
Vážené kolegyne a kolegovia, 

 
z poverenia výboru Sekcie praktických diabetológov pri Slovenskej diabetologickej spoločnosti ( SPD 

SDS ) prihováram sa k Vám, členom SPD SDS ako aj k všetkým členom SDS ako novozvolený predseda  
SPD SDS. 

 
Na úvod chcem verejne poďakovať predchádzajúcemu vedeniu SPD SDS a členom výboru za ich 

vykonanú prácu pre našu ambulantnú činnosť. Osobitne chcem vyzdvihnúť prácu celej Katalogizačnej 

subkomisii pre tvorbu výkonov za diabetológiu pri MZ SR pod vedením MUDr. Zuzany Némethyovej,CSc 
 
a MUDr. Tatiany Kupcovej za ich obetavú prácu pri tvorbe zdravotných výkonov pre našu 
ambulantnú prax. 

 
Sekcia praktických diabetológov ( SPD SDS ) bola založená s cieľom podieľať sa na riešení 

komplexných problémov diabetologickej praxe a preto Vás milé kolegyne a kolegovia v mene výboru 
SPD SDS vyzývam na úzku spoluprácu a podnety. 

 
Na zasadaní nového výboru SPD SDS dňa 8.3.2019 na Kaskádach, Sielnici boli schválené pracovné 

skupiny s jediným cieľom — posunúť náš odbor „ Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživa „ 

vpred a vydobyť mu dôstojné postavenie vyplývajúce z 50 ročnej tradícii. Boli schválené nasledovné 

pracovné skupiny ( PS ) s úmyslom umožniť členom SPD aktívne sa zapojiť do práce na uvedených 

témach: 

 

1. PS pre zdravotné výkony v odbore diabetológia a 

poruchy látkovej premeny a výživa zodpovedná MUDr. 

Kupcová T. e- mail: tkupcova@orangemai/.sk 

 
2. PS pre styk s poisťovňami - zodpovedný MUDr. Lacka J. e-

mail :jozef.jal@gmail.com 
 
 

3. PS pre edukáciu - zodpovedný MUDr. Macko M. e-mail: 
mackomarek@stonline.sk 

 
 

4. PS pre diabetickú nohu - zodpovedná MUDr. 

Adamovičová e-mail:dia.adamovicova@gmail.com 
 
 

5. PS pre DM a graviditu- zodpovedná MUDr. Jakubíková 
K. e- mail : klara.iakubikova@qmail.com 

 
6. PS pre technológie v diabetológii - zodpovedný 

MUDr. Fábry J. e-mail: diafaiaro@qmail.com 
 
 

7. PS pre guidelines - zodpovedný MUDr. Uličiansky V. 
e-mail: vladouli@centrum.sk 



Dovoľujem si Vás vyzvať o prihlásenie sa do jednotlivých pracovných skupín, ktoré sú Vám blízke na 
spoluprácu a podnety, ktoré pomôžu v každodennej práci diabetológa cez web stránku 
www.diaslovakia.sk alebo priamo uvedeným vedúcim skupín na ich mailové adresy. Súčasne chcem 
 

požiadať kolegyne a kolegov, ktorí nie sú členmi SPD SDS a sú členmi SDS, aby prehodnotili svoj 
postoj a členstvom sa zapojili do činnosti v horeuvedených pracovných skupinách. 
 

Som hlboko presvedčený, že spojením skúseností z každodennej praxe v našich ambulanciách 
dokážeme spoločne náš pekný a dôležitý odbor upevniť a vytvoriť dôstojné miesto v systéme odbornej 
 

zdravotnej starostlivosti o diabetikov.  
 
 
 

V Bratislave dňa 15.3.2019 

MUDr. Fábry Jaroslav 


