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Bratislava dňa:  04. marca 2015  
 
Vážený pán minister, 
 

diabetes mellitus je ochorenie s ktorým zápasí diabetik celý život a nevie sa tejto 

choroby zbaviť. Väčšina diabetikov je v plnom pracovnom procese a okrem iného odvádzajú 

nemalé finančné náklady do fondov zdravotnej a sociálnej poisťovne. Súčasná starostlivosť 

o nás diabetikov sa uskutočňuje na báze vysokej odbornosti u diabetológov. Nemôžeme 

povedať, že nie je čo zlepšovať, ale odbornosť je vždy zachovaná. Túto starostlivosť o nás 

diabetikov nám závidia mnohé štáty a predovšetkým pacienti s diabetom v Európe ako aj vo 

svete.  

Cez média, ale aj ohlasmi od samostatných pacientov -  diabetikov sme sa dozvedeli, 

že Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu v starostlivosti o diabetikov s diabetes 

mellitus 2. typu. Jedná sa o zmenu prechodu do kompetencií všeobecných lekárov. Musíme 

konštatovať, že tento krok je pokus na nás diabetikoch a s týmto faktom nemôžeme súhlasiť. 

Nikto s nami o tomto kroku nejednal a podľa dostupných informácií neprebehli ani jednania 

s odbornou obcou, ktorou sú Slovenská diabetologická spoločnosť ani univerzitní odborníci 

v oblasti diabetológie.  

Musíme konštatovať a to je fakt, že diabetes mellitus je jedným z najzávažnejších 

ochorení a každý diabetik sa tohto ochorenia zbaví až svojou smrťou. Toto ochorenie je 

veľmi často spájané so slepotou, zlyhaním obličiek, amputáciou dolných končatín, infarktov 

a mozgových príhod. Nakoľko sa jedná o ochorenie kedy je napadnutý nervový a cievny 

systém diabetici v mnohých prípadoch strácajú pamäť a tým sú vylúčení z oblasti 

vzdelávania. Vyskytujú sa aj prípady náznakov diskriminácie (zamestnanie, škola, komunita 

kde žijú a pod.). Tieto prípady neraz rieši náš zväz v centrách sociálneho poradenstva 

a edukácie diabetikov. Aby sa tieto aspekty a prognózy diabetika zmiernili je potrebná 

kvalitná a odborná starostlivosť najmä v prvom štádiu ochorenia čo je 10 rokov niekedy aj 

viac. Práve toto je obdobie kedy sa rozhoduje a našom bytí či nebytí. Preto liečba diabetika 

musí byť zabezpečená odborníkom, čo na Slovensku predstavujú jedine diabetológovia.  

Je potrebné poznamenať, že diabetológia je u nás aj právne podchytené v tom, že 

všetci títo odborníci musia mať atestáciu v danom odbore. Popri svojej práci sú celoročne 

vzdelávaní a oboznamovaní s novými pokrokovými metódami u nás aj v zahraničí. Všetci 

diabetici to aj tak cítime a z roka na rok je o nás čoraz lepšie postarané a to je zásluha 



našich diabetológov. Veríme, že všeobecní lekári majú svoje nezastupiteľné miesto 

v starostlivosti o chorých. Práve tu okrem iného by mala byť ich nezastupiteľná práca v 

smere vyhľadávania nových diabetikov. Na Slovensku je podľa štatistiky okolo 150 000 

našich občanov, ktorí o tom, že majú diabetes mellitus vôbec nevedia. Vieme to aj zo 

skutočnosti z našej práce kde pri osvete a edukácii širokej verejnosti zabezpečujeme aj 

merania glykémie a takto ročne nájdeme okolo 3 000 nových diabetikov. Práve preto keď 

občanom SR a nám diabetikom chcú pomôcť všeobecní lekári, nech trvajú na preventívnych 

prehliadkach, nech pracujú na zisťovaní nových diabetikov. To všetko s jediným cieľom, aby 

diabetik bol čo najskôr distribuovaný k špecialistovi – diabetológovi, aby sa zabránilo, alebo 

oddialilo vzniku komplikácií, ktoré sú spojené s týmto ochorením. Je veľmi zlé si myslieť, že 

pokiaľ je diabetik liečený diétou, alebo tabletkami postačí len konštatovať tento fakt 

a predpísať lieky ktoré si nájde všeobecný lekár v počítači a až keď má diabetik väčšie 

problémy potom ho poslať za diabetológom. Z našej praxe zo starostlivosti o náš diabetes 

mellitus vieme, že jedine diabetológ vie promptne a odborne reagovať na náš zdravotný stav. 

Je nato vzdelaný, vie odborne posúdiť čo je pre diabetika vhodné a neustále sa vzdeláva 

v danom odbore.  Treba si uvedomiť, že diabetes mellitus nepoznáme ľahký a ťažký. Niekto 

má 1 typ a niekto 2. typ. V obidvoch prípadoch je to vážne ochorenie a komplikácie vznikajú 

pri jednom aj druhom type. Navyše každý diabetik ináč reaguje na diabetes mellitus ako aj 

na liečbu. V mnohých prípadoch nastaviť diabetika na správnu liečbu trvá aj niekoľko 

mesiacov a práve toto vedia diabetológovia. Je omylom si myslieť, že liečba jedného 

diabetika sa dá porovnať s druhým.      

 Na základe uvedených skutočností diabetici vyjadrujú nespokojnosť s hore uvedeným 

presunom a ostro sa staviame proti tomuto riešeniu našej liečby. Sme pripravení zabojovať 

za svoje zdravie a na začiatku na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia predsedov 

Základných organizácií Zväzu diabetikov Slovenska spúšťame po celom Slovensku 

„Hromadnú pripomienku“ k nesúhlasu s týmto postupom.   

Záverom musíme poznamenať a konštatovať, že tento presun kompetencií 

o starostlivosť diabetikov 2. typu sa stále opakuje niekoľko rokov. Začíname  nadobúdať 

dojem, že za sústavným špekulovaním so zdravotnou starostlivosťou o diabetikov (hoci 

v doterajšej forme by sme mohli byť príkladom pre svet) sú úplne iné záujmy a ciele než 

starostlivosť o nás pacientov. V neposlednom rade diabetik je pacient, ktorý je trvalý pacient 

a stály. On sa nikdy nevylieči a v neposlednom rade jeho ochorenie prináša dobré financie.  

 
      S pozdravom 
 
 
        Ing. Mgr. Jozef Borovka 
       Prezident Zväzu diabetikov Slovenska 
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