Zápis z 12. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 18. 04. 2012 od 14,30 hodin v Luhačovicích.
( Městský dům kultury Elektra, vchod B, 1. patro )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 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., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc.,
MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc , Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan
Vavřinec, DrSc.
Omluveni: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Štěpán Svačina,
DrSc.,MBA.
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo
zahájeno dne 18. 04. 2012 v 14,30 a ukončeno v 16,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Intranet ČIS.
3. DAČR / OSDA.
4. Národní diabetologický program.
5. Luhačovice kongres 2012. Hlasování o cenách ČDS.
6. Další reformní zákony a předpisy v roce 2012.
7. DM2T.
8. Kultivace sazebníku výkonů.
9. SUKL: Statiny.
10. Příprava plenární schůze ČDS. Řešení regulačních mechanizmů.
11. Podiatrická sekce.
12. Různé.
a) Historie ČDS.
b) Standardy ČDS.
c) Vyhláška 100/2012 Sb.
d) Depac.
e) Záštita mezinárodního sympozia.
f ) Anglická verze web stránek ČDS.
Per rollam schválené:
13. SUKL, hodnotící zprávy. ENSURE Plus.
14. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
15. Další zasedání výboru ČDS.
---------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem č.11 ze zasedání výboru ČDS v 03 / 2012 a konstatováno, že úkoly jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Dosud nebyl odeslán dopis na MZ. Po diskuzi rozhodnuto, že dopis bude odeslán (viz minulý zápis).
Proběhlo jednání s prof. Zimou, přednostou Ústavu klinické biochemie 1. LFUK ohledně testování přesnosti
glukometrů (za ČDS: Pelikánová, Škrha, Rušavý). Prof. Zima vyhověl naší žádosti a připravil velmi kvalitní
návrh testování. Ty glukometry, které projdou testováním, bude ĆDS považovat za optimální při léčbě diabetu
a uvede je i s podmínkami testu na stránkách ĆDS.
Ad 2. Intranet ČIS.
Referoval prof. Rušavý. Po jednání prof. Škrhy s prof. Češkou bylo dohodnuto, že ČIS umožní členům ČDS
využívat intranet ČIS. Jednáno o praktických aspektech realizace dohody. Protože se jedná o dvě organizační
složky jedné společnosti (ČLS JEP), bude poskytnuta ČIS databáze členů ČDS. Při příští písemné komunikaci
vyzveme členy k zaslání mailových adres, protože s většinou z nich nemůžeme komunikovat a zasílat jim
zprávy o novinkách.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 47 :
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 3. DAČR / OSDA.
Referoval prof. Kvapil, který informoval výbor, že byla postulována pracovní skupina OSDA ( MUDr. Račická,
MUDr. Křen, prof. Kvapil, Ing. Horák,) která zajišťuje právní pomoc pro diabetology v ordinacích v ČR.
Materiál (Newslettery) byl vložen do tašek účastníkům Diabetologických dnů v Luhačovicích. Právní pomoc
kolegům je jedním z hlavních úkolů.

Informace pro členy výboru ohledně regulací podala MUDr. Račická. Především na Moravě jsou značné
problémy přesvědčit pojišťovny, že regulace jsou neoprávněné. Pomáhá právní pomoc cestou společné
organizace s DAČR – OSDA, která poskytuje právní pomoc v této záležitosti.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 48:
Výbor ČDS projednal tématiku, vzal na vědomí uvedené a vyslovil souhlas s činností.
Ad 4. Národní diabetologický program.
Referovali prof. Kvapil, prof. Pelikánová. Stále na stejná situace (viz minulý zápis). 23. 04. 2012 proběhne
schůzka se zástupci praktických lékařů, která by měla rozhodnout, zda bude možné s praktickými lékaři na
přípravě NDP spolupracovat. Na 29.05.2012 je plánován v Parlamentu ČR seminář na téma NDP.
Prof. Kvapil dokončí materiál. Zatím se pracuje na presentaci diabetu v senátu, na kterou budou pozváni i
praktičtí lékaři.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 49:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s uvedenou činností.
Ad 5. Luhačovice kongres 2012.
48. Luhačovické dny dne 19. – 21. dubna 2012 –nejvyšší počet účastníků okolo 1300 osob včetně sester.
Byly předány ceny ČDS (Cena prof. Páva, Cena prof. Syllaby a Cena ČDS pro autora do 40 let hrazená
společností Servier). Každá cena byla spojena s finanční odměnou 30 000 Kč a s předáním diplomu. Bylo
uděleno Čestné členství bylo předáno MUDr. Marii Dryákové, DrSc. a MUDr. Ludmile Dvořákové, CSc. za
jejich celoživotní významný přínos pro českou diabetologii. Mimořádné ocenění společnosti bylo předáno
poprvé. Oceněným se stal MUDr. Tomáš Merhaut za obětavou práce pro společnost především v oblasti
legislativní.
V rámci sjezdu proběhly 4 křty odborných publikací. Ve velice kvalitní posterové sekci byli vybrány a oceněny
3 nejlepší práce. 1. místo MUDr. Kříž – IKEM Praha, 2. místo MUDr. Fejfarová – IKEM Praha a 3. místo MUDr.
Gruberová.
Na sjezdu byly vydávány poprvé sjezdové noviny, jejich garant byl MUDr. Tomáš Edelsberger.
20.04.2012 proběhla Členská plenární schůze ČDS, které se zůčastnilo 120 osob. Zápis vyhotoven.
V rámci sjezdu dne 20. dubna proběhl pracovní den Sesterské sekce ČDS, kterého se zúčastnilo 300 osob.
Byl zahájen J. Andráškovou, předsedkyní sekce. Součástí pracovního dne byla i posterová sekce.
49. Diabetologické dny v Luhačovicích se budou konat ve dnech 17. – 20. 04. 2013.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 50:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno. 49. Diabetologické dny v Luhačovicích se
budou konat ve dnech 17. – 20. 04. 2013.
Ad 6. Další reformní zákony a předpisy v roce 2012.
Referoval MUDr. Merhaut.. Přehled druhé části reformních předpisů v legislativním procesu připravil v power
pointové prezentaci pro plenární schůzi ČDS v Luhačovicích. Jsou to především:
-Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o
změně některých zákonů (transplantační zákon),
-Nařízení vlády o stanovení dojezdových dob vyjadřujících místní dostupnost zdravotní péče a stanovení lhůt
vyjadřujících časovou dostupnost plánované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
-Vyhláška o posuzování nemocí z povolání,
-Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
-Vyhlášky o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k
výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka nebo jiného
odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku
-Vyhláška č. 116/2012 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
-Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
-Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
-Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
-Vyhláška č. 54/2008 Sb., verze 2011, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na
lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
-Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologických plánů
-Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
-Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
Zvlášť projednána další novela Z 48/97 zákony 365, 458 a další. Písemný rozbor bude vyhotoven

Ad 7. Web DM2T .
Referoval prof. Kvapil. Výbor ČDS se zabýval žádostí Mgr. Čilíkové ohledně podpory internetových stránek
DM2T (www.dm2t.cz), Diskutoval v obecné rovině ohledně podporování stránek jiným způsobem, než
uvedením odkazu v zajímavých odkazech na stránkách společnosti. Rozhodnuto podpořit DM2T uvedením
odkazu na hlavní straně našich WWW stránek společně s OSAD, DAČR, EUNI.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 51:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
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. Výbor souhlasí s navrženými výkony a jejich úpravami:
- "Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy" (již schváleno komisí MZ v roce 2009 – zařadit do sazebíku).
- Nový kód : "Vyhodnocení glykemického profilu pomocí počítače".
- V kódu "Larvální léčba ran" žádáme o změnu omezení místem - SH na "bez omezení".
-V kódu kontinuální monitorace glykémií pomocí počítače prosíme o navýšení přímo spotřebovaného
materiálu - senzoru pro kontinuální stanovení koncentrace glukózy na 1200 Kč.
- Dále diabetologie sdílí s chirurgy kód "Převaz rány metodou V.A.C. založené na metodě kontrolovaného
přetlaku", kde podporujeme navrhovanou změnu na ambulantní použití.
- Nový kód také podává Česká asociace sester (ČAS) - její diabetologická sekce, který ČDS
podporuje:"Ošetření hyperkeratóz a preulcerozních lezí u diabetiků"
- Původně navrhovaný kód "Stanovení glykovaného hemoglobinu HbAlc v ambulanci" jsme vzhledem k již
existujícímu kódu pod odborností 001, který sdílíme, stáhli.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 52:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 9. SUKL: Statiny.
Referoval MUDr. Merhaut o materiálech SUKL na téma statiny.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 53:
Výbor ČDS projednal tématiku a považuje informovanost diabetologů za dostatečnou, cestou firem a SUKL.
Ad 10. Příprava plenární schůze ČDS. Řešení regulačních mechanizmů.
Moderovala prof. Pelikánová. Podrobněji viz bod 5.
Ad 11. Podiatrická sekce.
Referovala prof. Jirkovská. Informovala, že se budou konat nové volby s funkčním obdobím na 4 roky. Dále
informovala o konání Certifikovaného kurzu ve dnech 07. – 09. 06. 2012. Diskutovány problémy s využitím
kmenových buněk při léčbě diabetické nohy.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 54:
Výbor ČDS projednal tématiku, schválil referované a prof. Jirkovskou pověřil vypracováním přihlášky pro
registrovaná edukační pracoviště.
Ad 12. Různé
a)Historie ČDS.
Stále nemáme historii společnosti na stránkách ČDS. Spolupracují v této oblasti profesoři (Rybka, Kvapil a
Škrha). Profesor Anděl nabídl pomoc jednak svojí, ale i pomocí historika medicíny, který by se mohl na toto
téma zaměřit a pomoci při přípravě samostatné publikace v této oblasti.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 55:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl podpořit výše uvedené aktivity.
b) Standardy ČDS.
Část standardů inovována a presentována v DMEV a na stránkách společnosti. Ostatní standardy budou
inovovány a publikovány v DMEV. Připraven nový standard léčby inzulínovou pumpou (Jirkovská, Rušavý),
Nové standardy - Léčba diabetu u geriatrického pacienta (Šmahelová) a Akutní komplikace diabetu (Anděl)
jsou ve stádiu přípravy.
c) Vyhláška 100/2012 Sb.Aktualizace s perspektivou roku 2014.
Referovala prof. Pelikánová. 07. 05. 2012 proběhne zasedání v Praze ohledně reformní vyhlášky PZT. Jednat
za společnost bude MUDr. Hradec.( kontakt s MZ zajišťovala Bc Petra Janáková IKEM.)

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 56:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl o personálním zastoupení.
d) DEPAC.
Výbor ČDS potvrdil, že zástupcem ČR bude i nadále v DEPAC prof. Anděl. Data byla dosud presentována za
všechny zúčastněné státy. Nyní je plánováno presentovat data samostatně pro každý stát.
e) Záštita Mezinárodního sympozia. Sympozium již je zaštítěno Gastroenterologickou, Revmatologickou a
Dermato-venerologickou společností. Předseda GE společnosti nás požádal o záštitu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 57:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas se záštitou sympozia.
f) Anglická verze stránek společnosti ČDS.
Referovala prof. Pelikánová – již existuje anglická verze materiálu Diabetes a oko. Rozhodnuto pověřit
osvědčeného překladatele. Pokud bude materiál reprezentativní, lze nabídnout odkaz EASD a ADA. Platba za
normostranu textu - 500 kč.
Per rollam schválené:
Nebyly žádné body.
Ad 13. SUKL, Hodnotící zprávy.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k žádostem HoZ : Ensure plus,
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 58:
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku jednotlivých HoZ a vyslovil souhlas se stanoviskem.
Ad 14. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 59:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:.
MUDr. Kateřina Berková, Písek
MUDr. Mirka Fialová
MUDr. Eva Létalová, Brno
MUDr. Jakub Hron, Praha
b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 60:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester ČDS.
Anna Švomová, Žďár n/S.
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 61:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené pediatrické ambulance.
Podiatrická ambulance v Břeclavi.
Ad 15. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 62:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 05. 06. 2012, v 11,00, Praha 1,hotel Stará Zbrojnice, Kampa .
--------------------------------------------------------------Zapsal : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 18. 04. 2012
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

