
Příloha č. 6 
 
 
Vaše č.j. 27321/2011 
 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vám zaslat naše připomínky v příloze, kde jsou barevně 
označeny uvedené změny:  
 
1/ k návrhu vyhlášky ,  kterou se stanoví nemoci u nichž se poskytuje 
dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení 
specializace dispenzarizujícího lékaře 
 
Doporučujeme zařadit diagnózu - familiární hypercholesterolémie mezi 
sledované nemoci Praktický lékař, popřípadě  jiný ošetřující lékař podle § 1 
a též Praktický lékař pro děti a dorost, popřípadě jiný ošetřující lékař 
 
a navrhujeme upravit text  
 
Závažné metabolické onemocnění vady (slovo vady nahradit slovem onemocnění) 
vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok - nahradit text vady slovem 
onemocnění  
 
 
2/ K návrhu vyhlášky o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních 
prohlídek máme pouze formulační připomínky - jedná se o upřesnění správné 
terminologie  u cholesterolu a vyšetření moče, a to  
  
- místo plazmatického cholesterolu a plazmatických lipproteinů - uvést 
koncentrace celkového cholesterolu, HDL.- cholesterolu, LDL- cholesterolu a 
triacylglycerolů ....    
 
- nahradit termín vyšetření moče správným termínem - chemické vyšetření moče 
diagnostickým papírkem  
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§ 1 
e)  Jsou to: 
1.,laboratorní vyšetření plasmatického koncentrace celkového cholesterolu,  celkového a plasmatických 
lipoproteinů včetně triacylglycerolů, HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu v 18 letech a dále ve 30, 40, 
50 a 60 letech věku, 

 
místo plazmatického cholesterolu a plazmatických lipproteinů – uvést koncentrace celkového 
cholesterolu, HDL.- cholesterolu, LDL- cholesterolu a triacylglycerolů ....    
 

§ 2 
 
1/ v odst (3) g, odst 4 f, odst 5e, odst 6d, v odst 7 d  
 
nahradit termín vyšetření moče správným termínem – chemické vyšetření moče diagnostickým papírkem  
 
2/ v odst 4 e –  
e) vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů  
 
nahradit správnou formulací  

- vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL.- cholesterolu, LDL- choleterolu a 
triacylglycerolů ....    

 
 
 
 
 
 
 
 
 




