Zápis z 13. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 05. 06. 2012 od 11,00 hodin v 11,00, 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., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Terezie
Pelikánová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD,
Omluveni: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA, MUDr. Jindřich Olšovský,PhD, Prof. MUDr. Jindra
Perušičová, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc , Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA. Prof.
MUDr. Jan Vavřinec, DrSc..
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc.
Jednání bylo zahájeno dne 05. 06. 2012 v 11,00 a ukončeno v 15,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Kongres Luhačovice 2012, vyúčtování.
3. DAČR / OSDA.
4. Národní diabetologický program.
5. XIX. Kongres ČIS v Brně.
6. Další reformní zákony a předpisy v roce 2012.
7. DM2T.
8. Kultivace sazebníku výkonů.
9. SUKL: hypolipidemika.
10. Jednání v Senátu PČR .
11. Podiatrická sekce. Edukační pracoviště.
12. Úhrada léčiv tzv. skupiny OTC, novela Zákona 48/97 Sb.,
13. Stav legislativy u preskripčních omezení a limitací.
14. Regulace a omezení preskripce léčiv, problematika diabetologických ordinací.
15. Různé.
a) Jednání s MZ ČR dne 07.05. 2012 o úhradách PZT od r. 2014.
b) Žádost o snížení členských příspěvků.
c) Doplnění atestace z endokrinologie dle zkráceného programu.
d) Žádost o finanční podporu pracovních dnů Dětské diabetologie a endokrinologie.
e) Žádost MUDr. Hany Kahleové o podporu aktivní účasti na kongresu EASD.
f ) Žádost MUDr. Roberta Béma o podporu aktivní účasti na kongresu EASD .
g) Žádost MUDr. Lenky Bělinové o podporu aktivní účasti na kongresu EASD .
h) Testování glukometrů.
Per rollam schválené:
16. Nominace osobností do projektu „ Osobnosti naší vlasti - odkaz budoucím generacím“.
17. Nominace osobností pro nakladatelství Perseus.
18. SUKL, hodnotící zprávy.
19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
20. Další zasedání výboru ČDS.
---------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem č.12 ze zasedání výboru ČDS v 04 / 2012 a konstatováno, že úkoly jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Ad 2. Kongres Luhačovice 2012, vyúčtování.
Referovala prof. Pelikánová a prof. Škrha. Konstatováno, že vyúčtování je jasné, přehledné, bilance je
pozitivní. Rozhodnuto napsat pochvalný dopis za výbor p. Středové (prof. Pelikánová).
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 63:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 3. DAČR / OSDA.
Bod neprojednáván pro nepřítomnost prof. Kvapila.

Ad 4. Národní diabetologický program.
Referovala prof. Pelikánová o situaci s NDP, který byl rozeslán k připomínkám všem členům výboru.
Navrhovateli jsou ČDS + DAČR, což bylo schváleno výborovou schůzí po diskuzi. NDP vznikl ve spolupráci
se společností všeobecných lékařů a byl schválen 12 odbornými společnostmi včetně Sdružení praktických
lékařů. NDP projde VR ČLK s žádostí o podporu, je podpora České asociace sester a Svazu diabetiků. Na
web stránkách bude uveden původní NDP z r. 1984, NDP z r. 2000 a současný NDP.
Současný NDP ve finální 13.verzi je deklarativní dokument, který bude zveřejněn ve Věstníku MZ ČR a
bude zařazen do DMEV.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 64:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s uvedenou činností.
Ad 5. XIX. Kongres ČIS v Brně.
Referovala prof. Pelikánová. Jsou plánovány dva bloky v délce 2 x 60 min. Termín je 24. - 27.10.2012.
S ohledem na požadavek 2 bloky a 60 minut rozhodnuto proslovit 6 přednášek, řečníci se přihlásili
dobrovolně, po diskusi rozhodnuto takto:
Perušičová - Časná stádia diabetu
T. Pelikánová – Diabetes mellitus 2. typu
S. Lacigová – Diabetes mellitus 1. typu
M. Anděl – Nové přístupy v dietoterapii diabetu
Rušavý
- Předoperační příprava a pooperační péče
Jirkovská - Diabetická noha
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 65 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 6. Další reformní zákony a předpisy v roce 2012.
Referoval MUDr. Merhaut o předpisech, které vyšly ve sbírce zákonů v 03 a 04 / 2012 a jsou nedílnou
součástí druhé etapy reformy zdravotnictví. Jsou to především:
Vyhláška 116/2012 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Vyhláška 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
Vyhláška 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
Vyhláška 54/2008 Sb., verze 2011, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
Vyhláška 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologických plánů
Vyhláška 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Vyhláška
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Vyhláška
70/2012 Sb o preventivních prohlídkách
Vyhláška
39/2012 Sb o dispenzární péči
Ad 7. Web DM2T .
Vypuštěno, projednáno minule.
Ad 8. Kultivace sazebníku výkonů.
Referovala prof. Jirkovská. Výbor ČDS pověřil jednáním s Pracovní skupinou pro Sazebník výkonů prof.
Jirkovskou, prof. Kvapila a dr. Béma. Podle informací příslušné komise je schválen do Sazebníku nový kód
Vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače a podle informace sester i kód pro
podiatrické sestry Ošetření hyperkeratóz a preulcerozních lezí.
Ad 9. SUKL hypolipidemika :
Referoval MUDr. Merhaut o soudním rozhodnutí. Dne 16.4.2012 nabyl právní moci Rozsudek Městského
soudu V Praze, kterým tento rozhodl ve věci žalobce Zentiva, proti žalovanému MZ ČR, o žalobě proti
rozhodnutí žalovaného správního úřadu, kterým MZ potvrdilo rozhodnutí Ústavu ve společném správním
řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými
přípravky náležejícími do referenční skupiny č. 28 / 2 hypolipidemika, fibráty; per os, tak, že toto rozhodnutí
Ministerstva se zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Výše uvedené skutečnosti se promítají
do Seznamu vydávaného Ústavem na základě ustanovení § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.,
Ad 10. Jednání v Senátu PČR.
Referovala prof. Pelikánová, která podala informaci o semináři v Senátu dne 29. 05. 2012 na téma NDP.
Málo přítomných poslanců a senátorů na prezentaci, kromě odborných přednášek se aktivně účastnili se

zástupci VZP (ing. Šlajsová), dalších pojišťoven (doc. Němeček) MZ (MUDr. Sajdlová) a zástupci
pacientských organizací. Záštitu převzala a osobně se zúčastnila Ing.arch. Daniela Filipiová, předsedkyně
Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Senátu Parlamentu ČR.
Program a prezentace jsou umístěny na www.diab.cz.

Ad 11. Podiatrická sekce. Edukační pracoviště.
Referovala prof. Jirkovská.
a) Podiatrická sekce – volby do výboru Podiatrické sekce neproběhly z formálních důvodů zcela správně,
proto budou vyhlášeny nové volby (pouze obálkovou metodou, s delším termínem návratnosti).
Dne 23. 11. 2012 plánována konference s mezinárodní účastí Syndrom diabetické nohy, dále se připravuje
další ročník certifikovaného kurzu pro podiatrické sestry na rok 2013 - přihlášky zasílat na kace@ikem.cz,
vítány jsou zejména diabetologické a chirurgické sestry a sestry domácí péče.
b) Edukační pracoviště – proběhla rozsáhlá diskuze, zda schvalovat edukační pracoviště v centrech, kde
je edukace jednou z hlavních náplní, kde jsou nutriční terapeuti a sociální pracovníci. Rozhodnuto, že prof.
Jirkovská osloví diabetologická centra, aby zaslala registrační list pro edukační pracoviště pro zjištění
příslušných kontaktů a tato pracoviště budou automaticky registrována bez schvalování Výborem ČDS.
Další edukační pracoviště budou vznikat obtížně, protože pouze minimum diabetologů spolupracuje
s nutriční terapeutkou. Proto vyzveme příslušné organizace nutričních terapeutů pro navázání spolupráce.
Pro ČR by bylo optimální mít 100 Edukačních pracovišť. Na Webové stránky bude doplněna kolonka mimo
sekce pro registrovaná edukační pracoviště a Pevné body psychologické péče.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 66:
Výbor ČDS projednal tématiku, schválil referované prof. Jirkovskou.
Ad 12. Úhrada léčiv tzv. skupiny OTC, novela Zákona 48/97 Sb.,
Referoval MUDr. Merhaut. Jde o to, že původně Z48/97 určil SUKL podle § 39n jako cenotvorce léčiv s
právem určovat doplatky, maximální úhrady ZP, omezení a limitace preskribce a další. Avšak poslední
novela Z48/97 umožňuje ingerenci ZP do výše uvedených práv SUKL. Z novely plyne, že Na základě
přechodných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., zanikají dnem 30. června 2012 výše a podmínky úhrady
těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu. Úhrady zanikají u těch
léčivých přípravků, u kterých SÚKL do 1. června 2012 neobdrží žádost od všech zdravotních pojišťoven o
ponechání úhrady při poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu.
Právní odůvodnění: přechodná ustanovení cit. Zákona, čl. II obsahuje text: Dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského
předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.
V tomto smyslu zní Čl. XXVIII zákona č. 458/2011 Sb. Výše a podmínky úhrady těch léčivých přípravků,
které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají dnem 30. června 2012 u těch léčivých
přípravků, u kterých Ústav do 1. června 2012 neobdrží žádost od všech zdravotních pojišťoven o
ponechání úhrady při poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu. Řízení o
stanovení, změně, zrušení nebo nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno,
dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 67:
Výbor ČDS projednal tématiku, problematiku vzal na vědomí.
Ad 13. Stav legislativy u preskripčních omezení a limitací.
Referoval MUDr. Merhaut. Jde o to, že Omezení a limitace preskripce léčiv je nyní legislativně velmi
nepřehledná. K této tématice platí Z 48/97 SB., dále platí předpis 63 / 2007, z něhož vychází SUKL, a tedy
tento předpis je možno považovat za validní. Byl zrušen předpis 92 / 2008, což málokdo ví a postupuje
podle něho. Skoro nikdo neví, že od 07 12 2011 platí předpis 376 / 2011 Sb., který zřejmě měl nahradit i
starší předpis 63. Celou situaci komplikuje skutečnost, že SZP ČR vydává vlastní číselník s vlastními
limitacemi a omezením preskripce, které ovšem nejsou zapracovány do software našich PC
programů.Problém tkví v tom, že Texty nejsou harmonizovány, je v tom chaos. Je třeba vydat pro členy
doporučení nejlépe cestou DAČR / OSDA,( významná aktivita, protože chybná preskripce nás ničí v
rámci regulací za léky a PZT ). po právním vyhodnocení situace.
Rozvinula se diskuze o tom, zda specialista (interní kmen) může předepisovat interní léky. Ohledně
kompetencí jednotlivých odborností se chystá vyhláška, ale problematika není zatím dořešena.. Bylo by
vhodné oslovit příslušné společnosti s ohledem na sdílení preskripce.

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 68:
Výbor ČDS projednal tématiku, a vzal na vědomí uvedené skutečnosti.
Ad 14. Regulace a omezení preskripce léčiv, problematika diabetologických ordinací.
Referovala MUDr. Račická, která informovala o ekonomických problémech praktických diabetologů, které
dle její kalkulace není schopno vyrovnat snížení nákladů na proužky. Více je stanovováno MDRD. Při
poklesu GF pod 1 je ukončována léčba metforminem, který je třeba nahradit finančně náročnými léky.
Možnost zahájení léčby gliptinem je limitována HbA1C nad 6%. Je třeba žádat o navýšení lékového limitu a
snažit se zrušit omezení preskribce, které nemá žádný vědecký podklad.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 69:
Výbor ČDS projednal tématiku,vzal na vědomí uvedené skutečnosti.
Ad 15. Různé
a) Jednání s MZ ČR dne 07. 05. 2012 o úhradách PZT od r. 2014.
Referoval MUDr. Hradec. Jde o Jednání mezi ČDS, firmami, zdravotními pojišťovnami a MZ ohledně úhrad
PZT od r. 2014. Tato důležitá jednání probíhají, dne 07.05. účast MUDr. Hradec,prof. Kvapil a dne 04. 06.
Prof. Kvapil, další jednání bude 18. 06. Za výbor ČDS byla ustavena pracovní skupina Kvapil, Jirkovská,
Hradec, Rušavý. Jakmile dojde ke shodě, budou výsledky presentovány na www stránkách ČDS.
Tato skupina by se měla sjednotit na společném stanovisku za Výbor ČDS a toto projednat s dalšími
partnery pro jednání (firmy, zdravotní pojištovny), pravděpodobný termín porady 15.6. v IKEM.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 70 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl podpořit výše uvedené aktivity.
b) Žádost o snížení členských příspěvků.
Referovala prof. Pelikánová. Žádající MUDr. Jitka Wernerová na 3 roky MD a MUDr. Martina Petrová
(roz. Brázdová) na 3 roky MD. Výbor ČDS po diskusi zamítl žádost s odůvodněním, že platné Stanovy
ČLS JEP neznají fenomén úlev členských příspěvků a rovněž výbory organizačních složek nejsou nadány
touto rozhodovací pravomocí.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 71 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl nevyhovět žádosti. Dopis kolegyním napíší a zašlou prof.
Pelikánováa MUDr. Merhaut.
c) Doplnění atestace z endokrinologie dle zkráceného programu.
Prof. Škrha sdělil, že k doplnění vzdělávání (endo pro absolventy diabetologie) se hlásí uchazeč na
kterékoli lékařské fakultě, kde dostane příslušné informace, logbook atd. Cestou fakulty se též hlásí k
atestaci.
d) Žádost o finanční podporu pracovních dnů Dětské diabetologie a endokrinologie.
Prof. Vavřinec prosí projednat výše uvedenou žádost, týkající se letošního roku. Požadovaná finanční
podpora je na pronájem sálů a nepřekročí 30 000 Kč. Výbor ČDS po diskusi rozhodl žádosti vyhovět.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 72 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl žádosti vyhovět v uvedené požadované výši.
e) žádost MUDr. Hany Kahleové o podporu aktivní účasti na kongresu EASD.
Kolegyně žádá o finanční podporu aktivní účasti na kongresu EASD v Berlíně ve dnech 01.-05. 10. 2012.
Aktivní účast nese název “The effect of frequency of meals on body weight, HbA1c and resting energy
expenditure in patients with type 2 diabetes", což bylo přijato jako přednáška. Výbor ČDS po diskusi
rozhodl žádosti vyhovět formou podpory do 30 000,- Kč proti předloženým účtům.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 73 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl žádosti vyhovět v uvedené požadované výši.
f ) Žádost MUDr. Roberta Béma o podporu aktivní účasti na kongresu EASD.
Kolega žádá o finanční podporu aktivní účasti na kongresu EASD v Berlíně ve dnech 01.- 05. 10. 2012.
Aktivní účast formou přednášky. Výbor ČDS po diskusi rozhodl žádosti vyhovět formou podpory do
30 000,- Kč proti předloženým účtům.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 74 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl žádosti vyhovět v uvedené požadované výši.

g) Žádost MUDr. Lenky Bělinové o podporu aktivní účasti na kongresu EASD.
Kolegyně žádá o finanční podporu aktivní účasti na kongresu EASD v Berlíně ve dnech 01.- 05. 10. 2012.
Aktivní účast formou přednášky. Výbor ČDS po diskusi rozhodl žádosti vyhovět formou podpory do
30 000,- Kč proti předloženým účtům.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 75 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl žádosti vyhovět v uvedené požadované výši.
h) Testování glukometrů.
prof. Rušavý informoval výbor ČDS, že testování glukometrů ve státní zkušebně na 1. LF již probíhá.
Navrhl podpořit glukometry, které projdou úspěšně testováním formulací „Doporučen ČDS“ s uvedením
takto testovaných glukometrů na stránkách ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 76 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl schválit shora uvedené.
Per rollam schválené:
Ad 16. Nominace osobností.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Nominace osobností do projektu „ Osobnosti naší vlasti odkaz budoucím generacím“. Nominováni byli prof. Bartoš a prof. Rybka.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 77 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 17. Nominace osobností.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Nominace osobností pro nakladatelství Perseus
(příprava rozsáhlé reprezentativní publikace Album reprezentantů veřejného života České republiky (1993
– 2013) k dvacátému výročí vzniku samostatné České republiky. Nominováni byli prof. Bartoš, prof. Rybka,
prof. Anděl.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 78 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 18. SUKL, Hodnotící zprávy.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k žádostem HoZ : Ensura plus, humánní
inzulliny v předplněných perech.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k indikacím antiVEGF v léčbě makulárního
edému u při DR a zasláno na SUKL stanovisko v němž je doporučeno zvýšit limit hodnot HbA1c na 7,5
%)
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 79:
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku jednotlivých HoZ a vyslovil souhlas se stanoviskem.
Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 80 :
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:.
MUDr. Ivana Kurková, Pardubice
MUDr. Hana Šůsová, Plzeň
MUDr. Eva Talašová, Napajedla
MUDr. Eva Košková, Bradlec
b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 81:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester ČDS.
Ing. Vladimír Jančík, Praha 5
Olina Procházková, Vejprnice

c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS, žádné nedošly.
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 82 :
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 18. 09. 2012, v 11,00, Praha 1,hotel Stará Zbrojnice, Kampa .
---------------------------------------------------------------

Zapsal : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 05. 06. 2012
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP
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