Zápis z Plenární schůze České diabetologické společnosti
konané dne 29.04.2022 u příležitosti 58. Diabetologických dnů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast členů starého 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., Prof. MUDr.
Martin Prázný, CSc, Ph.D, MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý Ph.D., MUDr.
Marcela Szabo, Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc, MBA, MUDr. Jan Šoupal, PhD, Prof. MUDr.
Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.
Účast členů nového výboru ČDS: MUDr. Barbora Doležalová, MUDr. Vladimíra Fejfarová,
Ph.D, MUDr. Milan Flekač, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, Prof. MUDr. Alexandra
Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc, Ph.D, MUDr. Marcela Szabo, Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc,
MBA, MUDr. Jan Šoupal, PhD, Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová.
Účast členů shromáždění: optická většina členů ČDS přítomných na kongresu v
Luhačovicích.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM plenární schůze:
1. Zahájení.
Prof. Škrha
2. Ustavení Návrhové komise.
Prof. Prázný
3. Zpráva předsedy výboru o činnosti v letech 2018-2022.
Prof. Škrha
4. Zpráva o činnosti technologické sekce.
Prof. Prázný
5. Zpráva o činnosti sekce pro dětský diabetes.
Prof. Šumník
6. Zpráva o činnosti psychologické pracovní skupiny
Dr.Štefánková
7. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro těhotné
Dr. Krejčí
8. Zpráva o činnosti OSAD.
Dr. Szabó
9. Zpráva o činnosti podiatrické sekce.
Dr. Fejfarová
10. Zpráva pokladníka o hospodaření ČDS.
Dr. Hradec
11. Zpráva Revizní komise.
Dr. Merhaut
12. Diskuse.
Prof. Škrha
13. Návrh a schválení usnesení členy shromáždění.
Dr. Merhaut
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Zahájení.

Prof. Škrha

Prof. Škrha přivítal přítomné členy shromáždění ČDS, členy výboru ČDS a vyzval nově
zvoleného předsedu výboru ČDS prof. Prázného k ustavení Návrhové komise. Prof. Prázný
navrhuje předsedu Dr. Merhauta, členy Prim. Olšovského a Dr. Flekače.

Ad 2. Schválení Návrhové komise.
Prof. Prázný
Návrhová komise ve výše uvedeném složení byla schválena členy shromáždění.
Ad 3. Zpráva předsedy o činnosti výboru ČDS za období 2018-2022.
Prof. Škrha
I) základní potřeby diabetologické obce:
a. Jednání se SÚKL (hodnotící zprávy)
b. Jednání se zdravotními pojišťovnami (VZP a SZP)- opakovaná jednání zástupců výboru
(MUDr. Szabó, prof. Prázný)
c. Jednání s MZ ČR (zejména s ministrem A. Vojtěchem), prosazení řady nových výkonů pro
diabetologii (Dr. Šoupal)
d. Jednání s praktickými lékaři (SVL a SPL) - jednání o vzájemné spolupráci, předávání
pacientů.
e. Stanoviska k zákonům a vyhláškám, které rozesílá ČLS JEP jednotlivým odborným
společnostem.
II) doporučené postupy:
a. Inovace doporučených postupů pro DM 2. typu, DKD a DM 1. typu.
b. Vytvoření nových doporučených postupů – fyzická aktivita.
c. Tvorba klinických doporučených postupů – syndrom diabetické nohy a léčba inzulínovou
pumpou a monitorace glukózovými senzory.
III) spolupráce jednotlivých sekcí a pracovních skupin ČDS, spolupráce s OSAD.
IV) podpora výjezdů mladých lékařů na kongresy - celkově bylo podpořeno 42 cest
mladých diabetologů, dále výbor podpořil realizaci grantu Lilly.
V) národní diabetologický registr – spolupráce výboru a ÚZIS (prof. Dušek).
VI) podpora nadregionálních odborných diabetologických akcí.
VII) podpora Ukrajiny donací 200 tis. Kč prostřednictvím nadace Člověk v tísni, což je téměř
10% veškeré podpory ČLS JEP.
VIII) přijato 101 nových členů ČDS v letech 2018-2022.
IX) informace o volbě nových funkcionářů výboru ČDS.
X) poděkování všem členům starého výboru ČDS za spolupráci během 2018-2022.

Ad 4. Činnost technologické sekce.

prof. Prázný

Technologická sekce pracovala po celou dobu funkčního období na zpřístupnění technologií
pacientům s diabetem a také na zlepšení podmínek diabetologům pro výkon práce
s technologiemi. Do budoucna je úkolem zařazovat nové zdravotnické prostředky na bázi
technologií, zaměřit se na softwarové aplikace a telemedicínu.
Ad 5. Zpráva o činnosti sekce pro dětský diabetes.

prof. Šumník

Sekce pořádala v březnu 2022 tradiční konferenci Dětská diabetologie, konala se za hojné
účasti dětských diabetologů a členů jejich týmů. ČDS se připojila k iniciativě pracovní skupiny
pro péči o chronicky nemocné děti ve školách organizované Českou pediatrickou společností.
Důvodem pro ustavení této organizační složky jsou stále častěji se vyskytující situace, kdy je
diabetickým dětem vyžadujícím občasnou asistenci či dohled nad aplikací léků ve školských
zařízeních odmítán přístup ke vzdělání. Byl zmíněn edukační web www.detskydiabetes.cz,
nejnavštěvovanější stránka specializovaná na děti s diabetem, spravovaný sekcí, který doznal
v tomto roce dalších změn. Přibyla edukační videa zaměřená na správné využívání hybridních
uzavřených okruhů. S podporou ČDS pokračuje projekt ČENDA s rekordním počtem dat o
kontrole diabetu v pediatrické populaci, což je dáno zapojením většího počtu center a částečně
též mírným nárůstem incidence diabetu 1. typu u dětí v minulém roce. Z analýzy dat
jednoznačně vyplývá trvající trend k poklesu HbA1c na národní úrovni.

Ad 6.Zpráva o činnosti psychologické pracovní skupiny.
Dr. Štefánková
Doc. Lacigová letos předává vedení skupiny dr. Josefíně Štefánkové, která poděkovala paní
docentce za mnohaletou aktivní činnost v rámci skupiny. Paní docentka již od r. 2007
založila tzv. psychologické pevné body, tedy zahájila spolupráci diabetologů s psychiatry,
psychology a psychoterapeuty napříč celou Českou republikou sloužící k pomoci nemocných
s diabetem a každoročně organizovala mezioborová setkání diabetologů s psychiatry a
psychology.
Ad 7. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro těhotné.

Dr. Krejčí

Dr. Krejčí referovala o aktivitách sekce, zejména o organizaci řady vzdělávacích akcí, tvorbě
edukačních materiálů pro těhotné pacientky s DM 1. typu, v blízké době budou publikovány
materiály také pro pacientky s DM 2. typu, v závěru pozvala přítomné na již 3. ročník
odborného mezioborového semináře Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství.
Ad 8. Zpráva o činnosti OSAD.

Dr. Szabó

Dr. Szabó poděkovala vedení výboru ČDS za uplynulé 4 roky, kdy se dostalo Občanskému
sdružení ambulantních diabetologů
významné podpory vedení odborné společnosti,
jmenovitě prof. Škrhovi, prof. Práznému a dr. Šoupalovi, kteří se aktivně účastnili všech
jednání OSAD s plátci a se zástupci MZ ČR vedoucí k podpoře ambulantních diabetologů.
Ad 9. Zpráva o činnosti podiatrické sekce.

Dr. Fejfarová

Dr. Fejfarová v úvodu poděkovala výboru ČDS za dosavadní podporu, představila nové
vedení sekce, které pracuje od r. 2020 ve složení Dr. Fejfarová (předseda), Dr. Piťhová, prof.
A.Jirkovská, Dr. J. Jirkovská, Dr. Koliba, Bc. Kůsová, prim. Sixta. Od roku 2020 se podařilo
prosadit nové výkony v podiatrii, vč. sesterských výkonů. Nedávno byl schválen výkon 13028
(komplexní podiatrické vyšetření), v plánu je příprava dalších výkonů pro podiatrii.
Podiatrická sekce ČDS zorganizovala nebo se podílela na řadě vzdělávacích akcí či kurzů,
na organizaci konference Syndromu diabetické nohy, webinářů Hojení ran, Kurzu pro
podiatrické sestry, kurzu Komplexní léčba SDN (odborná stáž v podiatrii pro chirurgy) či
kurzu IPVZ - Hojení ran. Podiatrická sekce ve spolupráci s ostatními specialisty vytvořila
Klinický doporučený postup pro léčbu SDN. Podiatrická sekce se také podílí na kurzech pro
praktické lékaře zaměřené na screening SDN. Je snaha o rozšíření a zkvalitnění podiatrické
péče spočívající mimo jiné ve zvýšení počtu podiatrických ambulancí. Ve spolupráci
s výborem ČDS proběhlo dotazníkové šetření mezi diabetology. Cílem bylo zjistit rozsah
provádění screeningu rizika SDN, dispenzarizace a léčby nemocných se SDN
v diabetologických ambulancích ČR. V současně probíhá mezi podiatry studie zaměřená na
posouzení finanční nákladovosti podiatrických ambulancí.
Ad 10. Zpráva pokladníka za rok 2021.

MUDr. Hradec

Dr. Hradec prezentoval členům shromáždění zprávu o hospodaření České diabetologické
společnosti za rok 2021. Hospodaření v roce 2021 skončilo s pozitivním výsledkem. Stav
účtu společnosti byl k 1.1.2021 ve výši 22 145 191 Kč, k 31.12.2021 byl ve výši 24 324 319
Kč. Nejvyšší nákladovými položkami byly projekt ČENDA, podpora mladých lékařů aktivně
se účastnících konferencí, správa webu a výdaje na vlastní činnost. Nejvýznamnějším
příjmem byla konference Diabetologické dny 2021, která se konala v on-line formátu.

Ad 11. Zpráva Revizní komise.

MUDr. Merhaut

Revizní komise se v letech 2018-2022 zúčastnila všech zasedání výboru ČDS a nebyly
shledány žádné rozpory se stanovami ČDS ČLS JEP. Revizní komise projednala zprávu o
hospodaření, neshledala závady a zprávu schválila. Revizní komise nebyla v předchozím
období vyzvána k řešení žádného problému.
Ad 12. Diskuze.

prof. Škrha

V diskuzi vystoupil prof. Anděl a poděkoval ČDS za humanitární pomoc Ukrajině
prostřednictvím nadace Člověk v tísni, jinak nebyly žádné další příspěvky.
Ad 13. Návrh a schválení usnesení členů shromáždění.

Dr. Merhaut

Návrhová komise se vyjádřila k předloženým zprávám, nebyly vysloveny žádné připomínky od
členů shromáždění. Komise navrhla souhrnné usnesení ke všem projednávaným bodům
programu se souhlasným stanoviskem. Členové shromáždění ČDS ČLS JEP usnesení přijali
a schválili, nikdo nebyl proti.

Členskou schůzi uzavřel předseda výboru ČDS, poděkoval členům shromáždění za práci a
popřál všem zúčastněným hodně úspěchů do dalšího období.

V Luhačovicích, dne 28.04.2022

Zapsali: MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
Za správnost: MUDr. Merhaut, předseda Návrhové komise.

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., předseda nově zvoleného výboru ČDS ČLS JEP

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., předseda výboru ČDS ČLS JEP v předcházejícím období

Rozdělovník:
Výbor ČDS
Předsednictvo ČLS JEP

