Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP
konané dne 19.4.2013 u příležitosti 49. Diabetologických dnů v Luhačovicích
Účast:
optická většina členů ČDS, přítomných na kongresu v Luhačovicích
Za výbor České diabetologické společnosti přítomni:
Předsedkyně: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.
Místopředsedové: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a MUDr. Jiří Hradec
Pokladník: omluven
Členové: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., doc.
MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD.,
prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Revizní komise: MUDr. Eva Račická , prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Omluveni: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.MBA,
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc
Program:
1. Volby mandátové a návrhové komise
2. Zpráva o činnosti výboru ČDS za rok 2012 (prof. Pelikánová)
3. Zpráva o činnosti podiatrické sekce ČDS za rok 2012 (prof. Jirkovská)
4. Zpráva o činnosti psychologické sekce ČDS za rok 2012 (doc. Lacigová)
5. Zpráva o hospodaření (prof. Rušavý)
6. Zpráva revizní komise (MUDr.Račická)
7. Informace o postgraduálním vzdělávání (MUDr. Olšovský)
8. Informace o aktivitách Občanského sdružení ambulantních diabetologů OSAD
(MUDr. Račická)
9. Informace o aktivitách Diabetické asociace ČR (prof. Kvapil)
10. Návrh a schválení usnesení (návrhová komise)
Členskou schůzi ČDS zahájila její předsedkyně prof. Terezie Pelikánová, která přivítala
všechny zúčastněné.
ad1/
Vědecký sekretář ČDS prof.Zdeněk Rušavý navrhl do mandátové komise MUDr. Tomáše
Spoustu a MUDr. Tomáše Brychtu, do návrhové komise MUDr. Roberta Béma, MUDr.
Marcelu Krejzovou a MUDr. Pavlínu Piťhovou. Obě komise byly členy ČDS, přítomnými na
schůzi, jednohlasně schváleny a ujaly se svých funkcí.
ad2/
Předsedkyně ČDS Terezie Pelikánová přednesla Zprávu o činnosti ČDS ČLS JEP, v níž
stručně referovala o následujících oblastech činnosti během uplynulého roku:
1/ aktualizovány a upraveny byly webové stránky ČDS ČLS JEP (www.diab.cz) – obsahují
zápisy ze schůzí výboru ČDS ČLS JEP, aktualizovaný seznam diabetologických center,
podiatrických poraden, aktuality z oboru, vzdělávací programy v oboru a další úpravy. O
webové stránky se starají členové ČDS z fakultní nemocnice v Plzni, především MUDr. Z.
Jankovec. V této souvislosti byla rovněž vyslovena žádost na všechny členy ČDS, aby zaslali
na sekretariát ČDS (paní Šárka Jelínková) svou funkční e-mailovou adresu.

2/ Recentně se završilo 2 leté úsilí členů výboru ČDS o schválení Národního diabetologického
programu – tento program vznikl za spolupráce České diabetologické společnosti, Diabetické
asociace České republiky, ČLS JEP a Společnosti všeobecných lékařů, participovaly na něm i
další odborné společnosti. Program byl odsouhlasen Českou lékařskou komorou, odsouhlasen
a podporován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Svazem zdravotních pojišťoven a nyní
podpořen i Ministerstvem zdravotnictví.
3/ Výbor pravidelně řeší revizi doporučených postupů a zveřejňování doporučených postupů
nových. V současné době je těsně před schválením aktualizace doporučeného postupu pro
léčbu diabetu v těhotenství (MUDr. Andělová, MUDr. Čechurová), byly publikovány nové
doporučené postupy pro léčbu inzulínovou pumpou, pro dietní postupy a brzy bude
publikován i doporučený postup pro léčbu geriatrických pacientů s diabetem. Nové i
aktualizované verze budou publikovány v časopise DMEV a zveřejněny na webu ČDS.
Glykovaný hemoglobin HbA1c je možné nyní pro skrínink (ne však pro diagnostiku!), nikoliv
jen používat jako ukazatel metabolické kompenzace.
5/ Výbor řeší a vydává celou řadu stanovisek – vyjádření a stanoviska k novým
farmakologickým preparátům, k nadstandardním léčebným výkonům a procedurám, návrhům
vyhlášek a zákonů.
6/ Výbor ČDS rovněž zaujal stanovisko k sazebníku zdravotních výkonů a PZT:
Hodnocení glykemického profilu (za 3 měsíce – počítač)
Vyšetření rizika diabetické nohy pro lékaře
Ošetření preulcerozních lézí (sestry)
Preskribce inzulinových pump
Preskribce glukometrů a proužků, senzorů
7/ Výbor ČDS rovněž zaujal stanovisko k regulacím za rok 2010 (OSAD)
ad 3/
Prof. Alexandra Jirkovská informovala o aktualitách v podiatrické sekci ČDS ČLS JEP a
pozvala všechny přítomné na odpolední program podiatrické sekce.
V uplynulém roce byl zvolen nový výbor podiatrické sekce ČDS, který pracuje ve stejném
složení jako výbor původní. Pozvala účastníky na konferenci o syndromu diabetické nohy a
vyzvala je k přihlášení sester do kurzu pro sestry v podiatrii a také upozornila na možnost
seminářů o moderní terapii syndromu diabetické nohy (vše na www.diab.cz pod podiatrickou
sekcí). Upozornila na riziko nárůstu amputací a na problémy s hrazením hospitalizací těchto
pacientů.
ad 4/
Doc. Silva Lacigová referovala o aktualitách z psychologické sekce ČDS ČLS JEP. Hovořila
o mezioborových setkáních na téma „Jak se zdravě hýbat a vydržet u toho“, kterých se
účastnili psychologové a diabetologové. Všechny zúčastněné pozvala na příští seminář a dlaší
akce – např. cvičení pro seniory v pražských parcích – vede David Huf
(www.prahasportovni.cz), mluvila rovněž o pohybových programech jednotlivých
zdravotních pojišťoven.
ad5/
Pokladník ČDS ČLS JEP – prof. Jan Škrha se omluvil, a proto zprávu o hospodaření přednesl
prof. Zdeněk Rušavý. Celková bilance za rok 2012 je vysoce pozitivní, s přebytkem + 925
745 Kč.
ad6/

Zprávu revizní komise přednesla MUDr. Račická – údaje o hospodaření jsou správné. Zpráva
o hospodaření a zpráva revizní komise byla následně přítomnými jednohlasně přijata.
ad 7/
Informace o průběhu postgraduálního vzdělávání hovořil MUDr. Olšovský. Postgraduální
vzdělávání v oboru Diabetologie a endokrinologie bylo převedeno na jednotlivé fakulty, první
atestační zkoušky proběhly na 1.lékařské fakultě na jaře 2012 a na LF MU v Brně na podzim
2012. Na jaře 2013 proběhnou atestační zkoušky a předatestační kurzy na LK UK v Hradci
Králové a na podzim 2013 na LF UP v Olomouci. Informoval rovněž o změně v předpisech
pro akreditovaná centra 2. stupně pro diabetologii – musí zde pracovat 3 diabetologové s praxí
minimálně 5 let po složení atestační zkoušky.
ad 8/
Dr. Eva Račická referovala o činnosti Sdružení ambulantních diabetologů OSAD.
Informovala přítomné o workshopech OSADu, o seminářích a workshopech pořádaných pro
soukromé diabetology OSDA (spolupráce s DAČR), o spolupráci s právníky s ing
Jenšovskou. Zaznělo rovněž sdělení týkající se dopisu na VZP ohledně regulací.
ad 9/
Prof. Milan Kvapil seznámil přítomné s aktivitami Diabetické asociace ČR – informoval o
konání tiskových konferencí, probíhajících mediálních projektech a P.R. aktivitě.
ad 11/
Usnesení:
Dne 19.4.2013 proběhla plenární schůze ČDS ČLS JEP za účasti předsedkyně ČDS ČLS JEP
prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc a ostatních členů výboru ČDS ČLS JEP. Byly
projednány všechny body dle schváleného programu. Byla projednána zpráva o činnosti
výboru ČDS, podiatrické a psychologické sekce. Zprávy byly schváleny plénem.
Členové ČDS ČLS JEP byli informováni o aktivitách ČDS ČLS JEP a vzali na vědomí
navržené postupy v souladu s výborem ČDS ČLS JEP. Byla schválena zpráva revizní komise
a zpráva o hospodaření ČDS ČLS JEP za rok 2012.
Členové ČDS ČLS JEP usnesení přijali.
V Luhačovicích, 19.4.2013
Zapsala MUDr. Pavlína Piťhová

