
Kulatý	  stůl	  AM	  Review	  
	  
Otázky	  vzájemné	  spolupráce	  PL	  a	  PLDD	  s	  gastroenterology	  	  
v	  zájmu	  lepší	  péče	  o	  nemocné	  s	  IBD	  a	  dalšími	  střevními	  postiženími	  	  
	  
24.	  února	  2017	  	  v	  průběhu	  11.	  kongresu	  primární	  péče,	  TOP	  Hotel	  Praha	  
	  
Účastníci	  diskuse:	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
	   předseda	  České	  gastroenterologické	  společnosti	  ČLS	  JEP	  	  
Doc.	  MUDr.	  Jiří	  BRONSKÝ,	  Ph.D.	  	  
	   předseda	  pracovní	  skupiny	  dětské	  gastroenterologie	  a	  výživy	  	  
	   České	  pediatrické	  společnosti	  	  ČLS	  JEP	  	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  	  
	   předsedkyně	  Odborné	  společnosti	  praktických	  dětských	  lékařů	  ČLS	  JEP	  
MUDr.	  Natália	  SZITÁNYI	  	  
	   Odborná	  společnost	  praktických	  dětských	  lékařů	  ČLS	  JEP	  	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  	  	  	  
	   předsedkyně	  Sdružení	  praktických	  lékařů	  pro	  děti	  a	  dorost	  ČR	  	  
MUDr.	  Petr	  ŠONKA	  	  
	   člen	  předsednictva	  Sdružení	  praktických	  lékařů	  ČR	  	  
Doc.	  MUDr.	  Svatopluk	  BÝMA,	  CSc.	  	  	  	  
	   předseda	  Společnosti	  všeobecného	  lékařství	  ČLS	  JEP	  	  
PhDr.	  Martina	  PFEIFEROVÁ	  	  
	   předsedkyně	  Pacienti	  IBD	  	  
Ing.	  Marie	  ŘEDINOVÁ	  	  
	   předsedkyně	  České	  ILCO,	  z.	  s.	  –	  dobrovolné	  sdružení	  stomiků	  	  
Ing.	  Ivana	  LÁŠKOVÁ	  	  
	   předsedkyně	  Společnost	  pro	  bezlepkovou	  dietu,	  z.s.	  	  
Jan	  KULHAVÝ	  	  	  
	   šéfredaktor	  vydavatelství	  Ambit	  Media	  	  
	  
	  
I.	  TÉMA:	  IBD	  	  
	  
1.	   Potřeba	  užší	  spolupráce	  PL/PLDD	  s	  gastroenterology	  v	  zájmu	  

systémového	  řešení	  managementu,	  delegované	  preskripce	  a	  
monitoringu	  pacientů	  s	  IBD.	  

	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
Jako	  aktuální	  se	  jeví	  být	  otázky	  zajištění	  
w	  laboratorního	  monitoringu	  pacientů	  léčených	  pro	  IBD,	  který	  by	  zajišťovali	  
praktičtí	  lékaři	  (PL)	  a	  praktičtí	  lékaři	  pro	  děti	  a	  dorost	  (PLDD),	  
w	  delegované	  preskripce	  některých	  protizánětlivých	  léků	  (např.	  mesalazinu)	  
v	  ordinacích	  PL	  a	  PLDD,	  
aby	  pacient	  nemusel	  kvůli	  každému	  laboratornímu	  vyšetření,	  resp.	  receptu	  
navštěvovat	  svého	  gastroenterologa.	  
	  



MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  	  	  	  
w	  Problém	  dostupnosti	  gastroenterologů	  jak	  dětských,	  tak	  pro	  dospělé	  (PLDD	  
mají	  v	  péči	  i	  adolescenty).	  
w	  Jsem	  pro	  „nehonit	  pacienta	  systémem“,	  některé	  výkony	  a	  možnosti	  předepsání	  
léků	  by	  proto	  měly	  být	  v	  rukou	  PL	  a	  PLDD,	  je	  to	  ale	  otázka	  

-‐ kompetencí	  (záleží	  na	  zdravotních	  pojišťovnách	  a	  MZ	  ČR),	  	  
-‐ možností	  delegování	  některé	  preskripce	  (záleží	  na	  SÚKL)	  a	  	  
-‐ možností	  rychlé	  diagnostiky	  (např.	  CRP).	  

	  
MUDr.	  Petr	  ŠONKA	  	  
w	  Bylo	  by	  třeba	  systémově	  zlepšit	  komunikaci	  na	  lince	  specialista	  –	  pacient	  –	  
praktický	  lékař:	  

-‐ pokud	  pacient	  s	  IBD	  nedonese	  zprávu	  od	  svého	  gastroenterologa,	  přehled	  
PL	  není	  optimální,	  

-‐ pokud	  pacient	  nechce	  spolupracovat	  a	  pokud	  jej	  do	  ordinace	  PL	  jiné	  
zdravotní	  problémy,	  potkáme	  se	  s	  ním	  nanejvýš	  jednou	  za	  dva	  roky	  při	  
preventivní	  prohlídce.	  

w	  S	  delegováním	  preskripce	  (např.	  mesalazinu	  s	  preskripčním	  omezením	  L)	  je	  
obecně	  určitý	  problém,	  protože	  navyšuje	  regulované	  náklady	  ordinace	  PL.	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
w	  Proč	  existují	  regiony,	  kde	  preskripce	  PL	  není	  problém,	  a	  jinde	  to	  možné	  není?	  	  
w	  Záleží	  to	  na	  osobních	  vazbách	  mezi	  PL	  a	  gastroenterology	  v	  regionech?	  
	  
Doc.	  MUDr.	  Svatopluk	  BÝMA,	  CSc.	  	  	  	  
w	  Spíše	  než	  na	  osobních	  vazbách	  závisí	  na	  kontrolní	  činnosti	  zdravotních	  
pojišťoven	  v	  regionu	  a	  na	  tom,	  na	  co	  PL	  v	  regionu	  doplatili	  v	  regulacích	  
v	  minulosti.	  
w	  Je	  čas	  na	  koncepční	  řešení:	  

-‐ začíná	  se	  diskutovat	  o	  konceptu	  managementu	  chronických	  onemocnění	  
(i	  když	  není	  jisté,	  zda	  se	  prosadí,),	  

-‐ základem	  je	  popis	  onemocnění	  a	  rozdělení	  činností	  mezi	  specialisty	  a	  PL,	  
tak	  aby	  

-‐ kompetence	  PL	  byly	  dostatečně	  silné	  a	  
-‐ odlehčilo	  se	  specializovaným	  ambulancím	  (nebudou	  tolik	  přetíženy	  a	  

v	  případě	  potřeby	  pak	  nebude	  objednací	  doba	  v	  řádu	  měsíců,	  ale	  max.	  
týdnů.	  

w	  V	  ČR	  trpíme	  „syndromem	  pohádky	  o	  kohoutkovi	  a	  slepičce“:	  	  
-‐ pro	  stejnou	  léčbu	  musí	  pacient	  navštívit	  lékaře	  12×	  do	  roka,	  zatímco	  

v	  Rakousku	  6×	  a	  ve	  Švédsku	  pouze	  3×,	  
-‐ to	  stojí	  systém	  v	  ČR	  zbytečně	  asi	  20	  mld.	  Kč	  navíc,	  které	  by	  bylo	  možno	  

ušetřit	  ve	  prospěch	  léčby	  pacientů.	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
w	  Přednesený	  návrh	  považuje	  za	  zajímavý	  a	  podporuje	  jej.	  
	  
	  
	  
	  



MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Systém	  regulací	  v	  ČR	  je	  nedomyšlený	  –	  ať	  se	  postihuje	  např.	  nadměrná,	  
odborně	  nezdůvodnitelná	  preskripce	  antibiotik,	  ale	  ne	  preskripce	  léků,	  které	  
pacient	  v	  každém	  případě	  potřebuje,	  tzn.	  je	  podružné,	  kdo	  mu	  jej	  předepíše.	  
w	  Systémová	  chyba	  je	  i	  v	  síti	  ZZ	  –	  v	  některých	  regionech	  jsou	  k	  dispozici	  třeba	  tři	  
specialisté	  (dětští	  gastroenterologové),	  v	  jiných	  ani	  jeden.	  
	  
Doc.	  MUDr.	  Jiří	  BRONSKÝ,	  Ph.D.	  	  
w	  Spolupráce	  s	  PLDD	  na	  odborné	  úrovni	  funguje	  dlouhodobě	  a	  s	  dobrými	  
výsledky.	  
w	  Chybí	  zapojení	  pojišťoven	  a	  určení	  kompetencí	  v	  	  praktické	  rovině,	  protože	  	  
w	  dokud	  přenesené	  kompetence	  PL	  a	  PLDD	  nebudou	  zaplaceny,	  resp.	  dokud	  
budou	  trestány,	  nepohneme	  se	  z	  místa.	  
	  
	  
	  
2.	   Potřeba	  edukace	  a	  vytvoření	  společných	  doporučených	  postupů	  pro	  

časnou	  diagnostiku	  a	  management	  pacientů	  s	  IBD.	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
Jako	  aktuální	  se	  především	  jeví	  být	  otázky	  edukace	  PL	  a	  PLDD	  
w	  o	  časné	  diagnostice	  IBD	  a	  jejím	  významu,	  
w	  léčbě	  pacientů	  s	  imunosupresivní	  terapií	  antibiotiky,	  
w	  očkování	  pacientů	  s	  imunosupresivní	  terapií.	  
	  
MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  	  	  	  
w	  PLDD	  by	  uvítali	  shodu	  nad	  nějakými	  společnými	  doporučenými	  postupy,	  na	  co	  
myslet	  v	  praxi	  v	  diagnostice	  IBD.	  Příznaky	  IBD	  jsou	  různorodé	  a	  některé	  z	  nich	  
jsou	  udávány	  během	  dne	  mnohými	  pacienty.	  Je	  důležité,	  aby	  PLDD	  v	  rámci	  
diferenciální	  diagnostiky	  měl	  maximum	  znalostí	  v	  této	  oblasti	  a	  nepřehlédl	  
varovné	  příznaky	  IBD.	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Některé	  příznaky	  IBD	  mohou	  být	  nespecifické,	  je	  důležité	  naformulovat	  systém	  
nastavení	  varovných	  signálů	  použitelný	  v	  praxi	  PLDD.	  
	  
Doc.	  MUDr.	  Svatopluk	  BÝMA,	  CSc.	  	  	  	  
w	  Optimální	  je	  model	  mezioborových	  doporučení	  pro	  management	  chronických	  
onemocnění	  tak,	  jak	  jsou	  běžná	  na	  Západě.	  	  
w	  	  SVL	  ČLS	  JEP	  sice	  vydává	  řadu	  svých	  vlastních	  doporučených	  postupů,	  ale	  jsou	  
určeny	  jen	  pro	  PL.	  	  
w	  V	  tomto	  případě	  se	  rýsuje	  konsensus,	  do	  jehož	  tvorby	  budou	  specialisté	  
zapojeni	  jako	  konzultanti	  a	  PL	  jej	  budou	  vytvářet	  na	  základě	  své	  erudice	  a	  
daného	  pověření	  v	  rámci	  kompetencí	  (viz	  výše).	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
w	  Praktičtí	  lékaři	  by	  měli	  být	  informováni	  o	  tom,	  že	  v	  léčbě	  pacientů	  s	  IBD	  do	  
klinické	  praxe	  i	  v	  ČR	  vstoupí	  dva	  nové	  léky	  se	  zcela	  novými	  mechanismy	  účinku:	  



-‐ Vedolizumab:	  humanizovaná	  monoklonální	  protilátka	  se	  selektivním	  
účinkem	  ve	  střevě,	  která	  se	  váže	  na	  humánní	  integrin	  α4β7.	  Ten	  je	  
preferenčně	  exprimován	  na	  pomocných	  T	  lymfocytech.	  Vazba	  k	  α4β7	  
blokuje	  interakci	  buněk	  s	  mukosální	  adresinovou	  buněčnou	  adhezní	  
molekulou-‐1	  (ale	  ne	  s	  vaskulární	  buněčnou	  adhezní	  molekulou-‐1).	  

-‐ Ustekinumab:	  	  humánní	  monoklonální	  protilátka,	  která	  se	  váže	  na	  
proteinovou	  podjednotku	  p40	  interleukinu	  12	  a	  23.	  Tím	  je	  blokována	  
aktivace	  T	  lymfocytů	  a	  jejich	  diferenciace	  v	  podtypy	  Th1	  a	  Th17,	  s	  
následnou	  blokádou	  sekrece	  prozánětlivých	  mediátorů	  (TNF-‐α,	  IFN-‐γ,	  IL-‐
17,	  IL-‐22).	  

w	  Oba	  léky	  jsou	  bezpečnější	  než	  stávající	  antiTNF-‐α	  léčba	  –	  ať	  už	  v	  riziku	  
infekčních	  komplikací,	  autoimunitní	  reakce	  nebo	  alergií.	  	  
w	  Pro	  PL	  neznamenají	  nutnost	  vyššího	  sledování	  nežádoucích	  účinků.	  
	  
	  
II.	  TÉMA:	  Stomie	  
	  
3.	   Potřeba	  větší	  informovanosti	  PL/PLDD	  a	  jejich	  prostřednictvím	  i	  celé	  

široké	  veřejnosti	  o	  stomiích,	  stomicích	  a	  jejich	  potřebách.	  
	  
Ing.	  Marie	  ŘEDINOVÁ	  	  
w	  Stomie	  se	  lidé	  obecně	  bojí	  více,	  než	  je	  třeba,	  dlouho	  ji	  odmítají,	  není	  to	  ku	  
prospěchu	  řešení	  problému	  jejich	  nemoci.	  
w	  České	  ILCO	  má	  20	  organizací	  po	  ČR,	  ale	  bohužel	  o	  nich	  veřejnost	  (laická	  i	  
odborná	  včetně	  PL)	  leckde	  neví.	  Je	  lepší	  o	  nás	  vědět	  a	  nepotřebovat	  nás	  než	  
naopak.	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
w	  I	  z	  odborného	  hlediska	  se	  pohled	  na	  stomie	  změnil:	  

-‐ dříve	  chybně	  brány	  jako	  důsledek	  nekompetentnosti	  lékaře,	  kterému	  se	  
asi	  něco	  v	  léčbě	  nepovedlo,	  

-‐ dnes	  převládl	  názor,	  že	  včas	  indikovat	  pacienta	  ke	  stomii	  znamená	  zlepšit	  
mu	  kvalitu	  života	  ve	  všech	  možných	  aspektech.	  	  

	  
Doc.	  MUDr.	  Jiří	  BRONSKÝ,	  Ph.D.	  	  
w	  Zajímavé	  je,	  že	  např.	  u	  adolescentů	  pozorujeme	  velmi	  dospělý	  pohled.	  Řada	  
z	  nich	  odmítne,	  když	  jim	  nabídneme,	  pokud	  to	  jejich	  stav	  dovoluje,	  zanoření	  
stomie,	  protože	  je	  jim	  s	  ní	  lépe	  a	  necítí	  se	  být	  stomií	  handicapováni.	  
	  
	  
4.	   Potřeba	  systémového	  řešení	  komplexního	  managementu	  péče	  o	  

nemocné	  se	  stomií.	  
	  
Doc.	  MUDr.	  Jiří	  BRONSKÝ,	  Ph.D.	  	  
w	  Měli	  bychom	  podpořit	  stomické	  sestry	  a	  jejich	  vzdělávání.	  Lékaři	  neumějí	  
vysvětlit	  péči	  po	  technické	  stránce,	  aby	  si	  informace	  předávali	  jen	  pacienti	  mezi	  
sebou,	  je	  zbytečně	  komplikované.	  
	  
Ing.	  Marie	  ŘEDINOVÁ	  	  



w	  Stomické	  sestry	  by	  hrály	  významnější	  roli,	  kdyby	  měly	  kompetence	  a	  byly	  za	  to	  
placené.	  	  
w	  Skutečných	  stomických	  sester	  na	  plný	  úvazek	  znám	  jen	  pět	  (!)	  v	  republice.	  
MUDr.	  Natália	  SZITÁNYI	  	  
V	  komunikaci	  mezi	  gastroenterologem	  a	  PL/PLDD	  jsou	  rezervy,	  optimální	  by	  
bylo,	  kdyby	  spolu	  se	  zprávou	  pacient	  od	  specialisty	  přinesl	  i	  

-‐ doporučení	  možností,	  kde	  a	  jak	  mu	  pomoci,	  	  
-‐ kontakty	  na	  pacientské	  organizace,	  	  
-‐ nabídku	  zpětné	  vazby	  a	  také	  	  
-‐ možnosti	  psychologické	  péče	  –	  potřebu	  řešení	  této	  otázky	  je	  třeba	  ve	  

vztahu	  ke	  stomickým	  pacientům	  také	  otevřít	  
	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Podpořila	  potřebu	  psychologické	  péče	  a	  zdůraznila,	  že	  	  
w	  v	  případě	  celoživotních	  chronických	  chorob	  je	  nemocná	  de	  facto	  celá	  rodina	  a	  
potřebuje	  psychologickou	  intervenci.	  
	  
	  
III.	  TÉMA:	  Celiakie	  
	  
5.	   Záchyt	  intolerance	  lepku	  v	  dospělé	  populaci	  v	  ČR	  není	  optimální,	  je	  

zde	  potřeba	  systémového	  řešení	  spolupráce	  s	  vytvořením	  příslušných	  
kompetencí	  a	  pravidel	  úhrady.	  

	  
MUDr.	  Natália	  SZITÁNYI	  	  
w	  Intolerance	  lepku	  bývala	  doménou	  dětského	  věku,	  dnes	  už	  to	  úplně	  neplatí.	  
w	  U	  dětí	  je	  vypracovaný	  systém	  záchytu,	  screening	  probíhá	  podle	  doporučených	  
postupů.	  	  
	  
Prof.	  MUDr.	  Milan	  LUKÁŠ,	  CSc.	  	  
w	  V	  dospělé	  populace	  je	  situace	  mnohem	  horší	  než	  u	  dětí.	  	  
w	  Přitom	  jsou	  k	  dispozici	  rychlé	  testy	  pro	  screening,	  v	  případě	  specialistů	  i	  
regionálně	  všude	  dostupná	  gastroskopie.	  
w	  Je	  to	  záležitost	  lepší	  spolupráce	  s	  PL	  pro	  dospělé	  a	  jejich	  edukace	  

-‐ nikoli	  zatím	  přímo	  ve	  screeningu,	  ten	  je	  zatím	  jen	  snem,	  ale	  
-‐ ve	  vyšetřeních,	  která	  se	  v	  ordinaci	  PL	  provádějí/indikují	  –	  často	  se	  např.	  

vyšetřuje	  helicobacter,	  což	  je	  spíše	  irelevantní,	  
-‐ celiakie	  u	  dospělých	  je	  téměř	  vždy	  oligosymptomatická,	  např.	  v	  podobě	  

anémie.	  To	  bychom	  měli	  zlepšit,	  uniká	  nám	  tam	  mnoho	  pacientů.	  
w	  To	  vše	  bylo	  vhodné	  zlepšit,	  protože	  tudy	  uniká	  mnoho	  pacientů	  a	  celiakie	  
v	  populaci	  je	  významně	  poddiagnostikovaná.	  
	  
Doc.	  MUDr.	  Jiří	  BRONSKÝ,	  Ph.D.	  	  
w	  Spolehlivost	  rychlých	  diagnostických	  testů	  je	  dobrá,	  definitivní	  diagnózu	  ale	  
musí	  vždy	  potvrdit	  gastroenterolog.	  
w	  Celiakie	  je	  modelový	  případ	  onemocnění,	  kdy	  by	  další	  sledování	  nemocných	  
poté,	  co	  specialista	  potvrdí	  diagnózu,	  mělo	  být	  plně	  v	  rukou	  PL/PLDD.	  
w	  Je	  to	  opět	  otázka	  kompetencí	  a	  úhrady	  od	  zdravotních	  pojišťoven.	  
	  



MUDr.	  Ilona	  HÜLLEOVÁ	  	  	  	  
w	  Rezerva	  je	  i	  v	  tom,	  že	  PLDD	  nemá	  v	  případě	  potvrzené	  diagnózy	  u	  dítěte	  
možnost	  odeslat	  k	  vyšetření	  celou	  rodinu.	  
w	  PLDD	  se	  už	  delší	  dobu	  snaží	  prosadit	  alespoň	  částečnou	  úhradu	  rychlých	  
diagnostických	  testů	  ve	  svých	  ordinacích.	  Například	  v	  případě	  odpoledních	  
preventivních	  prohlídek	  u	  jedinců,	  zejména	  adolescentů,	  je	  žádoucí	  mít	  možnost	  
využít	  např.	  i	  rychlý	  test	  na	  celiakii	  v	  případě	  podezření	  na	  tuto	  diagnózu.	  
	  
	  
6.	   Celiakie	  představuje	  pro	  pacienty	  a	  jejich	  rodiny	  vysokou	  finanční	  

zátěž,	  kterou	  nejsou	  schopny	  systémy	  zdravotního	  ani	  sociálního	  
pojištění	  kompenzovat.	  

	  
MUDr.	  Alena	  ŠEBKOVÁ	  
w	  Intolerance	  lepku	  má	  i	  ekonomický	  a	  sociální	  rozměr,	  odborná	  společnost	  to	  
opakovaně	  řešila	  s	  MZ	  i	  MPSV,	  protože	  

-‐ celiakie	  je	  choroba,	  při	  níž	  pacienti,	  kteří	  se	  chovají	  správně,	  vypadají	  jako	  
zdraví	  –	  a	  tak	  na	  ně	  pohlíží	  i	  posudková	  služba,	  

-‐ dieta	  při	  intoleranci	  lepku	  není	  levnou	  záležitostí,	  ale	  není	  uznána	  jako	  
lék,	  tzn.	  nehradí	  se	  z	  veřejného	  zdravotního	  pojištění,	  

-‐ určitou	  výhodu	  dostanou	  nemocní	  např.	  od	  VZP,	  ale	  jen	  do	  26	  let,	  pak	  už	  
jim	  nikdo	  finančně	  nepomůže,	  	  

-‐ pro	  nemocné	  existuje	  i	  řada	  dalších	  omezení,	  např.	  ve	  školním	  stravování.	  
	  
Ing.	  Ivana	  LÁŠKOVÁ	  	  
w	  Bezlepkové	  potraviny	  nejsou	  zařazeny	  ani	  v	  kategorii	  potravin	  pro	  zvláštní	  
výživu.	  
w	  Existuje	  studie,	  že	  bezlepková	  dieta	  stojí	  měsíčně	  o	  3000	  Kč	  více	  než	  běžná	  
strava	  –	  finanční	  zátěž	  lze	  dokumentovat	  i	  na	  příkladu	  její	  rodiny	  (matka	  
celiatička,	  3	  děti	  rovněž).	  
w	  Pro	  lepší	  komunikaci	  uvedených	  problémů	  by	  pomohlo,	  kdyby	  celiakie	  byla	  
v	  ČR	  sledovanou	  diagnózou	  a	  byla	  k	  dispozici	  ucelená	  data	  –	  zdravotní	  
pojišťovny	  je	  mají,	  ale	  nepracují	  s	  nimi.	  
	  
	  
ZÁVĚRY	  KULATÉHO	  STOLU	  	  
	  
1.	  Účastníci	  kulatého	  stolu	  se	  dohodli	  na	  ustanovení	  dvou	  společných,	  max.	  
4členných	  pracovních	  skupin:	  
w	  PL	  a	  gastroenterologů	  (doc.	  Býma	  přednese	  tento	  návrh	  7.	  března	  výboru	  SVL	  
ČLS	  JEP)	  a	  
w	  PLDD	  a	  dětských	  gastroenterologů	  (MUDr.	  Šebková	  přenese	  na	  výbor	  OSPDL	  
ČLS	  JEP)	  s	  cílem	  

-‐ vypracovat	  model	  rozdělení	  kompetencí	  v	  péči	  o	  nemocné	  s	  IBD,	  
-‐ připravit	  jej	  k	  projednání	  se	  zdravotními	  pojišťovnami	  a	  

ministerstvem	  zdravotnictví,	  	  
w	  V	  rámci	  výše	  uvedených	  dvou	  pracovních	  skupin	  bude	  pracováno	  i	  na	  	  

-‐ tezích	  společných	  konsenzuálních	  doporučených	  postupů	  pro	  časnou	  
diagnostiku	  a	  management	  pacientů	  s	  IBD,	  event.	  na	  



-‐ obsahu	  edukačních	  aktivit,	  pokud	  bude	  identifikována	  jejich	  potřeba,	  
event.	  

-‐ na	  zapracování	  dalších	  námětů	  z	  diskuse,	  především	  na	  konceptu	  
automatizovaného	  algoritmu	  dalšího	  postupu	  vyšetření	  rodinných	  
příslušníků,	  je-‐li	  v	  rodině	  diagnostikován	  celiak,	  na	  návrhu	  příslušných	  
kompetencí	  a	  pravidel	  úhrady.	  	  

w	  Výsledkům	  a	  praktickým	  dopadům	  výstupů	  obou	  pracovní	  skupin	  bude	  
věnován	  další	  kulatý	  stůl	  v	  průběhu	  12.	  kongresu	  primární	  péče	  v	  r.	  2018.	  
	  
2.	  Účastníci	  kulatého	  stolu	  identifikovali	  jako	  užitečné,	  aby	  byli	  PL	  a	  PLDD,	  
např.	  prostřednictvím	  svých	  profesních	  webů,	  informováni	  o	  kontaktech	  na	  
pacientské	  organizace	  a	  jejich	  projekty,	  aby	  na	  ně	  mohli	  odkazovat	  své	  
pacienty	  a	  jejich	  rodinné	  příslušníky:	  
w	  Pacienti	  IBD:	  
	   www.crohn.cz	  
	   www.facebook.com/PacientiIBD	  
	   www.svetovydenibd.cz	  
	   www.wckarta.cz	  
	   www.wckompas.cz	  
w	  České	  ILCO,	  z.	  s.	  –	  dobrovolné	  sdružení	  stomiků	  
	   www.ilco.cz	  
	   www.nejsemtabu.cz	  
w	  Společnost	  pro	  bezlepkovou	  dietu,	  z.s.	  	  
	   www.celiak.cz	  
w	  Tyto	  kontakty	  budou	  uvedeny	  i	  v	  článcích,	  které	  o	  průběhu	  a	  výsledcích	  
kulatého	  stolu	  vyjdou	  v	  časopisech	  Vox	  Pediatriae	  a	  Bulletin	  praktických	  lékařů.	  
Navíc:	  

-‐ doc.	  Býma	  nabízí	  Českému	  ILCO	  otištění	  článku	  v	  časopise	  Practicus	  na	  
podporu	  komunikace	  PL	  s	  pacienty	  se	  stomií	  (na	  poučení	  v	  ordinaci	  není	  
vždy	  dostatek	  času),	  event.	  vklad	  informačních	  materiálů,	  

-‐ MUDr.	  Hülleová	  přednesla	  stejnou	  nabídku	  za	  časopis	  Vox	  Pediatriae,	  aby	  
PLDD	  pacienti/jejich	  rodiče	  sdíleli	  stejné	  informace	  a	  hovořili	  stejným	  
jazykem,	  	  

-‐ MUDr.	  Šebková	  nabízí	  totéž	  prostřednictvím	  webových	  stránek	  odborné	  
společnosti	  

-‐ nabídka	  obecně	  platí	  i	  pro	  zástupce	  ostatních	  zúčastněných	  pacientských	  
organizací.	  


