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Vážený pán riaditeľ. 

 

      Veľmi ma mrzí, že nemôžem prijať vaše pozvanie aktívne sa zúčastniť  vášho 

odborného rokovania na  „Výročnej konferencii všeobecných lekárov“ 

v Bojniciach. Ako som už uviedol v telefonickom rozhovore, v uvedenom 

termíne mám už iné, dlhšie plánované  povinnosti  vrátane zahraničnej 

pracovnej cesty a rovnako kolegovia, ktorý by ma mohli účasťou zastúpiť sú 

pracovne vzdialení alebo sa zúčastňujú na iných paralelných podujatiach. 

Dovoľte mi preto, aby som vám aspoň touto cestou vyjadril poďakovanie za 

pozvanie a pozdravil vašu konferenciu a všetkých jej účastníkov  a poprial vám 

úspešné a príjemné rokovanie.  

    Ako predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, by som sa veľmi rád  

v krátkom čase stretol so štatutárnymi zástupcami  vašej odbornej spoločnosti,  

aby sme zásadným spôsobom prepracovali naše doterajšie vzťahy a spoluprácu 

na úrovni starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a prediabetickými 

rizikovými syndrómami.  

    Tak ako vyplýva z odbornej náplne aj z programu SDS na najbližšie roky,  

spoluprácu medzi SDS a všeobecnými  lekármi vidím predovšetkým  na úrovni 

skríningu pacientov všeobecným lekárom v ambulancii všeobecného lekára na 

prítomnosť diabetes mellitus  a následného odosielania pacientov do odbornej 

starostlivosti na ambulanciu príslušného diabetologa. Ako totiž ukázali výsledky 

viacerých nedávnych štúdií, rozhodujúcim obdobím pre prognózu pacienta 

s diabetes mellitus je práve podchytenie pacienta vo včasnom štádiu  



ochorenia. Naopak, omeškanie poskytovania náležitej odbornej starostlivosti vo 

včasnom štádiu, ktorú môže poskytnúť jedine diabetológ, prognózu zásadným 

spôsobom zhoršuje. 

    Reálnym problémom, ktorý je potrebné v krátkej budúcnosti doriešiť je 

skutočnosť, že napriek tomu že starostlivosť o diabetikov je v SR je podmienená 

špecializáciou (čo je jednoznačná odborná aj ekonomická výhoda oproti 

krajinám, ktoré zatiaľ takúto špecializáciu nemajú), práve v skorých štádiách je 

aj na Slovensku ešte stále mnoho  pacientov vedených  iným lekárom než 

diabetológom. V tejto súvislosti musím bohužiaľ  konštatovať mnoho zásadných 

nedostatkov v starostlivosti a neskoré odosielanie k diabetológovi.   

    SDS preto v blízkej dobe vykoná prieskum stavu starostlivosti o pacientov 

s novozisteným diabetes mellitus a prediabetickými rizikovými syndrómami a 

ich správne vykazovanie. 

   Verím, že praktickí lekári, ktorých prácu si vysoko vážim, budú vzorom pre 

uvedenú formu spolupráce, ktorá sa odzrkadlí v zlepšení medicínskych aj 

ekonomických výsledkov starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus. 

     SDS ponúka Spoločnosti všeobecných lekárov dostatočnú kapacitu 

diabetologických ambulancií, odborné usmernenie pre správny a efektívny 

skríning,  prepracovanú starostlivosť  o pacientov, ako aj perspektívu vytvorenia  

spoločných projektov celospoločenského významu.  

 

S pozdravom                                                      Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD    

                                                       Predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti 

 

V Ľubochni 18.10.2010 


