
Zasedání přípravného výboru Technologické sekce ČDS  

dne 6.6.2017 v hotelu Stará zbrojnice, Praha 

Přítomni bez titulů:  Brož J, Kožnarová R, Pelikánová T, Prázný M, Rušavý Z, Šoupal J,  Šumník Z 

Omluveni: Kvapil M, Štechová K 

Program: 

1. Současným cílem je informovat členy ČSD o založení sekce, o plánu práce sekce a o plánovaných 
volbách do výboru sekce. Prof. Rušavý připraví informace na stránky ČDS do aktualit informaci jak 
vstupovat do sekcí. Pokud je zájemce již členem ČDS, do přihlášky zaškrtne jednu nebo více sekcí, 
kde si přeje pracovat a odešle sekretářce ČDS p. Šárce Jelínkové – diabetologie@email.cz. Po 
podpisu předsedkyně (prof. Pelikánové) bude zájemce informován emailem, že je členem příslušné 
sekce. Prof. Rušavý zajistí, že tato informace + přihláška bude rozeslána emailem všem členům ČDS 
společně se seznamem všech sekcí ČDS. 

2. Zápisy z jednání přípravného výboru budou po schválení členy výboru do týdne publikovány 
elektronicky na stránkách www.diab.cz pod technologickou sekcí. 

3. V nejbližší době bude připraven systém Certifikovaných kurzů ČDS s cílem zlepšení a standardizace 
edukace v oblasti technologií (CSII, kontinuální monitoring glykémie, kalkulace bolusů) s cílem 
maximálního využití jejich potenciálu. Kurzy budou organizovány při diabetologických centrech, 
která se technologiemi zabývají a která mají na organizaci kurzu kapacitu, ve spolupráci se 
specialisty z jiných center. Kurzy budou minimálně 8hodinové, program bude schválen výborem 
Technologické sekce a jejich garantem bude člen výboru sekce. Prakticky zaměřené kurzy budou 
určeny pro lékaře - diabetology, edukační a dietní sestry nebo ostatní zájemce o technologie – podle 
rozhodnutí koordinátora. Kurzy budou zakončeny certifikátem. Absolvování kurzu by mělo být 
podmínkou k nasmlouvání kódu 13077 i pro diabetology mimo diabetologická centra (cíl dalšího 
jednání s VZP). Osoby, které již tyto kurzy absolvovaly, dostanou certifikát zpětně. Do příštího 
zasedání budou vyrobeny certifikáty (Rušavý), které mohou být předány osobám, které již kurz 
absolvovaly.  

4. Volby do výboru technologické sekce: Volby proběhnou jednokolově, podobně jako volby do výboru 
ČDS do 1.12.2017. Předsedou volební komise bude MUDr. Tomáš Merhaut. Do výboru mohou být 
voleny i sestry a edukátorky. Výbor bude mít 13 členů a ve výboru bude minimálně jedna sestra nebo 
edukátorka a minimálně 2 pediatři. 

5. Příští zasedání přípravného výboru Technologické sekce bude na sjezdu Technologie v diabetologii 
v Plzni dne 5.10.17 večer po ukončení programu. 

Zapsal: prof. Zdeněk Rušavý 11.6.2017

http://www.diab.cz

