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VEC : Výzva na zdržanie sa šírenia informácie a     žiadosť o     poskytnutie vysielacieho priestoru
na vyjadrenie 

Slovenskej  komore fyzioterapeutov (ďalej  len „Komora“) bolo  oznámené,  že  dňa 9.8.2021
10:39   link  odvysielala  televízia  TA3 (držiteľ  licencie  spoločnosť  C.E.N.,  s.r.o.)  príspevok
týkajúci „poskytovania služieb chiropraktika; bolesti chrbta“. 

Vecne sa príspevok (link na záznam pripájame https://www.ta3.com/relacia/21384/pri-praci-v-
sede-trpia-bedrove-klby-a-driek-chiropraktik-povedal-na-co-si-dat-pozor )  týkal skutočnosti,
že pacient trpiaci bolesťami, ktorý navštívi chiropraktika by mal mať „diagnózu“ od lekára,
aby chiropraktik mohol čím účinnejšie pacientovi pomôcť. V príspevku bol vedený rozhovor
s pánom Romanom Farkašom, v titulku označeným ako chiropraktik. V rámci rozhovoru pán
Roman Farkaš uviedol, že každý -masér, fyzioterapeut, chiropraktik- používa trochu odlišné
metódy. Vyjadril sa k tomu, že „ak pacient má strojček na srdci“, tak niektoré postupy sa
použiť nedajú.

Komora  uvádza,  že  legislatívna  úprava  Slovenskej  republiky  nepozná  poskytovanie
zdravotnej  starostlivosti  v povolaní  „chiropraktik“.  Lekár,  fyzioterapeut  a     masér sú
zdravotnícke povolania, ktoré vo vzťahu k „bolestiam pohybového aparátu“ bežne poskytujú
zdravotnú starostlivosť. Zdravotnícke povolanie sa vykonáva výlučne podľa   ustanovenia § 3
ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. v     znení neskorších predpisov a     súčasne po splnení podmienok
uvedených v     ustanovení § 31 zákona č. 578/2004 Z.z. v     znení neskorších predpisov.  

Komora  žiada  televíziu  TA3,  aby  sa  zdržala  šírenia  informácie,  z     ktorej  môže  divák
nadobudnúť  názor,  že  zdravotnú  starostlivosť  môže  poskytovať  chiropraktik.  Takáto
informácia  je  zavádzajúca  a     odporuje  zákonnej  úprave  poskytovania  zdravotnej
starostlivosti.  Komora  žiada  televíziu  TA3,  aby  jej  poskytla  vysielací  priestor na  podanie
vysvetlenia  v     porovnateľnom  vysielacom  čase  a     rozsahu,  v     akom  bol  odvysielaný  vyššie
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označený  príspevok.  Komora  súčasne  uvádza,  že  podala  podnet  Úradu  pre  dohľad  nad
zdravotnou  starostlivosťou,  aby  preskúmal  informácie  odvysielané  vo  vyššie  označenom
príspevku,  vrátane  overenia  správneho  poskytovania  zdravotnej  starostlivosti  konkrétnou
fyzickou osobou/právnickými osobami. 

Dovoľujeme  si  Vás  požiadať  o     písomné  vyjadrenie  k     vyššie  uvedeným  skutočnostiam
a     k     žiadosti Komory v     čo najkratšom čase.

S úctou  
                                             
  ......................................................... …................................................
 Slovenská komora fyzioterapeutov  Hlavný odborník MZ SR pre fyzioterapiu
 Diana DUDÁŠOVÁ, prezidentka PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
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