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Věc: Zpráva o léčebně-preventivní péči o diabetiky v ČSR v rámci plnění diabetologického 
programu ČSR jako součásti kardiovaskulárního celospolečenského zdravotnického 
programu.
Všechny připomínky jednotlivých oborů MZSV ČSR byly akceptovány a do materiálu 
zapracovány. Text byl na základě připomínek doplněn, takže nyní předpokládáme jeho 
definitivní znění.
Některé připomínky si dovoluji uvést:

- Byl upraven název celospolečenského zdravotnického programu
- Byly upraveny názvy příslušných ústředních orgánů.
- Byly konkretizovány výsledky komplexní léčebně preventivní péče o diabetiky
- Upřesněno kádrové zabezpečení diabetologického programu a personální zajištění 

jednotlivých krajů ŠR
- Konkretizovány úkoly ministrů
- Vysvětlena finanční položka na zajištění čs,. Inzulínu
- Do návrhu usnesení formulován požadavek na devizové zajištění diabetologického 

programu
- Upraveno usnesení v bodech d a e/.

Se srdečným pozdravem

Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Hlavní odborník MZSV ČSR pro obor vnitřního lékařství
Vedoucí diabetologického programu

Celospolečenská důležitost a význam Diabetologického programu
ČSR jako součástí kardiovaskulárního programu.

1. Diabetologický program ČSR, jako součást kardiovaskulárního programu, řeší jeden 
z nejzávažnějších a nejpalčivějších problémů dnešního zdravotnictví, dotýkajícího se 
velkého počtu pacientů. V ČSR postihuje diabetes mellitus 420 520 osob, což je 4,1% 
obyvatel a epidemiologická situace je charakterizována narůstajícím trendem. 
Závažnost diabetu je znásobena jeho komplikacemi, které zvyšují pracovní 
neschopnost diabetiků a diabetes mellitus je uváděn na třetím místě v příčinách smrti.
Komplexní řešení problematiky diabetu příznivě ovlivní nemocnost na diabetes 
mellitus i jeho komplikace, úmrtnost na diabetes, sníží ošetřovací dny na lůžkových 
odděleních, ovlivní perinatální úmrtnost dětí diabetických matek a zlepší péči o děti a 
mladistvé.

2. Česká vláda se tímto problémem na svých jednáních již zabývala a pověřila MZSV 
ČSR, aby byl tento komplexní, cílový program léčebně preventivní péče o diabetiky 
v ČSR vypracován pracovištěm, které se problematikou zabývá a aby byl tento 
program jako první celospolečenský program vypracován novým způsobem i pokud se 
týká materiálně- technického zabezpečení a protože se jedná o celospolečenský 



program, aby byl projednán se všemi zainteresovanými ministerstvy, resorty a 
společenskými organizacemi.

3. Protože program byl od začátku takto koncipován, jsou již známy výsledky z I. Etapy 
– přípravného období 1984-1985 a prvních dvou let /1986, 1987/ II. Etapy, které se 
ukázaly být výrazným přínosem v péči o diabetiky a jsou vysoce hodnoceny nejen 
pacienty, ale i veřejností a zdravotníky. Ohlas vzbudily i na mezinárodním fóru, 
zvláště v Sovětském svazu a lidově demokratických státech, ale i ve státech 
kapitalistických. 


