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Informace o pilotním projektu  

Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 
1. nebo 2. typu 

Vážená paní, vážený pane,  

nabízíme Vám účast v pilotním projektu Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního 
edému. Pilotní projekt provádíme proto, abychom zvýšili záchyt změn na oční sítnici v časných 
stádiích. Zachytit změny na sítnici co nejdříve má zásadní význam pro oddálení rozvoje poruch 
vidění a lze minimalizovat riziko oslepnutí.  

Zkušenosti s vyšetřováním přímo u Vašeho lékaře, kterého pro diabetes navštěvujete, nám 
pomohou zjistit, zdali tento systém rozšířit v celé ČR.  Rádi bychom Vás informovali o průběhu 
tohoto projektu a vysvětlili Vám jeho význam. Přečtěte si prosím pozorně tyto informace a pak 
se rozhodněte, zdali se projektu zúčastníte. 

1. Proč je časný záchyt diabetické retinopatie důležitý? 

Odhalení změn na sítnici včas umožní nastavit léčbu Vašemu lékaři v léčebně ovlivnitelném 
stádiu, oddálit rozvoj poruch vidění, než se stačí projevit a způsobit nevratné škody na Vašem 
zdraví. 

2. Jak se dají změny na oční sítnici odhalit? 

Běžné je, že změny na sítnici zachytí oční lékař během vyšetření očního pozadí na štěrbinové 
lampě. Mnoho pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu však očního lékaře z různých důvodů (např. 
dostupnost oční ordinace, dlouhé čekací doby) pravidelně nenavštěvuje a změny na sítnici 
zůstávají neodhaleny a mohou nekontrolovaně pokračovat. Náš projekt nabízí možnost 
vyšetření oční sítnice pomocí sítnicové kamery přímo v ordinaci lékaře, ke kterému docházíte 
na pravidelné kontroly kvůli diabetu (diabetolog, internista, praktický lékař). Tento typ vyšetření 
se osvědčil v mnoha evropských zemích. 

3. Jak vyšetření sítnicovou kamerou probíhá? 

Vyšetření je pro pacienta pohodlné, zcela bezbolestné, probíhá bez rozkapání očí, pacient 
nepotřebuje doprovod, není omezen v řízení motorových vozidel. Sestra usadí pacienta na 
židli před přístroj a bez kontaktu s okem pořídí snímek sítnice. 

4. Kdo vyhodnotí snímek sítnice? 

Snímek pořízený sítnicovou kamerou v ordinaci Vašeho lékaře bude odeslán na čtecí centrum, 
kde bude vyhodnocen odborníkem oftalmologem, který o výsledku informuje Vašeho lékaře, 
který následně informuje Vás.  

5. Nahrazuje vyšetření sítnicovou kamerou vyšetření očním lékařem? 

Tento pilotní projekt je zaměřen na pacienty, kteří nebyli vyšetřeni očním lékařem více než  
14 měsíců. Vyšetření sítnicovou kamerou nenahrazuje plnohodnotné vyšetření očním 
lékařem, má pouze za cíl zachytit změny na sítnici způsobené diabetem a jeho nedostatečnou 
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kontrolou. Při záchytu změn na sítnici Vám bude doporučeno podrobné vyšetření u očního 
lékaře. 

6. Lze vyšetření sítnicovou kamerou odmítnout? 

Ano, lze. Toto vyšetření a Vaše účast na pilotním projektu je zcela dobrovolná. Pokud však 
nechodíte na pravidelné kontroly k očnímu lékaři, je velká škoda nabízené vyšetření nevyužít. 

7. Co se stane s výsledkem vyšetření očního pozadí? 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s lékařem, ke kterému 
docházíte na pravidelné kontroly kvůli diabetu a který provede výše uvedená vyšetření, projekt 
vyhodnotí a zjistí, zda je přínosný pro pacienty s diabetologickým onemocněním. K tomu bude 
potřebovat Vaše osobní údaje. Tyto údaje budou sloužit k jednorázovému zpracování  
v Národním zdravotnickém informačním systému a bude s nimi nakládáno plně v souladu  
s nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé pod 
označením GDPR. Všechny osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány 
povinnou mlčenlivostí. Zveřejnění výsledků projektu bude provedeno souhrnně, tedy bez 
jakýchkoli individuálních údajů zapojených osob. 

8. Všeobecné informace 

Poskytnutí Informovaného souhlasu s účastí v projektu je zcela dobrovolné. Souhlasem se 
nevzdáváte žádného ze svých zákonných práv. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním 
dopisu ÚZIS ČR nebo Vašemu lékaři, který provedl vyšetření v rámci tohoto projektu nebo  
e-mailem na adresu uzis@uzis.cz. Souhlas s vyšetřením pro Vás neznamená žádné náklady. 
Za účast v tomto pilotním projektu Vám nebude vyplacena žádná odměna. Pokud byste měl/a 
jakékoliv další otázky, obraťte se prosím na lékaře zodpovědného za projekt.  
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Informovaný souhlas s účastí v pilotním projektu  

 

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)……………………………………………………………….. 

Datum narození ………………………………………………………………………......................... 

Adresa trvalého bydliště ……………….……………………………………………………………... 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí v projektu Časného záchytu diabetické retinopatie  
a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu. 

 

MUDr.……………………………………………………………………………………………………. 

mne podrobně a srozumitelně informoval/a o podstatě, smyslu a rozsahu projektu. Přečetl/a 
jsem si výše uvedené informace a rozumím jim.  Měl/a jsem možnost zeptat se na vše, co 
pokládám za podstatné. Své svolení dávám dobrovolně. 

 

 

 

Datum………………………………………………Podpis…………………………………………… 

 

 

 

Jméno lékaře, který účast v projektu vysvětloval (otisk jmenovky nebo razítka):  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum ……………………………………………Podpis…………………………………………… 

 

  


