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Žiadosť o prijatie na pôde MZ SR z dôvodu opätovného poukázania na nevyhovujúcu
a dlhodobo pretrvávajúcu situáciu v liečbe detského diabetu na Slovensku

Vážený pán generálny riaditeľ,
ako zástupca najpočetnejšieho občianskeho združenia diabetikov na Slovensku si
Vás dovoľujem opakovane upozorniť na dlhodobo pretrvávajúcu nespkojnosť rodičov
detských diabetikov s liečbou diabetu na Slovensku. Na trhu je dostupných niekoľko
inzulínov spĺňajúcich indikáciu liečby u dospelých diabetikov, avšak len niekoľko inzulínov
ktoré vyhovujú bezpečnostnému profilu liečby detských pacientov vo veku 2 až 6 rokov. Sú
pre túto cieľovú skupinu nedostupné pre neúmerne vysoký doplatok.
Rovnako táto problematika sa dotýka aj bezpečnosti liečby gravídnych diabetičiek, čo
má zásadný vplyv na prenatálny vývoj dieťaťa. Aj v tomto prípade je liečba bezpečnými a
účinnými inzulínmi limitovaná sociálne neúnosným doplatkom.
Na túto nepriaznivú situáciu poukazujú nie len negatívne ohlasy zo strany nášho
občianského združenia, ale aj podnety od iných občianských združení napr. Diador, ako aj
od odborníkov ktorí sú v dennodennom kontakte s pacientom. MZ SR prostredníctvom
svojich zástupcov nie len na stretnutí v septembri 2012, ale aj na verejných fórach napr.
Okrúhly stôl Zdravotníckych novín prejavilo záujem riešiť situáciu a vyjsť v ústrety tejto
skupine pacientov. Avšak konania v tejto veci ktoré boli opakovane diskutované na
zasadnutiach Kategorizačnej komisie neboli reálne nikdy začaté a vo veci nebolo
rozhodnuté. Je priam zarážajúce, že to boli práve zástupcovia zdravotných poisťovní u
ktorých si my všetci ako klienti platíme za čo najlepšiu a aj dostupnú liečbu, boli proti pomoci
deťom s DM ako aj tehotným a dojčiacim ženám. Zabudli prečo sú na našom zdravotnom
trhu a koho zastupujú ? Pomaly ale isto už práve títo pacienti strácajú dôveru v tieto inštitúcie
a ich zúfalstvo je už za medzou únosnosti.
V procesoch kategorizácie sa všade kladie dôraz na efektivitu pri vynakladaní
prostriedkov z verejných zdrojov na liečbu, ktorá je bezpečná, založená na medicíne
dôkazov, Ak je to naozaj tak, potom sa ako občania pýtame či nie je efektívne investovať do
liečby diabetu v detskom veku, aby sme predišli komplikáciám a zvýšeným výdavkom na
liečbu diabetu v dospelosti ? Ten je často spojený s invalidizáciou pacienta a jeho
neschopnosťou zapojiť sa do pracovného pomeru. Aj nedôsledná kompenzácia tehotnej
ženy môže spôsobiť narodenie dieťaťa s vážnymi zdravotnými problémami ktorého liečba v
budúcnosti bude stáť niekoľko tisíc násobné finančné náklady. Preto ak naša spoločnosť v
súčasnosti investuje hoci aj niečo viac na liečbu tejto kategórie pacientov toto rozhodnutie jej
z dlhodobého hľadiska prinesie mnohopočetnú úsporu v liečbe komplikácií diabetu v
dospelosti. Táto úvaha na podporu nepotrebuje mimoriadne finančné analýzy, len zdravý
rozum cez 400 000 diabetikov Slovenska.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujem opätovne Vás požiadať o prehodnotenie
rozsahu úhrady z verejného zdravotného poistenia pre detských pacientov a tehotné ženy.
Je to najviac ohrozená skupina diabetických pacientov.
Vopred ďakujeme za pochopenie a riešenie problémov súvisiacich s ochorením
diabetes mellitus verzus detský pacient.

S pozdravom

Ing. Bc. Jozef Borovka
Prezident Zväzu diabetikov Slovenska
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