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Vážený pan 
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 
předseda Společnosti všeobecného lékařství 
 
                             

                                                                                    
                                             V Praze dne 9. září 2010 

 
 

Vážený pane předsedo, 
 
 
dne 6. září 2010 byl rozeslán sekretariátem České lékařské společnosti JEP ověřený zápis 

z jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ze dne 
29.6.2010. 

V tomto zápisu je bod - Společnost všeobecného lékařství, předkladatel MUDr. Karen - 
Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci, ve kterém jsou uváděny nepravdivé 
údaje a údaje, které se hluboce dotýkají členů České společnosti klinické biochemie a všech 
pracovníků pracujících v klinicko-biochemických laboratořích. 

Představitel Vaší společnosti sděluje, že naší společnosti nepůjde o pacienty, ale o vlastní 
výkony a peníze. 

Dovolím si poznámku. Proč praktičtí lékaři nedostatečně vyšetřují pacienti s diabetem 
mellitem, když pokrytí našeho státu laboratořemi je dostatečné ? nyní, když bude nový kód, vše 
se zlepší ?? „Nejde také náhodou o ekonomické aspekty?“ 

Dále Dr. Karen uvádí, že dohoda se společností téměř nemožná, neboť navrhovaný výkon 
jim bere práci. 

Žádám Vás, abyste sdělil, kdy se Vaše společnost nebo někdo z představitelů Vaší 
odborné společnosti na nás obrátil se s žádostí  
o jednání. 
  
 Vážený pane předsedo, 
 

vzhledem k tomu, že tento dokument překračuje etické a kolegiální chování lidí, lékařů i 
odborných společností, a také vzhledem k tomu, že tento dokument je distribuován - Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny, pacientské organizace, odborné společnosti, Česká 
lékařská komora, Vás žádám o omluvu a uvedení pravdivých skutečností veřejně, aby postihla 
všechny, kam informace z tohoto jednání byly předány.  

Dále si Vám dovoluji sdělit, že jsme připraveni tuto záležitost řešit v rámci  vrcholných 
orgánů České lékařské společnosti JEP a České lékařské komory. 

 
 
 
 
 
 
 



Vážený pane předsedo, 
 
snahou naší společnosti je zabezpečovat a poskytovat kvalitní péči pro pacienty a služby 

pro lékaře a zdravotnická zařízení v řadě laboratoří v nepřetržitých provozech a ve statimovém 
režimu. Systém kvality laboratorní práce je po mnoho let jednou z priorit našeho oboru. Jsou 
vytvořeny systémy vnitřní a externí kontroly kvality, mnoho laboratoří je akreditováno dle 
mezinárodních norem či splňují podmínky auditu NASKL.  

Může se zdát málo informovaným lékařům, že „čísla – hodnoty“ vycházejí z přístrojů 
sama, což také tvrdí někteří zástupci firem, kterým z principu podnikání, jde o tvorbu zisku. 

Mezinárodní autority upozorňují na významná rizika stanovování glykovaného 
hemoglobinu po stránce analytické a řada systémů, které jsou firmami nabízené jako vynikající, 
analyticky nevyhovují. Nepřesné a nesprávné stanovení glykovaného hemoglobinu může mít pro 
pacienta závažné důsledky. 

Uvedu příklad ze zkušenosti Referenční laboratoře pro klinickou biochemii, kdy při 
kontrole významného počtu glukometrů používaných v ambulancích a na lůžkových oddělení 20-
30% z nich nevyhoví, právě z důvodu nedostatečné kontroly kvality měření. 
 
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

očekávám vaši reakci a omluvu. 
 
  

   
S pozdravem 

 
 
 

                             Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
                                    předseda ČSKB ČLS JEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




