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Zápis 17. zasedání výboru České diabetologické společnosti, 
konaného dne 14. 09. 2021 od 10,00 hodin, v Praze. 

(VFN, Charvátův sál III. interní kliniky, Praha 2)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni (abecedně): prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr.  
Milan Kvapil, CSc., MBA, doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš Merhaut, prof. 
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Eva 
Račická, MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prof. MUDr. Zdeněk 
Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová.  
Omluveni: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová, MUDr. Jan Šoupal, 
Ph.D.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda. 
Jednání zahájeno 14.09.2021 v 10,00, ukončeno ve 13,00. Referující uvedeni bez titulů. 
Jednání probíhalo podle schváleného programu:    
1.   Kontrola minulého zápisu.        Škrha    
2.   Vyh.134-1998 Sb., Sazebník novelizovaný Vyh. 243/2021.  Merhaut/Škrha  
3.   Legislativa.   Spojeno s 2.      Merhaut/ Škrha             
4.   Podpora Lilly EASD 2021.                                                      Škrha/Prázný 
5.   58. DD 2022.  Přípravné práce.                                               Škrha/Prázný  
6.   Loono, žádost o spolupráci.     Prázný 
7.   Volby do výboru ČDS. Aktuální mailové adresy.   Škrha/Merhaut 
8.   Brožura KDP SDN.      Škrha/Prázný/Merhaut  
9.   Nové Doporučované postupy DM.         Prázný/Hradec/Zemanová 
10. Akreditační komise MZ ČR pro endo-diab.   Pelikánová  
11. Blok pokladníka: stav financí.                               Hradec  
12. Blok sekcí a pracovních skupin.     
a)  Technologie.                   Prázný/Šoupal  
b)  Podiatrie.                                         Fejfarová  
c)  Dětský diabetes.                                                                       Šumník  
d) Ambulantní diabetologie.  Szabó 
e) Psychologie. Psychodny.  Lacigová 
13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.  
a). Neobsazeno.   
Ad 14. Další a různé. 
a)  Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.           Škrha/Hradec/Pelikánová  
b)  ČDS sekce, základní a doplněné údaje.                                Merhaut 
c)  Založení mezioborové prac. skupiny onkodiabetologie.    Kvapil  
d)  Informace o léčbě neutralizačními protilátkami.            Račická 
e)  2. cyklus seminářů Transplant. terapie diabetu.            Kožnarová 
f)  Ukončení licence na konverzační mapy.   Vyoralová 
g)  Poznámky do diskuse (VZP Plus, ekg)   Kvapil  
Per Rollam projednané. 
15a. Atestace zkouška endo / dia.  Otázky, termíny kurzů. 
15b. HoZ-SUKL: Fixní kombinace metformin- alogliptin. 
15c. Limitace PZT dle Zákona 48/1997 Sb.  
16a. Dia centra dospělých. Návrh dvoustupňového systému. 
16b. Výkon 13067. Ošetření rány s aplikací amniové membrány. 
17a. HoZ Sitagliptin (Januvia) úhrady kombinací. 
17b. HoZ Trulicity. 
18.   Neobsazeno.  
19.   Noví členové organizační jednotky ČDS ČLS JEP.   Škrha/Merhaut  
20.   Další zasedání.                 Škrha 
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Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                          Ref. Škrha  

Nebyly připomínky k zápisu z výboru ČDS z 05 / 2021 a konstatováno, že úkoly jsou splněny 
nebo průběžně plněny.   
Usn. č. 2021 / 041: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
 
Ad 2.Novelizace Vyh. 134-98 Vyhláškou 243/2021                     Ref. Merhaut/ Škrha 
Aby bylo možno po revoluci osamostatnit zdravotní pojistné občanů, muselo být jednáno 
v nejvyšších patrech legislativy.  Zde spojeny Body 2+3.  Nové kódy jsou schvalovány podle 
Zákona 48/1997 Sb., jeho § 17, odst. 4. Tyto jsou aktualizovány každoročně ve formě vyhlášky. 
V tomto 2 P 2021 je to Vyh. 134-98 Sb. verze 27, účinná od 01. 01. 2022. Letos výjimka, kdy 
novelizující Vyh. 243 / 2021 má dělenou účinnost, která umožnila provést novelizační změny 
do verze 26 s účinností 01. 07. 2021, a tatáž vyhláška bude novelizovat verzi 27 účinnou od 
01. 01. 2022. Ovšem že do Vyh. 243 lze zasáhnout nyní v připomínkovém řízení pouze v těch 
místech, která se týkají verze 27.   Protože polovina novelizační vyhlášky již je učinná tím, že 
mění verzi 26 (01. 07. 21 až 31. 12. 21). To podstatné, je už nezvratitelné, totiž vypouštějí se 
bodokoruny, což jsou pevné částky. Místo nich se do vzorců nahrazujících bodokoruny vloží 
dynamické rovnice, které ve svém důsledku přinesou nižší částky, které zajistí, že podle 
nových dynamických rovnic za nějaký výkon, ten okamžitě degresivně exponenciálně klesne, 
a toto divadlo na non fix rate se bude kdykoliv opakovat, čímž se využije Z 218, který před 
nedávným časem vložil pojištění občanů do ČNB pod kuratelu BR ČNB, vedené guvernérem 
Rusnokem. Tím bude klesat naše zdravotní pojištění, neboť bude součástí státní pokladny, na 
níž podle Z 218 bude možno tyto finance utrácet za zcela jiné výdaje, protože finanční 
prostředky alokované.z komerčních bank převodem do ČNB byly naspořené a už vyvedené 
z peněz státní pokladny. Shora uvedený algoritmus zajistí odtok peněz ze zdravotnictví a 
umožní je alokovat někde zcela jinde. 
 Usn. č. 2021 / 042: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad 3. Legislativa.                                                                                Ref.  Merhaut  
Středobodem dění jsou dva Nouzové stavy (Covid-19). Extrémně narostla sbírka zákonů.  
Mimořádné opatření Mz z 10.4.2021 umožňuje konat zasedání orgánů právnických osob 
i v počtu větším než 10 osob a menším než 50 osob.  
 
Ad 4. EASD. Podpora Lilly. 
MUDr. Jitka Husáková 
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, lékař    Datum narození: 15. 8. 1991 
Aktivní účast: "Impact of immunosuppressive drugs on the metabolic activity and functional 
properties of stem cells isolated from the bone marrow of diabetic patients" 
MUDr. Michal Dubský, Ph.D. 
Centrum diabetologie IKEM, lékař, výzkumný  pracovník,  Datum narození: 23. 7. 1982. 
Aktivní účast: Long-term outcomes of autologous cell therapy, angioplasty and conservative 
therapy in patients with chronic limb-threatening ischemia and diabetes. 

Ad 5.   58. Diabetologické Dny 2022.        Ref. Škrha/ Prázný  
58. DD se budou konat ve dnech 27.-30.dubna 2022 a výbor předpokládá, že budou opět 
v Luhačovicích. Výbor odsouhlasil prof. Tima Heiseho jako zahraničního hosta, který nemohl 
přijet na 56.DD, neboť byly zrušeny a následně konány virtuálně. 
Usn. č. 2021 / 045: Výbor ČDS vyslovil souhlas.    
  
Ad 6. Loono, žádost o spolupráci.                      Ref. Prázný 
Projednána žádost o spolupráci neziskové organizace Loono v oblasti diabetologie. Výbor 
ČDS osvětovou a popularizační činnost Loono považuje za krok správným směrem ke 
zdravotní prevenci v české populaci, nicméně ke konceptu formalizované spolupráce s Loono 
se nepřiklonil.  
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Ad 7. Volby výboru ČDS. Zajištění mailového adresáře členů.   Ref. Škrha/Merhaut 
Zásadní je 100% oslovitelnost voličů, tedy členské základny.  Je třeba vyzvat členy, aby 
aktualizovali svoje mailové adresy. Výbor musí stanovit, zda půjde o adresy do práce a/nebo 
do bydliště. Výzva k volbám bude pak rozeslána v lednu 2022, členové, kteří se chtějí podílet 
jako členové výboru, se přihlásí nebo budou navrženi kolegy, kteří si ověří, že navržený 
souhlasí s kandidaturou. Vznikne tak kandidátní listina, která bude následně rozeslána 
členům, a z ní členové budou vybírat podle zadaných požadavků (počet, zastoupení 
nemocničních a ambulantních diabetologů a pediatrů, revizní komise).  
Usn. č. 2021 / 047: Výbor ČDS konstatoval, že správný předpisový průběh voleb je jeho 
prioritou.  
 
8. Brožura KDP SDN.              Ref. Škrha/Merhaut 
Návrh podala Jirkovská.  Výbor si vyžádal kompletní přehled financí, kdo kolik a co bude 
financováno. Pokud zatím není příslib, kdo a hlavně kolik přispěje, nemůže se ČDS zavazovat 
k podpoře.  Podmínka výboru - nejprve musí být kompletně jasná a vyřešená finanční stránka, 
bez toho výbor ČDS nemá k dalšímu jednání souhlas. Výbor vyslovil nesouhlas s rozsahem 
150 (případně původních 300 stran), neboť takový text nebude nikdo číst.  
Podobně jako Doporučené postupy, které jsou pro vnitřní potřebu oboru, by byl rozsah 10-12 
stran přijatelným řešením. Ten může ve zhuštěné formě přinést jasné zásady, které jsou pro 
praktické potřeby důležité. Vedle toho může být k dispozici na webu původní KDP s rozsahem 
150, resp. 300 stran. 
Usn č. 2021 / 048: Výbor vyslovil souhlas s uvedeným návrhem. 
  
Ad 9. Nové Doporučené postupy (DP) u DM.                       Ref: Prázný/Hradec/Zemanová   
DP fyzická aktivita a sport jsou ve fázi zapracování oponentských připomínek. DP dieta jsou 
ve fázi rozsáhlého konceptu, nutno redukovat rozsah doporučení. 
Usn. č. 2021 / 049: Výbor vzal na vědomí a schválil postup.   
   
10. Akreditační komise MZ ČR pro endo – diab.      Ref. Pelikánová 
a) Atestace. V rámci nového zákona o vzdělávání v lékařských oborech jsou při atestacích 
jen 3 otázky. Pelikánová s kolektivem vypracovala 50 trojotázek. Nejvíce úprav diabetologie, 
která zahrnuje i metabolismus, výživu a osteologickou problematiku.  Otázky zkompletovány 
do trojic, rozeslány výborům k posouzení. Hlasování výboru - jednomyslný souhlas i se 
seznamem literatury. Bude projednávat AK MZ ČR endo- diab. Pokračuje bodem 15a. 
 
b) Započítání praxe na pracovišti poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s 
onemocněním covid-19 nebo o pacienty, kteří onemocnění covid-19 prodělali 
a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění covid-19. 
Do vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku se započítává minimálně polovina doby, 
po kterou lékař v období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2021 vykonával povolání lékaře na pracovišti 
poskytujícím všechny typy lůžkové péče o pacienty s onemocněním covid-19 nebo o pacienty, 
kteří onemocnění covid-19 prodělali a jejich aktuální zdravotní stav je důsledkem onemocnění 
covid-19, maximálně však 12 měsíců. Délku doby, která může být do vzdělávání ve vlastním 
specializovaném výcviku započtena, určí školitel lékaře. V případě sporu rozhodne garant 
oboru, do kterého je lékař zařazen.  
Usn. č. 2021 / 050: Výbor ČDS   projednal otázky a doporučenou studijní literaturu k atestaci 
z endokrinologie a diabetologie. Byl seznámen s problematikou uznávání praxí na covidových 
jednotkách v rámci specializační přípravy. Vyvěšeny byly termíny atestací oboru endo/dia 
na www.diab.cz. 
  
Ad 11. Blok pokladníka: stav financí.                               Ref. Hradec  
Podána informace o hospodaření: Zatím není k dispozici výsledný stav z ČLS JEP, ale 
předběžný odhad je pozitivní i vzhledem k příjmu z 56.DD.   
Usn. č. 2021 / 051: Výbor ČDS vyčká na bližší účetní informace. 

http://www.diab.cz/
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Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin, týmů.   
Ad 12a) Technologie.                            Ref. Prázný/Šoupal 
Trvá dlouhodobá nedostupnost implantabilních senzorů. Nutno zvýšit důraz na efektivní 
využívání isCGM. Blíží se konference Technologie v diabetologii v Plzni v prezenční formě.  
Usn. č. 2021 / 052a: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12b) Podiatrie.              Ref. Lacigová, Fejfarová  
BODY k prezentaci na výboru ČDS za Podiatrickou sekci: 

1. Novinky týkající se výkonů 13028, 51850, 13067, 06130/06131 
2. Prosba o zveřejnění podiatrických akcí na podzim/zimu 2021 
3. Schválení nové podiatrie FN Ostrava, vedoucí MUDr Koliba. 
4. Koncepce podiatrické péče v ČR – spolupráce s členy výboru ČDS 
5. Žádost o finanční podporu pro edukační materiály Podiatrické sekce 
6. Informace o KDP 
7. PS KMB – prosíme o podporu ČDS pro PS pro terapii KMB 
8. EUNI WOUnds platforma – spolupráce s ČSLR na jejím vybudování 
9. IPVZ kurz pro PL 2x ročně (pouze pod subkatedrou diabetologie, osvědčení ČDS) 
10. Schválení zřízení podiatrického mailu pro dotazy odborníků/veřejnosti 
11. Cena za celoživotní práci v oboru podiatrie 

Usn. č. 2021 / 052b: Výbor ČDS vyjádřil souhlas. 
 
Ad 12c) Dětský diabetes.                            Ref. Šumník   
Šumník referoval diakongres.  
Usn. č. 2021 / 052c: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
  
Ad 12d) Ambulantní diabetologie.                               Ref. Szabó  
 Referováno o důležitých aktualitách v ambulantní diabetologické péči, kterými jsou 
zejména: 
1. Kompenzační vyhláška 2021: nejdůležitější z obsahu: odměny ambulantním specialistům 
za vysoké pracovní nasazení po dobu pandemie Covid-19; navýšení regulačního limitu pro 
segment ambulantních specialistů pro r. 2021 na léky, zdravotnické prostředky, ZUM/ZULP a 
vyžádanou péči na 130% referenčního období 

2. Úspěšné jednání ČDS/OSAD s VZP o nasmlouvání nových diabetologických kódů: 
s účinností od 1. 6. 2021 uvolněny VZP k nasmlouvání výkony: 

- 13081 – Optimalizace nastavení inzulínové pumpy 
- 13082 – Vyšetření pacienta s rizikem poruchy rozpoznávání hypoglykémie 
- 13083 – Nastavení bolusového kalkulátoru pro flexibilní dávkování inzulínu 

3. Dohodovací řízení: segment ambulantních specialistů nedospěl v dohodovacím řízení se 
ZP k dohodě; úhrada péče v segmentu AS pro r. 2022 bude dána Úhradovou vyhláškou na r. 
2022, která vyjde ve sbírce zákonů 31.10.2021 
 
Ad 12e) Psychologie. Psychodny.                             Ref.   Lacigová  
Nejsou aktuální informace.  
Usn. č. 2021 / 052e: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
13. Blok VZP/SZP, MZ, SÚKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.  
Ad 13a) neobsazeno. 
   
Ad 14. Další a různé.         
Ad 14a. Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.     Ref. Škrha/Hradec  
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Posouzení podle manuálu výboru ČDS, dle něhož byly posuzovány DC dospělých v letech 
2016-2017. Nejedná se o obdobu DDC, udělovanou MZ ČR, nýbrž o DC dospělých podle 
zákona 372/2011 Sb. o jmenování výborem ČDS. Uchazeč musí předložit jiný dotazník, ne ten 
pro DDC (dětská diabetologická centra) posuzovaná MZ ČR. Pelikánová vydala instrukce. Do 
Pardubic vyjede Hradec na personální audit. Usn. č. 2021 / 054a: Výbor ČDS vzal na vědomí 
a vyslovil souhlas. 
 
Ad 14b.  ČDS sekce, základní a doplněné údaje, informace.      Ref.  Merhaut 
Informace o funkčním volebním období sekcí s datem konce mandátu a s termínem voleb:   
Technologická:         volby11/2017               výbor 2018-2022,        Prázný 
Podiatrická:            volby    2020                 výbor 2020-2024,        Fejfarová 
Dětská:                     volby    2019                 výbor 2019-2023,        Šumník 
Psychologická: sekce existuje od 2007, dle Stanov spíše jako pracovní skupina, kterou 
Lacigová převzala od Perušičové. Nyní sekci vede Lacigová, zvažuje v roce 2022 předání 
předsednictví - zvolení předsedy. 
Sesterská: poslední volby nutno dohledat, výbor ustaven               Řihánková 
Diabetes a těhotenství: založeno 2014, předchozí výbor vedla Andělová, nyní je   výbor 2018 
- 2022, vede Krejčí.  
USn č.21 / 054b: Výbor ČDS bere na vědomí, pověřuje sekce kontrolou termínů.  
   
Ad 14c. Založení mezioborové pracovní skupiny pro onkodiabetologii.  Ref. Kvapil 
O schválení žádá Kvapil, předpokládá účast zástupců jiných odborných společností, je 
přesvědčen, že by měl být výbor informován. Přednese zdůvodnění, připraví stručný text s cíli, 
návrhem složení a smyslem existence skupiny. 
USn č.21 / 054c: Výbor ČDS bere na vědomí.  
   
Ad 14d. Informace o léčbě neutralizačními protilátkami.             Ref.  Račická 
 MUDr. E. Račická informovala Výbor ČDS o účasti na virtuální poradním sboru v červnu 
2021, který se věnoval použití neutralizačních protilátek v ambulantní léčbě pacientů s COVID-
19. Jednalo se o použití výrobku REGN-COV 2, který je v současné době povolen k podání 
infuzní léčbou v časné fázi nemoci COVID-19 a čeká se na jeho aktualizaci ze strany 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Diabetici patří k rizikové skupině pacientů, kteří by měli být 
odesíláni do příslušného centra, proto po vyjasnění úpravy pro podání této léčby bude Dr. 
Račická informovat Výbor ČDS a také předá informace pacientským organizacím.  
 
Ad 14e. Druhý cyklus transplantační terapie diabetu.                      Ref.    Kožnarová 
Počátkem roku 2020 žádala Dr. Kožnarová o záštitu a finanční podporu 2. cyklu seminářů 
Transplantační léčba u diabetu. Záštita i finanční podpora (viz. příloha) byla schválena 
výborem, ale semináře se již z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohly uskutečnit 
a finanční podpora nebyla čerpána. Semináře by se měly uskutečnit ještě do konce roku. Jde 
o opětnou žádost. 
Merhaut navrhl nehlasovat znovu, ale finance zbylé nevyužité použít na dokončení aktivity, 
protože byly již schváleny, avšak kvůli pandemii covid nečerpány. 
Usn č. 2021 / 054e: Výbor ČDS souhlasí.  
 

Ad 14f. Ukončení licence na konverzační mapy.          Ref. Vyoralová  
Lilly má ukončenu licenci na konverzační mapy. Ambulance, které je používají a měly je 
zapůjčeny, je musí vrátit. Popřípadě potvrdit likvidaci podle skartačního zákona.   
Usn. č. 2021 / 54f: Výbor vyslovil souhlas. 
 
Ad 14g. Poznámky do diskuse                                                           Ref. Kvapil 
Kvapil vyjádřil návrh na ocenění všech, kteří se zasloužili o uskutečnění programu VZP Plus. 
Výbor doporučil, aby předložil konkrétní výsledky. 
Kvapil dále navrhl provádění ekg u každého pacienta jednou ročně. Zatím blíže 
nespecifikoval.  
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Výbor neměl námitek, ale bude třeba uvést konkrétní podmínky. 
 
 

-------------------------------------- 
 
Projednané per rollam: 
Ad 15a. Atestace endo / dia termíny, zkušební otázky, literatura. 
  
LF UK Plzeň 
Předatestační kurz z diabetologie:   7. 3.-11. 3. 2022 
Předatestační kurz z endokrinologie:  14.-18. 3.2022 
Atestace z endokrinologie a diabetologie: 30. 5.-1. 6. 2022   
 
3. LF UK 
Předatestační kurz z diabetologie:   19. 9.-23. 9. 2022 
Předatestační kurz z endokrinologie:  26. 9.-30. 9. 2022 
Atestace z endokrinologie a diabetologie: 5. 12.-9. 12. 2022  
  
Podle platného zkušebního řádu musí být při atestaci vytaženy 3 otázky. Je možno položit 
doplňující v případě pochybnostech o výsledku. Připomínku, aby ve vyhlášce byly nejméně 4 
otázky, MZ neakceptovalo. Neumožňuje legislativa.   
Usn. č. 2021 / 055a: Výbor ČDS vyslovil souhlas. 

Ad 15b. HoZ-SUKL: Fixní kombinace metformin- alogliptin. 
V textu zprávy je široce diskutovaná hranice HbA1c pro intenzifikaci léčby a nové podmínky 
úhrady pro fixní kombinaci met/alo jsou již založené nově na hranici 53 mmol/M.  Doufejme, 
že se další účastníci řízení (pojišťovny) nebudou k tomuto rozhodnutí odvolávat a že v 
následujících správních řízeních již budou podmínky úhrady stanoveny obdobně. Dochází tedy 
k průlomu hodnoty HbA1c 60 mmol/M. 
P: Fixní kombinace léčivých látek metformin/alogliptin je hrazena: 
1) samostatně u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu 
samotného po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k 
uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou HbA1c nižší než 53 mmol/mol. 
Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu 
hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen. 
2) jako náhrada terapie souběžně podávanými monokomponentními léčivými přípravky 
s obsahem metforminu a alogliptinu. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 
měsících léčby kombinací metformin/alogliptin (bez ohledu na skutečnost, zda se 
jedná o volnou nebo fixní kombinaci), není kombinace metformin/alogliptin dále 
hrazena.V kombinaci s inzulinem nejsou léčivé přípravky s obsahem fixní kombinace léčivých 
látek  metformin/alogliptin hrazeny. 
Usn. č. 2021 / 055b: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 15c. Limitace PZT dle Zákona 48/1997 Sb.  
Vznesen   dotaz na limitní maxima PZT (zde testačních proužků) při léčbě Rybelsus. Per 
analogiam jiná stejná léčiva různých aplikačních forem.  Klíč k danému problém leží v zákoně 
48/1997 Sb., v příl. č. 3 - Kategorizační strom, položka 05.02.02-01.Zde je uvedeno:  
1) P.o.antidiabetiky, preskribuje DIA a PRL   100 kusů /rok. 
To znamená, že PRL z dikce Z 48/1997 Sb., příloha 3, položka 05 02 02 01, smí napsat 
100 testačních proužků při léčbě jakýmkoliv PAD.  Zákon PRL a dia. Lékaře zpřesněním 
neomezuje. Existuje Z 089/21 o PZT, kde jsou vyřešeny problémy pomůcky PZT a její 
příslušenství, takže PRL nemůže psát glukometry, ale test proužky k nim ano. 
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2) DM při terapii injekčními neinzulínovými PAD nebo inzulinem 2x denně, 400 kusů / rok, 
preskribuje DIABETOLOG. Pozor na hierarchii materií sbírky zákonů. Je sice pravda, že 
existuje vyh. 384 /2007 Sb., o referenčních skupinách, avšak tato se neuplatní, je-li věc řešena 
paragrafy vyšší právní normy. PRL může rozhodnout o kterékoliv PAD léčbě z moci tohoto 
zákona, pakliže jde o léčbu DM pomocí PAD, pak smí u všech těchto pacientů napsat 100 ks 
testačních proužků ročně. 
Příloha č. 3 Zákon 48/97 zní  

proužky pro 
stanovení 
glukózy z krve 

dle platné 
harmonizované 

technické normy 

DIA; 
PRL 

diabetes mellitus při léčbě perorálními 
antidiabetiky 

100 
ks / 1 
rok 

5,22 
Kč / 1 

ks 
Ne 

DIA 

diabetes mellitus při léčbě injekčními 
neinzulínovými antidiabetiky, inzulínem (do 2 

dávek denně); nediabetická hypoglykémie 
(inzulinom, dialýza, postprandiální 

hypoglykémie) 

400 
ks / 1 

ro 

Usn. č. 2021 / 055c: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 16a. Dia centra dospělých. Návrh dvoustupňového systému. 
Na zasedání výboru v 05-2021 byl předestřen návrh skupiny Škrha, Prázný, Šoupal, 
Pelikánová, Kvapil, Haluzík na dvoustupňový systém diabetologických center pro dospělé 
(DC). Zásadní navrhovanou změnou  je rozdělení center na dvě podskupiny: 
DC I. typu -zajistí vybrané léčebně-preventivní a vybrané výukové aktivity v oboru diabetologie. 
DC II. typu -zajistí komplexní léčebně-preventivní péči v oboru diabetologie a metabolismu, 
včetně výuky a výzkumu. Zdůvodnění: 
a) návrh podporuje lokální aktivity případných zájemců (viz. Žádost nemocnice v Pardubicích)   
b) návrh kopíruje stávající strategii Akreditační komise MZ, která také rozeznává dva druhy 
diabetologických pracovišť pro výuku 
c) k obdobnému rozdělení jsme přistoupili i u dětských diabetologických center (viz. materiál 
Zdeňka Šumníka na www.diab.cz). Návrh na atributy DC bude předložen k projednání. 
Usn. č. 2021 / 056a: Výbor ČDS per rollam schválil tento bod 15-ti hlasy. 
 
Ad 16b. Výkon 13067, Ošetření a převaz rány s aplikací amniové membrány . 
Dopis ČDS na MZ (Brabcová).  Dostupný text MER +Das. Č.j. Dps438-2021 a 
ZpsČDS17(14092021), Bod 16b.                (https://szv.mzcr.cz/Vykon/detail/13067) 
 
Vážená paní doktorko, výbor Podiatrické sekce ČDS ČSL JEP se na své poradě dne 21. 6. 
2021 dohodl ve věci již zavedeného výkonu 13067 Ošetření a převaz rány s aplikací amniové 
membrány následovně: Tímto žádáme ponechat stávající znění tohoto výkonu, a to zejména 
jeho podmínky, v nichž je uvedeno, že pracoviště musí splňovat v podmínce 2 „…Uvedení v 
Seznamu certifikovaných pracovišť ambulancí hojení ran uvedených na webových stránkách 
příslušné společnosti nebo se jedná o podiatrickou ambulanci – seznam je uveden na 
https“//www.diab.cz/podiatricke-ambulance“. V rámci této definice proto žádáme o 
nasmlouvání tohoto výkonu pro podiatrické ambulance při splnění podmínek stávající verze 
příslušného výkonu, a to bez dalších nároků, jako např. bez dokládání certifikátu České 
společnosti pro léčbu rány. Podiatrické ambulance jsou certifikovány dle stanovených kritérií 
(uvedených na stránkách ČDS) Výborem ČDS a její Podiatrickou sekcí. Navíc je prováděn i 
pravidelný audit těchto podiatrických ambulancí. Jsou specializovány na péči o pacienty se 
syndromem diabetické nohy a s jeho rizikem. Komplexní terapii syndromu diabetické nohy 
provádějí kvalifikovaně na základě Doporučených postupů ČDS a ve shodě s Mezinárodními 
guidelines. K ní patří nejen lokální léčba (např. zmíněným amniodermem při vhodné indikaci), 
ale také současné důsledné odlehčení ulcerace, kvalifikovaná léčba infekce, ischemie a 
celkového metabolického stavu diabetiků. Tuto komplexní léčbu mohou zajišťovat jen 
speciálně vyškolené týmy odborníků, které jsou součástí podmínek pro schválení podiatrické 
ambulance.  

http://www.diab.cz/
https://szv.mzcr.cz/Vykon/detail/13067
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Usn. č. 2021 / 056b: Výbor pod. sekce souhlas, výbor ČDS vzal souhlasně na vědomí. 
  
 
Ad 17a. HoZ Sitagliptin (Januvia) úhrady kombinací. 
MSD požádala SÚKL o úhradu sitagliptinu v kombinaci s metforminem od 53 mmol/mol. SÚKL 
souhlasil, vyjádřil se, že je to odborně správně a že by přiznal od 53 mmol/mol i v dalších 
kombinacích, ale je vázán návrhem žadatele. 
P: Sitagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou nebo v kombinaci s 
thiazolidindiony u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv 
po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 53 mmol/mol na léčbě 
metforminem nebo nižší než 60 mmol/mol na léčbě sulfonylureou nebo thiazolidindionem nebo 
na léčbě kombinací metforminu a sulfonylurey. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, 
sitagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem 
nejsou léčivé přípravky s obsahem sitagliptinu hrazeny. 
Dále ze SÚKL došla hodnotící zpráva SÚKL k fixní kombinaci met/pioglitazon. 
Usn. č. 2021 / 057a: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
  
Ad 17b.  HoZ Trulicity. 
V základní úhradě se nic nemění, ve zvýšené úhradě došlo k průlomu a Trulicity 1,5 mg SÚKL 
navrhuje hradit pacientům na zvýšenou úhradu již od obezity 1.skupině, tj.BMI nad 30 kg.m-2. 
Pojišťovny vydaly souhlasné stanovisko, došlo k dohodě o omezení dopadu do rozpočtu mezi 
Lilly a plátci. HbA1c 60 zůstává, omezeno DIA. Návrh limitace zvýšené úhrady zde: 
P: Dulaglutid je ve zvýšené úhradě hrazen v kombinaci s metforminem a sulfonylureou u 
pacientů, u kterých není při podávání maximálních tolerovaných dávek perorálních přípravků 
(včetně gliptinu nebo thiazolidindionu) po dobu alespoň 3 měsíců dosaženo dostatečné 
kontroly diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol a zároveň při obezitě 
I. a vyššího stupně definované jako BMI 30 nebo vyšší. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení 
o 10% či vyššímu poklesu hladiny HbA1c bez současného vzestupu tělesné hmotnosti po 6 
měsících léčby, není dulaglutid dále hrazen. 
Usn. č. 2021 / 057b: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
Ad 18.neobsazeno.   
  
Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.  
Usn. č. 2021 / 059aa: Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených lékařů, kteří se dnem 
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.  

 
MUDr. Richard Sotorník, 1969, Diabetologická ambulance FNKV, 
MUDr. Karolína Kvíčalová, 1990, FNUSA II. Interní klinika,  
MUDr. Radka Jarošíková, 1994, IKEM,  

  
 ab) Nebyly projednány přihlášky nelékařů do ČDS, žádné nedošly.  
Usn. č. 2021 / 059ab: Výbor ČDS neschválil přihlášky, nedošly. 

b) Nebyly projednány přihlášky do sekce sester ČDS, žádné nedošly. 
Usn. č. 2021 / 059b: Výbor ČDS neschválil řádné členy sekce sester ČDS.  
  
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (5006), došly. 
Usn. č. 2021 / 059c: Výbor ČDS tudíž schválil řádné členy Podiatrické sekce ČDS:  
 
 MUDr. Radka Jarošíková 
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d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS, které   došly. 
Usn. č. 2021 / 059d: Výbor ČDS tudíž schválil řádné členy Technologické sekce ČDS:  

 
MUDr. Radka Jarošíková, 1994, IKEM,  
MUDr. Richard Sotorník,1969, Diabetologická ambulance FNKV 

 
e) Byly projednány Nové podiatrické ambulance. Došla žádost o Podiatrii FN Ostrava 
Usn. Č. 2021 / 059e: Výbor ČDS tudíž schválil nové podiatrické ambulance.  
   
f) Nebyla projednána nová edukační pracoviště.  
Usn. Č. 2021 / 059f: Výbor ČDS tudíž neschválil nová edukační pracoviště.  
 

g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (5007), došly. 
Usn. č. 2021 / 059g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce: 
 MUDr. Radka Jarošíková 
 MUDr. Karolína Kvíčalová  
 
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS (5004), došly. 
Usn. č. 2021 / 059h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:  
 

MUDr. Karolína Kvíčalová  
 
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS (5001), došly.  
Usn. č. 2021 / 059i: Výbor ČDS projednal a přijata byla:  
 
 MUD.r Karolína Kvíčalová  
 
j) Žádost o snížení / prominutí členského příspěvku:  
  
MUDr. Pavlína Zajícová, 1989, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Věra Toušková, Ph.D., 1983, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Klára Sochorová, 1991, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Terezie Rohelová, 1984, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Petra Fleischhansová, 1985, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Kateřina Chvojková, 1987, důvod: rodičovská dovolená 
MUDr. Ivana Bezděková, 1947, důvod: věk, částečný úvazek 
 
Usn. č. 2021 / 059j: Výbor ČDS rozhodl o odpuštění příspěvků ve smyslu Stanov.  
 
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.  
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn. Č. 2021 / 60:  
Další zasedání výboru ČDS dne 07. 12. 2021 v 10,00 v Praze 
Místo konání bude určeno podle aktuální epidemiologické situace 
-------------------------------------------------------------------------  
Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.  
Dne 14. 09. 2021  

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,  
Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s.  

Rozdělovník:  
Členové Výboru a RK ČDS.  
Sekretariát výboru ČDS, web.  
Předsednictvo ČLS JEP.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


