Zápisnica z 5. zasadnutia výboru SES
(funkčné obdobie 2014-2018)

ktoré sa konalo dňa 6.9.2017 v Bratislave v sídle SES
Prítomní:
Kiňová, Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Lichardus, Payer, Podoba, Pura, Vaňuga, Voglová
za DR: Tajtáková, Renker, Pavai
Neprítomní (osprav.):
Klimeš, Schwarz, Wagnerová
Program:

1. Zasadnutie Výboru SES otvorila prezidentka SES Lazúrová.
Prof Klimeš prostredníctvom listu odoslaného členom krátko pred zasadnutím Výboru zo
zdravotných dôvodov abdikoval na funkciu člena Výboru SES. Poďakoval za možnosť
spolupracovať počas svojho pôsobenia vo Výbore s osobnosťami slovenskej endokrinológie.
SES poprial veľa úspechov v ďalších aktivitách. Lazúrová v liste adresovanom prof Klimešovi
zdôraznila jeho mimoriadny prínos pre slovenskú endokrinológiu, vedeckú prácu a
poďakovala sa za prácu pre SES.
Na základe volieb v roku 2014 sa náhradníkom prof Klimeša vo Výbore v tomto funkčnom
období stala Wagnerová.
2. Endokrinologické dni sa v roku 2018 budú konať 11.-13.októbra v Hoteli Double Tree by
Hilton v Bratislave. Prítomných o plánoch organizácie kongresu informoval Payer.
3. Osobnosťou ktorá prednesie Charvátovu prednášku bude na Endokrinologických dňoch 2018
Doc. Kiňová. Nominant na Podobovu prednášku bude oznámený dodatočne na základe
rozhodnutia Výboru.
4. Payer a Vaňuga informovali o plánovaní nasledujúceho Endokrinného edukačného fóra. Bude
sa konať v termíne 13.-14.4. 2018, v hoteli Sitno vo Vyhniach. Predbežne sa Výbor zhodol na
zotrvaní prezentácie kazuistík v sobotu, piatkový program bude dodatočne upresnený.
5. Pri príležitosti životného jubilea Výbor boli určení nominanti na pozdravné listy a medaily
SLS.
Výbor SES sa zhodol na potrebe vytvoriť pamätnú medailu SES. Projekt bude zastrešovať
pracovisko prof Payera, v pláne je ho uzavrieť do marca 2018.
6. O problémoch špecializačného vzdelávania – endokrinológia a diabetológia, informoval
Payer.
Payer, Lazúrová a Podoba sa zúčastnili rokovania na MZ SR, ktoré sa týkalo novej koncepcie
diabetológie. Nová koncepcia diabetológie z dôvodu uznania v rámci EÚ inkorporovala do
výuky veľkú časť endokrinológie. S týmto postupom endokrinologická spoločnosť nesúhlasí
a tento postoj dala písomne i s vyjadrením právneho stanoviska na vedomie MZ SR. Postoj
SES zostáva nezmenený, trvá ba špecializácii v odbore Endokrinológia a v plnom rozsahu
a s obsahom ako je definovaná UEMC a ESE.
7. Kiňová informovala o pozitívnom ekonomickom výsledku SES za rok 2016. Ku koncu roka bolo
na účte SES 91 797 eur. Ku dňu zasadnutia Výboru bolo na účte 86 270 eur.
V súvislosti s pozitívnym hospodárením umožňuje rozpočet poskytnúť členom SES finančnú
podporu. SES vyzýva členom na podávanie vedeckých grantov, na aktívnu účasť aj
s prezentáciou výsledkov práce na zahraničných fórach, vyhlasuje i súťaž o najlepšiu
publikáciu za rok 2017. Grant na vedu a výskum môže byť poskytnutý členom SES vo veku do
35 rokov, s finančným limitom 1000 eur. Najlepšia publikácia bude ohodnotená cenou vo
výške 500 eur. Na podporu prezentácie výsledkov vedeckej práce v zahraničí môže Výbor SES
uhradiť registračný poplatok, event. i s príspevkom na pridružené náklady do výšky 700 eur.
8. Payer z pozície hlavného odborníka MZ SR informoval novinkách a rokovaniach s MZ SR.

9.

10.

11.

12.

13.

a. Informoval o dovoze neregistrovaných liekov. Upozornil na dlhodobý a zrejme i trvalý
výpadok dihydrotachysterolu z dôvodu nedostupnosti lieku.
b. Vaňuga poskytol informácie o rokovaniach komisie MZ SR na Katalogizáciu
ambulantných výkonov. Do endokrinologických výkonov okrem štandardných doposiaľ
uznávaných pribudlo i hodnotenie testov a jednotlivé podtypy denzitometrických
vyšetrení. Schválené bolo i stanovovanie monitoringu glykémií a glykovaného Hb
endokrinológom.
c. V pláne sú zasadnutia komisie MZ SR na vypracovanie registračných listov v rámci
Katalógovej komisie pre výkony v endokrinológii. Členkami sa stali Dr Voglová, Potocká,
Dokupilová a Moravčíková.
d. Ohodnotenia ceny hospitalizácie na základe diagnóz a výkonov – tzv. DRG, obsahujú vyše
27 tisíc položiek. Vaňuga informoval o endokrinologických položkách.
e. Na list pre MZ SR, ktorý endokrinológovia koncipovali na podnet MZ SR, so sumarizáciou
počtu lekárov a výkonov v jednotlivých regiónoch, nedostal hlavný odborník doposiaľ
žiadnu odpoveď, informoval Payer.
f. Payer upozornil na internetový projekt Štandardných diagnostických postupov. Jedná sa
o program na umiestnenie odporučených postupov pre jednotlivé odbory v rámci SR.
Manažérom projektu pre endokrinológiu je Vaňuga. Jednotliví členovia SES budú na
príprave jednotlivých guidelines.
O problémoch neštátnych endokrinológov informovala Voglová.
a. VUC trenčianskeho kraja na podklade sumarizovaných údajov ktoré zbierali pre MZ SR
žiada o úpravu - rozšírenie siete endokrinológov v rajóne.
b. Kiňová a Podoba informovali o snahe ZP začleniť do dohôd s neštátnymi lekármi
dodatok, kde sa lekár zaväzuje vybaviť do 3 týždňov / do 3 mesiacov pacientov ktorí
nevedia nájsť endokrinológa. Predsedníctvo Výboru SES sa bude týmto problémom
zaoberať po obdržaní dokumentov. Riešenie vidí skôr v otvorení siete ZP.
Lazúrová poskytla informácie z ESE. Zastupovala SES na ECAS mítingu v Lisabone (ECAS - ESE
Council of Affiliated Societies).
Na miesto prof Klimeša ktorý abdikoval považuje výbor za vhodné navrhnúť zástupcu SR do
vedeckej komisie. Uviedla, že bolo akcentované duálne členstvo - zľavnený ročný poplatok ak
je žiadateľ členom asociovanej národnej endokrinologickej spoločnosti. Bližšie informácie sú
uvedené na webe SES.
Žiadosť o vydanie podporného stanoviska (JODIS) Doc. Podoba
Výbor SES odhlasoval podporu regulovanému príjmu resp. suplementácii jódu u žien v
gravidite. JODIS predstavuje optimálne množstvo ktoré chýba do odporučenej hladiny
(250ug denne), s nízkym rizikom predávkovania. Podoba upozornil, že optimálne by
odporučenie malo byť podporené prieskumami v slovenskej populácii, vykonávanými
kompetentnými orgánmi.
„Choosing wisely“ projekt v endokrinológii (Lazurová)
Európska internistická spoločnosť iniciovala stretnutie na podporu racionálnej indikácie
vyšetrení, a to i na podklade skúseností amerických a európskych odborných spoločností .
Lazúrová navrhla zvážiť i v odbore endokrinológia v slovenských podmienkach upozorniť na
nadbytočné indikácie laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a koncentrovať sa na pozorné
anamnestické a fyzikálne vyšetrenia s doplnením základných metodík.
Rôzne
a. Vaňuga otvoril diskusiu o uvoľnení preskripcie levotyroxínu pre praktických lekárov.
Prieskum u členov SES, realizovaný na Endokrinologickom edukačnom fóre,
presvedčivý výsledok nepriniesol (49% za uvoľnenie, 43% proti, 8% sa nevyjadrilo)).
Situácii môže prechodne napomôcť pripravovaná novela zákona o lieku, kde je
plánované umožniť praktickému lekárovi preskripciu na 1 rok.

b. V prevádzke je upravená nová stránka SES - www.endo.sk. Všetci členovia sú vítaní
participovať na jej vylepšovaní. Snahou je uľahčiť komunikáciu členov SES s členmi
Výboru i elektronicky prostredníctvom stránky.
c. Košťálová pozvala na 15. kazustický seminár, ktorý sa bude konať 19.-20. Januára
2018, pod záštitou SES.
d. DFNsP odmietli ZP preplatiť vyšetrenie fT4 a vyšetrenia autoprotilátok, argumentovali
Vyhláškou MZ SR z roku 2003, kde i pre endokrinológa požadovali najskôr vyšetrenie
TSH, až následne ďalšie vyšetrenia. Podľa Výboru SES sa jedná o nesprávnu
interpretáciu Vyhlášky zdravotnou poisťovňou. Na základe toho bude zrejme
potrebné aktualizovať každých 5-10 rokov Odborné usmernenia MZ SR. To však
naráža na zmeny filozofie formovania legislatívy MZ SR.
e. SES prevzala záštitu nad odborným seminárom, ktoré sa bude konať v novembri 24.25. na Táloch, so zameraním na tyreológiu a gynekologickú endokrinológiu.
f. Lichardus upozornil, že tohtoročné Endokrinologické dni budú jubilejné 40. Vyzdvihol
tradíciu, význam a prínos pre obe spoločnosti a pripomenul, že práve SES bola
iniciátorom prvého stretnutia.
g. Ďalšie stretnutie Výboru je plánované na Endokrinologickom edukačnom fóre v apríli
2018, kde odoznie aj prvá informácia o konaní volieb do Výboru SES. V roku 2018 v
priebehu letných mesiacov je plánované vyhlásenie volieb do nového Výboru SES.
Prvé zasadnutie nového výboru sa zrealizuje na Endokrinologických dňoch 2018
konaných v Bratislave.
Lazúrová poďakovala prítomným za účasť.
Prof. MUDr. I. Lazúrová, DrSc. FRCP
predseda SES
MUDr. P. Vaňuga PhD.
vedecký sekretár SES
Zapísala: MUDr. J. Kollerová

