Zápis z 15. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 11. 12. 2012 od 11,00 hodin, 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, MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský,PhD, Prof.
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr.
Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA. Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc Doc. MUDr.
Alena Šmahelová, PhD,
Omluveni: Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc , Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof. MUDr. Jan Vavřinec,
DrSc.
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc.
Jednání bylo zahájeno dne 11. 12. 2012 v 11,00 a ukončeno v 15,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Testování glukometrů.
3. Stránky web ČDS.
4. Národní diabetologický program.
Možnosti podpory WHO v prevenci obezity a diabetu.
5. Metformin v léčbě diabetu, standardy , SPC.
6. Standard gestačního a pregestačního diabetu.
7. DAČR / OSDA.
8. Schválené a projednávané zákony a předpisy v roce 2012.
9. Návrh předpisu o úhradách zdravotní péče v roce 2013.
10. Novela Vyh. 134/1998 Sb., finance v diabetologii,dostupnost péče.
11. Doporučený postup - geriatrické guidelines.
12. Očkování u diabetiků.
13. Podiatrická sekce. Registrace edukačních pracovišť.
14. Novela Sazebníku výkonů a zákona o zdravotnických prostředcích.
15. Kongres Luhačovice 2013. Symposium Aničkov , design 1. Oznámení.
16. Regulace preskripce, dostupnosti inzulínu v předplněných perech.
17. Zprávy pro PL v diabetologii dle nového zákona.
18. Různé.
a) Předpis testačních proužků , právní ukotvení.
b) Náhrada pioglitazonu glutinem.
c) Jednání lékové politiky KLPK.
Per rollam schválené:
19. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – úhradová vyhláška.
20. Ing. Helena Rögnerová – úhradová vyhláška.
21. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. - Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013.
22. Mgr. Filip Vrubel – Připomínky k senzorům za výbor ČDS.
23. MUDr. Eva Loyschová- Doporučení pro účastníky výběrového řízení podle Z 48/97 Sb.
24. SUKL – Úprava HbA1c pro dlouhodobá analoga.
25. SUKL – Změna HbA1c pro glutiny.
26. SUKL - Žádost o úpravu indikačních omezení.
27. Prof. Švihovec – Konopí-Magistraliter ČPFS.
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.14 ze zasedání výboru ČDS v 09 / 2012 a konstatováno, že úkoly jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Ad 2. Testování osobních glukometrů.
Referoval Prof. Rušavý. Po diskusi bude provedena úprava web stránek společnosti, glukometry nebude
ČDS doporučovat ( změna oproti předminulému zápisu).
Text upravený: Oznámení: Na doporučení ČDS probíhá testování glukometrů na akreditovaném
biochemickém pracovišti. Doporučujeme našim členům, aby se při výběru glukometrů řídili výsledky tohoto
testování, které bude zveřejněno na www.diab.cz. Prof. Rušavý zašle firmám dopis, že si výbor ČDS nepřeje,
aby firmy na svých stránkách uváděly, že ČDS doporučuje jejich glukometry. Je možné použít pouze

formulaci, že „glukometr xy prošel testovaním, které proběhlo podle doporučení ČDS ČLS JEP a ČSKB“. Dále
diskutováno o možnosti testování glukometrů i na jiném pracovišti. Tento návrh předložil prof. Kvapil, který
problém připraví a prodiskutuje na příští schůzi.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 118:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 3. Stránky www.diab.cz.
Referoval prof. Rušavý. MUDr. Jankovec, z pověření prof. Pelikánové, se setkal se zástupci firmy MeDitorial
(viz příloha č.1) a zhodnotil vyúčtování za rok 2012 (viz příloha č.2 ). Doporučuje nadále spolupracovat
s firmou MeDitoriál. Schváleno jednomyslně pokračovat ve správě stránek stejným způsobem a platit za práci
formou navrženého paušálu a využít nabídku firmy (v paušálu ) k přípravě anglické verze stránek.
Anglická verze: vytvořit duplicitní stránky, překlad pavouka (Rušavý, Jankovec), NDP, vyjmenování standardů,
obecný úvod + historie, seznam center.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 119:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 4. Národní diabetologický program.
a) Národní diabetologický program.
Referovali Prof. Pelikánová a prof. Kvapil. Stále se vedou jednání s cílem získat souhlas posledního subjektu
a tím je VZP. Podmínkou souhlasu a tudíž i otištění ve Věstníku MZ, je doplnění přílohy č. 9, která zmapuje
konkrétní výdobytky v péči o diabetiky v letech 2006-2012, a vypořádání dvou kritických odstavců v textu.
Provedou prof. Kvapil + prof. Pelikánová.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 120:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
b) Možnosti podpory WHO v prevenci obezity a diabetu.
Referovala MUDr. Šteflová. Za účelem navázání spolupráce se na výbor dostavila ředitelka kanceláře WHO
pro ČR MUDr. Šteflová, která dlouze hovořila o prevenci civilizačních chorob. Mimo jiné hovořila o novém
dokumentu 2020. Výbor se unesl, že je důležité se zajímat více o prevenci a vybral prof. Svačinu za svého
zástupce v této oblasti.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 121:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s Prof. Svačinou jakožto kontaktní osobou pro tuto oblast.
Ad 5. Metformin v léčbě diabetu, standardy, SPC .
Referoval prof. Rušavý. Jde o Rozšíření indikace léčby metforminem o 3. st. renální insuficience.
Konstatováno ve shodě s minulou schůzí výboru, že je vhodné doporučit používání metforminu i v 3. st.
renální insuficience. Doporučení vychází z jednoznačných důkazů o jeho bezpečnosti, pokud jsou zachována
určitá pravidla. Toto již bylo zahrnuto do standardu ČDS, kde bude ještě upravena přiložená tabulka.
Rozšíření indikace však není schváleno SUKLEM, není a ani nebude uvedeno v příbalovém letáku (jednáno
s firmou MERCK). Pokud se lékař pro tuto léčbu rozhodne, měl by informovat pacienta o této „of label“
indikaci a nechat si jeho souhlas potvrdit podpisem do dokumentace.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 122:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 6. Standard gestačního a pregestačního diabetu .
Referoval prof. Rušavý. Kompletní inovaci standardu připravila MUDr. Čechurová z DC v Plzni a předložila ho
MUDr. Andělové k revizi. Po jejich společném setkání a úpravách bude standard předložen výboru ČDS ke
schválení. Termín předložení – konec 01 / 2013.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 123:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl projednat návrh novely standardu v 02 / 2013.
Ad 7. DAČR / OSDA.
Referovali prof. Kvapil a MUDr. Račická. Spolupráce je velmi pozitivní. Především je ceněna právnická pomoc
ambulantním lékařům při jednání s pojišťovnami ohledne regulací. Pozitivní je pomoc ing. Jenšovské. Velkou
pomocí jsou listy newsletter a workshopy.

Ad 8. Schválené a projednávané zákony a předpisy v roce 2012.
Referoval MUDr. Merhaut. o předpisech, které vyšly ve sbírce zákonů v 09 až 12 / 2012 a jsou nedílnou
součástí druhé etapy reformy zdravotnictví. Jsou to především:
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 je projednávána další novela v PČR. MUDr.Merhaut bude sledovat
další osud novely, neboť se nás významně týká.
Dále konstatováno, že je v PČR jednáno mnoho tisků novel zákonů, které začaly platit v období první fáze
reformy,a to vzhledem k jejich nízké legislativní kvalitě.
Ad 9. Návrh předpisu o úhradách zdravotní péče v roce 2013.
Referoval MUDr. Merhaut. Zásadní body jsou restriktivní charakter,snižující objem finančních prostředků.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 124:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit zásadní nesouhlas s návrhem vyhlášky.
Ad 10. Novela Vyh. 134 / 1998 Sb., finance v diabetologii, dostupnost péče.
Referoval MUDr. Merhaut, který
informoval o nejasnostech v termínu a rozsahu vydávané novely
vyhlášky 134, s nejistým dopadem na diabetologii. Dále informoval o problému dostupnosti péče, bude-li
resktrinkce financí ať již v novele sazebníku výkonů či v úhradové vyhlášce.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 125:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit zásadní nesouhlas s jakoukoliv novelou, která by snižovala
finanční limity na zdravotní péči.
Ad 11. Doporučený postup geriatrické guidelines.
Referoval prof . Svačina. Šlo o složité jednání 8 osob a 3 odborností (praktičtí lékaři + diabetologové +
gerontologie). Standard je prakticky hotov a bude sloužit pro obě společnosti.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 126:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit souhlas s dokončením standardu.
Ad 12. Očkování u diabetiků.
Referoval prof. Svačina. Informoval výbor o svém působení v advisory boardu. Očkovat proti hepatitidě je
vhodné všechny diabetiky od 20 do 50 let, zde jsou častější komplikace hepatitid. Pacienty s chronickou
renální insuficiencí je vhodné očkovat ve 4. st, pokud se jedná o diabetiky ve 3. st. Každý diabetik by měl být
očkován proti pneumokokům a proti chřipce.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 127:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 13. Podiatrická sekce. Edukační pracoviště.
a)Podiatrická sekce.
Referovala prof. Jirkovská. Byla podána zpráva o konferenci Syndrom diabetické nohy s mezinárodní účastí v
roce 2012, kde bylo kolem 200 účastníků a zahraniční přednášku přednesl prof. L. Uccioli z Říma. Bylo
schváleno pořádání stejného typu konference v roce 2013 za stejných podmínek- podpora zahraničního
účastníka. Dále prof. Jirkovská referovala o narůstajícím počtu amputací podle statistiky ÚZIS za rok 2011 ( +
1900 amputovaných), kde se také poprvé ukázal procentuální podíl vysokých amputací (38%), cílem je
dosáhnout snížení tohoto podílu alespoň pod 20%. Dále prof. Jirkovská upozornila na možnost pořádání
seminářů o moderní diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy v nemocnicích, tyto semináře jsou
primárně určeny pro chirurgická pracoviště, avšak mají podpořit koordinaci péče s interními a podiatrickými
pracovišti (další informace na www.diab.cz). Rovněž požádala členy Výboru, aby podpořili přihlašování sester
do certifikovaného kurzu pro všeobecné sestry v podiatrii (informace na webu podiatrické sekce), a to jak
sester z podiatrií a diabetologií, tak z interen, chirurgií či domácí péče. Pro absolventky certifikovaného kurzu
by měl být v novém Sazebníku kód Ošetření preulcerozních lezí a hyperkeratóz. Na základě stanoviska SUKL
ze dne 14.6.2012 byla obnovena léčba kritické ischemie u pacientů s diabetem buněčnou léčbou při splnění
příslušných kritérií. Výbor podiatrické sekce provede aktualizaci podiatrických ambulancí.

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 128:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl registrovat podiatrickou ambulanci MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová,
Olomouc.
b)Edukační pracoviště.
Referovala Prof. Jirkovská. Výbor ČDS podporuje, aby byl pro registrovaná edukační pracoviště pro diabetiky
v příštím roce prosazován nový kód (či případně jiný způsob hrazení) pro skupinovou edukaci diabetiků - tento
návrh připraví Jirkovská, Kvapil, Lacigová.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 129:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl jak výše uvedeno a schválil registraci těchto edukačních pracovišť.
MUDr. Eva Pěkná, Havlíčkův Brod
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Plzeň
MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová, Olomouc
MUDr. Eva Račická, Ostrava
MUDr. Vendula Havrlantová, Frýdek Místek
Ad 14. Novela Sazebníku výkonů a zákona o zdravotnických prostředcích.
Referoval MUDr. Merhaut. Sdělil informaci, že z jeho telefonického kontaktu s úředníky DZP MZ ČR se
nepodařilo objasnit snížení financí pro obor diabetologie ve výši cca 400 mil Kč, jak vyplývá z materiálu MZ.
Naopak MZ konstatovalo, že taková restrikce není ani nebyla plánována. Došlo k ujištění, že není v plánu ani
redukce diabetologických kódů.
Dále podána informace o novele zákona 123 o zdravotnických prostředcích, která je nyní v PČR.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 130:
Výbor ČDS projednal tématiku a informace vzal na vědomí.
Ad 15: Kongres Luhačovice 2013. Symposium Aničkov , design 1. Oznámení.
Referovala prof. Pelikánová. Výbor vybral z 6 grafických návrhů loga Luhačovických dnů jeden návrh. Dále
odhlasoval návrh preventivních kardiologů zařadit hodinu trvající blok s názvem Aničkov do postgraduálního
bloku poslední den sjezdu, dále jmenoval programový výbor ve stejném složení jako v 2012, byla potvrzena
účast zahraničních hostů (prof. Kempler z Maďarska a prof. Hovorka z Anglie). Hlavní host společenského
večera bude V. Špinarová. Syllabova přednáška prof. Svačina.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 131:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 16. Regulace preskripce, dostupnosti inzulínu v předplněných perech.
Referovala MUDr, Račická o složité situaci v řešení regulačních mechanismů. Dále informovala, že
v současné době je nedostatek inzulínů v předplněných perech na severní Moravě z důvodu jejich reexportu
do ciziny z ČR. Reexport obrovsky narůstá vzhledem k nízké ceně léků v ČR.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 132:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, že Prof. Kvapil napíše počátkem roku 2013 dopis na ministerstvo,
který bude upozorňovat na tuto problematiku.
Ad 17. Zprávy pro PL v diabetologii dle nového zákona.
Referovala MUDr. Račická. Dle nového zákona je povinností specialisty doručit zprávu praktickému lékaři, což
pacient vždy nezajistí. Rozhodnuto v první řadě vybídnout diabetology v dopise členům, aby psali při každé
kontrole kompletní zprávy a pouze nevyplňovali kartičku pacienta.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 133:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vydat výše uvedené doporučení.
Ad 18. Různé
a). Předpis testačních proužků , právní ukotvení.
Referovali MUDr. Hradec a MUDr. Merhaut. Informovali, že filosofie preskribce proužků se nemění. Intenzitu
sebekontroly určuje lékař. Množství je dáno v Zákoně 48 / 1997 Sb., verze 2012+2013.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 134:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit souhlas.

b) Náhrada pioglitazonu gliptinem.
Referoval prof. Kvapil. prof. Kvapil napíše dopis na SUKL, kde upozorní na diskrepanci – likvidace
Competactu a trvající možnost preskribce Actosu. Dle názoru výboru je rozhodnutí SUKLu omezit léčbu
pioglitazonem nesprávné.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 135:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl jak shora uvedeno.
c) Jednání lékové politiky KLPK.
Referoval prof. Kvapil. Jednání lékové politiky KLPK (komise lékové politiky) může pomoci nebo upozornit na
reexport léků, který činí až 80%. V některých případech je možné preskribci delegovat na praktické lékaře
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 136:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl jak shora uvedeno.
Per rollam schválené:
Ad 19. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – úhradová vyhláška.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání – návrh úhradové vyhlášky na rok 2013 s mimořádně
restriktivními podmínkami.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 137:
Výbor ČDS projednal tématiku a odeslal dopis ministru zdravotnictví se zásadním nesouhlasem.
Ad 20. Ing. Helena Rögnerová – úhradová vyhláška.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání- návrh úhradové vyhlášena rok 2013 s mimořádně
restriktivními podmínkami. Finanční ztráta pro diabetologii cca 400 mil. Kč dle materiálu MZ ČR.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 138:
Výbor ČDS projednal tématiku a odeslal dopis ředitelce DZP MZ ČR se zásadním nesouhlasem.
Ad 21. Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. - Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání - Na MZ ČR k rukám Ministra byl zaslán dopis potvrzující
nebezpečí snížené dostupnosti péče následkem návrhu úhradové vyhlášky.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 139:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl vyslovit zásadní nesouhlas.
Ad 22. Mgr. Filip Vrubel – Připomínky k senzorům za výbor ČDS.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání- zasláno stanovisko výboru ČDS k tématu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 140:
Výbor ČDS projednal tématiku a odeslal stanovisko.
Ad 23. MUDr. Eva Loyschová- Doporučení pro účastníky výběrového řízení podle Z 48/97 Sb.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. 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 / 141:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 24. SUKL – Úprava HbA1c pro dlouhodobá analoga.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Na SUKL bylo odesláno Vyjádření k indikačnímu omezení
Pro dlouhodobá analoga.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 142:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 25. SUKL – Změna HbA1c pro gliptiny.
Výbor opakovaně doporučuje snížit hranici indikace na 53 mmol/mol. Stanovisko bylo zasláno na SUKL..

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 143:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 26. SUKL - Žádost o úpravu indikačních omezení.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Výbor ČDS doporučuje ponechat status quo, neexendovat
preskripční omezení.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 144:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 27. Prof. Švihovec – Konopí-Magistraliter ČPFS.
Výbor doporučuje vázat preskripci na diagnozu, a to v oboru diabetologie na bolestivou formu diabetické
neuropatie či fantomové bolesti neodpovídající na běžná analgetika. Stanovisko výboru ČDS zasláno ad
KLPK.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 145:
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 : Diaprel.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 146:
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 / 147:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:.
MUDr. Eva Benková, Kollárova 549, 674 01 Třebíč
MUDr. Lucie Leštinová, Ondříčkova 4, 400 11 Ústí nad Labem
MUDr. Arnošt Václavíček, Mcely 39, 289 36 Nymburk
b)Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS .
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 148:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy podiatrické sekce sester ČDS.
MUDr. Jitka Gruberová, Plzeňská 96, Staňkov
Ad 30. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 149:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 12. 02. 2013, v 11,00, Praha 1,hotel Stará Zbrojnice, Kampa .
--------------------------------------------------------------Zapsal : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD
MUDr. Tomáš Merhaut
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Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
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