
 

 

Tlačová správa,  22. 12. 2010  

 

Petícia dystrofikov za preradenie dystrofikov  zo skupiny B  do skupiny A pri 

kúpeľnej liečbe úspešne ukončená  
 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR zahájila ku koncu októbra tohto roku 

petíciu za preradenie dospelých dystrofikov do skupiny A s indikáciou raz ročne tak, 

ako tomu bolo do roku  2007.  Petícia, ktorú podpísalo 715 ľudí vrátane osobností 

z umeleckej oblasti - režisér Juraj Johanides a speváčka Lucia Piussi,  bola ukončená. 

Na internetovej stránke Changenet petíciu elektronicky podporilo ďalších 730 ľudí.  
 

Petícia bola zaslaná ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi, aby dal pokyn na zapracovanie 

požiadavky dystrofikov do práve pripravovanej novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasne žiadame osobné 

stretnutie s ministrom.   

 
Pre petíciu sa organizácia rozhodla po skoro trojročnom opakovanom úsilí argumentmi presvedčiť 

zodpovedných na ministerstve zdravotníctva, aby riešili problém nedostupnosti kúpeľnej liečby pre 

ľudí so svalovou dystrofiou. Žiaľ, neúspešne.     

 

Žiadame, aby Ministerstvo zdravotníctvo SR preradením dystrofikov naspäť do skupiny A napravilo 

dnešný stav, keď je kúpeľná liečba za súčasných podmienok pre ľudí so svalovým ochorením, hoci pre 

nich predstavuje jediný spôsob podpornej liečby, nedostupná. V skupine B si poistenci totižto musia 

hradiť náklady na stravu aj ubytovanie. 

 

Ako dôvody našej požiadavky na preradenie dystrofikov do skupiny A uvádzame:  

1. Progresia ochorenia sa zastaviť ani vyliečiť nedá. „Nervovosvalové ochorenia postupne 

a nezvratne ničia svaly celého tela, vedú k imobilite a postihujú aj respiračný systém. Nevieme 

ju však vyliečiť, lebo ani pokrok v medicíne zatiaľ liek na ne nepriniesol,“ vysvetľuje profesor 

MUDr. Ľubomír Lisý, prednosta Neurologickej kliniky, Univerzitnej nemocnice v Bratislave 

– Ružinove. Jedine pravidelná kúpeľná liečba môže napomôcť udržať mobilitu čo najdlhšie, 

zabrániť skracovaniu svalov a šliach, zabrániť skoliózam, zhoršeniu dýchacích svalov. 

2. Sociálna situácia rodín, kde žije dystrofik je slabá. „Ich príjmom je zväčša len invalidný 

dôchodok, z čoho si nemôžu dovoliť doplácať na kúpeľnú liečbu. Už aj tak majú zvýšené 

výdavky kvôli doplatkom na pomôcky, bezbariérové úpravy domácností či prepravu.“, 

upozorňuje sociálny poradca organizácie Tibor Köböl.  Pričom vzhľadom na rozsah telesného 

postihnutia sú dystrofici odkázaní na nepretržitú pomoc inej osoby – musia teda hradiť aj 

náklady svojho sprievodcu.  

Napríklad za 3 – týždňovú kúpeľnú liečbu v Piešťanoch, ktoré sú najviac architektonicky 

prístupné dystrofikom, zaplatí osoba s Beckerovou svalovou dystrofiou približne 570 € za 

izbu s bezbariérovou toaletou, lebo vzhľadom na svoju imobilitu nemôže byť ubytovaná 

v izbe bez sociálneho zariadenia.  Túto sumu treba zdvojnásobiť, keďže toľko isto zaplatí aj za 

svojho osobného asistenta.  Celkovo ho kúpeľná liečba vyjde na 1140 €, hoci jeho zdravotný 

stav je veľmi ťažký, pomoc potrebuje pri všetkých úkonoch vrátane sebaobslužných, jediným 

príjmom je invalidný dôchodok  a nie  je možné mu poskytnúť inú liečbu na jeho svalové 

ochorenie.     

 



 

 

Ľudia so svalovými chorobami boli úplne nepochopiteľne preradení do skupiny B novelou 

s účinnosťou od 1.1. 2008. Novela pritom v predkladacej aj dôvodovej správe uvádza, že „zlepšuje 

dostupnosť kúpeľnej liečby“ a  „vytvára podmienky na jej absolvovanie pre poistencov, ktorí ju najviac 

potrebujú a nemôžu si ju dovoliť“ – čo je v rozpore s realitou, keďže svalových dystrofikov ako jednu 

zo skupín s najťažším telesným postihnutím a sociálne slabým postavením vyradili zo skupiny A.  

     

 

Kontakt: 

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 

Mgr. Mária Duračinská, podpredsedníčka 

0905 16 39 35, duracinska@nextra.sk 

Jozef Blažek, tajomník 

0907 262 293, omd@omdvsr.sk 

mailto:duracinska@nextra.sk

