Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP
konané dne 07.04.2017 u příležitosti 53. Diabetologických dnů v Luhačovicích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účast členů ČDS: 206 členů ČDS, přítomných na kongresu v Luhačovicích
Přítomni členové výboru ČDS: MUDr. Alena Adamíková, Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,
MUDr. Jan Brož, Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr.
Alexandra Jirkovská, CSc. Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Doc. MUDr. Silvie
Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Terezie
Pelikánová, DrSc.,Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD, MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk
Rušavý, PhD., Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD. MUDr. Jitka Zemanová.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Členskou plenární schůzi zahájila a řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
předsedkyně, která přivítala všechny zúčastněné. Jednání bylo zahájeno dne 07.04.2017
v 10,00 hod a ukončeno ve 11,05 hod. Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Zahájení. Přivítání členů ČDS.
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu.
3. Zpráva o činnosti výboru ČDS za období 2016-2017.
4. Zpráva o činnosti sekce Diabetes a těhotenství.
5. Zpráva o činnosti Psychologické sekce.
6. Zpráva o činnosti Podiatrické sekce.
7. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro dětský diabetes.
8. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro edukaci.
9.Zpráva o činnosti sekce technologie
10. Zpráva o činnosti sekce sester.
11. Zpráva o hospodaření.
12. Zpráva revizní komise.
13. Aktuality v legislativě a zdravotnictví.
14. Zpráva o činnosti a aktivitách OSAD.
15. Zpráva o činnosti a aktivitách DAČR.
16. Různé.
17. Návrh a schválení usnesení.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1. Zahájení. Přivítání členů ČDS.
Předsedkyně ČDS Prof. Pelikánová přivítala přítomné členy a zahájila jednání.
Ad 2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení programu.
Byla navržena a posléze jednohlasně zvolena Mandátová a Návrhová komise.
Mandátová komise složení: předseda dr.Szabó, členové dr.Vyoralová a dr.Hasalová.
Návrhová komise složení: předseda dr.Merhaut, členové dr.Piťhová a dr.Adamíková.
Navržený program byl schválen hlasováním, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Schůze byla tímto zahájena.
Ad 3. Zpráva o činnosti výboru ČDS za období 2016-2017.
Předsedkyně ČDS Terezie Pelikánová přednesla Zprávu o činnosti ČDS ČLS JEP, v níž
stručně referovala o následujících oblastech činnosti během uplynulého roku: Okruhy práce
výboru ČDS JEP se týkají léčebně preventivní péče, vědy a výzkumu a vzdělávání.
1/ V letech 2012-2020 probíhá Národní diabetologický program, pro rok 2018 je plánována
medializace výsledků aktivit, kterých bylo dosaženo.
2/ Proběhla revize stránek České diabetologické společnosti www.diab.cz, byla provedena
celá řada změn. Funkcí údržby a komunikací s agenturou, která stránky vytváří, byla
pověřena dr.Klára Picková.

2/ Prof.Pelikánová informovala přítomné o Národním diabetologickém informačním systému
– získáme tím registr diabetiků, veškerá data tam budou automaticky vstupovat z pojišťovny
a laboratoří. Za Ministerstvo zdravotnictví je témto úkolem pověřen Doc. Dušek a za výbor
ČDS prof.Pelikánová, prof.Kvapil, prof. Haluzík, doc. Šumník, doc. Cinek, prof.Škrha, doc.
Prázný a dr. Brož.
3/ Připravuje se restart systému DRG, který se týká úhrad hospitalizační péče, která je nyní
podhodnocována. Jednáním v oblasti týkající se hospitalizace pacientů se syndromem
diabetické nohy byla pověřena prof.Jirkovská, jednáním o zbylých dg pacientů s diabetem
byl pověřen dr.Girman.
4/ 1.7.2017 vstoupí v platnost novela zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů a
farmaceutů, byl udržen základní obor Endokrinologie a diabetologie (program na 5 let, z toho
30 měsíců kmen), nástavbový obor Dětská endokrinologie a diabetologie, probíhají nyní
jednání s Endokrinologickou společností, jak bude vzdělávací program upraven.
5/ V uplynulém roce proběhla řada jednání na bázi pojišťovny a SÚKLu, které se především
týkaly sazebníku zdravotních výkonů. Byla schválena úhrada kódu opakovaně kontinuální
monitorování koncentrace glukózy (dr.Šoupal a technologická sekce) a transplantace
Langerhansových ostrůvků (dr.Girman). V jednání je kód sádrování u pacientů se
syndromem diabetické nohy. Trvají však problémy především s nasmlouváváním nových
kódů ze strany pojišťoven. Výbor ČDS JEP také zaujal stanovisko k některým léčebným
procedurám, týkající se zejména nových technologií CGM, světelných masek atd.). Výbor
ČDS rovněž vytvořil hodnotící zprávy nově zaváděných molekul a zaujal stanoviska k jejich
úhradě. Podařilo se prosadit léčbu bazálními inzulínovými analogy jako možnost první volby
léčby, bez předchozí aplikace humánních inzulínů.
6/ Byla připomínkována řada dalších vyhlášek a zákonů. Dr.Brož a prof.Jirkovská jednali a
připomínkovali vyhlášku o řízení motorových vozidel a vydávání zbrojního pasu.
7/ Výbor ČDS ČLS JEP rovněž schválil uvolnění preskripce gliptinů a glitazonů pro praktické
lékaře, ale komise Ministerstva zdravotnictví požadavek praktických lékařů na uvolnění
preskripce antidiabetik, antikoagulancií a antidepresív nepodpořila.
8/ Výbor ČDS ČLS JEP rovněž podporuje vybrané vědecké aktivity a vybrané projekty.
Podporuje aktivní účast na mezinárodních kongresech, k tomuto byly použity i peníze ze
sponzorshipu Eli Lilly (ale o tom, jak bude s penězi naloženo, rozhoduje výbor ČDS JEP).
Výbor ČDS rovněž podporuje některé projekty, vyplývající z Národního diabetologického
programu, jako jsou např. registry (ČENDA, CSII, Gestační a pregestační diabetes), projekt
skupinové edukace a projekt skríningu diabetu v lékárnách. Výbor ČDS rovněž podporuje
řadu opakujících se akcí – DD v Luhačovicích, opakující se akce sekcí ČDS, podpořil rovněž
Mezinárodní sympozium EASD DNSG: Diabetes and nutrition, konané v 6/2016.
9/ Nakonec prof.Pelikánová pozvala všechny zúčastněné k účasti na DD v Luhačovicích
2018, které jsou plánovány na 25.-28.4.2018.
Ad 4. Zpráva o činnosti sekce Diabetes a těhotenství.
Zprávu o činnosti sekce Diabetes a těhotenství přednesla předsedkyně výboru sekce,
dr.Andělová. Hovořila o tom, že byla vydána nová kritéria pro dg gestačního a pregestačního
diabetu, kde je uveden přesný postup, jak má diagnostika probíhat, a gynekologové a
porodníci se je již naučili používat. Nová kritéria byla uveřejněna v časopise Česká
gynekologie. Rovněž laboratoře byly upozorněny na nová kritéria, aby upozorňovaly na vyšší
glykémie nalačno u gravidních pacientek, aby nedocházelo k prodlení.
Dr.Andělová rovněž informovala, že již není nutné pacientkám, které jsou v těhotenství
léčeny metforminem, dávat podepisovat informovaný souhlas, je možné je léčit bez předání
informovaného souhlasu.Dr.Andělová rovněž informovala přítomné, že ve FN Plzeň

dr.Čechurová vytváří registr pacientek s gestačním a pregestačním diabetem a doufá, že
tento registr bude uveden do praxe.
Ad 5. Zpráva o činnosti Psychologické sekce.
Zprávu o činnosti Psychologické sekce přednesla doc.Lacigová. Informovala přítomné, že
v uplynulém roce proběhlo již 10.mezioborové sympozium, jehož tématem byla motivace
pacientů. Připravuje se rovněž monografie z tohoto sympozia. V následujícím roce proběhne
sympozium na téma Typologie pacientů a terapeutů, na které doc.Lacigová všechny
přítomné pozvala.
Ad 6. Zpráva o činnosti Podiatrické sekce.
Prof.Pelikánová informovala o proběhlých volbách výboru Podiatrické sekce ČDS, novým
předsedou této sekce se stal dr.Bém. Místopředsedou výboru je dr.Fejfarová, členy výboru
potom prof.Jirkovská, dr.Koliba, Bc.Kůsová, dr.Piťhová a dr.Sixta.
Zprávu přednesl předseda Podiatrické sekce dr.Bém. Hovořil o proběhlých vnitřních a
vnějších auditech podiatrických ambulancí, které jsou pro činnost těchto ambulancí zásadní.
Hovořil rovněž o jednání o nových kódech (sádrování, edukace v podiatrii, ošetření
diabetické nohy podiatrickou sestrou atd.), o restartu DRG systému. Podiatrická sekce velmi
dobře komunikuje s dalšími společnostmi (Podiatrická společnost, Ortopedicko-protetická
společnost, Chirurgická společnost). Informoval rovněž o organizaci stáží pro lékaře přes
IPVZ, o certifikovaném kurzu pro všeobecné sestry v podiatrii, který zatím probíhá
každoročně. Hovořil rovněž i o myšlence šířit povědomí o syndromu diabetické nohy i do
regionů, jsou organizovány semináře pro nemocnice. Podiatrická sekce rovněž podporuje
konání workshopu podiatrických ambulancí, každoročního sympozia Syndrom diabetické
nohy a workshopu castování. Podiatrické sekce má díky výboru ČDS nové logo a bylo
rozesláno první číslo internetového bulletinu POSEL, který bude po schválení výborem ČDS
JEP rozesílán všem členům diabetologické společnosti na jejich e-mailové adresy. Na závěr
svého sdělení dr.Bém pozval všechny zúčastněné na workshop podiatrických ambulancí a
na mezioborové symposium Syndrom diabetické nohy, které se bude konat 23.11.2017.
Ad 7. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro dětský diabetes.
Zprávu přednesl předseda této pracovní skupiny, doc.Šumník. Hovořil o setkání 170
dětských diabetologů v březnu 2017, hovořil o provozování webu www.detskydiabetes.cz,
který se snaží informovat o činnosti dětské diabetologie, má i edukační část pro pacienty.
Podařilo se ve spolupráci s technologickou sekcí schválit úhradu senzorů pro diabetické děti,
podrobnosti budou sděleny na Symposiu dětské diabetologie v Luhačovicích. Doc.Šumník
rovněž hovořil o projektu ČENDA, zlepšuje se kompenzace dětských diabetiků. Pro příští rok
se připravuje reakreditace dětských diabetologických center, byly přesněji definovány
atributy dětských diabetických center.
Ad 8. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny pro edukaci.
Zprávu přednesla předsedkyně pracovní skupiny prof.Jirkovská. Pracovní skupina si velmi
váží podpory projektu Skupinová edukace od výboru ČDS. Realizační tým byl nově rozšířen
o dr.Štefánkovou, dr.J.Jirkovskou a Mgr.Eliášovou. Účastní se ho 9 pracovišť (ÚVN Praha
dr.J.Jirkovská, Medifin Praha dr.Halčiaková, ResTrial Praha dr.Malicherová, poliklinika
Michlova Praha 4 dr.Bartášková, Diabetologie Hradec Králové dr.Štefánková, IDE Chrudim
dr.Hradec, Edumed Broumov dr.Veselá, nemocnice Zlín dr.Studená a nemocnice Jihlava
dr.Policar). Edukace má velký význam a dosavadní program ukázal značnou účinnost
edukace na zlepšení metabolické kompenzace vyškolených diabetiků.
Do budoucna bude potřeba rozšířit počet edukačních center. Pracovní skupina chystá
metodickou brožuru pro skupinovou edukaci, probíhají certifikované kurzy pro sestry
v edukaci. Pracovní skupina se rovněž snaží o vytvoření nového studijního oboru Bakalář
pro edukaci chronických nemocí.
Pracovní skupina se snaží o zlepšení spolupráce s praktickými lékaři, chtějí rozšířit počet
edukačních pracovišť (informace a přihlášky jsou dostupné na webu ČDS.

Ad 9. Zpráva o vzniku nové Technologické sekce.
Koncem roku 2016 byla založena Technologická sekce, přípravný výbor pochází ze všech
center, které se technologiemi zabývají. Úkolem bude podporovat nové technologie,
diskutovat jejich úhrady s pojišťovnami, věnovat se pacientům, reprezentovat jednotný názor
odborné veřejnosti.
Po vytvoření dostatečné členské základny (přihlášky na webu) bude zvolen výbor
Technologické sekce. Prof.Rušavý rovněž upozornil na skutečnost, že termín pro
diabetologická centra k nasmlouvání kódu 13077 je do konce dubna 2017. Na závěr pozval
všechny zúčastněné na sjezd Technologie v diabetologii 5.-7.10.2017 v Plzni v Parkhotelu.
Ad 10. Zpráva o činnosti sekce sester.
Zprávu přednesla Bc.Kreuzbergová. Informovala o volbách do výboru sekce. Sekce sester
se aktivně účastní projektu Skupinové edukace, rozběhly se semináře se sestrami
z lůžkových oddělení, které pracují s diabetiky a jsou vyučovány, jak mají s diabetiky
pracovat. Sekce sester se rovněž zúčastnila studie na téma lipodystrofie, výsledky budou
publikovány na webu a bude vypracován standart pro sestry a pacienty, jak má být správně
inzulín aplikován, aby k lipodystrofii nedocházelo. Bc.Kreuzbergová rovněž poděkovala
výboru ČDS za podporu sekce sester.
Ad 11. Zpráva o hospodaření.
Pokladník ČDS ČLS JEP dr.Hradec přednesl zprávu o hospodaření. Celková bilance za rok
2016 je tentokrát negativní, s výsledkem - 545 837,26 Kč (byla podporována celá řada akcí,
byl podporován provoz registru ČENDA, podporován registr CSII, projekt Skupinové
edukace, podporovány kurzy pro všeobecné sestry v podiatrii, byly podporovány pravidelné
akce jednotlivých sekcí ČDS, postgraduální kurz EASD, cestování na mezinárodní kongresy
ve spolupráci se sponzorshipem firmy Eli Lilly, celkem 26 aktivních účastníků bylo podpořeno
v cestách na zahraniční kongresy, takže výdaje byly v loňském roce vyšší). Celkové finanční
prostředky ČDS jsou nyní 22 702 080,33 Kč.
Ad 12. Zpráva revizní komise.
Zprávu přednesl doc.Prázný. Revizní komise pracovala beze změn ve složení doc.Prázný,
dr.Adamíková a dr.Zemanová. Členové revizní komise se zúčastňovali pravidelně jednání
výboru společnosti, kontrolovali zápisy z jednání, projednali zprávu o hospodaření. Revizní
komise neshledala žádné závady v činnosti ČDS a výboru ČDS, nicméně doporučila do
dalších let vyrovnané hospodaření společnosti.
Ad 13. Zpráva o aktualitách v legislativě a zdravotnictví. Volby Výboru a RK ČDS.
Dr. Merhaut přednesl Informace o aktualitách v legislativě a zdravotnictví a o důležitých
změnách, vyplývající ze zákonů a vyhlášek. Power pointová prezentace je k dispozici členům
ČDS na webu.
Ad 14. Zpráva o činnosti a aktivitách OSAD.
Zprávu přednesla dr.Račická, která informovala přítomné o 2 konaných workshopech
OSADu, které se zaměřovali na praktické stránky činnosti soukromého diabetologa, o
aktivitách se zájemci mohou informovat na webových stránkách OSADu.
Na webu jsou rovněž dostupné rozbory úhradových vyhlášek. Členové OSADu jsou rovněž
informováni pomocí newsletterů e-mailem o odchylkách od úhradových vyhlášek, které se
týkají nasmlouvávání kódů ze strany zdravotních pojišťoven.
Na podzim 2016 rovněž proběhl Kongres ambulantní diabetologie v Poděbradech. Ve dnech
2.-4.11.2017 se bude konat v Poděbradech další ročník tohoto kongresu, na který dr.Račická
všechny přítomné pozvala. Vyzvala rovněž přítomné, aby dali podněty na témata pro
praktické workshopy tohoto kongresu.
Ad 15. Zpráva o činnosti a aktivitách DAČR.

Prof. Kvapil seznámil přítomné s aktivitami Diabetické asociace ČR – informoval o konání
tiskových konferencí, probíhajících mediálních projektech a P.R. aktivitě.
Ad 16. Různé.
Nebyly dotazy.
Ad 17. Usnesení:
1) Dne 07. 04. 2017 proběhla plenární schůze ČDS ČLS JEP za účasti předsedkyně ČDS
ČLS JEP prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc a členů výboru ČDS ČLS JEP.
2) Plenární schůze schválila navržený program. Byly projednány všechny body.
3) Plenární schůze vyslechla a schválila zprávu o činnosti výboru ČDS,(Pelikánová), zprávu
revizní komise ( Prázný ), zprávu o hospodaření ČDS ČLS JEP za rok 2016 ( Hradec ) a
zprávu o volbách do výboru ČDS a RK ČDS na funkční období 2018- 2022.(Merhaut.)
4) Plenární schůze vyslechla a vzala na vědomí další zprávy, přednesené dle programu.
5) Plenární schůze ČDS ČLS JEP byla informována přednášejícími o aktivitách ČDS ČLS
JEP, byly vzaty na vědomí a PS s nimi vyslovila souhlas.
6) Členové Plenární schůze ČDS ČLS JEP usnesení schvalovali jako poslední bod
programu po uvedených jednotlivých bodech. K bodu 3 bylo jednomyslně hlasováno,
že návrhová komise předloží ke schválení všechny 4 zprávy najednou.
-----------------------------------------------------V Luhačovicích, 07.04.2017
Zapsala a za obsah zodpovídá návrhová komise ve složení :
MUDr. Tomáš Merhaut.
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně ČDS ČLS JEP,z.s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha k bodu č.10 Hospodaření ČDS 2016:
Příjmy za rok 2016:
Příspěvky členů ČDS :
Úroky
Ostatní příjmy :
Celkem :
Příjem z kongresu :

115 141,00 Kč
5 965,00 Kč
289 240,00 Kč
410 356,00 Kč
1 527 139,60 Kč

Celkem výdaje za rok 2016 : 2 483 324,00 Kč
Časopis Vnitřní Lékařství :
Databáze Čenda, provoz :
Edukační kurs :
Registr inzulinových pump :
Cestovné zahraniční :
z toho – dotace Lily
Cestovné domácí :
www stránky inovace :
odměna za stránky ČDS :
kurz sester v podiatrii :

300 000,00 Kč
212 960,00 Kč
400 000,00 Kč
150 000,00 Kč
597 131,00 Kč
-350 000,00 Kč
247 131,00 Kč
16 213,00 Kč
48 400,00 Kč
18 000,00 Kč
40 000,00 Kč

Workoshop pro podiatrie:
workshop diabetická noha:
Podpora sekce sester :
Sborník sekce sester :
Konference sester Plzeň:
EASD postgraduální kurz
diabetu a jeho komplikací:
Psychologická sekce:
Ceny za publikace, postery

40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
60 000,00 Kč
11 000,00 Kč
10 000,00 Kč
300 000,00 Kč
10 000,00 Kč
105 000,00 Kč

Stav fondu :
22 702 080,33 Kč
Výdaje – hospodaření :
2 072 976,86 Kč
Příjem akce Luhačovice: 1 527 139,60 Kč

----------------------
- 545 837,26 Kč
Celkem fin. prostředky :
22 702 080,33 Kč
MUDr. Jiří Hradec-doplňující komentář: Výdaje jsou uvedeny jen v nejvyšších,
zásadních položkách, drobné výdaje nejsou uvedeny, takže součty neodpovídají. Změna u
částky Čenda je způsobena písařským nedopatřením, nejedná se o koupi, ale o částku,
určenou na provoz databáze.( upraveno dle doc. Šumníka.).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha k bodu 13 . Volby Výboru a RK ČDS.
Ve věci voleb jednal výbor ČDS dne 05 04 2017 a svým Usnesením č.2017 / 025
rozhodl takto:
1. Volby výboru a RK ČDS na léta 2018 – 2022 budou v lednu 2018, (VŘ, § 2,odst.1).
2. Počet členů výboru ČDS bude redukován na 13.
3. Oprávnění voliči jsou určeni ST, § 4, odst. 2,odst 3.Organizační složky se mohou
dále vnitřně členit a vytvářet nižší organizační jednotky. (2) Organizační složky jsou
ve své činnosti autonomní. Z toho vyplývá, že lékaři volí výbor svůj, sekce sester
volí svůj výbor.( ST § 7, odst.4, písm.d)
4. Právo tajné volby (§5/1) mají členové organizační složky dle § 4, odst.1.
5. Zásadní je VŘ §10, odst.2: O formě a způsobu voleb rozhoduje výbor organizační
složky.
6. Způsob voleb: jednokolové, (§ 8,odst.1) korespondenční.(VŘ §10 /1)
7. Forma voleb: většinová s vymezením mandátů a s redukcí členů Výboru ČDS na 13.
8. Podle dosažených počtů hlasů a dle mandátů se sestaví výbor a následně RK.
9. Rozdělení
mandátů (tzv.křesel): celkem 16, z toho křesla 1- 13 Výbor, křesla
14-16 RK. Rozdělení Mandátů ve výboru: celkem 13 křesel, 1 křeslo pediatr
diabetologie, 3 křesla ambulantní diabetologové.
10. Harmonogram celého volebního aktu, zahájení a ukončení korespondenčních
voleb určí výbor ČDS 06 06 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

