Zápis z 16. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného konaného dne 05 04 2017 od 13,00 hodin, Luhačovice.
(Salonek, KD Elektra, Luhačovice )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): MUDr. Alena Adamíková, Ph.D Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc,
MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,
MBA, Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský,
Ph.D, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D, MUDr. Eva
Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, Doc.
MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Jan Brož, Prof. MUDr. Milan Kvapil,
CSc., MBA, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
předsedkyně. Jednání bylo zahájeno dne 05 04 2017 v 13,00 a ukončeno v 15,00.
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
Pelikánová
2. Novela Zákona 95 / 2004 Sb.
Merhaut
3. Novinky v legislativě.
Merhaut
4. Restart DIA-DRG.
Pelikánová
5. Kongres Luhačovice 2017.
Pelikánová
6. Web stránky ČDS.
Merhaut
7. Doporučené postupy.
Pelikánová
8. Ceny ČDS, proces hodnocení. Předpis ČDS č 1.
Merhaut/Pelikánová
9a. Mgr.Hel.Kratochvílová, žádost o podporu ADA(P-2, § 9).
Pelikánová/Merhaut
9b. Mgr.Anna Cinkajzlová, žádost o podporu ADA (P-2, § 4). Pelikánová/Merhaut
9c. MUDr. Miloš Mráz, žádost o podporu ADA
(P-2, § 4).
Pelikánová/Merhaut
9d. MUDr. Pavel Škrha, žádost o podporu ADA
(P-2, § 4).
Pelikánová/Merhaut
9e. MUDr. Jiří Veleba, žádost o podporu ADA
(P-2, § 4).
Pelikánová/Merhaut
9f. MUDr.Ter.Havrdová, žádost o podporu IPITA (P-2, § 7).
Pelikánová/Merhaut
10. Registr diabetiků podle Z 372/2011 Sb.
Pelikánová
11. Blok Informace pokladníka.
Hradec
12. Blok sekcí a skupiny: Technologie. Podiatrie. Edukace.
Rušavý/Jirkovská
13. Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace preskripce Léky, PZT.
a) Blokace nových kódů VZP/SZP v disonanci se zákonem. Merhaut/Zemanová
b) Kód pro očkování proti chřipce.
Kvapil
c) H-book.
Pelikánová
14. Další.
a) Diabetologická centra. Dětská diabetologická centra.
Šumník/Merhaut
b) Akreditační komise endokrino/diabeto MZ.
Pelikánová
c) Statistika za rok 2016 pro ÚZIS.
Merhaut
d) Program kongresu FID Praha.
Škrha
Per rollam projednané:
15. Rating VZP/SZP z pohledu poskytovatelů.
16. Purkyňův Nadační fond.
17. TXLO kód 13025 zařazení do skupiny 9 SZV.
18a. Ceny ČDS za rok 2016.
18b. Program Plenární schůze ČDS ČLS JEP. Luhačovice 07 04 17.
18c. Stanovisko ke světelné masce.
19. Noví členové ČDS ČLS JEP, nová podiatrická a edukační pracoviště.
20. Další zasedání výboru ČDS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Ref. Pelikánová.
Vysloven souhlas se zápisem č.15 ze zasedání výboru ČDS v 02 / 2017 a konstatováno,
že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.
Usn. č. 2017 / 021: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.
Ad 2. Novela Zákona 95/2004 Sb.
Ref.Merhaut
NNZ95 schválen vládou 08 02 2016. Materie vychází jako Zákon 67 / 2017 Sb. Hlavní rysy:
Definuje Kmen, Zkoušku po kmeni, Akreditaci výukových pracovišť, Specializovanou a
zvláštní specializovanou způsobilost, Atestace. Obsahuje 43 specializovaných odborností,
všechny v zákoně, zvlášť interna a endokrinologie/diabetologie. Ošetřen princip nabytých
práv, která zůstávají nedotčena, co kdo nabyl, nemůže pozbýt. Ošetřen náš problém o
posuzování endokrinologie a diabetologie zvlášť , v tzv. kapitole přechodných ustanovení
dřívějších novel. Pro naši odbornost velmi výhodná novela. Zásadní ambice, aby novela
vydržela delší čas, protože vzdělávací proces se nemůže měnit každým rokem.
Usn. č. 2017 / 022: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil uspokojení.
Ad 3. Novinky v legislativě.
Ref. Merhaut.
Zásadní rozpracované materie a jejich stav schvalování: s končícím volebním obdobím se
snižuje počet materií, které mají být letos dokončeny, schváleny. Viz příloha bod 3.
Usn. č. 2017 / 023: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 4. Restart DIA-DR G.
Ref. Pelikánová.
Restart DRG skupiny – probíhá aktivní komunikace s doc. Duškem a Mgr. Pavlíkem (vedoucí
skupiny restart DRG MZ. Za obecné dg. v diabetologii komunikuje dr. Girman, Jirkovská
pověřena dalším jednáním týkajícím se restartu DRG v oblasti syndromu diabetické nohy.
Usn. č. 2017 / 024: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 5. Kongres Luhačovice 2017.
Ref. Pelikánová
Organizačně programový výbor kongresu připravil program, viz http://www.dialuha2017.cz/,
Zahájení kongresu 06 04 17 předáním cen. Předávající: Pelikánová, Rušavý, Škrha, Hradec,
Račická. Plenární schůze: probrán a schválen Program, který bude doplněn o informaci o
volbách. Volby výboru CDS na léta 2018 – 2022 budou v lednu 2018, téma na PS
přednese Merhaut níže odsouhlasený návrh. Rozhodnuto, že počet členů bude redukován
na 13+3, přičemž ze 13 křesel výboru budou 3 křesla pro ambulantní poskytovatele a 1 pro
pediatrického zástupce. Odsouhlaseno výborem ČDS jednomyslně, úplný text rozhodnutí
výboru ČDS v příloze.
Výbor ČDS rozhodl dále využívat služeb GalenSymposoion, byl potvrzen příští kongres
Luhačovice 25 04 - 28 04 2018. Připomenut Národní diabetologický program, je v polovině,
vhodná tisková konference.
Usn. č. 2017 / 025: Výbor ČDS vyslovil souhlas. Uplný text odsouhlasený výborem CDS
k volbám je v příloze k tomuto zápisu.
Ad 6. Diabetologické Web stránky.
Ref. Rušavý.
Fungují nové webové stránky s vysokou přehledností. Rušavému a Pickové poděkováno.
Usn. č. 2017 / 026: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7. Doporučené postupy.
Ref. Pelikánová
DP pro léčbu DM2 -Úkol je rozpracován. Diskuse ohledně inovace současných postupů.
Jirkovská připraví postup Edukace diabetiků, Haluzík, Anděl, Jirkovská ve spolupráci s prof.
Černým postup Předoperační příprava a pooperační péče. Pelikánová společně s nefrology
v čele s prof. Viklickým bude pracovat na postupu Diabetes a ledviny, J.Jirkovská jr, Haluzík
a Pelikánová (DP pro NAFLD)
Usn. č. 2017 / 027: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 8. Ceny ČDS, proces hodnocení. Předpis ČDS č 1.

Ref. Pelikánová

Otevřena diskuse na téma hierarchie atributů, podle nichž se sestavuje pořadí pro
jednotlivé ceny. Navrženo rozmyslet si téma, příště bude projednáno. Myšlenky k tématu
jsou shrnuty v příloze tohoto zápisu.
Usn. č. 2017 / 028: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 9a. Mgr. Helena Kratochvílová, žádost o podporu ADA(P-2, §9).
Ref.Pelikánová
Žádá podle § 4 o podporu své účasti na 77 ADA,San Diego USA, 09-13 06 2017. Má aktivní
účast,ale není první autorkou, proto žádá podle § 9, neboť nesplňuje § 4.Přednese práci ,
v níž je první autorkou Mgr Kloučková, která se ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit.
Termín 8. - 13. 6. 2017, celkem 6 dní. Žádá o úhradu :kongresový poplatek 290$ (7000Kč,)
letenka, ubytování 6 nocí, stravné 6 dní.
Usn. č. 2017 / 029a: Výbor ČDS schválil podporu do výše 30 000 ,- Kč.
Ad 9b. Mgr. Anna Cinkajzlová,žádost o podporu ADA (P-2, §4). Ref. Pelikánová
Žádá podle § 4 o podporu své účasti na 77 ADA,San Diego,USA, 09-13 06 2017. Má přijatý
abstrakt, aktivní účast : první autor posteru,: Gastric Plication and Duodenal-Jejunal Bypass
Liner Implantation Reduce Systemic and Adipose Tissue Inflammation without Affecting
Circulating Lipopolysaccharide Levels In Obese Subjects with Type 2 Diabetes Mellitus
Termín cesty 8. - 13. 6. 2017, celkem 6 dní. Žádá o úhradu :kongresový poplatek 290$ tzn.
cca 7000Kč, letenka, ubytování 5 nocí, stravné 6 dní.
Usn. č. 2017 / 029b: Výbor ČDS schválil podporu do výše 30 000 ,- Kč.
Ad 9c. MUDr. Miloš Mráz,PhD, žádost o podporu ADA (P-2, §4).
Ref. Pelikánová
Žádá podle § 4 o podporu své účasti na 77 ADA,San Diego,USA, 09-13 06 2017. Má přijatý
abstrakt, aktivní účast : první autor posteru,: FAHFAs, novel antidiabetic lipids, in subjects
with obesity and type 2 diabetes mellitus: the influence of metabolic surgery .
Termín cesty 8. - 14. 6. 2017, celkem 7 dní. Žádá o úhradu :kongresový poplatek 290$ tzn.
cca 7000Kč, letenka, ubytování 6 nocí, stravné 6 dní.
Usn. č. 2017 / 029c: Výbor ČDS schválil podporu do výše 30 000 ,- Kč.
Ad 9d. MUDr. Pavel Škrha, žádost o podporu ADA (P-2, §4).
Ref. Pelikánová
Žádá podle § 4 o podporu své účasti na 77 ADA,San Diego,USA, 09-13 06 2017. Má přijatý
abstrakt, aktivní účast : první autor posteru,: „MicroRNA-196 and -423 Distinguish
Pancreatic Cancer from Chronic Pancreatitis in Patients with Diabetes Mellitus,“
Termín cesty (od – do, plánované dny na cestování) 9. – 14. 6. 2017,celkem 6 dní,
kongresový poplatek 7 375,- Kč (290 dolarů),letenka 25 355,ubytování a stravné 6 nocí.
Usn. č. 2017 / 029d: Výbor ČDS schválil podporu do výše 30 000 ,- Kč.
Ad 9e. MUDr. Jiří Veleba, žádost o podporu ADA (P-2, § 4).
Ref. Pelikánová
Žádá podle § 4 o podporu své účasti na 77 ADA,San Diego,USA, 09-13 06 2017. Má přijatý
abstrakt, aktivní účast : první autor posteru,:“ Effect of Acute hyperinsulinemia and
Postprandial State on Endothelian Function in Patients of DM 2….“
Termín cesty (od – do, plánované dny na cestování) 9. – 14. 6. 2017,celkem 6 dní,
kongresový poplatek 7 375,- Kč (290 dolarů),letenka 25 355,ubytování a stravné 6 nocí.
Usn. č. 2017 / 029e: Výbor ČDS schválil podporu do výše 30 000 ,- Kč.
Ad 9f. MUDr. Tereza Havrdová, žádost o podporu IPITA(P-2,§7). Ref. Pelikánová.
Žádá podle § 7 o podporu své účasti na kongresu IPITA, Oxford,20- 24. 06. 2017. Je první
autorkou posteru, a presentující autorkou. S ohledem na věk nad 40 let se navrhuje užití
§ 7, jehož obsah splňuje, ověřil s kolegyní Merhaut. Žádá úhradu ubytování, stravné,
cestovné, kongres. Poplatek

Usn. č. 2017 / 029f: Výbor ČDS schválil podporu do výše 30 000 ,- Kč.
Ad 10. Registr diabetiků podle Z 372/2011 Sb.
Ref. Pelikánová
Podána informace o proběhlé schůzce s Doc Duškem (ředitel UZIS) na MZ ČR.

Prezentace Doc. Duška je očekávána v rámci sympozia ČDS v Luhačovicích.
Usn. č. 2017 / 030: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 11. Informace pokladníka.
Ref. Hradec
Komplexní přehled bude podán na Plenární schůzi 07 04 17 a podrobný rozbor v příloze
k zápisu z PS.
Usn. č. 2017 / 031: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 12. Blok sekcí a skupiny: Technologie, Podiatrie. Edukace.
12a. Technologická sekce ČDS.
Ref. Rušavý
Podána základní informace o vzniku, zatím je činný přípravný výbor.
Usn. č. 2017 / 032a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12b. Podiatrická sekce ČDS.
Ref. Jirkovská
Představeno bylo první číslo elektronického bulletinu Podiatrické sekce ČDS s názvem
POSEL, který nyní bude vycházet 2x ročně a elektronicky bude zasílán všem členům ČDS.
Jirkovská upozornila členy Výboru ČDS na rozbor vnitřního a vnějšího auditu podiatrických
ambulancí a požádala o podporu vzniku nových podiatrických ambulancí i rozšíření
ordinačních hodin stávajících ambulancí. Dále požádala o podporu účasti diabetologů na
podiatrických akcích, zejména DFSG 8.-10.9.2017. Výbor souhlasil s tím, aby do nového
registru diabetiků v ČR byly zavzaty i vysoké a nízké amputace. Výbor souhlasil s podporou
kurzu pro podiatrické sestry jako v minulých ročnících. Výbor pověřil dr. Jirkovskou spolu s
dr. Fejfarovou a dr. Krawczykem přepracováním výkonu Zhotovení speciální kontaktních
fixací a dlah u syndromu diabetické nohy podle požadavků pojišťoven. Po schválení nové
verze tohoto Výkonu Výborem ČDS (korespondenčně) bude znovu podán na komisi MZ.
Dr. Jirkovská požádala o iniciování nového jednání o Sazebníku zdravotnických pomůcek s
ohledem na ortopedické pomůcky, které by měly být dostupné i pro odbornost 103 na
podiatriích. Výbor pověřil dr. Jirkovskou a dr. Zemanovou dalším jednáním na VZP ohledně
nasmlouvání výkonu 130 24 Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy v reakci na dopis
JUDr. L. Havlasové z 30.1.2017.
Usn. č. 2017 / 032b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s uvedeným.
12c. Edukační skupina ČDS.
Ref. Jirkovská.
Výbor vzal na vědomí velmi pozitivní výsledky Projektu skupinová edukace, který finančně
podporuje. Dr. Jirkovská podala opakovaně žádost o další financování na Preventivní fond
VZP, ta však opětovně nebyla přijata. PS pro edukaci organizuje další ročník tohoto projektu
a Výbor ČDS souhlasí se zapojením 11 pracovišť místo plánovaných 10. Výbor ČDS se
obrátí spolu s PS o edukaci na vedení Společnosti praktických lékařů s žádostí o společnou
poradu v oblasti realizace edukací diabetiků. Spolupráce s nutričními terapeutkami se na
základě dohody PS pro edukaci odehrává také na úrovni společných akcí sesterských
organizací. Výbor vzal na vědomí přípravu metodické brožury Skupinová edukace na
základě zkušeností z uvedeného projektu (Vydavatel Geum, Mgr. Vízner). Výbor souhlasí s
podporou certifikovaného kurzu pro sestry v edukaci jako v minulých ročnících a podporuje
vzdělávání edukátorů chronických onemocnění případně i na úrovni bakalářů.
Usn. č. 2017 / 032c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s uvedeným.
Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace preskripce, Léky, PZT.
13a. Blokace nových kódů VZP/SZP v disonanci se zákonem. Ref. Merhaut/Zemanová
Opakovaně psány dopisy na VZP a MZ ČR. Odpověď NM MZ ČR Philippa v obvyklém
tonu, neřeší problém nenasmlouvávání kodů. Merhaut připomněl, že v zákoně 48/1997Sb
je uvedena místní a časová dostupnost, což znamená pro VZP/SZP síť poskytovatelů.
Usn. č. 2017 / 033a: Výbor vzal na vědomí.
13b. Kód pro očkování proti chřipce.
Neprojednáván, referující omluven.

Ref. Kvapil

13c. H- book.
Ref. Pelikánová.
Po krátké diskusi uzavřeno jako neutrální stanovisko.
Usn. č. 2016 / 033c: Výbor ČDS vzal na vědomí, neposkytne projektu aktivní záštitu.
Ad 14. Další.
14a. Diabetologická centra. Dětská diabetologická centra.
Ref. Šumník/Merhaut
Úkol rozpracován.
Usn č. 2017 / 034a: Výbor ČDS vzal na vědomí.
14b. Akreditační komise endokrino/diabeto MZ.
Ref.Pelikánová/Merhaut
Novela Z 95 je t.č. platná, avšak účinná bude od 01 07 2017. Akreditační komise je v § 15.
Novela vyžaduje odvolat současnou a zavést jmenováním novou AK. Současný zákon má
tuto problematiku v § 15.
Usn č. 2017 / 034b: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.
14c. Statistika za rok 2016.
Ref. Merhaut.
Merhaut připomněl, že termín pro zpracování a odevzdání statistiky je do 31 05 2017.
Usn č. 2017 / 034c: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.
14d. Program kongresu FID Praha.
Ref. Škrha
Informace o kongresu Federace dunajských symposií (FID), konaný v Praze 22.-24.6.2017.
Účastníci z ČR budou platit sjezdový poplatek 80 EURO. Název kongresu: 32 Congress of
the Federation of the International Danube Symposia on Diabetes Mellitus + 12 Congress of
Central European Diabetes Association.
Usn č. 2017 / 034d: Výbor ČDS vzal na vědomí.
-------------------------------Per rollam projednané.
Ad 15. Rating VZP/SZP z pohledu poskytovatelů.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Pokud poskytovatelé péče nejste
spokojení se VZP/SZP, pokud máte výhrady k tomu, jak se k vám zdravotní pojišťovny
chovají, pokud máte chuť označit tu nejhorší z nich nebo pokud chcete naopak vyjádřit svoji
spokojenost, Společnost HealthCare Institute (HCI) vám ve spolupráci s ČLK nabízí možnost
zapojit se do hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu ambulantních lékařů v České
republice, které probíhá od 1. března 2017 do 30. dubna 2017. Cíl vytvořit předpoklady pro
jednání,kde se budeme snažit zlepšit a kultivovat spolupráci pojišťoven s poskytovateli
zdravotních služeb. Více http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/ambulantni-lekari.html.
Usn. č. 2017 / 035: Výbor ČDS vzal informace na vědomí.
Ad 16. Purkyňův Nadační fond.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Předseda Správní rady Cvachovec
informoval, že v 2016 realizovali první ročník Ocenění publikace v časopise s nejvyšším
impact factorem. Cena byla předána na podzim 2016 v Senátu PČR panu doc. Mrázovi za
práci MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex.
Ocenění vyhlašujeme i letos a díky podpoře dárců bude mezi nejúspěšnější autory rozdělena
částka 65 000 Kč. Dále chystáme vzdělávací semináře pro mladé členy ČLS JEP do 35 let.
Detaily k akcím www.purkynuvfond.cz.
Usn. č. 2017 / 036: Výbor ČDS vyslovil souhlas s výše uvedenými připomínkami.
Ad 17. TX LO kód 13025 zařazení do kapitoly 9 SZV.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. V 2016 byl v součinnosti s PS
k SZV MZ schválen nový zdravotní výkon 13025 s názvem „Transplantace Langerhansových
ostrůvků“, který je součástí seznamu zdravotních výkonů. Nasmlouvání výkonu se ZP v praxi
brání v současné době formální problémy. Jménem výboru České diabetologické společnosti
ČLS JEP si Vás proto dovoluji požádat o projednání v PS a zařazení výkonu 13025 s

názvem „Transplantace Langerhansových ostrůvků“ mezi vyjmenované výkony, které je
možné vykazovat současně s kódy ošetřovacích dnů intenzivní a resuscitační péče, t.j
zařadit výkon do kapitoly 9 „ Výkony vykazované spolu s ošetřovacími dny“.
Usn. č. 2017 / 037: Výbor ČDS vyslovil souhlas
Ad 18a. Ceny ČDS za rok 2016.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Hodnotitel prof ŠKrha zaslal
výsledky, tj. celkový zisk bodů jednotlivých autorů. Tedy: A/ Monografie - hlasovalo 13 členů
výboru, nejvíce bodů dostala monografie prof. Lébla a spol. B/ Časopisecké články:
hlasovalo 9 členů výboru. Dr. Šoupal - protože Cena prof. Páva je prestižnější, přestože je
autorem do 40 let, navrhuji mu udělit tuto cen Dr. Kuda - doufám, že je mu do 40 let, pak by
dostal Cenu prof. Bartoše. Protokol:
CENA ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI ZA ROK 2016
Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil ceny za nejlepší publikace
(monografie a odborné články) v oboru za rok 2016.
a) Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii prof. MUDr. Lebl Jan, CSc. Dětská
endokrinologie a diabetologie, J. Lébl J., E. Al Taji, S. Koloušková, Š. Průhová, M.
Šnajderová a Z. ŠumníkGalén, 2016, s. 616
b) Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci: MUDr. Ondrej Kuda Ph.D.
Docosahexaenoic Acid-Derived Fatty Acid Esters of Hydroxy Fatty Acids (FAHFAs) With
Anti-inflammatory Properties. Kuda O, Brezinova M, Rombaldova M, Slavikova B, Posta M,
Beier P, Janovska P, Veleba J, Kopecky J Jr, Kudova E, Pelikanova T, Kopecky J.
Diabetes. 2016 Sep;65(9):2580-90. doi: 10.2337/db16-0385.Impact factor 8.784.Jsem prvni
autor na publikaci, jsem členem CDS, rocnik 1980=37 let.
c) Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci: MUDr. Jan Šoupal
Comparison of Different Treatment Modalities for Type 1 Diabetes, Including SensorAugmented Insulin Regimens, in 52 Weeks of Follow-Up: A COMISAIR Study
Šoupal J, Petruželková L, Flekač M, Pelcl T, Matoulek M, Daňková M, Škrha J, Svačina Š,
Prázný M. Comparison of Different Treatment Modalities for Type 1 Diabetes, Including
Sensor-Augmented Insulin Regimens, in 52 Weeks of Follow-Up: A COMISAIR Study.
Diabetes Technol Ther. 2016 Sep;18(9):532-8.
Usn. č. 2017 / 038a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18b. Program Plenární schůze ČDS ČLS JEP.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Předsedkyně výboru ČDS Prof
Pelikánová předložila výboru ČDS návrh programu PS ČDS. Potvrzuji, že dne 04 04 17 byl
per rollam schválen návrh programu PS (plenární schůze) ČDS konané 07 04 17. (14
hlasů pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti z členů výboru ČDS. (pro: Pel, Škr, Ada,
Mer, Sva, Prá, Rač, Kva. Olš, Ruš, Hal,Hra,Lac,And).
Usn. č. 2017 / 038b: Výbor ČDS schválil program plenární schůze.
Ad 18c. Stanovisko ke světelné masce.
Bylo odesláno v mezidobí zasedání formou per rollam. Efektivita použití světelné masky
v léčbě a prevenci diabetické retinopatie (DR) není adekvátně doložena validními klinickými
studiemi. V současné době nejsou k dispozici žádná kontrolovaná klinická data o účinnosti
této metody v indikaci prevence a léčby DR. Její použití se opírá pouze o data bezpečnostní
a má oporu ve fyziologii a indiciích z experimentálních dat. Ta prokazují existenci
fotoreceptorů, které jsou metabolicky velmi aktivní, spotřebovávají většinu kyslíku v retině a
tyto nároky se ještě zvyšují v nočních hodinách. Světelná maska by měla tudíž redukovat
nároky na kyslík v noci a chránit retinu před hypoxií. Kontrolované randomizované studie u
člověka však zcela chybí.
Osvědčuji, že dne 04 04 2017 v 19,00 bylo výše uvedené stanovisko odsouhlaseno, když
pro hlasovalo 13 členů výboru, nikdo proti, nikdo se nezdržel. (Pro Pel,Šk, Ada,Mer,Šum,Prá,
Rač, Olš,Ruš,Hra, Hal,And,Lac)
Usn. č. 2017 / 038c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usn. č. 2017 / 039a: Výbor ČDS schválil uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP:
MUDr. Simona Kratochvílová
MUDr. Juraj Mráz
MUDr. Petra Motílová
MUDr. Dáša Lazaráková
RNDr. Olena Oliyarnyk
Ing. Jan
Mužík
Ing. Anna Holubová
MUDr. Lenka Mastíková
Mgr. Petra Kaválková,
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usn. č. 2017 / 039b: Výbor ČDS schválil uvedené sestry za členky sekce sester ČDS.
Marek Hanza, DiS
Bc. Lenka Vojáčková
c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS.
Usn. č. 2017 / 039c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:
d) Nebyly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.
Usn. č. 2017 / 039d: Výbor ČDS schválil za řádné členy Technologické sekce ČDS:
e)Nebyly projednány Nové podiatrické ambulance.
Usn. č. 2017 / 039e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance:
f )Nebyla projednána nová edukační pracoviště.
Usn. č. 2017 / 039f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2017 / 040:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 06 06 2017 10,00. Místo Praha 1, Kampa,
Best Western hotel Stará Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 19 09 2017 10,00. Místo Praha 1, Kampa,
Best Western hotel Stará Zbrojnice.
--------------------------------------------------------------Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.
Prof. MUDr.Zdeněk Rušavý, PhD.
Dne: 05 04 2017
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, Dr.Sc.
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP,z.s.
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Předsednictvo ČLS JEP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha k zápisu:
Bod 3. Legislativa:

T 706 (=NNZ 378/2007 Sb.) O léčivech . opatření proti reexportům
T 715 (=NNZ 592/1992 Sb. ) o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, spravedlivý model
přerozdělení pojistného a ulehčí financování pro nadstandardně nákladné pacienty .
T 810: (=NNZ 296/2008 Sb.,) o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání Vrác.Senát
56PSP.
T 811: (= NNZ 285 /2002 Sb. ) o darování, odběrech a transplantacích tkání. Schvál.
T 828: (= NNZ ) o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.=Z 65/2017 Sb.
T 979: (= NNZ ) o pojistném na veřejné zdravotní pojištění pojištění .
T1006 : (=NNZ o Nemocenském pojištění.) 1.čt ., 56PSP.
T1017 :(=NNZ 48/1997 Sb. )snížení ochranného limitu na doplatky za léky pro seniory,děti.
T1018 :(=NNZ 592/1992 Sb ) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu.
2.čt.PSP.
T1020 :(=NNZ 268/2014 Sb.) o PZT, 1.čt .,56PSP, §90/2.
T1029: (=NNZ o nemoc. pojištění ) 1.čt.,56 PSP ,§90/2.
T1033:( =NZ o veřejných výzkumných institucích ) 1čt. 56PSP, §90/2
T1043: (=NZ elektron.zdravot.) 1.čt., 56PSP §90/2, bez připomínek lékařské society.
T1054:(=NZUN ) mimořádné zkrácené připomínkové řízení. 1,čt.,56 PSP.
T1071:(=NNZ 218) o rozpočt. pravidlech.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 5. Rozhodnutí výboru ČDS o volbách na funkční období 2018- 2022.
Volby výboru ČDS: Funkční období končí 2018, volby nového výboru dle Volebního řádu
ČLS JEP, § 2, odst. 1. Právo tajné volby (§5/1) mají členové organizační složky dle § 4,
odst.1.
Statut § 4, odst.2,3: Organizační složky se mohou členit na nižší organizační jednotky, které
jsou ve své činnosti autonomní. Lékaři volí výbor svůj, sekce sester volí svůj výbor.
Zásadní § 10, odst .2: O formě a způsobu voleb rozhoduje výbor organizační složky.
Způsob voleb: Výbor ČDS rozhodl : jednokolové, (§ 8/1,) korespondenční.(VŘ §10 /1)
Forma voleb: Výbor ČDS rozhodl: typ většinový mandátový s redukcí počtu členů na
16. Podle dosažených počtů hlasů dle mandátů se nejdříve sestaví výbor, a následně
RK.
Výbor ČDS rozhodl rozdělit mandáty (křesla): celkem 16, z toho 13 křesel výbor
(křesla 1- 13), 3 křesla RK.( křesla 14-16). Mandáty ve výboru: celkem 13 křesel, 1
křeslo pediatr diabetologie, 3 křesla ambulantní diabetologové.
Odůvodnění:
Mandátová verze je demokratický způsob voleb, kdy při pouhém klasickém většinovém
systému by se zástupci menšinových skupin do orgánu neměli šanci dostat. Rozhoduje
absolutní počet dosažených hlasů, počítaných zvlášť v předem stanovených skupinách
(mandátech). Opřeno o Ústavní zákon 2 / 1993 Sb., který stanoví ve svém čl. 2, odst. 3:
Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon
neukládá, s vědomím čl. 3, odst. 3. Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro
uplatňování jeho základních práv a svobod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 8, Ceny ČDS.
Základní myšlenky k diskusi. Impaktová hodnota publikace je velmi důležitá, Ani bonifikace
nějakým klíčem podle IF situaci neřeší, vznikly by jen jiné problematické situace.
Rovněž vyřazení velké části hlasujících snižuje validitu hlasování, což není žádoucí. A ještě
pár dalších nejasností:
1.Vytvořit novou kategorii ceny za publikaci (pouze originální článek, nikoliv letter, komentář,
editorial, review a podobné formáty) s nejvyšším IF, automaticky bez hlasování. Tato
publikace pak nebude hodnocena výborem pro další ceny.
2. Dále:

a) varianta 1 - ponechat stávající cenu do 35 let autora, ponechat i druhou cenu, ale omezit
naopak věkem nad 35 let. Hodnocení může být společné, cenu získá vždy autor s nejvyšším
hodnocením v dané věkové kategorii.
b) varianta 2 – ponechat pouze jednu další cenu bez omezení věku, ceny získá autor
s nejvyšším hodnocením.
3. Hlasovat mohou všichni, pouze se zdrží hlasování pro publikaci, kde jsou spoluautory,
případně lze toto rozšířit na všechny publikace ze stejného pracoviště. Průměr bude vážený
počtem hodnotících. vyřadit hlasujícího z celé kategorie by podle dosavadních zkušeností
vedlo k velmi nízkému počtu osob, které vůbec mohou hodnotit, ceny budou považovány za
stejně hodnotné a budou spojeny se stejnou finanční odměnou.Výbor má právo vyřadit ještě
před hlasováním případné publikace tématicky či formálně nevhodné.Monografie může být
oceněna jen jednou (první, nebo pouze jedno z dalších vydání = pokud by byla již oceněna a
v dalším vydání zaslána k soutěži, bude automaticky vyřazena).
------------------------------------------------------------Bod 5. Volby Výboru a RK ČDS na 2018 – 2022:
Úplný text, prezentrovaný MUDr. Merhautem na Plenární schůzi ( PS ČDS) dne 070417:
•

Volby výboru ČDS: Funkční období končí 2018, volby nového výboru dle Volebního
řádu ČLS JEP, § 2, odst. 1. Právo tajné volby (§5/1) mají členové organizační složky
dle § 4, odst.1.
• Statut § 4, odst.2,3: Organizační složky se mohou členit na nižší organizační
jednotky, které jsou ve své činnosti autonomní. Lékaři volí výbor svůj, sekce sester
volí svůj výbor.
• Zásadní VŘ §10, odst.2: O formě a způsobu voleb rozhoduje výbor organizační
složky.
• Způsob
voleb: Výbor ČDS
rozhodl : jednokolové, (§ 8,odst.1)
korespondenční.(VŘ §10 /1)
• Forma voleb: Výbor ČDS rozhodl: typ většinový mandátový s redukcí počtu
členů na 16. Podle dosažených počtů hlasů dle mandátů se nejdříve sestaví
výbor, a následně RK.
• Výbor ČDS rozhodl rozdělit mandáty (křesla): celkem 16, z toho 13 křesel
výbor
(křesla 1- 13), 3 křesla RK.( křesla 14-16). Mandáty ve výboru: celkem
13 křesel, 1 křeslo pediatr diabetologie, 3 křesla ambulantní diabetologové.
• Mandátová verze je demokratický způsob voleb, kdy při pouhém klasickém
většinovém systému by se zástupci menšinových skupin do orgánu neměli šanci
dostat. Rozhoduje absolutní počet dosažených hlasů, počítaných zvlášť v předem
stanovených skupinách (mandátech). Opřeno o Ústavní zákon 2 / 1993 Sb., který
stanoví ve svém čl. 2, odst. 3: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a
nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, s vědomím čl. 3, odst. 3. Nikomu
nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a
svobod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

