Na základe predchádzajúcej e-mailovej komunikácie s riaditeľom útvaru pre štandardné
diagnostické a terapeutické postupy Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Doc. MUDr. Jozefom Šuvadom, PhD., MPH,
MBA sa 13. 4. 2017 na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo
pracovné stretnutie s pracovníčkou sekretariátu Slovenskej lekárskej komory PhDr.
Kvetoslavou Kotrbovou, PhD., MPH, špecialistkou SLK pre koncepčné záležitosti ako
prípravné rokovanie pre stretnutie s prezidentom Slovenskej lekárskej komory MUDr.
Marianom Kollárom k problematike prípravy a implementácie štandardných diagnostických
a terapeutických postupov.
Okrem riaditeľa útvaru pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy Odboru zdravotnej
starostlivosti Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Doc. MUDr.
Jozefa Šuvadu, PhD., MPH, MBA a PhDr. Kvetoslavy Kotrbovej, PhD., MPH sa rokovania
zúčastnili aj Mgr. Ing. Liliana Hrúziková, tajomníčka riaditeľa útvaru pre štandardné
diagnostické a liečebné postupy, Odbor zdravotnej starostlivosti, Sekcia zdravia, MZ SR a
MUDr. Boris Bánovský, medicínsky riaditeľ z Kancelárie vedúceho služobného úradu MZ SR.
Riaditeľ útvaru pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy Odboru zdravotnej
starostlivosti Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky doc. MUDr. Jozef
Šuvada, PhD., MPH, MBA informoval, že pripomienky k návrhu štatútu komisie MZ SR pre
tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov, ktoré
k dokumentu spoločne uplatnili Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť
listom adresovaným MZ SR dňa 9. marca 20171, boli posúdené a písomnú informáciu o ich
zapracovaní resp. dôvodoch odmietnutia MZ SR poskytne Slovenskej lekárskej komore
v najbližších dňoch.
Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA zároveň informoval, že aj keď niektoré
pripomienky budú v písomne zaslanom dokumente od MZ SR vyhodnotené ako „čiastočne
akceptované“ alebo „neakceptované“, boli po vecnej stránke v dokumente zohľadnené iným
spôsobom, k čomu poskytnú písomné vyjadrenie. Vysvetlil, že bude úlohou hlavných
odborníkov MZ SR, aby vytvorili pracovné skupiny k vytvoreniu konkrétneho štandardu tak,
aby v pracovnej skupine mali zastúpenie aj odborníci nominovaní Slovenskou lekárskou
spoločnosťou a zároveň aj odborníci nominovaní Slovenskou lekárskou komorou, prípadne
inými stavovskými organizáciami. Slovenská lekárska spoločnosť bude vyzvaná o nomináciu
najmenej troch odborníkov do každej pracovnej skupiny a je vecou dohody Slovenskej
lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory, aby v návrhoch Slovenskej lekárskej
spoločnosti bolo zohľadnené a zabezpečené aj zastúpenie Slovenskej lekárskej komory.
O nominácie zástupcov Slovenskej lekárskej komory do „riadiaceho výboru“ pracovných
komisií, ktorý bude vytvorený po schválení štatútu komisie MZ SR, osloví MZ SR Slovenskú
lekársku komoru priamo.
Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA zároveň informoval, že okrem návrhu štatútu,
ktorý SLS a SLK pripomienkovali sa toho času na MZ SR pripravuje aj nová metodika tvorby
štandardných diagnostických a terapeutických postupov, ktorá bude predložená na schválenie
ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky súčasne s návrhom štatútu komisie a majú
v úmysle poskytnúť jej nové znenie Slovenskej lekárskej komore a Slovenskej lekárskej
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) dokument dostupný online:
https://www.lekom.sk/upload/legislativny_vybor/2017/Pripomienky_SLK_a_SLS_na_MZSR_k_navrhu_statutu_
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spoločnosti na vyjadrenie ešte pred jej predložením na schválenie ministrovi zdravotníctva
Slovenskej republiky.
V závere rokovania doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA avizoval informoval, že na
účel tvorby, propagácie, šírenia, vzdelávania a implementácie vytvorených štandardných
diagnostických a terapeutických postupov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
plánuje v rámci národného projektu MZ SR financovaného z Európskeho sociálneho fondu
prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje spravovaného Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na tento účel vytvoriť vlastný internetový portál.
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH uviedla, že by bolo vhodné túto otázku ešte
rozdiskutovať aj vzhľadom na existenciu vzdelávacieho portálu pre lekárov Slovenskej
lekárskej komory i-Med, ktorý bol vytvorený vďaka finančnej podpore z Európskeho
sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie v uplynulom
programovacom období. Portál je plne funkčný, umožňuje lekárom automatický prístup
k zahraničným odborným databázam ako aj automatické započítanie kreditov v rámci systému
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky už túto formu spolupráce so Slovenskou lekárskou komorou konzultovalo2, s tým, že
Slovenská lekárska komora bola v poslednej komunikácii vyzvaná na predbežné vyčíslenie
nákladov na zabezpečenie autorských článkov, inštruktážnych videí a autodidaktických testov,
ktoré by sa realizovali prostredníctvom portálu i-Med. Z prostriedkov eurofondov v rámci
projektu MZ SR by preto postačoval iba upgrade existujúceho portálu o nové témy – vytvorenie
nových článkov o štandardných postupoch, prípadne upgrade umožňujúci napojenie ostatných
zdravotníckych povolaní v spolupráci s príslušnými stavovskými organizáciami, ktoré by o to
prejavili záujem v súvislosti s prípravou interdisciplinárnych štandardov.
Rokovanie s prezidentom Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marianom Kollárom sa
v nadväznosti na uvedené uskutoční na pôde Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
alebo na pôde Slovenskej lekárskej komory pravdepodobne 16. mája 2017 o 14. 30 hodine.
V Bratislave, 13. apríla 2017.
Vypracovala:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, špecialistka SLK pre koncepčné záležitosti
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