
Zápis z plenární schůze České diabetologické společnosti ČLS JEP 
konané dne 27.04.2018 u příležitosti 54. Diabetologických dnů v Luhačovicích. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Účast členů ČDS:  optická většina členů ČDS, přítomných na kongresu v Luhačovicích 

Přítomni členové odstupujícího i nového 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., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, Prof. MUDr. Zdeněk 
Šumník, PhD. MUDr. Jitka Zemanová, MUDr.Jan Šoupal, Ph.D., MUDr. Marcela Szabó. 
Omluveni členové výboru ČDS: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Členskou plenární schůzi zahájila a řídila Prof. MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně odstupujícího výboru, která přivítala všechny zúčastněné. Jednání bylo 
zahájeno dne 27.04.2018  v 10,04 hod  a  ukončeno ve 11,10 hod. Jednání probíhalo podle  
připraveného programu:   

 
1. Přivítání členů ČDS.                                                 Prof.   Pelikánová, prof.Škrha 
2. Volby mandátové a návrhové komise, schválení připraveného programu.      

          MUDr.Merhaut 
3. Zpráva volební komise       MUDr. Merhaut, MUDr.Pelcl 
4. Zpráva o činnosti výboru ČDS za období 2017-2018             Prof.   Pelikánová 
5. Zpráva o činnosti sekce diabetes a těhotenství          MUDr.Krejčí                 
6. Zpráva o činnosti psychologické sekce.           Doc.    Lacigová. 
7. Zpráva o činnosti podiatrické sekce                      MUDr.Bém 
8. Zpráva o činnosti sekce pro dětský diabetes          Prof. Šumník 
9. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro edukaci                       Prof.  Jirkovská 
10. Zpráva o činnosti technologické sekce           Doc. Prázný 
11. Zpráva o činnosti sekce sester                       Bc. Kudlová  
12. Zpráva o hospodaření.              MUDr. Hradec.  

   13. Zpráva revizní komise.                         Doc.   Prázný. 
   14. Zpráva o činnosti a aktivitách OSAD.            MUDr. Račická. 
   15. Zpráva o činnosti a aktivitách DAČR.                                         Prof.  Kvapil. 
   16. Různé. 
   17. Návrh a schválení usnesení             (návrhová komise) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ad 1. Prof. Pelikánová po přivítání všech zúčastněných členů přivítala za předsednickým 
stolem nově zvoleného předsedu výboru ČDS prof. MUDr. Jana Škrhu, DrSc a nově 
zvoleného vědeckého sekretáře výboru ČDS doc. MUDr. Martina Prázného, Ph.D. Dále 
poděkovala členům odstupujícího výboru, zejména těm, kteří v další práci nepokračují 
(prof.Jirkovská, prof.Anděl, dr.Adamíková, dr.Brož) a výboru v novém složení popřála hodně 
úspěchů do další práce. 
 
Ad 2. Byla navržena a posléze jednohlasně zvolena Mandátová a Návrhová komise. 
Mandátová komise složení: předseda dr.Szabó, členové dr.Vyoralová a dr.Zbránková. 
Návrhová komise složení: předseda dr. Merhaut, členové dr.Piťhová a dr.Adamíková. 
Navrhovaný program schůze byl schválen hlasováním - nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování.  
 
Ad 3. Zpráva volební komise       MUDr. Merhaut, MUDr.Pelcl 
Volby do výboru ČDS byly tajné, jednokolové, korespondenční. Byly předem vytvořeny 
kandidátní listiny, ze kterých se volilo. Všichni členové ČDS byli o výsledcích voleb 
korespondenčně informováni. Zatím nedošly žádné stížnosti na volby. Dr.Hradec a 



dr.Merhaut byli zvoleni jak do výboru, tak do revizní komise, dr.Hradec bude pracovat ve 
výboru, dr.Merhaut v revizní komisi.  
 
Ad 4. Zpráva o činnosti výboru ČDS za období 2017-2018.                Prof.   Pelikánová 
Předsedkyně ČDS Terezie Pelikánová přednesla Zprávu o činnosti ČDS ČLS JEP, v níž 
stručně referovala o následujících oblastech činnosti během uplynulého roku: 
V současné době má ČDS 925 členů, v současné době pracuje 6 sekcí a 1 pracovní 
skupina.  
Výbor řešil standardně úkoly v okruhu léčebně preventivní péče, vědy a výzkumu a 
vzdělávání. WWW stránky proběhly revitalizací, jsou funkční a zodpovědnou osobou je 
MUDr. Klára Picková. 
1/ Národní diabetologický informační systém – tvorba registru jako úkol Národního 
diabetologického programu, objevují se první výsledky, plní se daty ze zdravotních 
pojišťoven.  
Díky prof. Kvapilovi došlo k dohodám a realizaci registru. První data, která vypadla z registru, 
se dobře kryjí s daty ÚZIS. Z prvních výsledků - došlo k poklesu vysokých amputací v ČR, 
dochází k restartu DRG systému. 
2/ Výbor pravidelně řeší revizi doporučených postupů a zveřejňování doporučených postupů 
nových. V současné době je nově zveřejněna revize doporučeného postupu pro léčbu 
diabetes mellitus 2.typu, doporučený postup pro gestační diabetes, který vznikl ve spolupráci 
společnosti gynekologicko-porodnické, neonatologické a ČDS a doporučený postup pro péči 
o pacienty s diabetickým postižením ledvin ve spolupráci ČDS s odbornými společnostmi pro 
klinickou biochemii a nefrologickou společností.  
3/ Léčebně-prevetivní péče se standardně týká různých dohadovacích řízení, jednání. 
Podařilo se zrealizovat schválení kódu 13073 (sádrové fixace a dlahy) a opakované CGM. 
V současné době probíhají jednání o kódu 13052 (týmová strukturovaná skupinová edukace 
diabetika). V současné době trvají problémy nasmlouvávání výkonu a jejich úhradou 
pojišťovnou – zejména Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1C v ambulanci, 
Vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače, Neinvasivní ambulantní 
monitorování krevního tlaku, Domácí měření flow a saturace kyslíku, Měření ABI (indexu 
kotník -paže) na čtyřech končetinách  oscilometrickou metodou, Dopplerovské vyšetření 
periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)a Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy. 
Jednání probíhají. 
4/ Právní pomoc je iniciovaná DAČRem, je financovaná z peněz ČDS a dále pokračuje, 
provádí ji na vyžádání advokátní kancelář Mgr. Petra Panýra. 
5/ Výbor ČDS se dále vyjadřoval k řadě hodnotících zpráv farmak na SÚKL, k indikačním 
omezením gliptinů (ale je možnost přenesené preskripce), k preskripci antidiabetik 
praktickými lékaři, poslední dokument se týkal nové referenční skupiny ultrakrátkých 
inzulínových analog.  
6/ Výbor ČDS se dále vyjadřoval k návrhům zákonů a vyhlášek (dr.Merhaut), k novele 
vyhlášky o  řízení motorových vozidel (dr.Brož) a v současné době je nejvíce aktuální 
novelizace přílohy č. 3 zákona č. 48/1997SB. - kategorizace zdravotnických prostředků.  
7/ Výbor ČDS podporuje vědecko-výzkumné aktivity. Standardně byla podporována aktivní 
účast na mezinárodních kongresech: 2017/2018 -  přepis ČDS – vynaloženo přes 500 tis Kč, 
Lilly/ČDS sponsorship EASD 2017 – 350 tis Kč (Lilly/ČDS sponsorship EASD 2018 -možnost 
přihlášek viz www.diab.cz). 
ČDS rovněž podporuje celou řadu projektů - Registry (ČENDA, CSII, Gestační a pregestační 
diabetes), projekt skupinové edukace, projekt Časný záchyt diabetické retinopatie a 
makulárního edému (ÚZIS, doc. Dušek, garanti: Kvapil, Pelikánová). 
8/ Proběhla celá řada prezentací v rámci Národního diabetologického programu (napč. 
„Pokroky v léčbě diabetu v ČR 2018 (implementace NDP2012-2020) Dánská ambasáda, 7.4. 
2018, Praha), celá řada tiskových konferencí, nejen pod hlavičkou DAČR, ale i České 
lékařské společnosti JEP. 

http://www.diab.cz/


9/ Postgraduální vzdělávání v oboru - Novela zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů a 
farmaceutů, platnost od 1.7. 2017. Základní obor ENDO + DIA (Nový vzdělávací program pro 
5 let, z toho 30 M kmen), nástavbový obor Dětská ENDO + DIA 
Nově byla jmenována Akreditační komise MZ pro obor endokrinologie a diabetologie 
(Pelikánová (předsedkyně), Čáp (místopředseda), Anděl, Kvapil, Merhaut, Karásek, Hána, 
Reissová, Málek). Vzniká vzdělávací program (30M kmen, mění se struktura kmene + 30 M 
specializace (14T na AP2), zachována možnost zkráceného vzdělávání, úprava logbooku a 
průběhu atestací (test ex + aktualizace otázek). 
  
Ad 5. Zpráva o činnosti sekce diabetes a těhotenství         MUDr.Krejčí  
V loňském roce zemřela předsedkyně sekce MUDr. K. Andělová, proto svolána krátká 
schůzka sekce. 
V rámci doporučených postupů ČDS byl zveřejněn nový doporučený postup progestační 
diabetes. Dlouho probíhalo jednání s porodníky ohledně nových diagnostických kritérií, byla 
velká obava ze vzestupu záchytu pacientek s gestačním diabetem. Doporučení je komplexní, 
obsahuje nový screening, nově gynekologická a prenatální péči, diabetologickou péči a nově 
i kapitolu o péči o dítě diabetické matky. Doporučený postup vyjde v letošním roce 
v časopise DMEV, bude k němu přiložen podrobný komentář a také další 3 články, které se 
tematicky gestačního diabetu týkají. 
Dr. Krejčí informovala přítomné o proběhlém 2denním workshopu sekce pro diabetes a 
těhotenství, proběhla výměna zkušeností mezi jednotlivými centry. 
Běží registr pregestačních diabetiček, formuláře dostupné na stránkách ČDS, výsledky 
těhotenství je dobré posílat dr.Čechurové. 
 
Ad 6. Zpráva o činnosti psychologické sekce.          Doc. Lacigová 
Doc. Lacigová informovala všechny zúčastněné o činnosti Psychologické sekce ČDS. 
Poděkovala dr. Štefánkové, která publikovala monografii Motivace pacienta.  
Hovořila o 11.setkání diabetologických týmů, který na téma "Typologie osobnosti – 
sebepoznání a poznání druhých, jak lépe komunikovat s pacienty" proběhlo v 9.-10. března 
2018.  
12. setkání, které se uskuteční 8.-9.3.2019, bude mít téma "Diabetický distress či deprese u 
našich pacientů a jak je řešit“.  
 
Ad 7. Zpráva o činnosti podiatrické sekce                     MUDr. Bém 
Nově zvolený předseda podiatrické sekce informoval přítomné o činnosti podiatrické sekce. 
Podiatrická sekce aktivně vypracovává edukační materiály, některé jsou již zveřejněny na 
stránkách ČDS, další se ke zveřejnění chystají. Je možné edukační materiály vytisknout a 
použít k edukaci pacientů.  
Podiatrická sekce se zasloužila o schválení kódu pro zhotovení kontaktních fixací 13073. 
Probíhají workshopy, kde se účastníci naučí kontaktní fixace zhotovovat.  
Podiatrická sekce dále připravuje kód ošetření diabetické ulcerace na noze sestrou, aby se 
zlepšila dostupnost péče pro diabetiky se syndromem diabetické nohy, pracuje se na kódu 
pro ambulantní aplikaci V.A.C terapie.  
V současné době probíhají vnitřní a vnější audity podiatrických ambulancí, které budou 
zhodnoceny na podzim v rámci workshopu podiatrických ambulancí.  
Podiatrická sekce spolupracuje s dalšími společnostmi – ortopedicko-protetickou, 
chirurgickou atd a účastní se vytváření kategorizačního stromu zdravotnických prostředků.  
Probíhají stáže v péči o syndrom diabetické nohy přes IPVZ pro lékaře i nelékaře, 
certifikovaný kurz v podiatrii pro sestry. V závěru svého sdělení dr.Bém pozval přítomné na 
workshop podiatrických ambulancí a konferenci syndrom diabetické nohy ve dnech  29. – 
30.11.2018 v Praze. 
 
Ad 8. Zpráva o činnosti sekce pro dětský diabetes         Prof. Šumník 
Proběhla konference o dětské diabetu – zúčastnilo se 200 osob z ambulancí a center pro 
léčbu dětského diabetu.  



Proběhla reaktivace dětských diabetologických center podle předpisu 3 ČDS 
Dobře funguje projekt ČENDA, jsou unikátní údaje, pokryto cca 95% dětských pacientů. 
Zlepšuje se metabolická kompenzace dětských pacientů, v současné době průměr HbA1c 
61,5 mmol/mol.  
V současné době se sekce účastní i mezinárodních projektů, zejména o diabetické 
ketoacidóze, o vývoji BMI.  
Ve spolupráci s technologickou sekcí sekce pro dětský diabetes pořádá kurzy moderních 
technologií, kterých se účastní nejen pediatričtí, ale i diabetologové pro dospělé. 
Pro příští rok se chystají publikace z registru ČENDA, budou dále volby výboru sekce pro 
dětský diabetes. Velmi důležitá je i návštěva dětí ve školách a školkách, kde se v poslední 
době situace výrazně zhoršila, pracuje se ve spolupráci s MZd a MŠMT na zlepšení. 
Příští konference Dětská diabetologie bude 22.-23.3.2019.  
 
Ad 9. Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro edukaci                      Prof.  Jirkovská 
V roce 2017 byla vydána publikace Skupinová edukace diabetiků. Pracovní skupina se 
rozšířila o velmi aktivní členy. 
Proběhly kurzy pro diabetiky léčené inzulínem a v současné době i kurzy pro diabetiky 
neléčené inzulínem. 
Byl navržen a opakovaně na PS pro Sazebník Výkonů MZČR projednán nový výkon Týmová 
strukturovaná skupinová edukace diabetiků, v současné době je v jednání MZČS, PS pro 
Sazebník nedospěla ke konsenzu –důvodem bylo, zda je výkon ekonomický. Argumenty byly 
předloženy. 
Navázána spolupráce se společností Praktických lékařů, padla dohoda na definici fakultativní 
spolupráce na regionální úrovni.  
Zapojení sekce sester a nutričních terapeutů se projevuje v práci pracovní skupiny. 
Snaha o zapojení dalších sester, certifikované kurzy pro sestry v edukaci. 
Závěrem prof.Jirkovská pozvala všechny přítomné na závěrečný workshop projektu 
Skupinové edukace v prosinci 2018. 
 
Ad 10. Zpráva o činnosti technologické sekce          Doc. Prázný 
Proběhly volby do výboru technologické sekce – předsedou je doc.Prázný, místopředsedou 
prof.Šumník. Sekce se zapojuje do snahy o zlepšení úhrady technologií, zákon bude 
projednán.  
Doc. Prázný pozval všechny přítomné na konferenci Technologie v diabetologii v říjnu 2018. 
 
Ad 11. Zpráva o činnosti sekce sester                      Bc. Kudlová  
V sekci sester došlo ke změnám ve výboru, uvažuje se i o změně názvu sekce, protože je 
zapotřebí zařadit i nutriční terapeuty.  
Sekce sester se aktivně zapojuje do celé řady projektů, spolupráce na projektu „Skupinová 
edukace“ (Bc. Říhánková, Bc. Čechová,   Mgr. Eliášová), spolupráce na projektu „Zlepšení 
nutriční péče o diabetiky v ČR“ 2018 – je zapotřebí vytvoření jednotné metodiky edukace 
základů diabetické diety pro pacienty s DM2, vyškolení sester (diabetologických, primárních) 
v základech diabetické diety, spolupráce s PL, vytvoření jednoduchých edukačních materiálů 
pro sestry a pro pacienty s diabetem a vytvoření databáze kontaktů nutričních terapeutů a 
jejich zveřejnění na stránkách ČDS. 
Sekce sester se aktivně zapojí do tvorby workshopů „Jak na diabetickou dietu aneb životní 
styl je volba“. 
V rámci jednání Pracovní skupiny pro edukaci proběhlo jednání se zástupci společnosti PL 
(doc. MUDr. Bíma, CSc. a MUDr. Karen), lékaři  projevili zájem o spolupráci se Sekcí sester 
v oblasti edukace na úrovni školení primárních sester v péči o diabetika 2.typu. 
 
Ad 12. Zpráva o hospodaření.                MUDr. Hradec  
Pokladník ČDS ČLS JEP  přednesl zprávu o hospodaření. Celková bilance za rok 2017 je 
negativní, s deficitem -501 893,75 Kč. 
 



Ad 13. Zpráva revizní komise.                           Doc.  Prázný 
Revizní komise pracovala ve složení do.Prázný, dr.Adamíková, dr.Zemanová, účastnili se 
práce výboru. 
Revizní komise projednala zprávu o hospodaření, neshledala závady a zprávu schválila, 
doporučila však vyrovnanější rozpočet do příštích let. Revizní komise nebyla v předchozím 
období vyzvána k řešení žádného problému ani žádný problém nezaznamenala, výbor ČDS 
jednal v uplynulém období v souladu se stanovami. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní 
komise byla následně přítomnými jednohlasně přijata. 
  
Ad 14. Zpráva o činnosti a aktivitách OSAD.                 MUDr. Račická 
Dr. Eva Račická referovala o činnosti Sdružení ambulantních diabetologů OSAD. 
Informovala přítomné o workshopech OSADu, o seminářích a workshopech pořádaných pro 
ambulantní diabetology, které se týkaly zejména úhradové vyhlášky a zavedení e-receptu a 
GDPR. Hovořilo se rovněž i o projektu Horizont, možnosti bonifikace ambulantních lékařů. 
Po skončení 2.funkčního období z místa předsedy OSAD odstupuje dr.Račická, do čela 
OSAD byla pro další volební období zvolena MUDr. Marcela Szabó. Dr.Račická pokračuje 
v práci jako místopředsedkyně, pokladníkem je dr.Zemanová. 
 
Ad 15. Zpráva o činnosti a aktivitách DAČR.                                          Prof.   Kvapil 
Prof. Milan Kvapil seznámil přítomné s aktivitami Diabetické asociace ČR – informoval o 
konání tiskových konferencí, probíhajících mediálních projektech a P.R. aktivitě. Projekt 
Horizont u revírní bratrské pojišťovny – bude-li lékař léčit podle standart zdravotní péče, bude 
bonifikován. Byl vytvořen nový portál pro edukaci pacientů www.cukrovka.cz. 
 
Ad 16. Různé.  
Nebyly dotazy a náměty k diskusi. 
 
Ad 17. Usnesení: 
1) Dne 27.4.2018 proběhla plenární schůze ČDS ČLS JEP za účasti odstupující 
předsedkyně ČDS ČLS JEP prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc, nově zvoleného 
předsedy výboru ČDS ČLS JEP prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc a ostatních členů 
odstupujícího i nově zvoleného výboru ČDS ČLS JEP.  
2) Byl schválen program plenární schůze, návrhová i mandátová komise. 
3) Byly projednány všechny body dle schváleného programu.  
4) Byly projednány a schváleny zpráva o činnosti výboru ČDS, zpráva revizní komise, zpráva 
o hospodaření ČDS ČLS JEP za rok 2017 a zpráva o volbách do výboru ČDS ČLS JEP. 
5) Plénum vyslechlo a vzalo na vědomí další zprávy a informace, přednesené dle programu. 
5) Členové ČDS ČLS JEP byli informováni o aktivitách ČDS ČLS JEP a vzali na vědomí 
navržené postupy v souladu s výborem ČDS ČLS JEP.   
 
Členové Plenární schůze ČDS ČLS JEP usnesení přijali a schválili. 
 
Členskou schůzi uzavřel nově zvolený předseda výboru ČDS ČLS JEP prof. MUDr. Jan 
Škrha, DrSc, poděkoval dosavadnímu výboru a popřál novému výboru a všem zúčastněným 
hodně úspěchů do dalšího období. 

 
V Luhačovicích, 27.04.2018 
Zapsali:  MUDr. Pavlína Piťhová, PhD 

  MUDr. Tomáš Merhaut 
                      Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc 

Předseda ČDS ČLS JEP,z.s. 
Rozdělovník: 
Výbor ČDS 
Web Dia, archiv dia (Jelínková rozešle) 
Předsednictvo ČLS JEP 


