Zápis z 7. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 14. 06. 2011 od 10 hodin v Praze.
(salonek hotel Kampa Stará zbrojnice, Všehrdova 16)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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., MUDr. Eva Račická,
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Jan
Vavřinec, DrSc.
Omluveni: Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc, Prof.
MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc, Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc.,
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc.
Jednání bylo zahájeno dne 14. 06. 2011 v 10,00 a ukončeno v 15,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Luhačovice kongres 2011 a 2012.
3. Proužky při léčbě GLP-1.
4. Spolupráce s PL, preskripce inzulinů pro odbornost 001.
5. Vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie, informace z AK MZ ČR.
6. Vzdělávání edukačních a diabetologických sester.
7. Kód Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy. Kód indikace senzorů.
8. Vnitřní předpis ČDS č. 1 - Ceny ČDS za publikace v oboru diabetologie.
9. Novela Vyhl. č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin.
10. Národní Diabetologický Program.
11. Selfmonitoring glykémií v lékárnách za účelem depistáže diabetu.
12. Doporučený postup pro Diabetickou retinopatii.
Definice Specializovaného pracoviště pro léčbu očních komplikací.
13. Doporučený postup pro péči o nemocné s DKD.
14. Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevenci
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen se
syndromem polycystických ovarií.
15. Doporučený postup pro léčbu diabetu 2.typu.
16. Standardy dieta, diabetická noha a edukace.
17. Průkaz diabetika a potvrzení pro cestu do zahraničí.
18. Registr diabetiků a Připomínky k webovým stránkám ČDS.
19. Glukometry, certifikace, kalibrace.
20. Různé:
a) Preskripční omezení DIA Léky a DIA PZT.
b) Návrh novely zákona 48/1997 Sb., stav projednávání ve sněmovně.
c) Dálková monitorace glykemie.
Per rollam schválené:
21. Strategie veřejného zdraví 2011-2016.
22. Příkaz ministra č. 11/2011. Protikorupční strategie MZ pro přímo řízené organizace.
23. Dopis dr. Řezáčové na téma rozšíření portfolia kodů.
24. Stanovisko k návrhu novely Vyhl. 221_2010 Sb.
25. Novela vyhlášky “o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel”.
26. Program diabetologického bloku na Endokrinologickém kongresu v Brně 2011.
27. Sdílení kódu pro transkutánní kyslík.
28. Stanovisko k pioglitazonu.
29. Noví členové ČDS.
30. Další zasedání výboru ČDS.
---------------------------------------------------------------

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 4 / 2011 a konstatováno, že úkoly
jsou splněny nebo průběžně plněny. V tomto zápise uvedené přílohy jsou jeho nedílnou
součástí.
Ad 2. Luhačovice kongres 2011 a 2012.
Referovala prof. Pelikánová. Projednáno vyúčtování kongresu 2011, probrány drobné
připomínky, konání a program kongresu 2012. Paní Středová okomentovala předložený
ekonomický materiál. Po projednání ekonomického rozboru vysloven souhlas a výše odměny
pro pořadatelskou firmu. Prof. Nauk zaneprázdněn, místo něho bude zahraničním hostem
v 2012 prof. Peter Kempler (pozvání zajistil prof. Škrha). Oproti kalkulaci ve výběrovém
řízení 700 osob se počet účastníků navýšil na 1200 osob, sesterská sekce byla větší, a proto
bylo zvoleno kvalitnější ozvučení ve Společenském domě. Na příští rok organizátor navrhuje
společenský večer opět ve Společenském domě a rozdělený na ples a diskotéku.
Další kongres bude opět v Luhačovicích ve dnech 19. 04. – 21. 04. 2012, dne 18. 04.2012
proběhnou presymposia, výborové schůze ČDS a OSAD.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 52:
Výbor ČDS projednal a rozhodl vyslovit pochvalu pořádající firmě, provize dle smlouvy
odsouhlasena. Odsouhlaseno místo kongresu 2012 a změna zahraničního hosta- (oficiální
zvací dopis zašle prof. Pelikánová).
Ad 3. Proužky při léčbě GLP-1.
Referoval MUDr. Hradec. Konstatoval, že v bodě A dopisu na VZP jsme požadovali možnost
preskripce 100 proužků na rok pro pacienty léčené léčivy ovlivňujícími inkretinový systém.
Výbor ČDS vyslovil souhlas. Dopis na VZP zformuluje a odešle MUDr. Hradec a prof.
Pelikánová.
Dále projednán bod B dopisu na VZP, kde jsme požadovali zrušení podmínky povolování
revizním lékařem pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulinovým režimem (3 a více
aplikací denně) a inzulinovou pumpou, pro preskripci testačních proužků v množství více než
400 a méně než 1000 kusů na kalendářní rok. Dále jsme v bodě C požadovali pro děti do 18
let a gravidní diabetičky úhradu až 1800 proužků na rok s možností požádat revizního lékaře
o navýšení na 2500 proužků na rok.
MUDr. Merhaut upozornil, že návrh bodu B a C jde nad znění zákona 48/1997Sb., a proto
výbor po diskusi rozhodl, že MUDr. Merhaut, MUDr. Hradec a prof. Pelikánová napíší dopis
Výboru pro zdravotnictví PS PČR, aby byly zohledněny výše uvedené skutečnosti v novele
Zákona 48 /1997, jehož projednávání je otevřeno v poslanecké sněmovně.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 53:
Výbor ČDS projednal a rozhodl ve věci, jak shora uvedeno.
Ad 4. Spolupráce s PL, preskripce inzulinů pro odbornost 001.
Referoval MUDr. Hradec. PL chtějí psát inzuliny HM. Proběhla diskuse, závěrem MUDr.
Merhaut upozornil, že lze využít stávající legislativu dle § 39 n Zákona 48/1997 Sb., kde
SUKL stanovuje pro léky LIM / OME, kde je uvedeno L/ DIA, což znamená, že diabetolog
může přenést preskripci na jiného ošetřujícího lékaře.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 54:
Výbor ČDS projednal a rozhodl ponechat stávající úpravu LIM / OME preskripce inzulinů.
Ad 5. Vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie, informace z AK MZ ČR.
Referovala prof. Pelikánová. Stručně probrala tyto otázky:
-Nový vzdělávací program v oboru Diabetologie a endokrinologie 2011.
-Vytvořeny byly nové atestační otázky pro společný obor – viz. www.diab.cz,

-Složení bloku otázek: 1 otázka diabetologie, 1 metabolismus a interna, 2 endokrinologie
(z toho jedna dětská endokrinologie)
-Prof. Škrha pověřen jednáním s výborem ČIS o možnosti doplnit atestaci z interního
lékařství (pediatrie pro absolventy Diabetologie a endokrinologie).
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 55:
Výbor ČDS projednal téma. Vzal na vědomí a odsouhlasil strukturu otázek pro ústní část
atestační zkoušky a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 6. Vzdělávání edukačních a diabetologických sester.
Referovala prof. Jirkovská. V příloze č. 2 je uveden materiál Edukator 2011.
Prof. Jirkovská posílá návrh dopisu jako odpověď na jednání na MZ o nelékařských
povoláních dne 28. 4. 2011, kde se snažila obhájit specializaci diabetologické sestry a
edukátora. Obojí šlo těžko, protože MZ si myslí, že bakalářské studium všeobecné sestry a
případně maximálně certifikovaný kurz je dostatečným vzděláním. Tyto certifikované kurzy
několikaleté studium nenahradí. Proto posílá modernizovaný návrh z roku 2009.
Konstatováno, že je zrušeno i pomaturitní specializační studium pro diabetologické sestry v
Brně a je vsunuto pouze jako součást interní specializace.
V diskusi vystoupil prof. Anděl, s tím, že akreditace studijních oborů je věcí univerzit, nikoliv
ministerstev. Pro regulované obory, určené EU dává Ministerstvo zdravotnictví univerzitám
souhlas s předloženým akreditačním spisem. Takový souhlas je pak součástí schvalovací
procedury před Akreditační komisí vlády. Proto návrhy na nové obory nemá cenu
projednávat jinde než na příslušných fakultách. Uvedl, že specializace edukátora je
jednoznačně věcí nástavbových kroků na bakalářská studia především ošetřovatelství a ze
své zkušeností v Akreditační komisi ví, že je velká tendence nerozšiřovat již tak nepřehledný
systém oborů studovaných na univerzitách. Tendence je právě opačná.
Prof. Jirkovská dále shrnula k transformaci nelékařských zdravotnických povolání,že obor
diabetologie včetně edukace je t.č. včleněn do bakalářského studia pro všeobecné sestry a
do specializačního studia pro všeobecné sestry v interních oborech, samostatně t.č.
neexistuje. Využití takto vzdělaných sester v diabetologické praxi, zejména při edukaci, je
diskutabilní. Certifikované kurzy pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků zatím nemají
hodnotu splňující kritéria tzv.“ S3“ jak pro platové ohodnocení, tak pro využívání kódů
pojišťovny (např. reedukace diabetiků).
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 56:
Výbor ČDS projednal a nepřijal konsensus, jak tuto situaci řešit, je třeba jednat ve spolupráci
se sesterskými organizacemi.
Ad 7. a) Kód Vyšetření syndromu rizika diabetické nohy.
Referovala prof. Jirkovská. Schválen dopis ministru Hegerovi – žádost o zařazení tohoto
schváleného kódu do Sazebníku.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 57:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s dopisem, který je uveden jako příloha č. 3 tohoto zápisu.
Ad 7. b) Kód indikace senzorů.
Referovala prof. Jirkovská. Po diskusi výbor souhlasil s dopisem.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 58:
Výbor ČDS projednal a vyslovil souhlas s uvedeným dopisem, který je uveden jako
příloha č. 4 tohoto zápisu.
Ad 8. Vnitřní předpis ČDS č. 1 - Ceny ČDS za publikace v oboru diabetologie.
Referovala prof. Pelikánová, která předložila text, jež byl připomínkován a docizelován.
MUDr. Merhaut napíše text v paragrafovém znění a oba pošlou předpis ke schválení na
prezidium ČLS JEP. Po schválení bude předpis vyvěšen na web ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 59:
Výbor ČDS projednal a schválil text předpisu, který je uveden v příloze č .1 tohoto zápisu.
Ad 9. Novela Vyhl. č. 384 / 2007 Sb., o seznamu referenčních skupin.
Referoval MUDr. Merhaut. Principu předpisu, o průběhu vnitřního připomínkového řízení a
nutnosti novelizace předpisu. Stanovisko výboru ČDS vypracoval prof. Kvapil a je uvedeno
jako příloha č. 9 tohoto zápisu.
Ad 10. Národní Diabetologický Program.
Referovala prof. Pelikánová. Koordinátoři úkolu jsou prof. Pelikánová a prof. Kvapil. Úkol
kontinuálně běží. Cizeluje se pracovní verze programu. Každý bod bude rozveden
v přílohách, na kterých budou pracovat členové výboru ČDS.
Základní okruhy:
1. Prevence diabetu: prof. Svačina, prof. Pelikánová
2. Depistáž: prof. Perušičová, doc. Šmahelová, prof. Kvapil, prof. Pelikánová
3. Edukace: prof. Jirkovská
4. Diabetická noha: prof. Jirkovská, doc. Lacigová
5. ICHS: prof. Škrha
6. Screening a léčba mikrovaskulárních komplikací (diabetická retinopathie a nefropatie):
prof.Pelikánová
7. Doporučené postupy pro léčbu
8. Personální zabezpečení: Dr. Račická, Dr. Hradec
9. Systém vzdělávání: prof. Pelikánová
10. Náklady na léčbu: prof. Kvapil, prof. Rušavý
11. Evaluace systému péče o diabetiky: prof. Kvapil, prof. Svačina
12. Podpora vědecko-výzkumné činnosti: prof. Škrha, prof. Pelikánová
13. Spolupráce a podpora laických organizací: prof. Jirkovská, prof. Kvapil
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 60:
Výbor ČDS projednal a rozhodl pokračovat v práci, jak shora uvedeno
Ad 11. Selfmonitoring glykémií v lékárnách za účelem depistáže diabetu.
Referovala prof. Pelikánová.
- Byl probrán a odsouhlasen materiál, který bude společným dokumentem ČDS (Pelikánová,
Perušičová), ČLnK (Hojný, Mikušová), ČSKB (Zima), dokument je schválen ČLnK a
v současné době projednáván ČSKB. (viz příloha ad www.diab.cz)
- Návrh dopisu na VZP – způsob hodnocení glukometrů (text. Prof. Rušavého). Problematika
bude projednána na schůzce s biochemiky, které se zúčastní Rušavý, Škrha, Pelikánová,
Zima, Hojný.
- Projekt Perušičová: proběhne dohoda mezi lékárnami. Potom se teprve uskuteční schůzka
složená: Rušavý, Škrha, Zima a Pelikánová.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 61:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s uvedeným postupem.
Ad 12. Doporučený postup pro Diabetickou retinopatii.
Definice Specializovaného pracoviště pro léčbu očních komplikací.
Referovala prof. Pelikánová. Projednán byl DP, jehož garanti za ČOS a VRSP jsou
Kalvodová B., Sosna T., Řehák J., Kolář P., Ernest J. a Pitrová Š., za ČDS Pelikánová T.,
Kvapil M. a Škrha J.
Projednáno téma Specializované pracoviště pro léčbu očních komplikací diabetu :
Personální: Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie s praxí v oboru
minimálně 10 let (minimálně 5 let od atestace) – min. úvazek 1,0
Specializovaná sestra – min. úvazek 0,5
Materiálně - technické vybavení:

Specializovaná diabetologická ambulance
Standardní výbava, edukační materiály, glukometry
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 62:
Výbor ČDS projednal a rozhodl vyvěsit materiál na www.diab. cz po schválení ČOS.
Ad 13. Doporučený postup pro péči o nemocné s DKD.
Referovala prof. Pelikánová. Společné doporučení ČDS a České nefrologické společnosti
(Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová, T., Rychlík I., Šmahelová A., Teplan V.,
Tesař V). Materiál je uveden v příloze č. 5 tohoto zápisu.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 63:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s postupem, rozhodl vyvěsit materiál na www.diab.cz
po schválení ČNS.
Ad 14. Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevenci
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen se syndromem
polycystických ovarií.
Společná DP Česká endokrinologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická
společnost ČLS JEP, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP.( Vrbíková J.,
Fanta M., Pelikánová T., Škrha J., Marek J. ). T.č. schváleno výborem ČES a v červnu bude
projednáno ČGPS. Materiál je uveden v příloze č. 6 tohoto zápisu.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 64
Výbor ČDS schválil materiál, rozhodl jej vyvěsit na www.diab.cz po schválení ČGPS.
Ad 15. Doporučený postup pro léčbu diabetu 2.typu
Referoval Prof. Škrha. Byly provedeny úpravy v odstavci týkajícím se perorálních
antidiabetik, včetně skupiny agonistů inkretinových receptorů a celý text byl docizelován.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 66:
Výbor ČDS schválil předložený materiál, který bude vyvěšen na www.diab.cz.
Materiál je uveden v příloze č. 7 tohoto zápisu.
Ad 16. Standardy dieta, diabetická noha a edukace.
Referovala prof. Jirkovská za výbor ČDS se dne 30. 5. účastnili schůzky v IKEMU: prof.
Jirkovská, prof. Pelikánová a prof. Anděl za sestry: Andrášková, Reczaiová, Havlová.
Byla to poradní rada o dietě a výsledek: zařazení vegetariánské stravy (dr. Kahleovápřednáška), Výsledek: návrh změny nových jídelních lístků.
Prof. Jirkovská vytvoří materiál a pošle jej všem členům výboru k připomínkování.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 67:
Výbor ČDS projednal a schválil uvedený postup.
Ad 17. Průkaz diabetika a potvrzení pro cestu do zahraničí.
Referovala prof. Pelikánová. Průkaz slouží pro diabetiky v ČR, text potvrzení pro zahraničí je
uveden v příloze č. 8 tohoto zápisu. Dále byla projednána otázka Průkazů diabetika.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 68:
Výbor ČDS projednal a schválil uvedený materiál, který bude k dispozici na stránkách
www.diab.cz.. Průkazy diabetika ponechal zatím výbor na individuálním rozhodnutí a nebude
řešit centrálně.
Ad 18. Registr diabetiků a Připomínky ke stránkám www.diab.cz.

Referovala prof. Pelikánová. Registr neprojednáván, k webovým stránkám diskutovány
menší připomínky a umístění odkazů na další webové stránky.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 69:
Výbor ČDS projednal a vzal na vědomí. Rozhodl, že na hlavní stránku nebudou umístěny
žádné další odkazy, kromě stávajících (DAČR,OSAD, EUNIdia speciál a eDiabetes)
Ad 19. Glukometry, certifikace, kalibrace.
Referovala prof. Pelikánová materiál vypracovaný prof. Rušavým,který uvádí: V poslední
době jsem se zabýval přesností měření glukometry a zjistil jsem velice špatný stav v ČR.
1. Firma, která prodává glukometry v ČR, se vykáže ISO normou pro EU (nevím komu)
a může glukometr prodávat nebo rozdávat v ČR. Je jedno, kde a jakým způsobem
byla ISO norma získána.
2. Některé glukometry jsou kalibrovány na plnou krev, některé na plazmu a tím se
automaticky liší přesnost měření o 14 – 16% pro pacienta, který tyto rozdíly nezná..
3. Přesnost měření ovlivňují preanalytické chyby – glukometr by měl mít filtr, aby je
odstranil (př. neměl by měřit v chladu, neměl by fungovat pokud jsou expirované
proužky, atd.).
4. Přesnost glukometrů není sledována v čase. Kalibrace glukometru není prováděna 1x
za rok jak doporučuje společný standard s biochemickou společností (Příloha č. 1).
Navrhuji po poradě s Českou biochemickou společností doporučit VZP povinné testování
glukometrů v ČR v centrální zkušebně (možná jí máme). Firma musí zaplatit testování, dodat
glukometry a proužky a doložit výsledek pojišťovně, která bude proplácet pouze tyto
glukometry a tyto proužky.
• Glukometr by měl splňovat povinnou ISO normu (Příloha 2)
• Glukometr by měl být kalibrován na plazmu (kalibraci mají všechny světové firmy)
• Glukometr by měl mít filty, které zvyšují přesnost měření, eliminují preanalytickou
chybu.
Pokud test firma nesplní, VZP by neměla platit proužky.
K dopisu přikládám tabulku s citací recentní práce, kdy nezávislí autoři z Německa testovali
kvalitu různých glukometrů (Příloha 3) a jako příklad filtr jednoho z kvalitních glukometrů
firmy Johnson ( Příloha 4)
Podobné problémy budou pravděpodobně s měřením HbA1c, pokud nebudou přístroje
přísně kontrolovány.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 70:
Výbor ČDS projednal s vyslovil souhlas s uvedeným materiálem, který by měl být nejprve
projednán na schůzce se zástupci SKBiochcemie (viz. Bod č. 11).
Ad 20. Různé.
a)Preskripční omezení DIA Léky a DIA PZT.
Referoval MUDr. Merhaut o současném legislativním stavu a o probíhající novelizaci zákona
48/ 1997 Sb v PČR. Vzato na vědomí.
b) Návrh novely zákona 48/1997 Sb., stav projednávání ve sněmovně.
Referoval MUDr. Merhaut o pozměňujících návrzích a projednávacím postupu v PS PČR.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 71:
Výbor ČDS projednal
c) Dálková monitorace glykemie.
Referovali Prof. Anděl a Kvapil. K bodu uvedli, že jde o projednání dálkové monitorace
glykémie

přenosem přes telefon nebo přes internet. Výbor se seznámil s problematikou
a souhlasí s tím, že bude připravován návrh na kód dálkové monitorace glykémie.
Per rollam projednané body.
Ad 21. Strategie veřejného zdraví 2011-2016.
Byla projednána per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 72:
Výbor ČDS per rollam projednal a vzal na vědomí materiál. Připomínky nebyly uplatněny,
bylo vydáno souhlasné stanovisko se zněním.
Ad 22. Příkaz MZ č. 11/2011 - Protikorupční strategie MZ pro přímo řízené organizace.
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání příkaz MZ ČR č. 11/2011 - Protikorupční
strategie MZČR pro přímo řízené organizace. Odmítavé stanovisko ČDS bylo zasláno prof.
Blahošovi.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 73:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas se stanoviskem presidia ČLS JEP, které
bylo umístěno na www.diab.cz.
Ad 23. Dopis dr. Řezáčové na téma rozšíření portfolia kodů.
Byl projednán a odsouhlas per rollam v mezidobí zasedání dopis MUDr.Merhauta MUDr.
Řezáčové na téma rozšíření portfolia kodů.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 74:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas s dopisem.
Ad 24. Stanovisko k návrhu novely Vyhl. 221_2010 Sb.
Bylo projednáno a odsouhlaseno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k návrhu
novely Vyhl. 221_2010 Sb - O požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických
zařízení.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 75:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas.
Ad 25. Novela vyhlášky “o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel”.
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS a na
www.diab.cz byla umístěna Informace o novelizaci vyhlášky “o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel”.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 76:
Výbor ČDS per rollam projednal a materii vzal na vědomí.
Ad 26. Program diabetologického bloku na Endokrinologickém kongresu v Brně 2011.
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS účasti a
témata programu. Přednášky přednesou Kvapil, Olšovský, Jirkovská, Pelikánová,
Perušičová.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 77:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas.
Ad 27. Sdílení kódu pro transkutánní kyslík pro Českou společnost hyperbarické a
letecké medicíny ČLS JEP.
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS sdílení kódu
pro transkutánní kyslík pro Českou společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 78:
Výbor ČDS per rollam projednal a vyslovil souhlas.
Ad 28. Stanovisko k pioglitazonu.
Stanovisko výboru ČDS k potenciálnímu pozastavení registrace pioglitazonu ke dni
10. 6. 2011. (vydáno pro potřeby SUKL)
Pioglitazon je jediný zástupce antidiabetik, který prokazatelně účinně ovlivňuje
inzulinovou rezistenci. V současné době nemá adekvátní náhradu. U správně
indikovaných nemocných jeho potenciální přínos ve smyslu ovlivnění inzulinové
rezistence, důsledků inzulinové rezistence a zejména kompenzace diabetu, výrazně
převyšuje známá a prokázaná rizika spojená s jeho užíváním. Pioglitazon zlepšuje
kardiovaskulární rizikový profil pacientů s diabetem a snižuje i kardiovaskulární riziko u
pacientů s diabetem 2. typu (studie PROACTIVE).
Stažení tohoto preparátu z oběhu na základě současných dostupných dat není na
místě. Pozastavení registrace omezí terapeutické možnosti pozitivně ovlivnit životní
prognózu nemocných s diabetem.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 79:
Výbor ČDS
schválil doporučení Ponechat pioglitazon v distribuci, pro stažení
pioglitazonu není dostatek důkazů. Za výbor ČDS Prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc.
Ad 29. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
MUDr. MUDr. Jan Gojda, Na Šafránce 12, Praha 10, 101 00
MUDr. Otmar Stránský, Ořešínská 21, Brno, 621 00
MUDr. Veronika Brandejsová, Nádražní 896, Týniště nad Orlicí, 517 21
MUDr. Ondřej Krystyník, Olomouc, 779 00
MUDr. Jaromíra Gajdová, Lamblova 38, Olomouc, 779 00
RNDr. Pavel Flachs, PhD., Petříkov 157, Velké Popovice 251 69
MUDr. Jan Kopecký DrSc, Rozšířená 23, Praha 8, 182 00
MUDr. Martin Rossmeisl, PhD., Netlucká 635, Praha 112, 107 00
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 80:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil výše uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP.
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Romana Vaňhová, Lužická 804, Frýdlant 464 01
Helena Špičáková, Dis., Sloup 153, 679 13
Ludmila Musilová, Cihlářská 20, Blansko 678 01
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 81:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil výše uvedené sestry za členy sekce sester ČDS.
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS.
MUDr. Ilona Konečná - Diabetologická ambulance interního oddělení Masarykovy
Nemocnice Rakovník
MUDr. Petra Vrbová – Masarykova Městská nemocnice, diabetologická ambulance
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 82:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil výše uvedené Podiatrické ambulance za členy
Podiatrické sekce ČDS.

Ad 30. Další zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 83:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 06.09.2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 24.11.2011 v 13,00. Kongresové centrum Zlín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 14. 06. 2011
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP

