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V Praze dne 11. 10. 2011 
 
 

Vážený pane řediteli, 

obracíme se na Vás opět se žádostí o projednání problematiky regulace lékové preskripce v oboru 

diabetologie. 

Na Výbor ČDS se opět obrátil výbor Občanského sdružení ambulantních diabetologů a další diabetologové 

z ČR. Nyní jim byly doručeny regulace za preskripce za léky předepsané v roce 2010, kdy tyto regulace 

postihují významnou část ambulantních lékařů a dosahují vysokých částek. 

Chtěli bychom proto připomenout fakta, která již byla uvedená v dopise z 18. 1. 2011, ve kterém jsme 
popisovali změny, které nastaly v léčebných postupech v diabetologii. 
 
Dodržování nových postupů, které vycházejí z vědecky ověřených poznatků, proto tedy vede 
i v roce 2010 k nárůstu preskripce v porovnání s rokem 2008, ke kterému se  regulace vztahují. 
K nárůstu nákladů na léčbu zejména diabetiků 2. typu přispěla fakta, která jsme již dříve uvedli: 
 
Zpřísnění cílových hodnot kompenzace, která u chronického progresivního onemocnění diabetes  
mellitus 2. typu vyžadují již včasnou kombinaci léčby perorálními antidiabetiky, kam patří i nové léky, a to 
gliptiny a inkretinová analoga, ale také časnější léčbu bazálním inzulínem.  
Od roku 2009 se v medikamentózní léčbě diabetes mellitus začaly používat nové léky ze skupiny gliptinů  

a inkretinových analog, které jsou nákladnější proti většině dosud používaných perorálních antidiabetik. 

Do skupiny inkretinových analog v srpnu 2010 navíc přibyl další lék Liraglutid. Do nákladů diabetologických 

ambulancí se v roce 2010 tedy promítají náklady již dříve započaté léčby novými léky z roku 2009, která 

pokračuje a noví pacienti léčení od roku 2010. 

K nárůstu finančních nákladů také přispívá léčba dalších doprovodných komorbidit, jako dyslipidemie  
a hypertenze, které jsou nyní zcela v gesci diabetologů při dodržení postupů v léčbě dle Algoritmu péče o 
diabetika 2. typu. 
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Nezbytnou součástí léčby je monitorace glykémií spojená preskripcí testačních proužků, které jsou nutné 

k zajištění bezpečnosti i efektivity intenzifikace léčby inzulínem a dle platných vyhlášek i perorálními 

antidiabetiky včetně  inkretinů. 

Regulace na vyžádanou péči souvisí s intenzifikací kombinované léčby a jejím sledováním dle hodnot  

glykovaného hemoglobinu/ HbA1c/, na jehož provádění naše odborná společnost stále klade důraz, ale také 

souvisí s prováděním dalších laboratorních parametrů, které jsou součástí vyhodnocení a úpravy komplexní 

léčby diabetiků. 

Cílem je zabránit přibývání komplikací diabetu, jejich léčba pak zvyšuje náklady až na desetinásobek částky 

základní léčby. 

Na vzniku a výši regulací za rok 2010 se také podílí existence nově platného Algoritmu péče o diabetika  
2. typu z roku 2010, kdy do diabetologických ambulancí již nejsou zasílání všichni nově zachycení diabetici, 
jejichž léčba při včasném záchytu choroby je levnější, protože tito nemocní zůstávají v péči praktických 
lékařů. 
 
Žádáme Vás proto, aby odvolání proti regulacím z diabetologických ambulancí za rok 2010 bylo Vašimi 
pobočkami hodnoceno se zohledněním vývoje léčby v diabetologii, tedy objektivně a individuálně. 

Vzhledem k novým trendům v léčbě diabetes mellitus navrhujeme schůzku s Vámi k objasnění nově 

zavedených léčebných postupů v diabetologii a vyhodnocení jejich dopadu na náklady na léčbu chronicky 

nemocných pacientů. V příloze jsou uvedená nová antidiabetika. 

 

Za Výbor ČDS  

 
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP 

 

Za OSAD  

  
MUDr. Eva Račická, v. r.  
Členka výboru ČDS ČLS JEP  
Předsedkyně výboru OSAD 
 

 

 

 

 



Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2 

 

Příloha: 

Nová medikace od roku 2009: 
Gliptiny 
Eucreas balení   28 tbl  cca   1337,0Kč  
Galvus                 28 tbl  cca   1136,00 
Januvia balení    28 tbl cca   1201,0kč 
Januvia                98 tbl cca   4205,0 Kč  
Janumet              28  tbl  cca   1314  Kč 
 
Inkretiny: 
Byetta  cena  l měsíc léčby    2641,0 Kč  
Victoza         1 měsíc léčby    2610.0 Kč 
 
Sulfonylurea dosud dlouhodobě používaná léčba: 
Amaryl 4 mg       30 tbl  171,0Kč  obvyklá dávka /1měsíc 
Diaprel MR         60 tbl  114,0Kč obvyklá dávka /1 měsíc  
Biguanidy: 
Metformin 1000 mg  60 tbl      152,0Kč  obvyklá dávka /1 měsíc     

 
 
 

 
 


