Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v súvislosti s nadobudnutím platnosti Vyhlášky ministerstva vnútra Slovenskej
republiky z 19. januára 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa Výbor
SDS rozhodol vypracovať pre všetkých svojich členov oficiálne tlačivá, ktoré budú
slúžiť na zdokumentovanie výkonov vyžadovaných touto Vyhláškou. Výkonmi sa
v tejto súvislosti rozumie poskytnutie edukácie / poučenia pacientovi s diabetes
mellitus, týkajúcich sa požiadaviek pre vedenie motorového vozidla, stanovených
citovanou Vyhláškou (bližšie na zadnej strane tlačiva č. 1.) a jeho Čestné vyhlásenie,
že chápe riziko spojené s hypoglykémiou a tento stav dokáže primerane ovládať.
Edukácia sa poskytuje každému pacientovi, ktorý je vodičom a to akéhokoľvek
motorového vozidla s akoukoľvek skupinou vodičského oprávnenia. Cieľom
materiálov vypracovaných Výborom SDS je zjednotenie a uľahčenie postupu svojim
členom.
Prostredníctvom mailu ste práve obdržali PDF k tlačivám 1 a 2 pre vytlačenie vo
vašej tlačiarni. Prostredníctvom pošty alebo distribútora fyzicky obdržíte tlačivo 3 (viď
nižšie).

Tlačivá obsahujú nasledovné:
Tlačivo č. 1 (pre založenie do zdravotnej dokumentácie lekára)
Čestné vyhlásenie pacienta s diabetom pre lekára vo formáte A4 v PDF vhodnom
pre obojstrannú tlač. Po poskytnutí edukácie / poučenia podľa tém uvedených na
tlačive, sa tlačivo vyplní, jeho obsah sa potvrdí podpismi pacienta a lekára a založí
sa do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorá zostáva u lekára ako súčasť
dokumentácie.

Tlačivo č. 2 (pre pacienta)
Čestné vyhlásenie pacienta s diabetom pre pacienta vo formáte A5 v PDF
vhodnom pre obojstrannú tlač, ktorá oproti tlačivu č.1 obsahuje aj niektoré
základné praktické odporúčania pre pacienta. Po poskytnutí edukácie / poučenia
podľa tém uvedených na tlačive, sa tlačivo vyplní, jeho obsah sa potvrdí podpismi
pacienta a lekára a vydá sa pacientovi.

Tlačivo č. 3
Kartička pre pacienta vo formáte bankomatovej karty. Toto tlačivo vám bude
doručené „fyzicky“, poštou alebo prostredníctvom distribútora v množstvovom
balení. Kartička má dve strany. Na jednej strane kartičky Čestné vyhlásenie
pacienta – vodiča s diabetes mellitus a na druhej strane kartičky potvrdenie
o poučení a porozumení. Kartička sa po vyplnení vydáva pacientovi ako doklad pre
zložky Policajného Zboru.

Na vypracovaní materiálov spolupracovali: Doc. Martinka, Dr. Lacka, Doc. Schroner,
prof. Galajda, prof. Mokáň a Dr. Uličiansky
V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte

V Ľubochni 20.2.2018

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
Za kolektív autorov

