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Zápis 19. zasedání výboru České diabetologické společnosti, 
konaného dne 22.2. 2022 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., prof. MUDr. Terezie Pelikánová, 
DrSc., MUDr. Eva Račická, MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, 
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. 
Jitka Zemanová 
Omluveni:, MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., prof. MUDr. Martin 
Prázný, CSc., Ph.D. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, 
předseda. Jednání probíhalo podle schváleného programu: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   Kontrola minulého zápisu.                                             Škrha  
2.   58. DD 2022.                                                                                     Škrha/Prázný 
3.   Volby do výboru ČDS.                                                      Hradec           
4.   Doporučený postup pro dg a terapii DM 1. typu.                        Škrha/Šumník 
5.   Akreditační komise MZ ČR pro endo-diab.          Pelikánová 
6.   Blok pokladníka: stav financí.                                     Hradec 
7.   Blok sekcí a pracovních skupin.     
a)  Technologická sekce.                        Prázný/Šoupal 
b)  Podiatrická sekce.                                            Fejfarová 
c)  Dětský diabetes.                                                                             Šumník 
d)  Ambulantní diabetologie.      Szabó 
e)  Psychologie       Lacigová  
8.  Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další. 
9.  Další a různé. 
a)  Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.                  Hradec/Pelikánová                                                                                                      
b)  Blok ČDS na kongresu ČIS (6.-9.11.2022)                                   Škrha 
     ….. 
10.  Noví členové organizační jednotky ČDS ČLS JEP.                
11.  Další zasedání (27.4.2022 – Luhačovice)        Škrha 

Následuje zasedání Organizačního výboru 58.DD 
 
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.                                                              Ref. Škrha 
Nebyly připomínky k zápisu z výboru ČDS z 12 / 2021 
 
Ad 2. 58. Diabetologické Dny 2022.                                                          Ref. Škrha 
58. DD se budou konat ve dnech 27.-30.dubna 2022 v Luhačovicích. 
Prof. Tim Heise jako zvaný host potvrdil svou účast a těší se na setkání. 
Škrha navrhnul doc. Jana Kříže k pronesení Syllabovy přednášky, což 
Výbor potvrdil jednomyslným souhlasem. Za čestné členy byli navrženi 
MUDr. Jiří Hradec a MUDr. Tomáš Merhaut. Výbor se též vyjádřil  
jednomyslným souhlasem. Vlastní program 58.DD bude stanoven na 
zasedání OPVK, který zasedl po skončení tohoto jednání výboru. 
 
Ad 3. Volby do výboru ČDS 
Hradec jako předseda volební komise podal zprávu o průběhu návrhu 
Kandidátů do vlastní volby. Z 913 členů ČDS se zúčastnilo výběru 
kandidátů 337 v elektronickém hlasování a z 85 rozeslaných dopisů 
odpovědělo 15 členů. Byly sestaveny listiny zvlášť pro volbu do výboru a 
zvlášť pro volbu do Revizní komise. Pro vlastní volbu byly generovány dva 
seznamy obsahující dvojnásobný počet kandidátů, tj. 2x13 pro volbu do 
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výboru, resp. 2x3 pro volbu do RK, a to podle pořadí dle počtu hlasů. 
Vlastní volby do obou orgánů ČDS proběhnou ve dnech 28.2.-14.3.2022 
Volební komise sestaví výsledky voleb do 18.3.2022. 
 
4.   Doporučený postup pro dg a terapii DM 1. typu.                                       Škrha/Šumník 
Šumník referoval o definitivním znění DP pro diabetes 1. typu, který 
prošel oponenturou ve výboru a je připraven jednak ke zveřejnění 
na webových stránkách společnosti, jednak k publikaci v DMEV. 
Dále DP věnovaný fyzické aktivitě je prakticky hotov (Dr. Horová a spol). 
DP o dietě je ještě zpracováván (ref. Hradec). 
DP pro používání glukometrů je ještě zpracováván (odpovědná Račická). 
 
5.   Akreditační komise MZ ČR pro endo-diab.                           Pelikánová 
V rámci AK nebyly žádné novinky. 
 
6.   Blok pokladníka: stav financí.                                                          Hradec 
Hradec referoval o velmi příznivé pozitivní bilanci za r. 2021, a to 
díky virtuálním 57.DD, přičemž zisk byl ještě před zdaněním. 
 
7.   Blok sekcí a pracovních skupin.     
a)  Technologická sekce.                                             Šoupal 
Šoupal zmínil aktuální situaci kolem kontinuálního monitorování 
a dostupnosti pomůcek. 
  
b)  Podiatrická sekce.                                                                 Fejfarová 
Haluzík přednesl body připravené Dr. Fejfarovou: 

1. Chystá se vnitřní audit (jaro, léto 2022). Bude spojeno s finanční analýzou nákladů 
spojených s terapií SDN (ambulantní/hospitalizační) - vybrané podiatrie….data pro 
přípravu koncepce rozšíření a zkvalitnění podiatrické péče v ČR. 

2. Informace o KDP – již připraveny k publikaci (kniha i brožura), v plánu krátký 
summary článek do DMEV). Oznámení na webové stránky. 

3. Aktualizace doporučení léčby SDN cestou Podiatrické sekce – poslední 
2016: Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy.  

4. PS KMB –sestavena anotace PS – prosazení výkonu terapie CLTI pomocí KMB, 
který by byl hrazen z veřejného zdravotnictví (rozšíření do více center…cca 5-6 
v ČR), prezentace na kongresech (angiologických, kongresech ČSGBT), rozšíření 
výzkumu v této oblasti – nyní nutno vybrat metodu rozšiřitelnou a aplikovatelnou. 

5. Žádost o sdílení pedobarografických výkonů (zaslána) – bez odpovědi. 
6. Program v Luhačovicích (zaslán), cena za celoživotní práci v oboru podiatrie 

(Luhačovice- ALJI). 
7. Podpora ČDS podiatrických akci – Zdravá noha aneb podiatři chirurgům a 

chirurgové podiatrům (bez financí), Symposium syndromu diabetické nohy (finanční 
podpora 30 tisíc na zahraničního přednášejícího). 

8. Připravován nový podiatrický lékařský kód - Zaučení diabetika v samostatné péči 
z hlediska  syndromu diabetické nohy a jeho rizika. 

9. Úprava internetových stránek + zveřejnění seznamu bezkontaktních teploměrů. 
 

c)  Dětský diabetes.                                                                                                  Šumník 
Byl diskutován registr ČENDA, a to s možností rozšíření o dospělé diabetiky. 
Možnosti prodiskutuje skupina (Šumník, Haluzík, Rušavý, Šoupal). 
 
d)  Ambulantní diabetologie.                           Szabó 
Szabó zmínila jednání s náměstkem VZP Dr. Bodnárem a jeho návrhem revize programu 
VZP+. Dále o jednání ohledně nutričních specialistů, kteří by byli oficiálně součástí týmu v péči 
o diabetiky. Další potřebná jednání budou následovat. 

https://www.diab.cz/dokumenty/standard_diab_noha.pdf
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e)  Psychologie                Lacigová 
Lacigová informovala, že Psychodny byly potvrzeny, je však nejistota 
s dostatečným financováním (problémy se sponzorování firem, když se 
účastní nelékaři). Výbor potvrdil případnou finanční podporu. 
 
8.  Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, PL. Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další. 
Nebyly referovány novinky. 
 
9.  Další a různé. 
a)  Žádost o udělení DIA centra nemocnice Pardubice.                        Hradec/Pelikánová                                                                                                      
Hradec referoval, že bude zhodnoceno a výsledek předložen na 
posledním zasedání tohoto výboru v Luhačovicích 27.4.2022. 
 
b)  Blok ČDS na kongresu ČIS (6.-9.11.2022)                                         Škrha 
Škrha zmínil žádost České internistické společnosti (ČIS) o zařazení 
Bloku ČDS na výročním kongresu ČIS v Praze ve dnech 6.-9.11.2022. 
Pro 60 min blok výbor navrhne 3 přednášky (nahlášení do 31.5.2022). 
 
10. Noví členové organizační jednotky ČDS ČLS JEP.   
Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.  

Výbor ČDS schválil přihlášky níže uvedených lékařů, kteří se dnem zaplacení členských 
příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.  

MUDr. Eva Pavlisová, 1991, ResTrial spol. s r.o., ČDS + SEKCE: Dětská diabetologie, 
Diabetes a těhotenství, Technologická 

MUDr. Luděk Horváth, 1994, Klinika diabetologie IKEM, ČDS  

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D., 1968, III. Interní klinika VFN, ČDS  

MUDr. Kristina Kordíková, 1991, Interní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, ČDS 

MUDr. Miroslava Jurková, 1948, Docta Dia spol. s r.o., ČDS 

 

Žádost o snížení / prominutí členského příspěvku:  

MUDr. Černá Libuše, 1954, důvod: ZTP + starobní důchod 

MUDr. Petr Petlan, 1940, důvod: důchod 

MUDr. Jarmila Jirkovská, 1979, důvod: rodičovská dovolená 

Petra Šťastná, 1985, důvod: rodičovská dovolená 

 
11. Další zasedání výboru              
Poslední zasedání výboru tohoto funkčního období se koná v Luhačovicích 
dne 27. dubna 2022 ve 13.00 h v Elektře.  
 
 
V Praze 22. února 2022                                                      prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 
                                                                                            Předseda ČDS ČLS JEP 
  


