Zápis 2. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 22 05 2018 od 10,00 hodin, Praha 1.
(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, MUDr. Jiří Hradec, Prof. MUDr.
Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D, Prof.
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D, MUDr. Eva Račická,
MUDr. Marcela Szabo, Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, MUDr. Jan Šoupal, PhD, MUDr.
Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., Doc.
MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, předseda.
Jednání bylo zahájeno dne 22 05 2018 v 10,00 a ukončeno ve 14,00.
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
Škrha
2. Projednávání schůzí. Body pevné, ad hoc, per rollam.
Škrha/Merhaut
3. Legislativa.
Merhaut
4. Vzdělávání a zprávy z Akreditační komise MZ ČR.
Pelikánová/Škrha
5. Ustavení Pracovní skupiny ambulantní diabetologie.
Szabo/Merhaut
6. Kongres 54 Luhačovice 2018. Vyhodnocení.
Škrha
7. Doporučené postupy, rozpracované.
Škrha
8. Reorganizace členů ČDS. Stanovy a předpisy ČDS.
Merhaut/Prázný
9. MUC. Beata Barátová, ČDS podpora EASD Berlín 2018.
Škrha
10. Blok ČLS, ČLK, OSAD, DAČR, IDF.
Škrha/Merhaut/Szabo/ Kvapil/Prázný
11. Blok pokladníka: stav financí, rozpočet 2018.
Hradec
12. Blok sekcí a pracovních skupin.
a) Technologie.
Prázný, Šoupal
b) Podiatrie.
Bém
c) Edukace.
Jirkovská
d) Ambulantní diabetologové.
Szabo
e) Psychologie.
Lacigová
f ) Těhotenství a DM.
Krejčí/Čechurová
g) Dětský diabetes.
Šumník
13. Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.
a) Návrh TS ČDS na novelu Zák. 48/1997Sb., příl. 3C (PZT). Prázný
b) SUKL Gliptiny.
Račická
c) Vyúčtování roku 2017 se ZP.
Merhaut
d) E recept základní a rozšířený.
Merhaut
14. Další a různé.
a) Kongres 56. Luhačovice 2020.
Pelikánová
b) Registry informace.
Škrha
c) Psycholog. dny, seminář typologie osobnosti, dotazník.
Lacigová
d) Časopis Česká diabetologie
Prázný
´ e) Informace o projektu Horizont.
Kvapil/RAčická
Per rollam projednané:
15. Evaluační dotazník k 54.Luhačovicím 2018.
16. GDPR a dotazník členům ČDS k odběru ČLS časopisů.
17. Výsledky vítězů posterové sekce.
18. Neobsazeno.
19. Noví členové ČDS ČLS JEP a sekcí, nová podiatrická a edukační pracoviště.
20. Další zasedání výboru ČDS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.

Ref. Škrha .

Vysloven souhlas se zápisem č.1 ze zasedání výboru ČDS v 04 / 2018 a konstatováno, že
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Předseda představil paní Danielu Daskalov, která
bude vykonávat funkci asistentky výboru po Šárce Jelínkové. Výměna v září.
Usn. č. 2018 / 061: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.
Ad 2. Projednávání schůze, body pevné, ad hoc, per rollam.
Ref. Merhaut/Škrha
Noví členové výboru se představili svým velmi stručným CV. Konstatováno, že zůstávají
postupy, které se osvědčily. Zápisy ze schůzí Merhaut. Zůstávají body pevné, body ad hoc
a per rollam, jsou rozšířeny bloky, multi či monotématické, patřící k sobě. Uvedeno jméno
člena výboru, zodpovědného za daný úsek. Pokračuje praxe, kdy téma pevných bodů má ve
všech zápisech stejné pořadové číslo. Výhoda je i přes číslování usnesení, kdy Usnesení
bude např.Bod 10, písm e) znít č. 2018/ 010e, v dalším zápise pak Usnesení 2018/030e,
protože je 20 základních bodů na fixní téma.Snadné dohledání materiálů.
Usn. č. 2018 / 062: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 3. Novinky v legislativě.
Ref. Merhaut.
Se začátkem 8. volebního období PSP jsou zařazovány tisky nové od poř.č.1. Důležité
rozpracované materie viz příloha bod 3.
Usn. č. 2018 / 063: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 4. Specializační vzdělávání v diabetologii.
Ref. Pelikánová
Rozeslána upravená verze vzdělávacího programu ENDO/DIA, který by měl být předmětem
jednání AKMZ ČR dne 29.5. 2018. Změny jsou viditelné v revizích. Zahrnuty jsou změny
v délce praxí, tak jak je posílal prof. Čáp (jinak je pouze zkrácená verze pro internisty),
vynechán je test před atestací, změněny jsou charakteristiky otázek (zůstávají 4), do 6
měsíců je zahrnuta kardiologie a nefrologie. Kmen bez úprav, není v naší kompetenci.
Usn. č. 2018 / 064: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 5. Ustavení Pracovní skupiny ambulantní diabetologie.
Ref. Szabo/Merhaut
Tento bod pojednává o ustavení PS. Jsou vážné aktuální problémy, týká se jak privátních
ambulancí, tak ambulancí při nemocnicích. PS (pracovní skupina) nemusí mít fixně určené
členy, možno flexibilně měnit složení.
Po diskusi jmenován koordinátor Szabo, další
jmenovaní do PS jsou Hradec, Vyoralová, Račická, Merhaut, Zemanová, Kvapil, Šoupal,
Lacigová, Haluzík.
Usn. č. 2018 / 065: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 6. Kongres 54. Luhačovice 2018. Vyhodnocení.
Vyhodnocen jako zdařilý, odborný program v pořádku.
Usn. č. 2018 / 066: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ref. Škrha

Ad 7. Doporučené postupy, rozpracované.
Ref.Pelikánová/Škrha
Zůstávají Rozpracované úkoly na témata : játra,(Haluzík, Jirkovská jr, Pelikánová). Akutní
péče. perioperační, iniciace ARO odbornost, (Haluzík, Pelikánová, Škrha, Kvapil. )
Usn. č. 2018 / 067: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 8. Reorganizace členů ČDS. Stanovy a předpisy ČDS.
Ref.Merhaut/Prázný
Merhaut v předstihu rozeslal dopis Dps345. S tématem podrobně seznámil výbor Prázný.
Povinnost neodchýlit se od ústředních předpisů. Jsou tři roviny členství, první v ČLS, druhá
v ČDS. Ta třetí je členství v sekcích. Prázný zmínil dvě varianty. Vyřešili bychom ještě
problém, že všechny sekce jsou opravdovými sekcemi bez příspěvků, nyní jediná sekce
sester je jakýsi hybrid sekce, kde se příspěvky platí. Tuto anomalii, bychom odstranili. Úkol
je v gesci Prázný, Merhaut, Hradec.
Usn. č. 2018 / 068: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 9. MUC.Beata Barátová, ČDS podpora EASD Berlín 2018.

Ref. Škrha

Žádá o finanční podporu na výše uvedenou akci. Rozhodnuto dle Předpisu 2, § 7, § 9 udělit
podporu maximálně 30 000,- Kč proti prokázaným výdajům v případě aktivní účasti.
Usn. č. 2018 / 069: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 10. Blok ČLS, ČLK, OSAD, DAČR, IDF.
Ref Škrha/Merhaut/Szabo/ Kvapil/Prázný
Jedná se o blok, tématicky spojený s uvedenými institucemi. Uvádí se vždy jen jednané body,
k nimž byly dodány materiály.
10b. Nezaplacená ambulantní péče – analýza ČLK ve spolupráci s ÚZIS
Na základě usnesení XXXII. sjezdu ČLK požádal prezident ČLK zdravotní pojišťovny
s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o vyčíslení
rozdílu (v Kč) mezi ambulantními specialisty jednotlivých odborností vykázanou a
zdravotními pojišťovnami uznanou zdravotní péčí na straně jedné a výší úhrady po uplatnění
regulací a limitů plynoucích z úhradových vzorců na straně druhé, vše za posledních pět let.
Z analýzy vyplývá, že za uplynulých pět let (2012-2016) ambulantním specialistům
nezaplatily zdravotní pojišťovny zdravotní péči v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč, přičemž jen za
rok 2016 šlo o 1,4 mld. Kč. Pojišťovny nezaplatily celkem za 4,3 % poskytnuté ambulantní
péče Mezi pojišťovnami je rozdíl, přičemž nejhorší je OZP (207), která za uplynulých 5 let
nezaplatila ambulantním specialistům 8,9 % péče, přičemž v roce 2016 šlo dokonce o
10,7%. Rozdíly se dají vysledovat i mezi jednotlivými odbornostmi, když nejhůře postižení
jsou otorhinolaryngologové, pneumologové a diabetologové, kde se podíl nezaplacené péče
za posledních pět let pohybuje za všechny pojišťovny souhrnně okolo 8 %.
Usn. č. 2018 / 070b: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas s nutností problém
aktivně a prioritně řešit.

10c. dopis výboru OSAD o GDPR.
Informace pro všechny členy OSAD, je k dispozici souborné řešení GDPR pro ambulance,
jehož součástí jsou excelové tabulky, které si každý dle návodu vyplní pro svoji ambulanci.
OSAD tento program od jejího tvůrce odkoupil a pro členy OSAD je tato dokumentace
dostupná za symbolickou cenu 500,- Kč.
Kdo má o tuto službu zájem, nechť pošle 500.- na účet OSAD (uveden na www.osad.cz), do
zprávy pro příjemce uvede své jméno a GDPR. Bližší informace u MUDr. Jitky Zemanové na
e-mailu: zjitka@email.cz nebo na telefonu: 602650556. MUDr. Szabó, předsedkyně OSAD.
Usn. č. 2018 / 070c: Výbor ČDS vzal na vědomí.
10d. DAČR- tisková konference.
Diabetická asociace České republiky připravila nezávislou tiskovou konferenci k tématu
diabetické neuropatie, která proběhla 12. 4. 2018. Aktivně se účastnili prof. Kvapil, prof.
Češka, prof. Saudek, as. Piťhová. Tisková konference zviditelnila závažnou problematiku
diabetické polynueropatie, o které nemá veřejnost dostatečnou informaci. Na tiskové
konferenci byly prezentovány laické stránky www.cukrovka.cz. Tyto webové stránky
poskytují zatím nejkomplexnější a garantované informace o problematice diabetu pro laickou
veřejnost. Také byla představena nová edukační videa na téma klinického vyšetření u
pacienta s diabetickou senzitivní periferní neuropatií a kontrola správné obuvi. Obě videa,
která připravila pro DAČR as. Piťhová, existují ve dvou verzích, pro odbornou a pro laickou
veřejnost. Jsou k přehlédnutí na stránkách www.dm2t.cz, www.cukrovka.cz,
www.diabetickaasociace.cz a dalších. Ke 14. 5. bylo zaregistrováno 25 odkazů k této
problematice v médiích - televizi, webu a tiskových médiích. Předpokládáme, že
problematika diabetické neuropatie bude ještě dále zmiňována v tiskovinách s delší periodou
vydávání.

Usn. č. 2018 / 070d: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 11. Blok pokladník: stav financí, rozpočet 2018, deficit.
Pokladník označil za prioritu vyrovnaný rozpočet bez deficitu.
Usn. č. 2018 / 071: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.

Ref. Hradec

Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin.
Jedná se o blok, tématicky spojený s uvedenými institucemi. Uvádí se vždy jen jednané body,
k nimž byly dodány materiály.
12a. Technologická sekce ČDS.
Ref. Prázný
Koordinátor Prázný, zástupce Šoupal.
Usn. č. 2018 / 072a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
12b. Podiatrická sekce ČDS.
Nejednáno. Koordinátor Bém.
Usn. č. 2018 / 072b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ref. Bém

12c. Edukační skupina ČDS.
Ref. Jirkovská
PS pro edukaci připravila metodické doporučení pro spolupráci s praktickými lékaři. Jirkovská
navrhuje následující úpravy: vynechat bod, zda je spolupráce obligatorní či fakultativní
spolupráci směrovat na registrovaná edukační pracoviště pro diabetiky, jejichž počet je žádoucí
navýšit. Přítomní členové Výboru OSAD podpoří na příští poradě OSAD registraci dalších
edukačních pracovišť.
Haluzík et al.: Odeslání k edukaci co nejdříve po dg. a nejpozději do 6 měsíců. Materiál musí
obsahovat i seznam podmínek typů pacientů , kdy by měl praktický lékař rovnou pacienta odeslat
do péče a nikoliv pouze k jednorázové edukaci. Conditio sinequa non praktičtí lékaři, pečující o
diabetiky, musí povinně projít certifikovaným kurzem garantovaným ČDS. nejprve musíme mít
jasnou koncepci, poté můžeme vyjednávat nějaká společná doporučení.
Usn. č. 2018 / 072c: materiál je v režimu projednávaný, rozpracovaný, neschválený. Odkládá se
na další zasedání. Výbor ČDS ukládá dopracovat materiál a vypořádat se s připomínkami,
předložit jej na dalším zasedání. Protože výbor o přijetí materiálu Usnesením nehlasoval, má se
zato, že je rozpracovaný a neschválený. Do doby dalšího projednání a vydání Usnesení ve věci
se přerušuje jednání výboru ČDS či jím pověřených členů s praktickými lékaři . Finanční
prostředky lze čerpat v této věci jen ty, které jsou pravomocně odsouhlaseny některým
z minulých usnesení. Tomáš Merhaut.v.r.
Doplněk k 12c: Probíhá další ročník Projektu skupinová edukace se zaměřením na diabetiky
neléčené inzulinem. Jirkovská informovala Výbor ČDS o pozvání na D-Foot Implementation
Summit v Madridu 16-18. 11.2018, kterého se má na pozvání této organizace za Českou
republiku zúčastnit, s čímž Výbor ČDS vyslovil souhlas.
12d. Ambulantní diabetologové.
Ref. Szabo
Projednány regulace lékové a objemové u ZPMV a VZP. Zaslán dopis řediteli ZPMV
ohledně regulací za léky.
Usn. č. 2018 / 072d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas .
Lacigová

12e. Psychologie.
Nejednáno. Určen koordinátor Lacigová.
Usn. č. 2018 / 072e: Výbor ČDS vyslovil souhlas .

Ref.

12f. Těhotenství a DM.
Nejednáno. Ustavena koordinátorka Krejčí.
Usn. č. 2018 / 072f: Výbor ČDS vyslovil souhlas .

Ref. Krejčí/Čechurová

12g. Dětský diabetes.
Nejednáno. Ustaven koordinátor Šumník.
Usn. č. 2018 / 072g: Výbor ČDS vyslovil souhlas .

Ref. Šumník

Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.
Jedná se o blok, tématicky spojený s uvedenými institucemi. Uvádí se vždy jen jednané body,
k nimž byly dodány materiály.
13a. Návrh TS ČDS na novelu Zák. 48/1997Sb., příl. 3C (PZT). Ref. Prázný
Viz legislativa,bod 3.

Koordinátoři VZP/SZP Szabo, Šoupal, Koordinátoři SZV Šoupal, Szabo. Koordinátoři MZ
Škrha Prá, HoZ Prázný, zástupce Kvapil
Usn. č. 2018 / 073a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13b.SUKL gliptiny.
Ref. Račická
Navrhla obnovit jednání se SÚKL a zástupci pojišťoven, které by vedlo ke snížení hodnoty
HbAlc v indikačních omezeních pro léčbu inkretiny, potažmo i dalšími antidiabetiky včetně
inzulínů. Důvodem pro úpravu pro léčbu inkretiny jsou změny ve stanovených cenách nyní
pro skupinu gliptinů, ve které se dále vzhledem k očekávanému příchodu generik bude
vs. ještě cena snižovat. Současná kritéria indikačních omezení pro nová antidiabetika
jsou nadále v rozporu s odborným doporučením ČDS a limitují možnosti bezpečné a
účinné léčby diabetu. bylo odsouhlaseno vyvolat tato jednání, dr Račická připraví podklady
pro toto jednání.

Usn. č. 2018 / 073b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13c. Vyúčtování roku 2017 se ZP.
Ref. Szabo/Merhaut
Společný dopis ČDS-OSAD řediteli ZPMV k regulacím plošným. Další problém objemové
regulace VZP. Nedali na vědomí, dopisem ani datovou schránkou, strhávají i kody které
nerozporují, do HGB počítají i jiné než předmětné období( rok 2017) nezákonné.
Usn. č. 2018 / 073c: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 13d. E recept základní a rozšířený.
Ref. Merhaut
Velký pozor na dodržování pravidla, je-li lék se zvýšenou úhradou či P-ome, musí být
použita rozšířená forma o diagnózu, vážící se k léku. Bude pojišťovnami kontrolováno.
Usn. č. 2018 / 073d: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 14. Další.
14a. Kongres 56. Luhačovice 2020.
56 LUH 01- 04.04.2020, 55.LUH 10-13. 04.2019
Usn č. 2018 / 074a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ref. Pelikánová .

14b. Registry informace.
Ref. Škrha
Zmíněny registry Čenda, insulinové pumpy, těhotenství. Rušavý příště podá zprávu ve vztahu
ke GDPR.
Usn č. 2018 / 074b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 14c. Psycholog. dny, seminář typologie osobnosti, dotazník.
Ref. Lacigová
Dr. Norbert Riethof, Director,( je Čech ) ze společnosti Coaching Systems, Badeniho 3,
160 00 Praha 6 Právě tato společnost pro nás v tomto roce připravila velmi úspěšný 11.
ročních „Pycho-dnů“, věnovaný osobnostní typologii. V rámci svých aktivit se nyní věnují
syndromu vyhoření. Ten byl hlavním tématem již našich 8. „Psycho-dnů“ (2015). Nyní jde o
to , že by společnosti Coaching Systems měla zájem jednoduchým dotazníkem otestovat
naše členy ČDS, i sestry.
Usn č. 2018 / 074b: Nejednáno pro nepřítomnost ref. Lacigové, odloženo na příští jednání.
Ad 14d. Časopis Česká diabetologie.
Ref. Prázný
Časopis Česká diabetologie není oficiálním časopisem ČDS. Po diskusi rozhodnuto posílit
DMEV s cílem, aby byl oficiálním časopisem ČDS, publikují se zde standardy a abstrakta.
Usn č. 2018 / 074d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 14e. Informace o projektu Horizont.
Ref.Kvapil/Račická
Projekt Horizont iniciovala Diabetická asociace ČR ve spolupráci s OSDA. RBPZP nabízí
specialistům, kteří se účastní v tomto projektu navýšení plateb až o 6 % za výkony proti
nulové variantě "úhradové vyhlášky" v případě, že jejich ambulance splní základní kritéria
kvality. Platby prvním ambulancím již byly zrealizovány. Je přislíbena další spolupráce, což
bude potvrzeno na jednání prof. Kvapila s vedením RZPZP.

Usn č. 2018 / 074e: Výbor ČDS vzal na vědomí.
-------------------------------------------Per rollam projednané.
Ad 15.Evaluační dotazník k 54.Luhačovicím 2018.
Šumník navrhl tento dotazník, který per rollam odsouhlasilo
provede Šumník.
Usn. č. 2018 / 015: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

13 členů výboru. Realizaci

Ad 16. GDPR a dotazník členům ČDS k odběru ČLS časopisů.
V souladu s novou legislativou GDPR výbor ČDS doporučuje postup vyplněním dotazníku
pokud chce člen daný časopis odebírat. Například vhodné pro DMEV,VnL. Souhlas
vyslovilo 13 členů výboru, zajistí Jelínková.
Usn. č. 2018 / 076: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 17. Výsledky vítězů posterové sekce.
Dne 28.4.2018 v Luhačovicích byly vyhlášeny výsledky vítězů posterové sekce. jména
autorů, číslo posteru, název posteru a jakou částkou budou oceněni. V Luhačovicích byly
autorům předány diplomy, finanční částka jim bude vyplacena po schválení na zasedání
výboru ČDS dne 22.5.2018.
1.místo: 7.000,-Kč Supresibilita C-peptidu jako vhodného markeru validity inzulinového
clampu M. Štěpán, E. Krauzová, J. Gojda /Praha/
2.místo: 5.000,-Kč
Endokrinní funkce střeva jako mediátor metabolického efektu
metforminu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu a chronickým srdečním selháním
E. Stoláriková, Kopecký jr., J. Veleba, K. Velebová, L. Bělinová, H. Malínská, O.
Kuda, V. Melenovský, J. Kopecký sr., T. Pelikánová.
3.místo: 3.000,-Kč Plasmatické hladiny aminokyselin ve třetím trimestru gravidity jsou
zvýšené u žen s GDM P. Dadajová, A. Pleskačová, J. Smutná, M. Skrutková Langmajerová,
V. Bartáková, K. Chalásová, K. Wágnerová, V. Ťápalová, J. Bělobrádková, K. Kaňková
3. místo : 3.000,-Kč Kvalita života a vnímání sebe sama u dětí s nadváhou a obezitou
Hrachovinová, K. Antelmanová, O. Fišer /Praha/
Usn. č. 2018 / 077: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18. Neobsazeno.
Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS
Usn. č. 2018 / 079a: Výbor ČDS schválil aktualizaci dat již člena ČDS ČLS JEP MUDr.
Michaela Kudláčkové, Praha 4
b) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.(5005)
Usn. č. 2018 / 079b: Výbor ČDS odložil projednání přihlášek uvedených nelékařů.
Jiné žádosti nedošly, body nejednány.
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (.5006)
Usn. č. 2018 / 079c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008)
Usn. č. 2018 / 079d: Výbor ČDS schválil za řádné členy Technologické sekce ČDS:
e)Nebyly projednány Nové podiatrické ambulance.
Usn. č. 2018 / 079e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance:
f )NeByla projednána nová edukační pracoviště.
Usn. č. 2018 / 079f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie ( DD) ČDS.(5007)
Usn. č. 2018 / 079g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS.(5004)

Usn. č. 2018 / 079h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS.(5001)
Usn. č. 2018 / 079i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce :
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usn. č. 2018 / 80:
Další zasedání výboru ČDS dne 18 09 2018 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS dne 04 12 2018 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.
--------------------------------------------------------------Zapsal : MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 22 05 2018
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc, MBA,
Předseda výboru ČDS ČLS JEP,z.s.
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přílohy k zápisu č.02:
Bod 3a. Legislativa PSP:
T 005-00(NNZ378/2007)
T 232sen
ERP
schváleno.
T 072-00(NNZ 36/67 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. I.čtení
v PSP na 13 schůzi od 22 05 18.
Bod 3b. Legislativa nově platná:
Vyh 071/2018 Sb., o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 . nabývá účinnosti dnem 1. května 2018.
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2018. účinnosti 22.03 2018(4197).
Bod 3c. Legislativa připravovaná:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (LRV.)
Návrh vyhlášky o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o
atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o
postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
Návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně
vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
(rozeslán do opakovaného meziresortního připomínkového řízení.)
Návrh vyhlášky o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části.
Návrh vyhlášky o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o
způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami.
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 13c. dopis řediteli ZPMV(211) k plošným regulacím.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
MUDr. David Kostka, MBA, Generální ředitel
Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
-----------------Vážený pane generální řediteli,
Obracím se na Vás s žádostí o projednání problematiky regulace vykázané péče,
indukované péče a preskripce léků a zdravotnického materiálu v oboru Diabetologie.
Na výbor České diabetologické společnosti se v posledních dnech obrátila řada lékařů
diabetologů z celého území České republiky. Žádají nás o jednání s vedením ZPMVČR o
regulacích za rok 2017, které jim byly v posledním měsíci doručeny. Regulace byly
vypočítány pro všechny typy plateb – za vykázanou péči, indukovanou péči, regulační
poplatky (kód 09543), preskripci léků a zdravotnického materiálu často ve vysoké výši a dle
našich informací postihují prakticky všechny poskytovatele diabetologické péče v České
republice.
Náklady na péči poskytovanou v diabetologických ambulancích jsou jednoznačně vázány na
úroveň péče, která je podstatně vyšší než před lety. Dnes běžně patří mezi výkony,
prováděné v diabetologických ambulancích, vyšetření glykovaného hemoglobinu,
vyhodnocení záznamu z glukometru pomocí počítače, vyšetření rizika vzniku syndromu
diabetické nohy a podobně. Tyto výkony dříve mezi běžnou péči nepatřily, proto je ani nelze
srovnávat. Pokud jsou tyto výkony pojišťovnami zdravotnickým zařízením nasmlouvány a
tam prováděny, měly by být poskytovatelům ze strany plátce také uhrazeny.
Největší problém však vidíme v nákladech na preskripci léků a zdravotnického materiálu.
Farmakoterapie v diabetologii v posledních letech prodělala velký vývoj – máme k dispozici
léky, které jsou nejen vysoce účinné, ale také velmi bezpečné (gliptiny, glifloziny, analoga
GLP-1 receptorů). Jejich bezpečnost je nesrovnatelná s dříve hojně používanými deriváty
sulfonyluey, které s sebou nesou riziko vzniku hypoglykémie. Ta může pro pacienta, je-li
závažná, skončit až jeho smrtí. Takový posun v bezpečnosti léčby je však provázen vyššími
náklady – cena moderních preparátů k léčbě diabetu 2. typu (gliptiny, glifloziny, GLP-1
analoga) je několikanásobně vyšší než cena derivátů sulfonylurey.
Jak má v současné době vypadat lege artis vedená léčba diabetika 2. typu popisuje
přiložený dopis vědeckého sekretáře České diabetologické společnosti Doc. MUDr. Martina
Prázného, PhD a předsedy České diabetologické společnosti Prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc.
Tímto dopisem si Vás také dovoluji požádat o bilaterální jednání k projednání komplexní
problematiky oboru diabetologie, které by se uskutečnilo mezi zástupci ZPMVČR a výboru
České diabetologické společnosti. Za tuto vstřícnost Vám předem děkuji.
V Praze dne 22. 5. 2018
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc, MBA, předseda České diabetologické společnosti
MUDr. Marcela Szabó, předsedkyně Občanského sdružení ambulantních diabetologů

