
Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP 
konané dne 12.04.2019 u příležitosti 55. Diabetologických dnů v Luhačovicích. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Účast členů ČDS: optická většina členů ČDS, přítomných na kongresu v Luhačovicích 
Přítomni členové výboru ČDS:  prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, prof. 
MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš Merhaut, 
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.,  prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., doc. MUDr. Martin 
Prázný, CSc., Ph.D.,   MUDr. Eva Račická, prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., MUDr. 
Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.,   prof. MUDr. 
Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Členskou plenární schůzi zahájil a řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda  
výboru ČDS, který přivítal všechny zúčastněné. Jednání bylo zahájeno dne 12.04.2019  
v 09,45 hod  a  ukončeno ve 10,45 hod. Jednání probíhalo podle   programu:   

1. Zahájení.                                                                             prof. Škrha 
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu.    prof. Škrha 
3. Zpráva o činnosti výboru ČDS za  2018-2019. Ceny ČDS.        prof. Škrha  
4. Informace z Akreditační komise a vzdělávání.                          prof. Pelikánová 
5. Zpráva o činnosti Sekce diabetes a těhotenství.          MUDr. Krejčí 
6. Zpráva o činnosti Psychologické sekce.           doc. Lacigová 
7. Zpráva o činnosti Podiatrické sekce.                       MUDr. Bém 
8. Zpráva o činnosti Sekce pro dětský diabetes.          prof.  Šumník 
9. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro edukaci.                    prof.  Jirkovská 
10. Zpráva o činnosti Technologické sekce.          doc.  Prázný 
11. Zpráva o činnosti Sekce sester.                       Nt. Hanza Dis  
12. Zpráva o hospodaření.             MUDr. Hradec  

   13. Příspěvky ve prospěch ČDS.                                                      MUDr. Merhaut 
   14. Zpráva revizní komise.                        MUDr. Merhaut. 
   15. Zpráva o činnosti a aktivitách OSAD.            MUDr. Szabó.   
   16. Různé. Termíny dalších kongresů.                                             prof. Škrha 
   17. Návrh a schválení usnesení.                       MUDr. Merhaut 
   18. Ukončení.                                                                                      prof. Škrha 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ad 1. Zahájení.                                                                       prof. Škrha 
Prof. Škrha přivítal všechny zúčastněné členy.   
  
Ad 2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu.    prof. Škrha  
Byla navržena a posléze jednohlasně zvolena Mandátová a Návrhová komise. 
Mandátová komise složení: předseda Hradec, členové Havelková, Škrabalová.  
Návrhová komise složení: předseda Merhaut, členové  Adamíková, Piťhová. 
Navrhovaný program plenární schůze byl schválen hlasováním - nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování.  
 
Ad 3. Zpráva o činnosti výboru ČDS za období 2018-2019.          prof. Škrha  
Proběhlo 5 zasedání výboru ČDS a dále probíhala permanentní jednání mezi zasedáními, 
celkem 6 sekcí+2 pracovní skupiny 
1. Léčebně-preventivní činnost 
-výkony (problémy s nasmlouváním a s úhradou) 
-nový výkon: Týmová skupinová strukturovaná edukace (13053) 
-nově navržený: Vyšetření kardiovaskulární autonomní neuropatie 
2. Rozhodnutí MZ ČR o posílení úlohy primární péče v systému zdravotnictví ČR. Probíhala 
jednání se společnostmi praktických lékařů o tom, jak má spolupráce vypadat. V péči PL 
zůstanou především nově diagnostikovaní pacienti s diabetem dle doporučených postupů.  
3. Jednání se zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPMV a Svazem zdravotních pojišťoven ČR) a 
to také o proplácení nasmlouvaných kódů.  



4. Jednání se Statním ústavem pro kontrolu léčiv (Stanoviska ČDS k preskripci, k indikačním 
kriteriím, vyjádření k Hodnotícím zprávám aj.) 
5. Připomínky k návrhům zákonů a vyhlášek (kategorizaci zdravotních prostředků-
zák.48/1997 Sb.) 
6. Národní diabetologický informační systém (NDIS) 
7. Doporučené postupy (celkem 17). Nově doporučený postup pro technologie. 
8. Podpora výjezdů lékařů na kongresy  ČDS s aktivní účastí (přes 500 tis. K4), grant Lilly 
(pro EASD, Berlín 2018: 13 lékařů), pro EASD Barcelona  2019  10-15  lékařů. 
9.  Podpora projektů (Čenda, inzulinové pumpy) 
10. Vědecko-výzkumná činnost-ceny společnosti 
11. Hospodaření společnosti se dostalo do pozitivních čísel 
12. Postgraduální vzdělávání. 
 
Ad.4. Informace z akreditační komise MZ, vzdělávání.                       prof. Pelikánová 
Ve Věstníku MZ před 3 týdny vyšla vyhláška o vzdělávání v oboru diabetologie a 
endokrinologie. Během května zřejmě bude zasedat akreditační komise pro akreditace 
pracovišť.  
 
 Ad 5. Zpráva o činnosti Sekce diabetes a těhotenství          MUDr.Krejčí  
Podařilo se připravit a publikovat Doporučené postupy screeningu, gynekologické, 
perinatologické, diabetologické a neonatologické péče o gestační diabetes mellitus.. Byl 
uspořádán workshop o komplexním přístupu k ženě s těhotenskou cukrovkou a vydány 
edukační materiály Průvodce nastávající maminky s těhotenskou cukrovkou. 
 
Ad 6. Zpráva o činnosti Psychologické sekce.          doc. Lacigová 
Zpráva z XII. ročníku Mezioborového setkání diabetologických týmů s psychology a 
psychiatry. Setkání  v hotelu Belvedere, Praha 7, ve dnech 8.-9.3. 2019. Účast přes stovku  
posluchačů potvrdila dobře zvolené téma. Letos snaha najít řešení pro nemocné, kteří splňují 
kritéria „nepřijetí nemoci“, „diabetického distres syndromu“ a „deprese“. Tyto kategorie se 
mohou překrývat, ovlivňovat se, mohou v sebe přecházet, ale také se vyskytovat zcela 
izolovaně. Je zásadní přítomnost mezi diabetiky četná (20-30%) a může stát za trvalou 
dekompenzací diabetu. Na nepřijetí nemoci i na přítomnost deprese existuje řada 
psychologických dotazníků, které nám, somatikům mohou pomoci před odesláním 
nemocného k dalším specialistům (např.: www.depresedohloubky.cz; the Acceptance and 
Action Diabetes Questionnaire).  
Pro určení přítomnosti i míry distres syndromu máme nyní jedinečnou možnost použít český 
validizovaný dotazník, který pro potřeby diabetologů upravil Mgr. Karel D. Riegel. Bylo by 
přínosné, kdyby i Česká republika měla konečně svá vlastní data. Obracím se proto na 
všechny příznivce Psychologické sekce a vůbec na všechny členy České diabetologické 
společnosti, aby on-linový dotazník rozšířili mezi svými pacienty. Každý nemocný může 
vyplnit dotazník, v klidu, doma. Vyplnění zabere cca 60 minut. Dotazník je anonymní, ale 
každý nemocný, který bude mít zájem o výsledky, může na konci uvést svou mailovou 
adresu. Dotazníky rozešle autor (kareldobroslav.riegel@vfn.cz).  Jednoduchým skórováním 
můžete poznat, v které ze 4 sledovaných oblasti má nemocný největší problém (1. emoční 
zátěž, 2. lékař, 3. režim, 4. interpersonální zátěž).  
PhDr. T. Hrachovinová nám ve svém workshopu ukázala, jak můžeme snížit distres 
nemocných. Sami víme, jak je těžké odeslat nemocného do ambulance psychiatra nebo 
psychologa. Workshop vedl Mgr. Pavel Brenkus.   Racková a Komorousová prezentovaly již 
diagnózu deprese. Paní doktorka Komorousová nás provedla nástrahami léčby antidepresiv. 
Řadu z nich můžeme podávat sami. Ale nesmíme zapomínat na interakce a jejich vedlejší 
účinky.  Kazuistiky z plzeňského DC vybrali Čechurová i Kašpárek.  
 
Ad 7. Zpráva o činnosti Podiatrické sekce.                     MUDr. Bém 
Byl proveden vnitřní audit práce podiatrických ambulancí (17 ambulancí-6 měsíců): 51 % 
zhojených pacientů, 39% nezhojených, 15% recidiv a nových ulcerací. Dále vnější audit: 

http://www.depresedohloubky.cz/
mailto:kareldobroslav.riegel@vfn.cz


pracuje 32 ambulancí, došlo k mírnému poklesu ordinačních hodin. Připravuje se založení 
pracovní skupiny pro diabetickou nohu: zástupci podiatrické sekce ČDS, chirurgické 
společnosti, České společnosti pro léčbu ran, podiatrické společnosti, proteticko-ortopedické 
společnosti. Plán činnosti: revize standardů, kritérií podiatrických ambulancí, výkonů, 
nastavení vzdělávání, disease management program pro diabetickou nohu, úhrady péče. 
Mezi nové výkony patří ošetření diabetické ulcerace nohy sestrou, připravované výkony: 
vstupní vyšetření pacienta s diabetickou nohou, edukace pacienta v podiatrické ambulanci. 
Vzdělávání probíhá přes odborné stáže přes IPVZ, certifikovaný kurz pro všeobecné sestry 
v podiatrii, dále Kurz pro pedikéry “Preventivní péče o nohy diabetiků“ - implementace 
mezinárodního doporučení The Point (D-foot+FP-IFP). Podiatrická sekce připravuje Listy 
POSEL,  zasílané e-mailem jako informační bulletin. Pravidelný workshop Podiatrické sekce 
se bude konat 28.11.2019, zveme k aktivní účasti. 
  
Ad 8. Zpráva o činnosti Sekce pro dětský diabetes.         prof. Šumník 
Tradičně se konal kongres Dětské diabetologie 22.-23.3.2019 v Praze. Byla provedena 
kompletní rekonstrukce webových stránek www.detskydiabetes včetně aktualizace dat do 
výpočtů, nově je rozložení kategorií kompenzace, edukační videa, je i seznam 
diabetologických pracovišť. Registr ČENDA je v seznamu registrů v zahraničí, kde máme ve 
srovnání s ostatními zeměmi dobré výsledky, např. ve výskytu ketoacidos. Pro další rok 
plánujeme jednání o systému center vysoce specializované zdravotní péče o dětský 
diabetes, zlepšení podmínek dětí ve školkách a školách-vytvoření mezirezortní pracovní 
skupiny. Další kongres dětské diabetologie bude 20.-21.3.2020. 
  
Ad 9. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro edukaci.                   prof.  Jirkovská 
V loňském roce proběhl další ročník projektu Skupinové edukace. Opět se podařilo 
signifikantně zlepšit metabolické parametry diabetiků 2. typu. Byl zahájen nový ročník 
projektu skupinová edukace 2019 a to pro diabetiky 2. typu převážně doporučených 
z ambulancí praktických lékařů. Do nového ročníku již se přihlásilo 13 pracovišť, další, které 
měly zájem, z důvodu finančních prostředků nešlo přijmout. Podařilo se od ledna letošního 
roku schválit nový kód Týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků 13053 pro 
skupinu maximálně 6 osob á 180 minut, čas výkonu 30 min, body na 1 pacienta 354. 
Nositelé lékař, sestra S3 nebo nutriční terapeut. Kromě nového projektu se pokračuje 
v kurzech certifikovaných MZ ČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků, dostupné 
informace na www.diab.cz. Trvá podpora spolupráce diabetologických sester a nutričních 
terapeutů pro dietní edukaci diabetiků, v přípravě je dotazníková akce se zaměřením na 
dietní zvyklosti diabetiků. Pracovní skupina organizuje workshopy se zaměřením na 
skupinovou edukaci, první proběhl 29.3.2019 a další bude 6.12.2019. Dále podporujeme 
také edukační pracoviště pro diabetiky. 
 
Ad 10. Zpráva o činnosti Technologické sekce.          doc. Prázný 
Technologická sekce se velkou měrou podílela na jednání o úhradách zdravotnických 
prostředků, které bude definitivně platit od prosince 2019. Nyní dochází každý měsíc ke 
změnám metodik ZP, jako například snížení úhrady počtu testačních proužků u pacientů na 
FMG ze strany oborových pojišťoven. Technologická sekce dále připravila nový doporučený 
postup pro použití technologií, který je před definitivním schválením.  
  
Ad 11. Zpráva o činnosti Sekce sester.                     nutriční terapeut Marek Hanza, DiS. 
Sekce sester organizuje pracovní setkání sester v rámci Diabetologických dnů. Pokračuje 
spolupráce s pracovní skupinou pro edukaci na projektu Skupinové edukace. Dále se 
realizoval projekt sekce Zlepšení nutriční péče o diabetiky v ČR. Cílem projektu bylo vytvořit 
edukační materiály pro pacienty s DM2, metodiku edukace základů diabetické diety pro 
sestry. Dále cílem bylo i vzdělávat diabetologické a primární sestry a také zveřejnit síť 
nutričních terapeutů, kteří mají podmínky a kompetence spolupracovat s ambulancemi. Byly 
připraveny podrobné edukační materiály.  
                       

http://www.detskydiabetes/
http://www.diab.cz/


Ad 12. Zpráva o hospodaření.                MUDr. Hradec  
Pokladník ČDS ČLS JEP přednesl zprávu o hospodaření. Celková bilance za rok 2017 je 
negativní, s deficitem -501 893,75 Kč. V roce 2017 konečná bilance: příjmy 2 174 617,43 Kč, 
výdaje: 2 233 401,18 Kč, bilance za rok 2017 -58 763,75 Kč, na účtě k 31.12.2017: 21 787 
222,12 Kč. Bilance za rok 2018: příjmy 2 701 493,89 Kč, výdaje 2 364 752,78 Kč, bilance za 
rok 2018: 336 741,11 Kč, na účtě k 31.12.2018: 21 694 848,69 Kč. Porovnání roku 2017 a 
2018: celkem výdaje za rok 2018 byly větší než v roce 2017 o 131 351,60 Kč, příjmy za rok 
2017 byly větší o 526 876,45 Kč. Výdaje v roce 2017: cestovné zahraniční 505 289,00 Kč, 
edukace kurzy-dotace: 400 000,00 Kč, mzdy 1 111 442,64 Kč, ceny 108 000,00 Kč. Příjmy 
2018: příjem z akce (Luhačovice) 2 701 493,89 Kč, členské příspěvky 115 737,00 Kč, úroky 
404,04 Kč. Dotace od firmy Eli Lilly: 350 000,00 Kč, použito na podporu cest na EASD, 
vráceno 36 175,00 Kč, ne všechny dotace byly vyčerpány. Výhledy na rok 2019: společnost 
omezila výdaje, zrušeno předplatné časopisu Vnitřní lékařství, zrušena spolupráce s právní 
firmou. Pokračuje podpora cest mladých diabetologů s aktivní účastí na zahraniční kongresy, 
podpora edukace, podpora databáze Čenda, podpora Sekce sester, podpora dalších aktivit 
(částky do 50 000,-Kč).  
 
Ad 13. Členské příspěvky ve prospěch ČDS OS.                      MUDr. Merhaut 
Projednán návrh na změnu výše příspěvků ČDS. Navrhuje výbor ČDS a potvrzuje Plenární   
schůze   ČDS, podle Stanov,§  7, odst.4, písm. g), písm. j): rozhodovat o výši dalšího 
členského příspěvku  organizační složky a toto rozhodnutí předkládat k potvrzení nejbližšímu 
shromáždění členů,  a rozhodovat o prominutí povinnosti hradit členský příspěvek 
organizační složky. Návrh: Členský příspěvek na rok 2020: lékaři věku 30-65 let: 500,- Kč.  
Lékaři do 30 let věku a nad 65 let věku, členové s Mgr. a Bc. vzděláním, zdravotní sestry, 
ostatní členové:  250,- Kč. Výše členského příspěvku je stanovena na kalendářní rok.  
Příspěvky lze prominout, nikoliv snížit.  Plenární schůze schválila výši členských příspěvků 
jednohlasně.  
 
Ad 14.  Zpráva revizní komise.                        MUDr.  Merhaut 
Podle Stanov, § 8, odst. 3, písm b), předkládá RK ČDS tuto revizní zprávu. Stanovy, § 8, 
odst. 2:  Revizní komise pracovala ve složení předseda Merhaut, členky Zemanová, 
Vyoralová. Komise se účastnila všech zasedání a  práce výboru. Podle Stanov,  § 8, odst. 3, 
písm. a) Revizní komise projednala zprávu o hospodaření, neshledala závady a zprávu 
schválila, doporučila maximální snahu udržet  vyrovnaný  rozpočet do příštích let. Revizní 
komise nebyla v předchozím období vyzvána k řešení žádného problému ani žádný problém 
nezaznamenala, výbor ČDS jednal v uplynulém období v souladu se stanovami. RK 
konstatuje, že agenda je vedena přehledně, průkazně. 
 
Ad 15. Zpráva o činnosti a aktivitách OSAD.    MUDr. Szabó  
Při výboru byla založena Pracovní skupina ambulantní diabetologie. Podílí se na obtížných a 
velmi zdlouhavých jednáních především o proplácení nasmlouvaných výkonů. Je velká 
snaha o dosažení pozitivních výsledků. 
  
Ad 16. Různé.   Termíny dalších kongresů: 
56. Luhačovické dny : 01.-04. 04. 2020,  
57. Luhačovické dny : 14.-17. 04. 2021, 
58. Luhačovické dny : 27.-30. 04. 2022, 
59. Luhačovické dny : 26.-29. 04. 2023.  
 
Ad 17. Návrh a schválení Usnesení:     MUDr. Merhaut 
1) Dne 12.04.2019 proběhla plenární schůze ČDS ČLS JEP za účasti výboru a členů ČDS.  
2) Byl schválen program plenární schůze, návrhová a mandátová komise. 
3) Byly projednány všechny body dle schváleného programu.  
4)Byly schváleny: zpráva o činnosti výboru ČDS, zpráva revizní komise, zpráva o 
hospodaření  za rok 2017 a 2018, členské příspěvky ve prospěch ČDS na rok 2020.  



5) Plénum vyslechlo a vzalo na vědomí další zprávy a informace, přednesené dle programu. 
Členové Plenární schůze ČDS ČLS JEP usnesení přijali a schválili, nikdo nebyl proti. 
 
Ad 18. Ukončení. 
Členskou schůzi uzavřel předseda výboru ČDS ČLS JEP prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 
MBA. Poděkoval auditoriu za práci ve prospěch diabetologie a popřál všem zúčastněným 
hodně úspěchů do dalšího období. 

 
V Luhačovicích, dne  12.04.2019 
Zapsali: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D. 

  MUDr. Tomáš Merhaut 
Za správnost: MUDr. Merhaut, předseda  návrhové komise. 
 
                      Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, 

Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s. 
Rozdělovník: 
Výbor ČDS 
Web Dia,archiv dia   
Předsednictvo ČLS JEP 


