USNESENÍ

Pacientské rady ministra zdravotnictví

ze dne 9. listopadu 2018 č. 18

ve věci přijetí priorit Pacientské rady ministra zdravotnictví ve vztahu
k celiakii a dalším nemocem způsobených nesnášenlivostí lepku

Pacientská rada ministra zdravotnictví

přijímá na základě usnesení pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii
následující priority z pohledu pacientů ve vztahu k celiakii a dalším nemocem
způsobených nesnášenlivostí lepku:

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů Rady v poměru 14 pro, 0 proti,
10 se zdrželo.
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Priority pracovní skupiny Pacientské rady pro celiakii

1. Včasná diagnostika


screening – vyhledávání skrytých pacientů



edukace praktických lékařů, pediatrů, nelékařských povolání, nutričních
terapeutů – (součást celoživotního vzdělávávní – začlenění do osnov,
případně jejích rozšíření, doporučení spolupráce s pacientskými
organizacemi)

2. Zdravotní péče o diagnostikované pacienty s celiakií


zařazení celiakie mezi sledované diagnózy



zajištění řádné dispenzární péče pro osoby s diagnózou celiakie



spolupráce nutričních terapeutů s pacientskými organizacemi

3. Bezlepková dieta


stravování ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče
(zlepšení kontroly, dodržování povinnosti bezlepkového stravování,
edukace personálu)



zajištění dietního stravování ve školách a školských stravovacích
zařízeních, edukace zaměstnanců školních jídelen



veřejné stravování (osvěta, edukace personálu, rozšíření vzdělávání
v oblasti dietního stravování v povinných osnovách gastronomických oborů,
včetně praktické přípravy bezlepkových jídel)

4. Finanční kompenzace zvýšených nákladů na dietní stravování a na péči o
celiaky
nalezení možností řešení prostřednictvím :


příspěvku na dietu z veřejného zdravotního pojištění, nebo



ze sytému dávek pro osoby se zdravotním postižením.

2
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1
tel./fax: +420 224 972 575, e-mail: propacienty@mzcr.cz, www.mzcr.cz

A dále systémové řešení situace dětí předškolního a mladšího školního věku,
kterým nezajišťuje škola a školské zařízení bezlepkovou stravu, což vede
k částečné ztrátě výdělku osoby, která o takové dítě pečuje. Skupina si klade za cíl
vyvolat diskusi o tomo probému, kdy možným řešením může být:


přiznání příspěvku na péči



jiná zákonná úprava týkající se stravování ve školách a školských
zařízeních

Tento bod bude diskutován a prosazován ve spolupráci se skupinou pro zdravotně
sociální pomezí

5. Osvěta veřejnosti


pomoc pacientům prostřednictvím pacientských organizací,



edukace, poradenství,



financování a jiná pomoc pacientským organizacím
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