AND
TRAINING
IN
RADIOLOGICAL
PROTECTION
FOR
DIAGNOSTIC
AND
INTERVENTIONAL PROCEDURES“, stručný prehľad uvádzajútabuľky 3.1 a 3.2 v oboch
uvedených publikáciách.
Odôvodnenie:

Podľa článkov 14 a 18 Smernice 2013/59/EURATOM musia členské štáty stanoviť vhodný
legislatívny a administratívny rámec, ktorým sa zabezpečí poskytovanie primeraného
vzdelávania, odbornej prípravy a informácií o ochrane pred žiarením pre všetky osoby,
ktorých úlohy si vyžadujú špecifické kompetencie v oblasti ochrany pred žiarením.
Poskytovanie odbornej prípravy a informácií sa vo vhodných intervaloch opakuje a
dokumentuje sa.
Členské štáty musia ďalej zabezpečiť, aby mali praktici a osoby, ktoré sa zúčastňujú na
praktických aspektoch lekárskych rádiologických procedúr, primerané vzdelávanie,
informácie a teoretickú i praktickú odbornú prípravu na účely lekárskych rádiologických
činností, ako aj príslušnú kompetentnosť v oblasti radiačnej ochrany.
Členské štáty na tento účel musia zabezpečiť zostavenie vhodných učebných osnov.,
poskytovanie ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy po nadobudnutí kvalifikácie a v
osobitných prípadoch klinického používania nových techník musia zabezpečiťaj odbornú
prípravu týkajúcu sa týchto techník a príslušných požiadaviek na ochranu pred žiarením.
Členské štáty musia iniciovať zavedenie kurzu ochrany pred žiarením do základných
učebných osnov lekárskych a stomatologických fakúlt.
Na zabezpečenie primeranej ochrany pacientov, ktorí absolvujú lekárske rádiodiagnostické a
rádioterapeutické procedúry je nevyhnutná vysoká úroveň kompetentnosti a jasné vymedzenie
zodpovedností a úloh všetkých odborníkov zainteresovaných do lekárskeho ožiarenia. Týka sa
to lekárov, stomatológov a iných zdravotníckych odborníkov, ktorí sú oprávnení prevziať
klinickú zodpovednosť za individuálne lekárske ožiarenie, lekárskych fyzikov a iných
odborníkov, ktorí vykonávajú praktické aspekty lekárskych rádiologických procedúr, ako sú
rádiológovia a rádiologickí technici pôsobiaci v rádiodiagnostike, nukleárnej medicíne a
rádioterapii.
Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu
5. Zásadná pripomienka
Žiadame doplniť
• vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii ( pre povolanie zdravotnícky laborant so
stredoškolským vzdelaním )
• umožniť zaradenie absolventov vysokoškolského štúdia biochémie a biotechnológie
do vyššie uvedených špecializačných programov

6. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy“
Zmeniť označovanie doterajších bodov 6 až 47na body 7 až 48.
Odôvodnenie:
Diabetológia je jedným z 54 špecializačných odborov, ktoré sú vymenované v prílohe č. 3 časť A písm. a), b) a
c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a
sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenieč. 296/2010“),v
ktorých je možné podľa slovenského právneho poriadku získať odbornú spôsobilosť formou špecializačného
štúdia, pričom špecializačné štúdium v odbore diabetológia je zo strany lekárov bežne realizované a využívané.

Považujeme za nekoncepčné a diskriminačné, aby tento odbor bolo možné formou špecializačného štúdia
študovať, pričom podľa navrhovanej novely Nariadenia č. 296/2010 by tomuto odboru neboli priznané práva na
započítanie špecializačného štúdia, na rozdiel od prevažnej väčšiny iných odborov, ktorým má byť podľa § 71a a
prílohy č. 4a časti A a B právo na započítanie časti absolvovaného špecializačného štúdia priznané.
Diabetológia ako špecializačný odbor síce v súčasnosti nie je výslovne uvedená v prílohe V. bode 5.1.3.
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ESo uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „Smernica
2005/36/ES“), podľa článku 26 Smernice 2005/36/ES sa však očakáva, že postupne bude dochádzať k
postupnému zaraďovaniu nových lekárskych špecializácií, ktoré budú realizované formou aktualizácie Smernice
2005/36/ES.
Súčasne tiež Článok 23 ods. 6 Smernice 2005/36/ES uvádza postup vzájomného uznávania dokladov o
vykonaných kvalifikáciách, ktoré nie sú uvedené v prílohe V body 5.1.3. a ktoré boli vydané štátnym
príslušníkom členských štátov. To znamená, že samotná Smernica 2005/36/ES pripúšťa existenciu
kvalifikačných odborov, ktoré nie sú zatiaľ zaradené do prílohy V. bodu 5.1.3 a samotným lekárom s takýmito
kvalifikáciami priznáva rovnaké postavenie ako v prípade lekárov, ktorých špecializačné kvalifikácie sú v
prílohe V. bode 5.1.3. výslovne uvedené.
Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že nezaradenie diabetológie do prílohy č. 4a časti A a
časti B by znamenalo bezdôvodnú diskrimináciu v rámci postupu vzájomného uznávania a započítavania
špecializačného štúdia a špecializačných odborov, ktorá by bola v rozpore so zásadami zadefinovanými v
Smernici 2005/36/ES a mohla by priamo ohroziť rozsah špecializačného vzdelávania lekárov v tomto odbore.

Bod 2.
Do Prílohy č. 4a časti B vložiť nový deviaty bod, ktorý znie:
„9.diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživypodľa predpisov účinných do 31. mája 2006, do 30. júna
2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010“
Zmeniť označovanie doterajších bodov 9 až 79na body 10 až 80.
Odôvodnenie:
Rovnaké ako v bode 1 vyššie.

V Bratislave, 16. 10. 2015

