Vážená pani
MUDr. Vivodová Eva
Generálna riaditeľka
Sekcia zdravia
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

V Bratislave 15. 1. 2016

Vec: Žiadosť o pracovné stretnutie s pripomienkou k materiálu Vyhláška MZSR 127/2014

Vážená pani generálna riaditeľka,

na základe opakovaných podnetov pacientskych organizácií (organizácie pacientov s diabetes
mellitus), ktoré veľmi citlivo vnímajú všetky zmeny a úpravy týkajúce sa organizácie medicínskej
starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus, ale aj lekárov diabetológov z ambulantnej praxe a
členov Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) a následného rozhodnutia Výboru SDS
si Vás dovoľujem požiadať o stretnutie za účelom prejednania možných úprav/ zmien znenia
Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. mája 2014, ktorou sa ustanovil
zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia
dispenzarizácia.
Tento materiál ustanovuje odbornosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a frekvenciu vyšetrení
pre vybrané choroby podľa kódu zoznamu chorôb. Pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu
umožňuje dispenzarizovať okrem diabetológov aj odborom, ktoré tento odbor neštudovali a teda
nemajú z neho ani atestáciu (viď príloha), čo sa stretáva s nevoľou tak na strane pacientov ako aj
lekárov. SDS už v čase pripomienkovania vzniesla prostredníctvom SLS, ako aj vlastnou cestou a na
osobnom stretnutí s predstaviteľmi MZSR ostrý nesúhlas s takto definovanou dispenzárnou
starostlivosťou a požadovalo, aby pacienti s diabetom zostali vo výlučnej dispenzarzácii diabetológov.

Napriek širokej odbornej a právnej argumentácii SDS však MZSR nezapracovalo požiadavky SDS do
materiálu a nevyhovelo im.
Keďže problémy súvisiace s aktuálnou situáciou v diabetológii, ktorých podstatnú časť tvorí aj vyššie
definovaná Vyhláška MZSR sa stupňujú a vedú až k petičným aktivitám, čo rozhodne neprispieva
k pokojnej atmosfére práce lekárov, požiadavkám pacientov, ani optimálneho riešenia problematiky
diabetologie, dovoľujem si Vás požiadať o stretnutie k tejto téme, na ktorom predstavitelia SDS budú
požadovať aby sa ako dispenzarizujúci lekár pri dospelých diabetikoch uvádzal iba lekár
s odbornosťou „diabetológ“ a aby sa iné odbornosti so zoznamu dispenzarizujúcich lekárov
z materiálu – Vyhláška MZSR 127/204 vyškrtli.

s úctou
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
za Výbor Slovenskej diabetologickej spoločnosti

