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CSc., Ph.D., MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, 
Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová.  
Revizní komise: MUDr. Alena Adamíková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D., MUDr. 
Jozefína Štefánková, Ph.D. 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda ČDS ČLS JEP prof. Martin Prázný. 
 

1. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání výboru ČDS konaného dne 
31.5.2022 v Praze. Výbor schválil v předloženém znění. 
 

2. Zpráva o činnosti předsedy ČDS ČLS JEP: 
a. Prof. Prázný referoval o setkání s předsedkyní sesterské sekce ČDS. Zejména 

byla probrána snaha sester o větší praktické zapojení diabetologických sester 
do odborné edukační činnosti v rámci ambulantní péče. Předseda ČDS vyjádřil 
za výbor jednoznačnou podporu těchto aktivit, včetně např. podpory školících 
akcí, výbor souhlasí.  

b. Webové stránky ČDS - schůzka s vývojáři Galénu, plánujeme nový design 
webových stránek. Od zavedení členské sekce webu bude z technických 
důvodů upuštěno. 

 
3. Příprava nových a sdílení stávajících výkonů: 

a. V 07/2022 proběhla jednání s VZP ohledně výkonu vyšetření diabetické 
retinopatie, pojišťovny SZP budou jednat o převzetí výkonu v průběhu 
10/2022.  Výkon je vázán na odbornost 103, na Certifikát ČDS o absolvování 
kurzu garantovaného Technologickou sekcí ČDS, je nutno doložit kupní 
smlouvu na kameru, doklad o nasmlouvání umělé inteligence, která má 
certifikát CE. Je připraven kurz ČDS pro lékaře. Byly diskutovány praktické 
aspekty nasmlouvání výkonu a provádění vyšetřování v praxi. Výbor vyjádřil 
podporu.  

b. Výkon stanovení NT-proBNP v ambulancích diabetologů jako screening 
srdečního selhání u rizikových pacientů. Diskutovány možnosti sdílení výkonu 
s jinými odbornostmi. Výbor vyjádřil podporu. 

c. Prof. Kvapil předložil návrh na sdílení nových výkonů s praktickými lékaři. 
Jedná se o výkon test mentálních funkcí v ordinaci. Výbor souhlasí, že 
výhledově by bylo v praxi výhodné nasdílení. Byl diskutován další výkon, 
týkající se očkování, ovšem s ohledem na požadavky kladené na očkující 
ambulance se výbor k realizaci tohoto výkonu v diabetologických ambulancích 
nepřiklonil. 
 
 
 



4. Doporučení pro mezioborovou spolupráci:  
a. Doporučení při zahájení léčby SGLT2 inhibitory pro internisty, praktické 

lékaře, nefrology a kardiology bylo předloženo výboru k diskuzi a 
připomínkování, výbor toto doporučení podporuje. 

b. Diskutována aktivita aktualizace doporučených postupů péče o syndrom 
diabetické nohy a Charcotovy osteoartropatie, výbor vyjádřil podporu. 

c. Probíhající práce na doporučení nutriční péče o pacienty s diabetem. 
d. Národní diabetologický program: členové výboru budou pracovat na 

aktualizacích stávajícího. Diskutován také způsob hodnocení implementace 
stávajícího NDP do praxe do konce roku 2022, prof. Kvapil připraví návrh 
hodnotící zprávy NDP. 

 
5. Sekce/PS ČDS: 

a. Podiatrická sekce (Dr. V. Fejfarová):  
- Výborem byly schváleny nové podiatrické ambulance (České Budějovice a 

Benešov) 
- podařilo se prosadit navýšení příspěvku VZP na pedikúru z 1000 na 3000 Kč/rok 
- projednává se sdílení výkonů a příprava nových: 67115 a 67116 

s Ortoprotetickou společností (67115 – pedobarografie, 67116 – vyšetření 
nohou, statistiky a dynamiky chůze počítačovým pedobarografem) pouze po 
úspěšném absolvování 2 kurzů IPVZ Podiatrie I a II (po I pouze 67115), 
připravuje se nový výkon „Zaučení diabetika v samostatné péči o nohy při 
syndromu diabetické nohy“. Byla žádána Angiologická společnost o sdílení 
angiologického výkon pletysmografie (12235) – k detekci žilních či tepenných 
poruch, lze vyšetřit i TBI. Výbor podporuje a souhlasí. 

- z technických důvodů byla zrušena konference Syndrom diabetické nohy 
v listopadu 2022, bude přesunut na červen 2023 a bude pod záštitou ČDS. 
Konference v listopadu bude nahrazena workshopem podiatrických ambulancí. 

- proběhne dotazníkové internetové šetření mezi podiatrickými ambulancemi 
stran vyšetřování neuropatie s cílem sjednotit vyšetřování a vytvořit odborná 
doporučení, výbor souhlasí. 

 
b. Technologická sekce (prof. M. Prázný, Dr. J. Šoupal): 
- o výkonech pro vyšetření retinopatie v dia ambulancích diskutováno již dříve 
- připravuje výkon na CGM pro pacienty s DM 2. typu léčené intenzifikovanou 

inzulínovou léčbou 
 

6. Ekonomika: 
a. Zpráva pokladníka ČDS (Dr. J. Zemanová): výbor vzal na vědomí informace od 

pokladníka, se zprávou souhlasí. 
b. Výbor diskutoval možnosti investic prostředků zejména na podporu mladých 

aktivních lékařů, tvůrce guidelines, větší podpora registru Čenda, některé 
odborné akce, jako např. Psychologické dny. Výbor vyslovil souhlas, konkrétní 
možnosti budou diskutovány a schvalovány samostatně. 

c. Výbor souhlasil s možností lépe investovat část prostředků s jistým výnosem 
bez rizika, bude proveden průzkum možností. 



d. Podpora účasti lékařů s aktivní účastí na konferencích. Vše hrazeno výhradně 
z prostředků ČDS. Výbor vyslovil souhlas s finanční podporou všech žádajících 
lékařů. 
 

7. Noví členové ČDS 
 

- Noví členové ČDS ČLS JEP: MUDr. Tereza Didičová, 1989, Diabetologická ambulance – 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s., ČDS + SEKCE: Podiatrická, MUDr. Kateřina 
Amchová, 1979, MMN a.s. (Masarykova městská nemocnice Jilemnice a Semily), ČDS  

- MUDr. Lucie Lysková, 1995, III. interní klinika FNOL, ČDS, MUDr. Lucie Radovnická, 
1982, Masarykova nemocnice Ústí n/Labem, SEKCE: Technologická, MUDr. Katarína 
Bebjaková, 1995, FNUSA, II. interní klinika, ČDS + SEKCE: Psychologická, 
Technologická, MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D., 1978, Interní klinika FNKV a 3. LF 
UK, SEKCE: Diabetes a těhotenství, Psychologická, Technologická, Ing. Tereza 
Havrlantová, 1994, IKEM, ČDS + SEKCE: Technologická, MUDr. Martina 
Jambrikovičová, 1988, Nemocnice Znojmo, p.o., Interní odd., Diabetologická 
ambulance, ČDS + SEKCE: Diabetes a těhotenství, Podiatrická, Psychologická, 
Technologická, MUDr. Bc. Luděk Horváth, 1994, Centrum diabetologie IKEM, SEKCE: 
Technologická. 

- Výbor schválil členství všem výše uvedeným. 
- Výbor diskutoval o možnostech revize aktuálních stanov a vytvoření kategorií členství 

pro nelékaře. 
- Žádost o snížení/prominutí členského příspěvku: MUDr. Bronislava Kocourková, 

1941, důvod: důchod, MUDr. Marie Kožnarová, 1943, důvod: důchod, MUDr. Dagmar 
Tarešová, 1961, důvod: od 1. 10. 2022 trvale bez pracovního poměru (péče o osobu 
blízkou), MUDr. Zuzana Solarová, 1977, důvod: rodičovská dovolená, MUDr. Lucie 
Sekaninová, 1987, důvod: rodičovská dovolená, MUDr. Marie Krejčí, 1988, důvod: 
rodičovská dovolená. Výbor vyslovil souhlas. 

- Nebyla schválena žádost o přijetí Ing. Pavlíny Žďárkové do ČDS, neboť nesplňuje 
předpoklady pro členství ve společnosti dané stanovami ČLS JEP informována 
dopisem o stanovisku výboru ČDS.   
 

8. Zpráva o činnosti OSAD (MUDr. M. Szabó) 
- Dr. Szabó informovala o volbách do nového výboru OSAD 
- Informace o jednání s VZP ohledně programu VZP Plus 

Diabetes 
- Dr. Štefánková informovala o bonifikačním programu ZPMV ČR, 

bude vytvořeno stanovisko ČDS a OSAD pro ZP MV. 
 

 
Rozdělovník: členové Výboru a RK ČDS, webové stránky ČDS, sekretariát Výboru ČDS, 
prezidium ČLS JEP. 
                                                                                 
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.   Zapsal: MUDr. Milan Flekač, Ph.D. 
předseda výboru ČDS ČLS JEP 
 
V Praze dne 19.10.2022  


