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MUDr. Ivan  Uhliarik 

Minister zdravotníctva SR 

Ministerstvo zdravotníctva SR 

Limbová 2, P.O.Box 52 

837 52 Bratislava 37 

 

V Bratislave dňa 19. 8. 2010 

 

 

Vec: Žiadosť o zrušenie navrhovaného ustanovenia v Indikačných obmedzeniach, v časti Limit 

skupiny L  

 

Vážený pán minister, 

 

návrh Opatrenia MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne 

uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, príloha Indikačné obmedzenia, časť Limit skupiny 

L – Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim, 

Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L chce s účinnosťou od 1. 10. 2010 pod odsekom 

(5) zaviesť, že mechanický a elektrický vozík sa na základe verejného zdravotného poistenia súčasne 

neuhrádza.    

 

Ide o mimoriadne závažné opatrenie, ktoré by znamenalo krok späť  a výrazne sa negatívne dotklo práve 

najslabšej skupiny občanov. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, ktorá zastupuje deti 

a dospelých s veľmi ťažkým a rozsiahlym telesným postihnutím, Vás preto touto cestou žiada, aby ste 

zrušili návrh vyššie spomenutého ustanovenia.   

 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR opakovane upozorňovala počas roka 2009 aj 2010 ministra 

zdravotníctva , členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a odbornú pracovnú skupinu pre 

skupinu L, neskôr aj ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny na problém, že zdravotné poisťovne 

v rozpore so zákonom odmietajú v praxi poistencom uhrádzať z verejného zdravotného poistenia 

mechanický aj elektrický vozík, a tým im odopierajú prístup k pre nich základnej zdravotníckej pomôcke.  

Žiadali sme Ministerstvo zdravotníctva SR, aj Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky, aby sa 

problémom zaoberali a zaujali jasné stanovisko v súlade s platným opatrením, teda, že je možné oba druhy 

vozíkov z verejného zdravotného poistenia uhradiť.  

Namiesto, aby sa problém riešil na prospech poškodených detských aj dospelých poistencov s rozsiahlym 

postihnutím, Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky postupovala presne opačne - proti našim 

opakovane predkladaným argumentom a bez ohľadu na zdravotné dôsledky ľudí so svalovými ochoreniami 

a iným ťažkým postihnutím. Na svojom júlovom zasadnutí navrhla, aby nebolo možné z verejného 

zdravotného poistenia súčasne predpisovať oba druhy vozíkov.  

Považujeme to za neštandardný postup a dôrazne odmietame toto ustanovenie v návrhu Opatrenia MZ SR.           

 

Ako ďalšie dôvody uvádzame: 

 Ide o skupinu poistencov s najťažšími telesnými postihnutiami celého tela, pre ktorých je elektrický 

a popritom mechanický vozík nenahraditeľný – nie je možné prirovnávať ho k nejakým topánkam – 

lebo im nahrádza nefunkčné telo a končatiny!  

 Deti a dospelí so svalovou dystrofiou potrebujú popri elektrickom vozíku, kvôli svojmu primárnemu 

ochoreniu, teda na základe zdravotnej indikácie, používať aj mechanický vozík.  

 Opatrenie sa týka práve jednej zo sociálne  najslabších a najohrozenejších skupín občanov 

Slovenska, a to nielen dospelých, ale aj detí.  Tieto rodiny si jednoducho nemôžu dovoliť doplácať 

niekoľko tisíc eur na vozík, lebo príjem rodiny ledva postačuje na základné živobytie. 

 O tak závažnej zmene neprebehla odborná diskusia ani nebol návrh prerokovaný so zástupcami ľudí 

s ťažkým telesným postihnutím.  

 Odmietame spôsob, akým Kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky  prijíma zmeny 

v zozname zdravotníckych pomôcok a v indikačných obmedzeniach s tak negatívnymi dopadmi – 

bez diskusie, anonymne, v tichosti, počas obdobia dovoleniek...  
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 Ak by sa návrh ustanovenia prijal, bol by v rozpore s Dohovorom OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, článok 20 Osobná mobilita, podľa ktorého štát uľahčí prístup ku kvalitným 

pomôckam na mobilitu, a to aj zabezpečením ich finančnej dostupnosti. Ďalej s článkom  24 

Zdravie, podľa ktorého má  štát poskytovať zdravotnú starostlivosť, ktorú osoby so zdravotným 

postihnutím, špecificky potrebujú v dôsledku svojho postihnutia a s článkom 25 Habilitácia 

a rehabilitácia, podľa ktorého by mal štát prijať opatrenia na udržanie si maximálne možnej 

samostatnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Dohovor OSN  ratifikovala Národná rada SR na 

svojom zasadnutím počas  prvého polroku 2010. 

 

 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR už dlhodobo upozorňuje MZ SR na problémy v systéme 

predpisovania kompenzačných pomôcok, osobitne mechanických a elektrických vozíkov: 

- vysoké doplatky na kvalitné vozíky s individuálnymi úpravami 

- predpisovanie nevhodných vozíkov, ktoré potom aj tak nie sú používané 

- nedostatok rehabilitačných lekárov, ktorí by sa špecializovali  na predpisovanie vozíkov 

- neochota rehabilitačných lekárov vozíky a iné pomôcky vôbec predpisovať kvôli finančným limitom 

zdravotných poisťovní 

- netransparentné rozhodovanie Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky a iné. 

 

Preto navrhujeme ako riešenie niektorých problémov: 

- zmeniť štatút Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky tak, aby bol v nej 

zástupca/zástupcovia pacientov/ľudí s postihnutím 

- pripraviť projekt vzdelávania pre rehabilitačných lekárov v oblasti predpisovania vozíkov podľa 

najnovších zahraničných poznatkov a vytvoriť sieť špecializovaných ambulancií s vyškolenými 

lekármi na Slovensku 

- riešiť poskytovanie pomôcok zapožičiavaním v prípade prechodného zhoršenia zdravotného stavu či 

imobility, napr. vytvorením centier pre pomôcky pri vybraných univerzitných nemocniciach na 

Slovensku.   

 

S úctou 

 

Mgr. Andrea Madunová, Mgr. Mária Duračinská 

za  Organizáciu muskulárnych dystrofikov v SR 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

 

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. – predsedníčka Vlády SR 

p. Ľudmila Gričová – riaditeľka, Centrum samostatného života, n.o. 

Mgr. Tibor Köböl – predseda, Zhromaždenie zástupcov organizácií občanov s telesným postihnutím, Rada 

vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím  

MUDr. Jolana Javorková – riaditeľka, Spoločný sekretariát Rady vlády SR pre osoby  so zdravotným 

postihnutím 

 

 

 


