Zápis z 14. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 18. 09. 2012 od 11,00 hodin v 11,00, Praha 1
( Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni(abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská,
CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA, Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut,
MUDr. Jindřich Olšovský,PhD, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.,
MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA. Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc Doc. MUDr.
Alena Šmahelová, PhD,
Omluveni: Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc , Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Vavřinec,
DrSc.
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo
zahájeno dne 18. 09. 2012 v 11,00 a ukončeno v 15,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Testování osobních glukometrů.
3. DAČR / OSDA.
4. Národní diabetologický program.
5. Kritéria pro diabetologická centra a Akreditovaná pracoviště v diabetologii.
6. Další reformní zákony a předpisy v roce 2012.
7. Stanovisko výboru ČDS k zákonu 40 /1995 Sb., o regulaci reklamy.
8. Návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
9. Financování zdravotnictví do konce 2012, v roce 2013, při rozpočtovém provizoriu.
10. Pozvánka na VI. Ročník psycho dnů.
11. Podiatrická sekce aktuality. Registrace edukačních pracovišť.
12. Kultivace sazebníku výkonů. Kategorizace PZT/Diabetologie.
13. Stanoviska k omezení preskripce léčiv.
14. Regulace preskripce, problematika diabetologických ordinací.
15. Různé.
a) Anglická verze www.diab.cz.
b) Revize dietních doporučených postupů.
c) Záštita diabetologických akcí.
d) Dopis MUDr. Loyschová.
e) Snížení členských příspěvků MUDr. Kuželová
Per rollam schválené:
16. MUDr. Edelsberger, účast na IDF.
17. Vyjádření OZS MZ ČR k Zákonu 361/2000 Sb.
18. Spolupráce OZS MZ ČR a výboru ČDS.
19. Nezaměnitelnost inzulinů.
20. Národní diabetologický program.
21. Exenatid a liraglutid, indikační omezení.
22. Léčba DM kmenovými buňkami.
23. Diabetologický program kongresu ČIS.
24. Úmrtí prof. MUDr. Michalkové.
25. Ekonomicky náročnější varianta u DM.
26. Návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
27. Letáky proti kouření.
28. SUKL, hodnotící zprávy.
29. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
30. Další zasedání výboru ČDS.
---------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem č.13 ze zasedání výboru ČDS v 06 / 2012 a konstatováno, že úkoly jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Ad 2. Testování osobních glukometrů.
Referovala prof. Pelikánová v zastoupení omluveného prof. Rušavého. Odsouhlasen postup testování mezi
ČDS a SKBCH. Osloveny firmy Johnson-Johnson, Roche, Abbott, Byer, Novatin, Electa + Glucocard (fir.
Medista), Bionime. Konstatována jistá neochota firem, protože ČR je malý trh. Po ukončení testování

glukometrů navrhují členové výboru poslat členům ČDS dopis, který by obsahoval informaci, které glukometry
prošly hodnocením (materiál má v kompetenci prof. Rušavý). K tomuto se výbor příště vrátí.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 83:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodne příště za přítomnosti prof. Rušavého.
Ad 3. DAČR / OSDA.
Referoval prof. Kvapil. Pravidelně jsou vydávány Newslettery, nyní již č. 9. Nejvýznamnější se jeví právní
pomoc. Diskutován vstup kooperace s výborem ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 84:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl věc uzavřít příště.
Ad 4. Národní diabetologický program.
Referovala prof. Pelikánová. Materiál byl vypracován výborem České diabetologické společnosti ČLS JEP a
Diabetickou asociací ČR ve spolupráci se Společností všeobecných lékařů ČLS JEP. Program byl
odsouhlasen a je podporován dalšími 13 odbornými společnostmi, třemi organizacemi pacientů, Českou
asociací sester a má podporu ČLK. Materiál je umístěn na www.diab.cz. MZ zaslalo připomínky, které se
týkaly „edukace a které byly zavzaty. Materiál bude publikován v DMEV,, v diabetologickém sborníku 2013
a dalších periodicích. Termín publikace ve Věstníku MZ je zatím předmětem dalšího jednání s MZ (Dr. Polák),
zbývá dořešit připomínky ZP.
Prof. Kvapil za výbor ČDS připraví tiskovou konferenci ke Světovému dni diabetu, který se bude konat dne
14.11.2012. Informace ohledně Světového dne diabetu jsou uvedeny na www.dendiabetu.cz
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 85:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s uvedenou činností.
Ad 5. Kritéria pro diabetologická centra a Akreditovaná pracoviště v diabetologii.
Referovala prof. Pelikánová. Poslední kritéria pro DC, která schvaluje výbor ČDS, jsou z roku 2009. Současná
podmínka je celkový počet atestovaných 2 bez specifikace praxe.
Podmínky pro AP jsou součástí vzdělávacího programu a AP schvaluje Akreditační komise. Pro AP 2.typu
v oboru diabetologie platí, že pracoviště musí mít statut DC a současná podmínka - 3 diabetologové.
Doporučení výboru ČDS je 10 let praxe v oboru a 5 let od atestace u všech tří specialistů. Prof. Anděl
navrhuje, aby síť Akreditovaných pracovišť 1. typu byla hustá. Prof. Škrha informoval, že nyní se připravuje
nová verze postgraduálního vzdělávání. Revize DC proběhne na příštím zasedání výboru.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 86 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 6. Další reformní zákony a předpisy v roce 2012.
Referoval MUDr. Merhaut. o předpisech, které vyšly ve sbírce zákonů v 04 až 09 / 2012 a jsou nedílnou
součástí druhé etapy reformy zdravotnictví. Jsou to především:
Vyhláška
39/2012 Sb o dispenzární péči
Vyhláška
70/2012 Sb o preventivních prohlídkách
Vyhláška 54/2008 Sb., verze 2011, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Vyhláška 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
Vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Vyhláška 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
Vyhláška 116/2012 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Vyhláška 267/2012 Sb.,o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
Vyhláška 271/2012 Sb.,o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní
způsobilost k výkonu povolání lékaře, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku
Vyhláška 289/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého
Zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.
Ad 7. Stanovisko výboru ČDS k zákonu 40 /1995 Sb., o regulaci reklamy.
Referoval MUDr. Merhaut. Zásadní body.
§ 5, odst 1: Za reklamu na humánní léčivé přípravky se považují také všechny informace, přesvědčování
nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých
přípravků. Jedná se zejména o

a) návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými přípravky u osob oprávněných je předepisovat,
dodávat nebo vydávat,
b) dodávání vzorků humánních léčivých přípravků,
c) podporu předepisování, výdeje a prodeje humánních léčivých přípravků pomocí daru,spotřebitelské soutěže
a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné odměny,
d) sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby
humánních léčivých přípravků a navštěvovaných odborníky,
e) sponzorování vědeckých kongresů s účastí odborníků a úhrada nákladů na cestovné a ubytování
souvisejících s jejich účastí.
Problémový je § 5a, odst. 2, písm a), Předmětem reklamy zaměřené na širokou veřejnost nesmí být humánní
léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis,
§ 5a, odst 4. Zakazuje se poskytování vzorků humánních léčivých přípravků široké veřejnosti.
Z výše uvedeného lze dovodit výklad, že je sponzorování možné podle odst. 1, písm. e). Tento názor
lze při jistém extenzivním výkladu opřít o § 5b. MUDr. Merhaut informoval, že v PČR je již další novela tohoto
zákona, která dále upravuje pravidla ve styku firem a zdravotníků.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 87:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl se přijmout v dobré víře následující pojetí současného zákona:
Výbor ČDS uzavírá, že současné znění zákona 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, přímo nezakazuje, nýbrž
v přiměřeném rozsahu , obdobném legislativě států Evropské unie, umožňuje sponzoring kongresů,
workshopů a podobných akcí. Závěr se odůvodňuje tak, že současné znění Z 40 je harmonizační normou
s předpisy zemí EÚ, a proto i výstupy, učiněné z tohoto zákona, korespondují se zvyklostmi v zemích EÚ, a to
na podkladě obdobných právních předpisů.
Ad 8. Návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Referoval MUDr. Merhaut, který připravil dopis ministrovi Hegerovi. Dopis projednalo prezidium ČLS JEP a
dopis signovaný Prof, Blahošem byl odeslán na MZ ČR. V dopise se uvádí, že před několika dny obdrželo
prezidium ČLS JEP zkrácenou cestou informaci od své organizační složky ČDS ČLS JEP, že pan ministr
financí Ing. Kalousek připravil a vláda projednala a schválila Návrh Ústavního zákona o rozpočtové
odpovědnosti. Jde o to, že za určitých situací by bylo možno začlenit finance zdravotního pojištění nebo jejich
část do státního rozpočtu a zacelovat jimi insuficience ve státních financích, dále by byly zrušeny zdravotně
pojistné plány ZP a místo nich by vláda podávala Parlamentu ČR ke schválení návrh rozpočtu ZP. V návrhu
se nacházejí další významné novinky včetně těch, které se týkají jiných resortů a včetně veřejnoprávních
rozpočtů krajů. Vláda ČR tento návrh posvětila a schválila v 07 / 2012. Následně materiál procesně prošel
LRV (legislativní rada vlády), a ta 16. 08. 2012 na svém řádném 102. zasedání jednání přerušila, a to nejen z
důvodů zdravotních financí ale i jiných nesrovnalostí dalších rezortů.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 88:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit souhlas s aktivitou.
Ad 9. Financování zdravotnictví do konce 2012, v roce 2013, při rozpočtovém provizoriu.
Referoval MUDr. Merhaut. Velmi stručně informoval o situaci ve financování zdravotnictví a upozornil na
úskalí, která by přineslo rozpočtové provizorium.
Ad 10. Pozvánka na VI. Ročník psycho dnů.
Referovala Doc. Lacigová, která pozvala členy výboru na na již VI. Ročník setkání diabetologických týmů
s odborníky z oboru psychiatrie a psychologie. Tématem setkání bude „Jak se zdravě hýbat a vydržet u toho“.
Akce se koná 15.-16. 03. 2013 v hotelu Belvedere, Praha 7. Informace o setkání jsou uveřejněny na
www.diab.cz
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 89:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 11. Podiatrická sekce aktuality. Registrace edukačních pracovišť.
Referovala Prof. Jirkovská, která informovala členy výboru, že proběhly volby do výboru Podiatrické sekce.
Pozvala členy výboru na sympozium Syndrom diabetické nohy, které se koná 23.11.2012 v Autoklubu.
Představila kurz pro sestry s tématem chirurgické, domácí péče, přihlásit se mohou na adrese: alji@ikem.cz
Byly představeny a odsouhlaseny další edukační pracoviště, které budou umístěny na www.diab.cz.
Dále informovala, že SUKL vydal omezení indikací pro použití Kalcitoninu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 90:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.

Ad 12. Kultivace sazebníku výkonů. Kategorizace PZT/Dia.
Referovala prof. Pelikánová, že byla na dané téma vytvořena tabulka, která byla průběžně při cizelaci
rozesílána všem členům výboru.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 91:
Výbor ČDS projednal tématiku a informaci vzal na vědomí a vyslovil souhlas s materiálem.
Ad 13. Stanoviska k omezení preskripce léčiv.
a) k podávání metforminu - Doporučení ČDS, ADA, EASD.
Referovala MUDr. Račická, která připomněla použítí metforminu u DM 2 typu v případě GF pod 1,0 ml/
sec,které je mimo SPC,tedy " off- label", a je uvedené v Doporučeních ČDS. K tématu podávání metforminu
při nižší GF zaujímá obdobné stanovisko NICE, je citováno v posledním Statement, ale v citacích je odkaz na
jejich doporučení z roku 2009.Tedy bez odborné podpory EBM. Je tedy nutno vyžádat svolení SÚKlu pro
každou takovou preskripci. dopis,který se týkal tohoto výše uvedeného problému u DM 2T, případně i
prediabetu.
Připomínka prof. Perušičové: jde o indikaci "off label" a měla jsem na mysli pouze v situacích "prediabetu".
Pokud jde o situaci snížené funkce ledvin, tady je rozdíl : zatímco výbor ČDS připouští ve svých standardech
možnost léčby metfominem u prediabetu (a brání tomu pouze SPC), v případě funkce ledvin dal výbor ČDS
doporučení, kdy nemá být metformin podaný a tady by nešlo o podání "off label" - co je v SPC, ale nedodržení
doporučení výboru a s tímto aspektem nemá SUKL co dělat. Uzavřeno, že nový dopis na SUKL napíše
prof. Perušičová na téma podávání při CHRI a při prediabetes.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 92:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
b) Žádost Výboru ČDS k indikačnímu omezení inzulínů dlouze působících /glargin, detemir/,které
náleží do referenční skupiny 8/3 ATC: A10AE04,A10AE05.
Návrh: z indikačního omezení (P) navrhujeme vypustit formulaci Analoga inzulínu s dlouhodobým účinkem
jsou indikována u pacientů s diabetes mellitus 1. i 2.typu tehdy, jestliže stávající léčbou není dosaženo
cílových hodnot kompenzace (glykovaný hemoglobin HbA1c pod6,0% /IFCC/ nebo jestliže pacient léčený
humánními inzulíny má opakované těžké hypoglykémie. A nahradit formulací Analoga inzulínu
s dlouhodobým účinkem jsou indikována u pacientů s diabetes mellitus tehdy, jestliže stávající léčbou není
dosaženo cílových hodnot kompenzace (glykovaný hemoglobin HbA1c pod 53mmol/mol/= 5,3%/ IFCC ) nebo
jestliže pacient léčený humánními inzulíny má opakovaně těžké hypoglykémie.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 93:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
c) Žádost Výboru ČDS k indikačnímu omezení pro úhradu léčivých přípravků náležejících do
referenční skupiny 9/5 (léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém) ATC:
A10BH01,A10BH02,A10BH03,A10BH04,A10BD07,A10BD08,A10BD10 :
Návrh: V textu,který stanovuje podmínky úhrady ve skupině 9/5 a to pro léčivé přípravky obsahující linagliptin,
saxagliptin, sitagliptin, vildagliptin navrhujeme upravit formulaci Sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin a linagliptin
jsou indikovány….nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 6,0%
dle IFCC
na…nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53
mmol/mol(=5,3%) dle IFCC.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 94:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
d) Žádost výboru ČDS o úpravu indikačního omezení pro analoga inzulínů s krátkodobým účinkem a
kombinace analoga inzulínu s krátkodobým a střednědobým účinkem.(referenční skupina 8/2) ATC :
A10AB04,A10AB05,A10AB06,A10AD04,A10AD05
V dokumentu pro Novorapid je již uvedeno,že HM inzulínu a krátká analoga budou tvořit jednu skupinu, neboť
SUKL je považuje za terapeuticky zaměnitetelné a posuzuje je společně. Oba inzulíny nedostaly zvýšenou
úhradu, proto jediné indikační omezení je odbornost, již vypadlo vyhodnocení HbA1c, proto k HbA1c se nelze
již vyjadřovat.
Návrh: Z indikačního omezení (P) navrhujeme vypustit formulaci…předepisuje diabetolog jako 2. volbu u
diabetiků s doloženou nedostatečnou kompenzací při léčbě humánními inzulíny(HbA1c vyšší než 6,0% dle
IFCC nebo závažné hypoglykémie). A nahradit ….předepisuje diabetolog u diabetiků tehdy, jestliže stávající
léčbou není dosaženo cílových hodnot kompenzace HbA1c pod 53 mmol/mol (=5,3%) dle IFCC nebo jestliže
pacient léčený humánními inzulíny má opakovaně těžké hypoglykémie.

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 95:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 14. Regulace preskripce, problematika diabetologických ordinací.
Referovala MUDr. Račická. V současné době VZP nedořešila všechna odvolání pro regulacím za rok 2010,
jsou několikaměsíční doby čekání na jejich odpovědi. VZP zasílá předběžné propočty za 1.pololetí 2012,
kde se objevují opět částky za preskripci vyšší než v roce 2010,takže lze očekávat opět významné regulační
srážky. Pokud tento trend potvrdí významná část praktických diabetologů, pak lze považovat za vhodné
upozornit VZP písemně,nebo zvážit osobní jednání.
Ad 15. Různé
a). Anglická verze www.diab.cz.
Referovala Prof. Pelikánová.Po diskusi výbor souhlasí,aby v anglické mutaci byla Hlavní strana , NDP, historie
společnosti, případně standardy.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 96:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit souhlas s vytvořením anglické verze.
b) Revize dietních doporučených postupů.
Referovala prof. Jirkovská,která materiál rozeslala. Výbor ČDS revizi dietních doporučení schvaluje a
navrhuje již finální dokument doporučených postupů- dieta dát co nejvíce do médií a zveřejnit informace.
Medializace bude zajištěna takto : v Luhačovicích na kongresu, Společnost klinické výživy (prof. Anděl), ČAS
(prof. Jirkovská), Časopis výživa a potraviny
( prof. Anděl), za ČDS připraví jednoduchý a stručný
leták prof. Jirkovská, na stránky OSAD (Dr. Račická).
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 97:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl jak shora uvedeno.
c) Záštita diabetologických akcí .
Prof. Rybka požádal o garanci dvou akcí, které pořádá:
DIABETOLOGICKÝ DEN, téma „Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus“. Koná se dne 22. 11. 2012
od 9.00 hodin, místo konání Zlín - Interhotel Moskva. Pořadatel: Česká diabetologická společnost ČLS JEP,
Diabetická asociace ČR, Diabetologické centrum IK IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně .
Slavnostní pracovní schůze v Trenčíně, hotel Elizabeth, koná se ve dnech 14. – 15. 12. 2012, téma:
“Nové patofyziologické poznatky mění paradigma terapie diabetu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 98:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl obě akce podpořit záštitou a garancí ČDS.
d) Dopis MUDr. Loyschová .
MUDr. Merhaut referoval. Připravil dopis pro kolegyni, doporučující zdravotním pojišťovnám navázat smluvní
vztah, jde o využití nové dvojodbornosti diabetologie a endokrinologie.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 99:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl pověřit prof. Pelikánovou zasláním dopisu kolegyni.
e) Snížení členských příspěvků MUDr. Kuželová:
Paní MUDr. Jitka Kuželová požádala o snížení příspěvků z důvodu MD (žádá slevu na roky 2012 a 2013).
Výbor po diskusi věc zamítl, neboť Stanovy ČLS JEP toto neumožňují.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 100:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl žádosti nevyhovět.
Per rollam schválené:
Ad 16. MUDr. Edelsberger, účast na IDF.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání - žádost MUDr. T. Edelsbergera na Annual Meetings in
Lisboa on 21-23 September 2012.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 101:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl odsouhlasit účast kolegy na IDF za ČDS.

Ad 17. Vyjádření OZS MZ ČR k Zákonu 361/2000 Sb.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání vyjádření MUDr. Sajdlové k žádosti ČDS o přezkoumání a
změnu znění zákona týkajícího se zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Č.j. 20085/2012 se
závěrem o možné potenciální změně výhledově.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 102:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal informaci na vědomí.
Ad 18. Spolupráce OZS MZ ČR a Výboru ČDS.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání - Na MZ ČR k rukám MUDr. Sajdlové byl zaslán dopis
potvrzující zájem ČDS o spolupráci na aktualizaci směrnic a předpisů – zástupci jsou nadále MUDr. J. Hradec
(Chrudim) a MUDr. Doležalová.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 103:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 19.Nezaměnitelnost inzulinů.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání stanovisko výboru ČDS k nezaměnitelnosti humánních
krátkých inzulinu a ultrakrátkých inzulinových analog.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 104:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl schválit stanovisko.
Ad 20. Národní diabetologický program.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. V průběhu června 2012 se podařilo úspěšně dokončit
jednání a na MZ ČR (doc. Heger, Dr. Sajdlová, dr. Polák, dr. Mervardtová) zaslat materiály týkající se tezí
Národního diabetologického programu (NDP) 2012-2022, jehož cílem je zlepšení péče o nemocné s diabetem
v České republice. Materiál byl vypracován výborem České diabetologické společnosti ČLS JEP a Diabetickou
asociací ČR ve spolupráci se Společností všeobecných lékařů ČLS JEP. Program byl odsouhlasen a je
podporován dalšími 13 odbornými společnostmi, třemi organizacemi pacientů, Českou asociací sester a má
podporu ČLK. Materiál je umístěn na www.diab.cz.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 105:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 21. Exenatid a liraglutid, indikační omezení.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Na SUKL bylo odesláno Vyjádření k indikačnímu omezení
pro zvýšenou úhradu u liraglutidu (Victoza) a exenatidu (Byetta). Výbor ČDS navrhuje snížit hranici BMI na 30
a hranici HbA1c na 5,3%, jako podmínky pro zvýšení úhrady.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 106:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 22. Léčba DM kmenovými buňkami.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Stanovisko výboru (vypracoval prof. Saudek) k možnostem
léčby diabetu a jeho komplikací kmenovými buňkami bylo zasláno na MUDr. Železného a ČLS JEP.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 107:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 23.Dia program kongresu ČIS .
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Pořadateli byla zaslána
2 x60 min na kongresu ČIS 2012 (Brno). Dia program bloku:
J. Perušičová - Časná stádia diabetu
T. Pelikánová – Diabetes mellitus 2. typu
S. Lacigová – Diabetes mellitus 1. typu
M. Anděl
– Nové přístupy v dietoterapii diabetu
Z. Rušavý
– Předoperační příprava a pooperační péče
A. Jirkovská – Diabetická noha
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 108:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.

náplň diabetologického bloku

Ad 24. Úmrtí Prof. MUDr.Michalkové.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání a na webu ČDS byla umístěna informace o úmrtí paní
profesorky Dagmar Michálkové a byla zaslána kondolence výboru Slovenské diabetologické společnosti.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 109:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl zaslat kondolenční dopis.
Ad 25. Ekonomicky náročnější varianta u DM.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Výbor ČDS zaslal své negativní stanovisko na MZ ČR
(p. Chlandová) k výzvě vybrat v diabetologii ekonomicky náročnější varianty v léčbě se stejným terapeutickým
dopadem.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 110:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 26. Návrh Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání.
Na ČLK byl zaslán podnět k pozastavení dalšího
projednávání návrhu Ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který přímo ohrožuje péči o nemocné v
ČR. Jde o to, že za určitých navrhovaných situací by bylo možno začlenit finance zdravotního pojištění nebo
jejich část do rozpočtu a zacelovat jimi insuficience ve státních financích. Nejvíc je to zřejmé z čl. 10, odst. 5,
ale i jiných. Zde je doslovně uvedeno, že nikoliv pojišťovny, ale vláda předkládá Parlamentu návrhy rozpočtu
ZP jakožto přepracované zdravotně pojistné plány, a to ještě ve výši minulého období, ne vyšší.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 111:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl , jak shora uvedeno.
Ad 27. Letáky proti kouření.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Výboru ČDS zaslána objednávka na letáky ohledně kouření
a jejich rozpis distribuce. Objednávka je celkem na 30 tis. kusů letáků, z toho polovina bude distribuována
rovnou na DC a 17 tis bude uskladněno v garáži společnosti Galén-Symposion.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 112:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 28. SUKL, Hodnotící zprávy.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k žádostem HoZ : pioglitazon, souhlas. Levemir,
Ezetrol souhlas, Vessel due nesouhlas, Thioctacid injekční formě ponechat stávající stav. Komboglyza
Souhlasné stanovisko s poznámkou o doporučovaném snížení HbA1c signalizujícím neuspokojivou
kompenzaci na 53 mmol/mol (z původních 6%). Novorapid souhlas,Novomix souhlas.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 113:
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku jednotlivých HoZ a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 29. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 114:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:.
MUDr. Eva Hlaďáková, Strážovská 1311, 697 01 Kyjov
MUDr. Katarína Pantlíková, Těšetice 193, 671 61 Znojmo
MUDr. Viktor Hundža, Sezemická 1353, 530 03 Pardubice
MUDr. Hana Petrášová, Šafranky 435, 687 71 Bojkovice
MUDr. Marie Kalinová, Jungmannova 1404, 500 02 Hradec Králové
MUDr. Dana Weberová, Synkova 16, 628 00 Brno
b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 115:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester ČDS.
Dis. Dana Majerová, Malinovského 1577, 269 01 Rakovník
Petra Vašíčková, Jesenická 3004, 106 00 Praha 10 Záběhlice
Dis. Lucie Wiedermannová, Velká Hraštice 152, 262 03 Velká Hraštice

Bc. Milena Konopásková, Topinková 1137, 271 01 Nové Strašecí
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS .
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 116:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy podiatrické sekce sester ČDS.
Dis. Dana Majerová, Malinovského 1577, 269 01 Rakovník
Bc. Milena Konopásková, Topinková 1137, 271 01 Nové Strašecí
Petra Vašíčková, Jesenická 3004, 106 00 Praha 10 Záběhlice
Dis. Lucie Wiedermannová, Velká Hraštice 152, 262 03 Velká Hraštice
Ad 30. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 117:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 11. 12. 2012, v 11,00, Praha 1,hotel Stará Zbrojnice, Kampa .
--------------------------------------------------------------Zapsal : MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 18. 09. 2012
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP
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