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Príloha č. 3:
Do časti

„SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA
CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ”

A. LEKÁR
e) certifikované pracovné činnosti

doplniť certifikované pracovné činnosti:
- USG mozgu v pediatrii
- USG ciev dolných končatín
- USG ciev aortálneho oblúka
- Muskuloskeletálna USG
- USG malých častí (small parts)
Odôvodnenie:
Príloha e) spomínaného nariadenia od doby jeho vzniku nereflektuje objektívne realitu
vykonávania a vykazovania ultrazvukových výkonov. Napriek opakovaným pripomienkam SSUM
(Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne - od roku 2001) stále nie je možné získať certifikát
pre ultrazvukové vyšetrovanie ciev končatín, ciev aortálneho oblúka (krku), pre neurologický a očný
ultrazvuk, pre vyšetrovanie muskuloskeletálneho systému a pre akékoľvek pediatrické sonografické
vyšetrovanie. Početné pripomienky z klinických pracovísk a odborných spoločnosti potvrdzujú, že
deficit spomínaných CPČ komplikuje vykonávanie a vykazovanie USG výkonov v praxi. V súvislosti
s pripravovanou novelou zoznamu výkonov bude nevyhnutné chýbajúce CPČ do príslušnej
legislatívy doplniť. V tom došlo k zhode názorov aj na rokovaní predsedu SSUM s oboma štátnymi
tajomníkmi MZ SR v decembri 2016. Na základe obsahu spomínaného rokovania boli v spolupráci
s viacerými odbornými spoločnosťami SLS (Sl. pediatrická spoločnosť, Sl. internistická spoločnosť,
Sl. angiologická spoločnosť, Sl. kardiologická spoločnosť, Sl. spoločnosť cievnej chirurgie, Sl.
neurologická spoločnosť, Sl. reumatologická spoločnosť, Sl. spol. pre FBLR, Sl. traumatologická
spoločnosť) znova pripravené certifikačné náplne pre tie absentujúce CPČ, ktorých zaradenie do
legislatívy umožní oficiálne vykonávať USG aj v nadväznosti na obsah pripravovaného zoznamu
výkonov. Obsah náplní (ktoré boli zaslané na MZ SR počas leta priamo od SSSUM, ako aj cestou
iných odborných spoločnosti (koordinovane s rovnakým obsahom) spĺňa všeobecné podmienky
kladené platnou legislatívou – ich schválením a zaradením do prílohy e) bude zabezpečená potrebná
odborná úroveň USG diagnostiky vo všetkých oblastiach medicíny, v ktorých sa UZ diagnostika
využíva. Súčasnú situáciu charakterizujú tieto skutočnosti:

ü súčasne platný zoznam výkonov obsahuje formulácie „vykonáva lekár s certifikátom“ - ktorý
však nie je možné získať – v pripomienkovanom zozname nie je uvedený
ü podobné, resp. totožné formulácie obsahuje aj pripravovaný nový zoznam výkonov,
ü ak je USG vyšetrenie uskutočnené v nemocnici, pre jeho hradenie poisťovne žiadny certifikát od
vyšetrujúceho nevyžadujú, ak ho však vykonáva súkromný lekár na akejkoľvek špecializovanej
ambulancii, vyžaduje sa vlastnenie certifikátu (atestačný diplom väčšinou nestačí) – to býva často
problém mnohých kolegov, prechádzajúcich zo štátnej do neštátnej praxe,
ü „certifikát“ z USG diagnostiky je súčasťou odborných atestácií od určitej (v legislatívne nie vždy
explicitne definovanej) doby, pritom pod pojmom „certifikát“ je myslený skôr obsah prípravy, nie
tlačený dokument, to však zdravotnej poisťovni nie vždy stačí,
Náplne CPČ k jednotlivým CPČ, navrhovaným k doplneniu do zoznamu v prílohe e), ktoré
boli v tomto roku zaslané na MZ SR ako súčasť našich návrhov, sú koncipované a pripomienkované
ako multidisciplinárne USG aktivity, pokrývajúce požiadavky všetkých odborných spoločností,
ktorých sa spomínaná CPČ týka. Zaradenie nových navrhovaných CPČ nijako nemení platnosť
súčasne existujúcich CPČ pre USG diagnostiku (abdominálna sonografia pre dospelých, intervenčná
USG v urológii, echokardiografia).
V nedávnej minulosti bola v zozname zaradená aj CPČ „Ultrazvukové vyšetrenie cievneho
systému“ (s obsahom, ktorý bol odbornou komunitou kritizovaný pre jeho nelogicky definovaný
obsah, ktorý bol svetovým unikátom). Teraz v novele už uvedený nie je, čo je možné považovať za
správnu korekciu.
V navrhovanej novele je už uvedená CPČ „Abdominálna sonografia u detí“, čo hodnotíme
veľmi pozitívne. O zaradenie tejto CPČ do zoznamu (prílohy e) sme opakovane žiadali 15 rokov.
Veríme, že schválenie nášho návrhu v tej podobe, ako sú predložené, skompletizuje
legislatívu potrebnú pre plné uplatnenie pripravovaného nového zoznamu výkonov v klinickej praxi
a zároveň podstatne skvalitní úroveň USG diagnostiky.
Pripomienka je zásadná.
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