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Vážený pan 
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA 
ředitel VZP ČR 
 
 
 
                                              V Praze dne 4. května 2010 
 
 
 Vážený pane řediteli, 
  
 

dovoluji  se  na  Vás obrátit  v záležitosti vyšetřování   glykovaného   hemoglobinu 
v ambulancích.  

 
Vyšetřování glykovaného hemoglobinu má nesporný význam v diagnostice a 

sledování úspěšnosti léčby diabetu mellitu, jehož výskyt nejen v naší populaci stoupá. V 
roce 2008 Česká diabetologická společnost požádala o nový zdravotní výkon - 
„Stanovení glykovaného hemoglobinu v diabetologické ambulanci". K tomuto návrhu 
jsme měli negativní stanovisko z několika důvodů. Laboratorní vyšetření glykovaného 
hemoglobinu  je dostatečně dostupné v laboratořích v ČR, o čemž svědčí účast 
laboratoří v kontrolních cyklech externího hodnocení kvality, kdy se počet laboratoří 
v posledních třech letech na území ČR pohybuje okolo 220. Dle údajů v posledních 
letech počet vyšetření glykovaného hemoglobinu stagnuje (v roce 2005 vykázáno VZP 
528 tis. výkonů, v roce 2006 530 tis. výkonů), avšak toto není problémem nedostupnosti 
laboratorního vyšetření, ale nedostatečnou indikací lékaři pečujícími o pacienty 
s diabetem mellitem. V rámci kvalitní péče o diabetické nemocné je potřebně, aby lékaři 
pečující o tyto pacienty postupovali v souladu s doporučeními odborných společností.  
Toto vyšetření není neodkladné a při vyšetřování pacienta s diabetem mellitem jsou 
prováděná i další laboratorní vyšetření.  
  
 

Po společném jednání jsme se domluvili na provedení  Pilotního projektu 
stanovení glykovaného hemoglobinu v ordinaci dle společného protokolu. Výsledky jsme 
obdrželi dopisem ze dne 4.11.2009. K zaslaným výsledkům studie jsme měli 
připomínky, neboť výsledky neobsahovaly všechny náležitosti dle protokolu společné 
studie a  požádali jsem o zaslání doplňujících údajů.  
Též jsem požádal o společné jednání k uvedené problematice,  toto jsem  zaslal dne 
11.11.2009 prof. Kvapilovi a do 2. května 2010 jsem neobdržel vyjádření.  

 
 
 
 
 
 



 
Vzhledem k aktivitám v posledních dnech jsem telefonicky o uvedených 

skutečnostech hovořil  s prof. Kvapilem a žádal jej o vysvětlení, ten mi přislíbil zaslat 
požadované co nejdříve.  Dne 2.5.2010 jsem obdržel upravený protokol studie Valetudo. 
Bohužel musím konstatovat, že upravený protokol neobsahuje požadavky a informace o 
interní a externí kontrole kvality a upravený protokol jsem obdržel po provedení studie, 
což považuji za velmi nestandardní postup.  
  
 

Stanovení glykovaného hemoglobinu není z pohledu analytického jednoduchou 
záležitostí a výsledky stanovení systémy POCT nejsou optimistické. V příloze zasílám 
článek z časopisu Clinical Chemistry 2010, 56:   1 p. 44-52  - Six of eight hemoglobin 
A1c point-of care instruments do not meet the general accepted analytical performance 
criteria. Z uvedeného článku vyplývá, že systémy neposkytují ve většině případů 
správné a pravdivé údaje o hodnotě glykovaného hemoglobinu, což může vést ke 
špatné diagnóze, nesprávnému způsobu léčby a ve svých důsledcích k poškození 
pacienta.  
  
 

Je jistě naším společným cílem, aby laboratorní výsledky byly nejen komfortně 
poskytovány pacientům, ale zejména správně, přesně a pravdivě.  
  
 

Jsme připraveni k jednání v uvedené problematice. 
  

 
S pozdravem 

       
 

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

- článek z časopisu Clinical Chemistry 
- návrh společného pilotního projektu 
- protokol studie Valetudo 
- základní charakteristiky a výsledky studie Valetudo 
- dopis ČSKB prof. Kvapilovi – ze dne 2.12.2008 

 
 
Na vědomí: 

-       MUDr. Miloslava Švecová, VZP 
-       prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc., předsedkyně ČDS ČLS JEP 
-       prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., místopředseda ČDS ČLS JEP 
-       doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP 

 




