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Vec:  
Stanovisko k listu zo dňa 23. januára 2018 - celodenné vychádzky u dočasne 
práceneschopných pacientov trpiacich depresívnymi poruchami 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

dňa 25. januára 2018 nám bola doručená Vaša odpoveď  na list zo dňa 6. decembra 2017, 
v ktorom sme Vás žiadali o stanovisko k celodenným vychádzkam u dočasne práceneschopných 
pacientov trpiacich depresívnymi poruchami, z dôvodu odlišných názorov odborných lekárov — 
psychiatrov na tento problém. 

Vo Vašej odpovedi sa jednoznačne prikláňate k názoru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti 
SLS, v zastúpení jej prezidentky, MUDr. Ľubomíry lzákovej PhD., to znamená k akceptovaniu 
celodenných „terapeutických vychádzok" u uvedených pacientov. 

Nedá nám nereagovat' na toto Vaše odporúčanie, a to z viacerých dôvodov: 

V názore Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, v ktorom súhlasíme s tým, že depresia nie je 
somatické ochorenie a vyžaduje si iný terapeutický prístup ako somatické ochorenie, nie je jasne 
definované, čo rozumejú pod pojmom celodenné vychádzky: Sú to 24 — hodinové vychádzky? A mali 
by byt' počas celého trvania dočasnej pracovnej neschopnosti? Ešte nikdy sme sa nestretli s návrhom 
odborného lekára - psychiatra, ktorý by vo svojom odporúčaní všeobecnému lekárovi vymedzil časový 
priestor na vychádzky svojho pacienta, hoci by aj trvali od rána do večera, pritom ale miesto pobytu 
dočasnej pracovnej neschopnosti uvedené na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti musí byt' 
zachované, ale opakovane sme sa stretli s návrhom na celodenné, neobmedzené vychádzky. To by 
znamenalo, že u takéhoto pacienta by bola znemožnená kontrola dodržiavania liečebného režimu 
pracovníkmi Sociálnej poisťovne, ktorú im ukladá zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov v § 155 — Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného 
poistenca, počas trvania celej dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Je potrebné poukázat' na skutočnost', že neobmedzené, celodenné vychádzky sú možným 
priestorom na zneužívanie sociálneho systému, ktorého sme svedkami pri našej každodennej práci, 
ale aj priestorom na možné korupčné správanie. Správanie niektorých pacientov, nevynímajúc 
psychiatrických, počas povolených vychádzok rozhodne neslúži na podporu liečebného režimu, skôr 
naopak, umelo predlžuje liečebný proces. Našou snahou je rešpektovat' názor odborného lekára 
a zároveň  súčasne kontrolou pacientov v domácej liečbe zabezpečit', aby bol odporúčaný liečebný 
režim dodržiavaný. Aby toto bolo možné, museli by sme navzájom pine rešpektovat' svoje pozície, 
a nie vytvárat' také podmienky, aby práca jednej strany bola znemožňovaná. Z našej dlhoročnej 
skúsenosti vieme, že kontrola dodržiavania liečebného režimu aj u pacientov trpiacich depresívnymi 
poruchami je pine odôvodnená. 
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Úlohou posudkových lekárov Sociálnej poisťovne je u každého dočasne práceneschopného 
poistenca skontrolovať  opodstatnenosť  vystavenia dočasnej pracovnej neschopnosti, skontrolovat' 
diagnostický a liečebný proces vo vzt'ahu k dížke dočasnej pracovnej neschopnosti a zorganizovat' 
kontrolu dodržiavania liečebného režimu. Svojou činnost'ou zodpovedajú za efektívne vynakladanie 
finančných prostriedkov Sociálnej poisťovne a zabraňujú ich zneužívaniu. 

Na základe uvedeného si dovol'ujeme uviesť, že budeme rešpektovat' 	celodenné 
vychádzky u tých pacientov s depresívnymi poruchami, kde tieto budú jednoznačne medicínsky 
zdôvodnené lekárom - psychiatrom a zároveň  bude uvedené, či tieto sú potrebné počas celého trvania 
dočasnej pracovnej neschopnosti a z akého dôvodu, čo je vel'mí dôležité, nakorko pôjde o pacientov, 
u ktorých nebude môct' byt' vykonávaná kontrola dodržiavania liečebného režimu Sociálnou poisťovňou 
počas poberania nemocenských dávok. Nebude postačujúce napísat' len „doporučujem celodenné 
neobmedzené vychádzky". Týmto vychádzame v ústrety Slovenskej psychíatrickej spoločnosti. 

V ostatných prípadoch sa budeme pridržiavať  stanoviska Doc. MUDr. Ivana Dóciho, PhD., zo 
dňa 9. júna 2016, ktoré považujeme za vysoko odborné, zohradňujúce všetky liečebné aspekty, 
vrátane terapeutických vychádzok a zároveň  toto stanovisko nebráni vo vykonávaní pracovných 
povinností zamestnancov Sociálnej poisťovne bez toho, aby pinenie ich povinností pôsobilo proti 
úspešnosti liečby depresívnych pacientov. 

Vzhl'adom k tomu, že odborné stanovisko Doc. MUDr. Ivana Dóciho, PhD., ako hlavného 
odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor 	psychiatria - poradcu 
ministerstva zdravotníctva , ktorý je zároveň  aj členom Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 
bolo zamietnuté, bolo našou povinnosťou ho s názorom Ministerstva zdravotníctva SR v predmetnej 
veci oboznámit'. 

S pozdravom 

Na vedomie: 

Slovenská psychiatrická spoločnosť  SLS 
MUDr. Ľubomíra lzáková, PhD. 
prezident 
Cukrová 3 
813 22 Bratislava 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura 
Doc. MUDr. ivan Dóci, PhD., 
prednosta II. Psychiatrickej kliniky 
Rastislavova 43 
041 90 Košice 
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