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Reakce České diabetologické společnosti na mediální vyjádření praktických lékařů 

V době koronavirové pandemie jsou zdravotníci v první linii boje s touto nečekanou virovou 

infekcí. Jejich zájmem je však i nadále poskytovat zdravotní služby v co nejširším rozsahu i 

přes nezbytná opatření související s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR. V této složité 

situaci zaznamenala Česká diabetologická společnost mediální vyjádření zástupců 

praktických lékařů, která neodpovídají realitě, nejsou kolegiální a jejich cílem je spíše zneužít 

současný stav k prosazování převážně komerčních zájmů praktických lékařů. 

Česká diabetologická společnost (ČDS) a Občanské sdružení ambulantních diabetologů 

(OSAD) proto považují za nezbytné reagovat na vyjádření předsedy Společnosti všeobecného 

lékařství (SVL) doc. MUDr. Svatopluka Býmy, CSc. a vědeckého sekretáře téže společnosti 

doc. MUDr. Bohumila Seiferta, Ph.D. publikovaná na serveru novinky.cz dne 23. 3. 2020 a na 

webu prolékaře.cz dne 25. 3. 2020. Zástupci SVL se mediálně vyjádřili ke své žádosti na 

Ministerstvo zdravotnictví ČR o možnost předepisovat inzulín a další antidiabetika v době 

koronavirové pandemie praktickými lékaři. Předpis těchto léků je v současné době omezen na 

lékařské odbornosti diabetologie, endokrinologie a vnitřní lékařství. Zástupci SVL uvedli 

nepravdivé informace, že v této době jsou uzavřeny ambulance specialistů a chronický pacient 

je ve svízelné situaci, kdy je mu doporučováno zdržovat se doma a on přesto vyjíždí do měst a 

nemocnic, aby sehnal předpis na léky. 

Vnímáme jako nekolegiální a nepravdivé následující informace zástupců praktických lékařů: 

„… zrušením omezení bychom rádi omezili cesty starších lidí do měst jen proto, že potřebují 

předepsat pravidelně užívané léky… “, 

„… praktici by mohli nahradit lékaře v zavřených ambulancích specialistů a zároveň odlehčit 

nemocnicím v návštěvách chronicky nemocných …“, 

„… jsou zvyklí (pacienti) navštěvovat často specialisty a někteří z nich nebudou chtít přijít o 

tuto systém zatěžující kratochvíli… ". 

ČDS a OSAD k tomuto sdělují, že již třetí rok používají diabetologové k předpisu léků 

elektronický recept (e-recept) a dle statistických údajů zveřejněných zdravotními 

pojišťovnami představují e-recepty více než 99 % celkově vystavených receptů ambulantními 

specialisty. Tyto e-recepty je možno zaslat elektronickou formou (e-mail, SMS). Pacient 

s diabetem proto nemusí ani v tomto rizikovém období nikam cestovat a recept na své léky 

dostane formou SMS na základě telefonické nebo e-mailové komunikace s diabetologem, 
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který mu zároveň může erudovaně poradit s případnou úpravou léčby nebo jiným léčebným 

doporučením. Rozhodně nedoporučujeme, aby pacienti s diabetem, pro něž je COVID-19 

velmi rizikovým onemocněním, chodili pro recepty za praktickým lékařem a vystavovali se 

v čekárně potenciálnímu nebezpečí kontaktu s již nakaženými pacienty. 

Dále sdělujeme, že diabetologické ordinace pracují v souladu s nařízením vlády ČR a 

krizového štábu v nouzovém režimu. Většinu záležitostí řešíme s pacienty cestou 

telefonických a e-mailových konzultací. Většina diabetologických ordinací nabízí více 

možností, jak je mohou pacienti kontaktovat: pevnou telefonní linku do ordinace, mobilní 

telefon na lékaře či sestru, e-mail pro korespondenci. Recepty jsou zasílány elektronicky. 

Poukazy na zdravotnické prostředky si mohou pacienti po předchozí telefonické domluvě 

vyzvednout osobně nebo jim je zašleme poštou, případně předáme jiným způsobem, což vede 

k minimalizaci času, který stráví pacient ve zdravotnickém zařízení. Pokud je nutná osobní 

návštěva pacienta ke klinickému vyšetření, je objednán tak, aby došlo k minimalizaci 

kontaktu s ostatními pacienty. Nikdo ze zástupců SVL nekontaktoval zástupce ČDS nebo 

OSAD, aby si ověřil fungování diabetologických ordinací v době pandemie COVID-19 nebo 

aby si stěžoval na neposkytovanou péči. Informace o uzavřených ordinacích specialistů jsou 

pouhým výmyslem zástupců praktických lékařů. K dnešnímu dni není evidovaná žádná 

stížnost pacientů na nedostupnost diabetologické péče u pacientských organizací, u ČDS ani u 

OSAD. Naopak jsme po nepravdivém vyjádření praktických lékařů zaznamenali četné dotazy 

pacientských organizací i jednotlivých pacientů, kteří se obávali, že ambulance jejich 

diabetologa je v této náročné době zavřená a že se nemusí dostat k předpisu inzulínu. 

Závěrem bychom rádi uvedli, že dlouholetá existence specializovaného oboru diabetologie je 

důvodem, proč má péče o pacienty s diabetem v České republice jedny z nejlepších výsledků 

na světě. Tvrdit, že návštěva u diabetologa je pouhou „systém zatěžující kratochvílí“, 

považujeme za neetické a bagatelizující vyjádření neúcty ke kolegům, kteří se věnují jedné 

z nejrizikovějších skupin pacientů. Díky komplexnímu programu péče o pacienty s diabetem 

v České republice dokážeme předcházet amputacím nohou, selhání ledvin, slepotě i 

kardiovaskulárním onemocněním. Šíření poplašných zpráv o zavřených ordinacích specialistů 

a nedostupnosti diabetologické péče považujeme za projev nízké úcty zástupců SVL 

k pacientům, jejichž blaho, nikoliv vlastní podnikatelské záměry, by měly být zejména 

v současné době nejvyšším zájmem všech zdravotníků. 
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