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VEC: Stanovisko Slovenskej endokrinologickej spoločnosti k predloženému návrhu
minimálneho štandardu pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Špecializačný odbor Endokrinológia je samostatný špecializačný odbor v Slovenskej
republike a je aj samostatným špecializačným odborom podľa Smernice 2005/36/ES
v Európskej únii. Odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je v súčasnosti
taktiež samostatným špecializačným odborom v Slovenskej republike, zaradeným do sústavy
špecializačných odborov v prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v aktuálnom
znení, avšak nie je samostatným špecializačným odborom v Európskej únii (nie je uvedený
ako samostatný odbor v Smernici 2005/36/ES). Táto skutočnosť je potvrdená listom prof.
Antona Lugera adresovanom prezidentke Slovenskej endokrinologickej spoločnosti prof.
MUDr. Ivici Lazúrovej, DrSc., FRCP, ktorý sme odovzdali na stretnutí dňa 28.06.2017 doc.
PhDr. Zuzane Slezákovej, PhD., MPH, riaditeľke Odboru zdravotníckeho vzdelávania a tvorí aj
prílohu tohto stanoviska.
Na riešenie problematiky sa už dňa 08.10.2015 stretli zástupcovia Slovenskej
endokrinologickej spoločnosti a Slovenskej diabetologickej spoločnosti na Ministerstve
zdravotníctva SR, aby diskutovali spojenie špecializačného štúdia v oboch odboroch (nie
spojenie odborov). Všetci účastníci sa dohodli na vytvorení jednej špecializačnej skúšky
s tým, že doposiaľ získané odborné spôsobilosti pre lekárov so špecializáciami v oboch
odboroch ostanú zachované, taktiež kódy ÚDZS pre endokrinológiu a pre diabetológiu
ostanú samostatné a teda zlúčenie špecializačnej prípravy v oboch odborov nebude mať

dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nepostihne žiadneho špecialistu s vopred
získanou kvalifikáciou. Toto je podporené aj vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 84/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých
druhov zdravotníckych zariadení, kde príloha č. 1 uvádza, že ambulantné výkony v odbore
Diabetológia vykonáva špecialista v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
a ambulantné výkony v odbore Endokrinológia vykonáva špecialista endokrinológ.
Táto dohoda však vyvolala veľký odpor zo strany Slovenskej diabetologickej
spoločnosti a spustila iniciatívu slovenských diabetológov za ponechanie skutkového stavu,
ktorý v súčasnosti na Slovensku existuje. Slovenská endokrinologická spoločnosť toto
akceptovala a nevyvíjala už ďalšie iniciatívy, preto stav ostal doposiaľ nezmenený.
Slovenská diabetologická spoločnosť v snahe riešiť nezaradenie odboru Diabetológia
poruchy látkovej premeny a výživy do smernice Európskej únie však t.č. prichádza s novým
návrhom, a to včleniť minimálne endokrinologické štandardy do odboru Diabetológia,
poruchy látkovej premeny a výživy. Pripravený nový akreditačný spis a žiadosťou
o akreditáciu novej špecializácie už zaslali na Akreditačnú komisiu MZSR.
Tento návrh považuje Slovenská endokrinologická spoločnosť z hľadiska odborného
a ako aj z aspektu výchovy lekárov špecialistov za neprijateľný, a to z viacerých dôvodov:
špecializačný odbor Endokrinológia v SR existuje, je v súlade so smernicou EÚ
a nie je potrebné vytvárať duplicitné špecializácie s obráteným názvom
rozšírená špecializácia s názvom Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
s minimálnymi štandardami z endokrinológie nič nemení na tom, že odbor
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy nie je smernicový v EÚ
uvedený rozsah praktických zručností z oblasti endokrinológie navrhovaný
Slovenskou diabetologickou spoločnosťou nie je v súlade s minimálnymi
požiadavkami pre endokrinologické štandardy, ktoré odporúča UEMS.
Navrhovaný rozsah praktických zručností z endokrinológie v minimálnom
štandarde pre odbor Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy je
nedostatočný a zodpovedá zhruba požiadavkám pre študentov lekárskych fakúlt
akreditácia
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s minimálnymi štandardami z Endokrinológie vnesie do medicínskej praxe chaos
a zmätok, a to jednak pre pacientov, lekárov ako aj pre zdravotné poisťovne

Slovenská endokrinologická spoločnosť nepovažuje uvedený problém za problém
právneho ale skôr odborného charakteru a nevidí dôvod pre vstup právnej
kancelárie do vzťahov medzi endokrinológiou a diabetológiou. Vzhľadom k tomu,
že Slovenská diabetologická spoločnosť ho však veľmi intenzívne rieši
prostredníctvom právnej kancelárie, prikladáme k uvedenému stanovisku aj naše
stanovisko právnika k celej situácii.
Na základe uvedených skutočností ale aj doterajších rozhovorov Slovenská
endokrinologická spoločnosť považuje za akceptovateľné len dva varianty:
1. ponechať súčasný stav t.j. špecializáciu Diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy v rozsahu aký je, aj s obmedzeniami, ktoré pre špecialistov – diabetológov
z uvedeného variantu vyplývajú vo vzťahu k EÚ
2. zlúčiť špecializačné štúdium oboch odborov v súlade s platnou legislatívou EÚ
a zachovať samostatnosť odborov aj odborných spoločností, ako aj záruku
existencie platnosti doteraz získaných špecializácií voči zdravotným poisťovniam
a ÚDZS.
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Prílohy:
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2/ Právna analýza advokáta JUDr. Milan Sedlák, st: „Stanovisko a posúdenie právnych aspektov odbornej
špecializácie zdravotníckych špecialistov lekárov v špecializačnom odbore endokrinológia vo väzbe na Smernicu
2005/36/ES a vo väzbe na vnútroštátnu právnu úpravu Nar. vlády 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“.

