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Česká republika.
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a zasielanie kópií stránok či jednotlivých článkov publikovaných 
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alebo spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 

autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Vážení čitatelia, milí kolegovia,

od ostatného, X. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov 
uplynulo už niekoľko týždňov. V polovici júna sa v krásnom prostredí Vysokých 
Tatier zišlo rekordných takmer 400 kožných lekárov zo Slovenska a z Česka 
a ďalších niekoľko desiatok predstaviteľov partnerských farmaceutických 
spoločností. V odbornom programe odznelo 59 prednášok, ktoré úplne 

vyplnili čas určený na jednotlivé odborné sekcie. Každý, kto mal záujem, si určite medzi nimi našiel 
niečo nové, zaujímavé, inšpirujúce. Nechcem sa na tomto mieste zaoberať odbornou úrovňou 
kongresu, nakoniec, správu z podujatia si môžete prečítať o niekoľko strán ďalej. Rád by som však 
upozornil na jeden problém, ktorý už dlho komplikuje prácu organizátorom odborných podujatí. 
Tým problémom je priznávanie kreditov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Každý lekár je zo zákona povinný sústavne sa vzdelávať (§ 42 zákona č. 578/2004 Z.z.). Sústavné 
vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti 
v súlade s rozvojom príslušného odboru po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. To je, 
samozrejme, celkom správne a takto to funguje vo väčšine vyspelých krajín. Je jasné, že pri súčasnom 
rozvoji poznatkov v medicíne dnes už žiadny špecialista nemôže lege artis liečiť svojho pacienta na 
základe vedomostí, ktoré získal pri príprave na atestáciu, povedzme, pred dvadsiatimi rokmi. Veľmi 
pozitívny je fakt, že si to uvedomuje aj väčšina slovenských dermatovenerológov, čoho dôkazom 
bola napríklad vysoká účasť na kongresových prednáškach od skorého rána až do večera, a to 
napriek turisticky zaujímavej lokalite a krásnemu počasiu v čase konania kongresu. Aby však bolo 
sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v rámci možností vynútiteľné a kontrolovateľné, 
bol zavedený systém kreditov udeľovaných za rôzne aktivity, ktoré spadajú medzi schválené formy 
takéhoto vzdelávania. Pre tých, ktorí nemajú vlohy a/alebo chuť na publikovanie odborných článkov, 
prednášanie na odborných fórach alebo vypĺňanie autodidaktických testov, je aj pasívna účasť na 
odborných akciách (napríklad seminároch, konferenciách, kongresoch) možnou cestou získania 
potrebných kreditov. Predpokladom však je, aby bola daná odborná akcia schválená ako súčasť 
sústavného vzdelávania a boli jej kredity pridelené. A tu sa dostávame k problému.

Právo kontrolovať získané kredity lekárov má výlučne Slovenská lekárska komora (SLK), ktorá vedie 
databázu všetkých v nej povinne registrovaných lekárov, do ktorej sa kredity zaznamenávajú a v päťročných 
cykloch vyhodnocujú. Právo prideľovať kredity odborným podujatiam však majú subjekty dva – jednak SLK 
a jednak Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME). Rozpor v súvislosti 
s prideľovaním kreditov vládne medzi oboma organizáciami už dlhší čas, do dlhodobejšie neudržateľného 
štádia však dospel v septembri minulého roku, keď snem SLK schválil nové znenie Smernice SLK o sústavnom 
vzdelávaní. Podľa neho budú lekárovi v období po 1. januári 2014 v rámci hodnotenia splnenia podmienok 
sústavného vzdelávania uznané kredity za účasť na podujatí organizovanom na území Slovenskej republiky 
iba v prípade, ak bolo podujatie evidované v Kalendári podujatí sústavného vzdelávania vedenom SLK. 
Týmto rozhodnutím komory by bolo SACCME v podstate znemožnené pokračovať v prideľované kreditov 
odborným podujatiam. Ministerstvo zdravotníctva SR však ústami ministerky Zvolenskej označilo túto 
smernicu SLK za protizákonnú a SACCME s plnou podporou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktorej 
je naša Slovenská dermatovenerologická spoločnosť organizačnou zložkou, aj naďalej v súlade s platnou 
legislatívou prideľuje kredity pre podujatia sústavného vzdelávania.

Od prijatia zmeny Smernice SLK už uplynul takmer rok a na tejto schizofrenickej situácii sa nič 
nezmenilo. Obidva zainteresované subjekty majú svoje argumenty a zotrvávajú na svojich stano-
viskách. Nechcem sa tu prikláňať na jednu či druhú stranu, to by aj tak k ničomu neviedlo. Chcem len 
poukázať na postavenie, do akého sa dostávajú organizátori odborných podujatí. Koho majú požiadať 
o pridelenie kreditov, SACCME alebo SLK? Vedomie zodpovednosti za to, aby účastníkom odborného 
podujatia boli kredity aj skutočne uznané, ich stavia pred toto neľahké rozhodnutie. V prípade nášho 
kongresu sme požiadali  o pridelenie kreditov SACCME, tak ako vždy doteraz a tak, ako to jednoznačne 
odporučilo vedenie našej materskej organizácie – SLS. To však neznamená, že sme so súčasným 
stavom v tejto oblasti uzrozumení. Naopak, pridávam sa k tým, ktorí vyzývajú zainteresované strany, 
aby si už konečne sadli za rokovací stôl a dohodli sa na zmysluplnom fungovaní takého závažného 
mechanizmu, akým je registrovanie a kontrolovanie sústavného medicínskeho vzdelávania.

S prianím krásneho a bezstarostného leta
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Efektívna liečba 
v každom štádiu
CHronického Venózneho Ochorenia!
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NOVINKA!
60 DNÍ LIEČBY

DETRALEX
Zloženie*: Čistená mikronizovaná fl avonoidná frakcia 500 mg: 450 mg Diosminum, 50 mg fl avonoidy vyjadrené ako Hesperidinum. Indikácie*: Liečba venolymfatickej insufi ciencie s nasledujúcimi symptómami: pocit ťažkých 
nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť. Liečba funkčných symptómov akútnej hemoroidálnej epizódy. Dávkovanie a spôsob podávania*: Venolymfatická insufi ciencia: 2 tablety denne. Akútny hemoroidálny atak: dáv-
ka môže byť zvýšená až na 6 tabliet denne. Kontraindikácie*: Precitlivenosť na liečivo alebo pomocné látky lieku. Upozornenia*: Podávanie tohto lieku na symptomatickú liečbu akútnych hemoroidov nevylučuje liečbu iných 
ochorení konečníka. Ak symptómy ihneď neustúpia, má sa vykonať proktologické vyšetrenie a liečba sa má prehodnotiť. Interakcie*: Žiadne. Fertilita*. Gravidita*. Laktácia*: Vyhnúť sa liečbe. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá 
a obsluhovať stroje*. Nežiaduce účinky*: Časté: hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie. Menej časté: kolitída. Zriedkavé: bolesť hlavy, závrat, nevoľnosť, vyrážka, pruritus, urtikária. Neznáme: bolesť brucha**, izolovaný edém tváre, 
pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém. Predávkovanie*. Vlastnosti*: Venofarmakum a vazoprotektívum. Detralex pôsobí na žilový návrat: redukuje venóznu distenzibilitu a venostázu; na úrovni mikrocirkulácie 
znižuje kapilárnu permeabilitu a zvyšuje kapilárnu rezistenciu. Balenie*: Balenie 60, 90 alebo 120 fi lmom obalených tabliet Detralexu. Dátum revízie textu: Apríl 2014. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 
50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, Francúzsko. www.servier.com. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

* Podrobné informácie sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý vám poskytneme na adrese: Servier Slovensko, spol. s r. o., 
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690

** Prosím, všimnite si zmenu v informácii o lieku.
                                                                                                                                                                                                                                                     Edukačný grant poskytuje spoločnosť SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

NEMÁ ŽIADNE 
GENERIKUM

120 tbl.

 PACIENT UŠETRÍ AŽ
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