
 

Zápis z 6. zasedání výboru České diabetologické spole čnosti, 
konaného dne 13. 04. 2011 od 13 hodin v Luha čovicích. 

(salonek Městský dům kultury Elektra ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Zdeněk 
Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., Doc. MUDr. 
Alena Šmahelová, PhD,  
 
Omluveni:  Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. 
  

Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. 
Jednání bylo zahájeno dne 13. 04. 2011 v 13,00 a ukončeno v 15,30.  
Jednání probíhalo podle připraveného programu:     

1. Kontrola minulého zápisu.  
2. Národní diabetologický program.  
3. Webové stránky ČDS – podiatrická sekce.  
4. Sdílení kódu m ěření transkutánní tenze kyslíku pro hyperbaroxii.  

   Kritéria pro navýšení po čtu senzor ů.  
5. Jednání s lázn ěmi Vráž.  
6. Podpora pro prof. Frygberga, p řednáška na sympozium Syndrom diab. nohy 

25.11.2011.  
7. Odpov ěď ředitele VZP k  signálním kód ům.   
8. Kongres Luha čovice 2012. 
9. Výsledky hlasování o cenách, navržení mimo řádné ceny.  
10. Zástupce ČDS v IDF MUDr. Edelsberger.   
11. Odpov ěď na dopis k signálním kód ům a smlouvám na neexistující kódy.  
12. Novelizace zákona 95 a výsledek pro odbornost d iabetologie.  
13. Schválení již existujících kód ů a navržení nových kód ů.  
14. Regulace v oboru diabetologie pojiš ťovnami v ČR. 
15. Různé: 

a) Standardy diabetologické. 
b) Revize doporu čeného postupu – Dietoterapie.   
c) Prediabetes a Metformin. 

   Per rollam schválené:  
16.  Výsledky voleb ČLS JEP v 01/2011. 
17.  Dopis VZP MUDr. Horák „negativní stanovisko vý boru ČDS k vykazování 

signálních kód ů“ 
18.  Dopis ministrovi zdravotnictví na téma Diapotr aviny.  
19.  Úhrada testovacích proužk ů do glukometru.  
20.  Stanovisko ČDS ke srovnatelnosti glukometr ů, proužk ů a lancet. 
21.  Připomínky výboru ČDS k návrhu zákona o zdravotnických službách.  
22.  Oficiální informace OVZV MZ ČR o vypo řádání p řipomínek k návrhu  

 novely zákona 95.  
23.  Noví členové ČDS. 
24.  Další zasedání výboru ČDS.  

---------------------------------------------------------------  
Ad 1.  Kontrola minulého zápisu.   
Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 2 / 2011 a konstatováno, že úkoly 
jsou splněny nebo průběžně plněny.   



Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 26: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl: 

a) Práce na web stránkách ČDS probíhají, bude upravena titulní strana. 

b) ½ nedoplatku z výdělku minulého sjezdu v Luhačovicích dosud nedoplatila  
JUDr. Semelová. Jednání s ní dokončí prof. Kvapil. 

c) Projednat návrh prof. Pelikánové na přípravu pravidel při výběru uchazečů na Ceny ČDS 
v užší skupině (Rušavý, Škrha, Perušičová, Pelikánová, Jirkovská, Anděl)  

d) Prof. Nauk bude dotázán prof. Andělem, zda by měl zájem přednášet v Luhačovicích v r. 
2012. 

e) Prof. Svačina projedná s právníkem ČLS JEP, zda je možné vytvořit seznam členů  
    (Jméno, příjmení, titul, město působení) s ohledem na zákon o ÚOOÚ. Pokud ano, bude 
seznam rozdělen na lékaře a nelékaře. Bude zřetelně prezentovaný počet členů.  
 
f) Prof. Kvapil vystaví v aktualitách www.diab.cz analýzu mortality diabetických pacientů podle 
dat VZP. 
 
Ad 2. Národní diabetologický program.  
Referoval prof. Kvapil. Úkol probíhá, Prof. Kvapil vycházel při přípravě programu z příručky 
IDF, několika programů národních a minulého Národního diabetologického programu. Připravil 
pracovní verzi programu. Stručný a jasný program v krátké podobě, která umožní rychlé 
prostudování a pochopení programu. Každý bod bude rozveden v přílohách, a kterých budou 
pracovat všichni členové výboru a případně další členové ČDS. Součástí programu budou 
standardy 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 retinopatie a nefropatie): prof. 

Pelikánová 
7. Doporučení pro léčbu: Standardy ČDS – správný název: Doporučené postupy 
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 / 27: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl vyslovit souhlas s koncepcí, základním projednaným  
textem a s rozdělením dílčích úkolů.  
    
Ad  3. Webové stránky ČDS – podiatrická sekce.   
Referovala prof. Jirkovská.  Pro podiatrickou pracovní skupinu připravil Dr. Bém novou náplň i 
nový vzhled stránek. Členové výboru ČDS obdrželi jejich kopii. Navržena finanční odměna pro 
kolegu a prof. Jirkovskou. 
 



Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 28: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl ve věci, jak shora uvedeno.   
  
Ad  4. a) Sdílení kódu m ěření transkutánní tenze kyslíku pro hyperbaroxii.  
Referovala prof. Jirkovská.  Bylo schváleno sdílení kódu pro měření transkutánního kyslíku 
Společností pro hyperbarickou a leteckou medicínu na žádost jejího předsedy dr. Hájka. Paní 
Jelínková ve spolupráci s prof. Jirkovskou připraví oficiální odpověď. Nový kód Ošetření 
diabetické nohy, který připravila podiatrická sekce ČDS, bude podán asociací sester.  

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 29: 
Výbor ČDS navrhuje, aby kód byl určen všeobecným sestrám s certifikovaným kurzem 
v podiatrii.  

Ad 4. b) Kritéria pro navýšení po čtu senzor ů.  
Referovala prof. Jirkovská.  VZP se obrátila na prof. Jirkovskou s žádostí o stanovisko ve věci 
indikace předpisu většího počtu senzorů pro kontinuální monitoring. Prof. Jirkovská navrhuje 
tyto podmínky: 2 těžké hypoglykemie / rok, spolupráce pacienta, bez drogové a alkoholické 
závislosti. Proběhla diskuze členů.  

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 30: 
Výbor ČDS projednal a vyslovil souhlas s uvedeným. Výbor pověřil prof. Jirkovskou 
vypracovat rámcová pravidla, kdy pojišťovny budou povolovat zvýšení frekvence výkonu 
13075, resp. kdy bude možno požádat o častější úhradu senzoru pro monitoraci glykémie. 

Výbor ČDS pověřil Prof. Jirkovskou obrátit se přímo na ministra zdravotnictví  s žádostí o 
zařazení schváleného kódu Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy do Sazebníku výkonů.  
Paní Jelínková zařídí vyhledání žádosti o schválení podiatrické ambulance v Jilemnici, která 
byla pravděpodobně odeslána na Purkyňovu společnost. Prof. Jirkovská ji pak předloží výboru 
ke schválení e-mailem.  
  
Ad  5. Jednání s lázn ěmi Vráž.  
Referovala prof. Jirkovská. Jde o program výuky chůze pro pacienty po vysoké amputaci 
v lázních Vráž.   Výbor vyslechl informaci zástupců léčebny Lázní Vráž, které provádí 
revitalizaci pacientů po amputaci jako jediné lázně v ČR. V minulém roce léčili 25 pacientů. 
Pobyt trvá 28 dnů, má část edukační a část rehabilitační. Trvale je přítomna nutriční 
terapeutka, internista a 1x týdně protetik. Většinou jsou léčeni 3 – 4 pacienti ve skupině. 
Podmínkou nástupu je zhojený pahýl a protéza. Pacient nesmí být déle než 1 rok po amputaci.  
Podrobným rozborem bylo zjištěno, že nabízená péče neodpovídá požadavkům péče po 
amputaci. Není přítomen diabetolog.   
 
Jedná se o plně hrazenou péči podle Vyhl. MZ ČR č. 058/1997 Sb., (indikační seznam   
lázeňské léčby), indikační skupina VII / 88, která však  dle citovaného předpisu neexistuje.   
Předepisuje návrh na léčbu diabetolog, lázeňský poukaz vystavuje registrující praktický lékař 
podle zákona 48 /1997 Sb.  
Prof. Jirkovská doplnila, že výbor podporuje úpravu indikací k případné lázeňské léčbě po 
amputacích u diabetiků v časnější fázi po amputaci, kdy pacient ještě není soběstačný. 
Tato léčba však musí být zajištěna příslušnými kvalifikovanými specialisty včetně 
vyškolených podiatrických sester a diabetologů.  

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 31: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno. Výbor konstatoval, že do návrhu na 
lázeňskou péči musí být psán nikoliv neexistující, ale skutečný kód dle platného předpisu 
sbírky zákonů.   



 
Ad 6. Podpora pro prof. Frygberga, p řednáška na sympozium Syndrom diab.nohy 
25.11.2011.  
Referovala prof. Jirkovská. Prof. Frygberg  je pozván na výroční konferenci Podiatrické 
sekce ČDS, kde bude mít přednášku. Výbor schválil příspěvek na jeho návštěvu – hrazení 
do výše 30 000 Kč.  

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 32: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl, podpořit uvedenou akci ve výši 30 000,- Kč.  

Ad 7. Odpov ěď  ředitele VZP k  signálním kód ům.   
Referovali MUDr. Račická a MUDr. Merhaut.  
Výbor ČDS společně s OSAD vyslovil nesouhlas s vykazováním signálních kódů. Na dopis 
řediteli VZP, který poukazoval na protiprávnost tohoto postupu jsme obdrželi odmítavou 
odpověď. Rozbor situace s poukázáním na některé významné body provedl MUDr. Merhaut.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 33:  
Výbor ČDS projednal a rozhodl pokračovat v podpoře odsouhlaseného stanoviska – zamítavý 
přístup k signálním kódům. Na doporučení prof. Kvapila nebude dopis řediteli VZP odeslán, 
ale výbor ČDS dal přednost osobnímu jednání s ředitelem VZP (ČDS + OSAD). 

Ad 8. Kongres  Luha čovice 2012.  
Odloženo na příští jednání.   
  
Ad 9. Výsledky hlasování o cenách, navržení mimo řádné ceny.     
Referovala prof. Pelikánová. 
♦Syllabova cena za monografii: Š. Svačina. Poruchy metabolismu a výživy. Galén 2010 

♦Pávova cena za původní článek v odborném časopise: K. Šimůnková a kol.  Adrenocortical 
function in young adults with diabetes mellitus type 1. J Steroid Biochem Mol Biol. 2010 
Oct;122(1-3):35-41. 
 
♦Cena pro autora do 40 let věku (dotovaná fi.Servier) za původní článek v odborném 
časopise: R. Bém a kol. Role of Quantitative Bone Scanning in the Assessment of Bone 
Turnover in Patients With Charcot Foot. Diabetes Care 33:348-349,2010 

Diskutována byla forma mimořádného ocenění pro kolektiv autorů Jelenik a spol. (kolektiv FÚ 
AVČR) za článek otištěný v časopise Diabetes, který nemohl být zařazen do hodnocení, 
vzhledem k tomu, že autoři nejsou členy ČDS. 

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 34: 
Výbor ČDS  potvrdil výsledky hlasování a rozhodl neudělovat mimořádné ocenění, pouze při 
předávání cen ústní formou informovat o úspěchu české vědy v oblasti diabetologie.  
 
Ad 10. Zástupce v IDF  MUDr. Edelsberger.   
Referovala prof. Pelikánová. MUDr. Edelsberger a MUDr. Solař odsouhlaseni výborem jako 
reprezentanti ČDS na IDF. Oba vyslovili souhlas.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 35: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl o zástupcích ČDS na IDF, jak shora uvedeno. 
 
Ad 11. Odpov ěď na dopis k signálním kód ům a smlouvám na neexistující kódy.  
Referoval MUDr. Merhaut a prof. Pelikánová. Rozhodnutí výboru ČDS o Nasmlouvání nového 
kódu měření HbA1C v ambulanci bylo podmíněno ze strany VZP vykazováním signálních 
kódů a spoluprací s IZIP. Členové výboru jednoznačně tento ulltimativní postup odmítají.  



Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 36: 
Výbor  ČDS  vyslovil souhlas s dosavadním postupem. Bude připraven dopis pro VZP na 
podkladě tohoto konkrétního případu (Dr. Račická, Dr. Hradec). 
 
Ad 12. Novelizace zákona 95 a výsledek pro odbornos t diabetologie.   
Referoval MUDr. Merhaut. Podařilo se včlenit do návrhu novely tohoto zákona následující text: 
V případě oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmínek a přiznání specializované 
způsobilosti posuzuje samostatně v části oboru diabetologie a samostatně v části oboru 
endokrinologie. 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 37: 
Výbor ČDS projednal a rozhodl podporovat tuto formulaci při schvalování novely 
v Parlamentu. Výbor poděkoval MUDr. Merhautovi za dosažený úspěch ve prospěch 
odborností diabetologie a endokrinologie.  
 
Ad 13. Schválení již existujících kód ů a navržení nových kód ů.  
Referoval prof. Kvapil. Prof. Kvapil vybízí k přípravě dalších Registračních listů. – Analýza 
glykemického profilu (Dr. Hradec, prof. Rušavý), Vyšetření vegetativní neuropatie (Dr. Bouček, 
prof. Pelikánová) 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 38: 
Výbor  ČDS vyslovil souhlas s přípravou Registračních listů.   
 
Ad 14.  Regulace v oboru diabetologie pojiš ťovnami  v ČR.  
Referoval MUDr. Hradec.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 39: 
Výbor ČDS projednal a vzal na vědomí současnou neutěšenou situaci ve věci regulací.   
 
Ad  15. Různé. 
a) Doporu čené postupy v diabetologii.  
úkol kontinuálně probíhá, některé upgrade návrhy již došly.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 40: 
Výbor ČDS rozhodl pokračovat v revizi standardů.  
 
b) Revize doporu čeného postupu – Dietoterapie.   
prof. Jirkovská vybízí ke svolání komise k práci na uvedeném doporučeném postupu. Komise 
bez titulů:  Anděl, Svačina, Rušavý, Andrášková. Komisi řídí prof. Jirkovská, autorka 
původního doporučeného postupu. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 41: 
Výbor ČDS projednal a určil Komisi: Anděl, Svačina, Rušavý, Andrášková. Komisi řídí prof. 
Jirkovská.  
 
c) Prediabetes a Metformin.  
Referovala Prof. Perušičová, která navrhla, že výbor ČDS by měl začít co nejdříve usilovat o 
rozšíření indikace léčby metforminem i na prediabetes. Odůvodnění: v USA již tato situace je 
vyřešena a máme k dispozici i přesné podmínky, které jsou nutné splnit, aby byl metformin 
podáván a hrazen u osob s prediabetem. V diskuzi Prof. Svačina podotkl, že nic nezmůžeme 
do té doby, dokud nebude indikace léčby  prediabetu metforminem také v SPC tohoto léku. 
Konstatováno, že o zařazení do SPC jednala Perušičová s Bc. Klusákem z firmy Merck, která 
jediná z dikce zákona (originální metformin) může žádat úpravu SPC v ČR. Uzavřeno, že 
situaci bude kontinuálně Prof. Perušičová sledovat a bude informovat výbor ČDS.  
  
Per rollam projednané body.  



Ad  16. Výsledky voleb ČLS JEP v 01/2011.  
Byly projednány per rollam v mezidobí zasedání výsledky voleb do vedení ČLS JEP. Do 
předsednictva revizní komise ČLS JEP byli zvoleni prof. Anděl, prof. Svačina a prof. Škrha.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 42: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vzal na vědomí výsledky voleb do prezidia ČLS JEP. 
 

Ad 17. Dopis VZP na „negativní stanovisko výboru ČDS k vykazování signálních kód ů“.  
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání odpovědní dopis VZP na uvedené téma.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 43: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vyslovil souhlas s odpovědí řediteli VZP, kterou připravil a 
zaslal MUDr. Merhaut a prof. Pelikánová.   

Ad 18. Dopis  ministrovi zdravotnictví na téma Diap otraviny.  
Bylo odsouhlaseno per rollam a zasláno negativní stanovisko k diapotravinám (prof. Svačina).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 44: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vyslovil souhlas s dopisem.   
 
Ad 19. Úhrada testovacích proužk ů do glukometru.  
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání dohody se ZP o úhradě 
testovacích proužků. Zákon 123 / 2005 Sb., umožňuje úhradu 400 - 1000 ks testovacích 
proužků /rok do glukometru. V roce 2005 proběhlo jednání mezi  ČDS a VZP, kde byla 
dohodnuta úhrada uvedeného množství proužků a kde byly stanoveny podmínky, za kterých je 
možno navýšení spotřeby hradit, a to podle Zákona 48/97 Sb., v platném znění, jeho § 15, 
odst. 8, věta poslední. (Hradí se vždy prostředek zdravotnické techniky v základním provedení 
nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.) 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 45: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vyslovil souhlas s dopisem, který byl zaslán na VZP.   
 

Ad 20. Stanovisko ČDS ke srovnatelnosti glukometr ů, proužk ů a lancet.  
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS Dopis VZP 
MUDr. Soharová „ stanovisko ČDS ke srovnatelnosti glukometrů, proužků a lancet“ 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 46: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vyslovil souhlas s odesláním připomínek na MZ ČR 
k uvedeným materiím. 
 
Ad 21. Připomínky výboru ČDS k návrhu zákona o zdravotnických službách.  
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání výboru ČDS  připomínky 
k návrhu zákona o zdravotnických službách. 

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 47: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vyslovil souhlas s uvedenými připomínkami. 
Ad 22. Oficiální informace OVZV MZ ČR o vypo řádání p řipomínek k návrhu novely 
zákona 95.  
Byly projednány a odsouhlaseny per rollam v mezidobí zasedání návrhy výboru ČDS na 
novelizaci zákona číslo 95/ 2004 Sb. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 48: 
Výbor ČDS  per rollam projednal a vyslovil souhlas s navrhovaným textem. 



  
Ad 23. Noví členové organiza ční složky ČDS ČLS JEP.  

a) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 
MUDr. Marie Křístková, Dvořákova 5234, 765 02 Otrokovice ¨ 

MUDr. Jiří Jón, Elišky Přemyslovny 398, Praha 5, 156 00 Praha 5  

RNDr. Jan Továrek, Boučkova 398, 290 01Poděbrady  

MUDr. Jana Štěpánková, Lhotka nad Bečvou 88, 756 41Lešná  

MUDr. Ladislav Střelec, Oblá 65, 634 00 Brno  

MUDr. Petra Černá, Fialková 959, 330 27 Vejprnice  

Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 49: 
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP. 
 

b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS. 
Olga Klečková, P. Bezruče 477, 330 22 Zbůch  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 50: 
Výbor ČDS  jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester  ČDS. 
 

c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS, žádné nedošly.   
 

Ad 24. Další zasedání výboru ČDS. 
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 51: 
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 14. 06. 2011 v 10,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1.             
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 29. 11. 2011 v 11,00. Hotel Stará zbrojnice, Praha 1. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsal:  Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD, 
   MUDr. Tomáš Merhaut. 
   Dne 13. 04. 2011    
       Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 
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