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Zasedání zahájil a řídil předseda ČDS ČLS JEP prof. Martin Prázný.  
 
 
1. Kontrola a schválení zápisu minulého zasedání výboru ČDS z 4.10.2022. Výbor schválil 
zápis z minulého zasedání i program schůze dne 6.12.2022. 
 
2. Zpráva o činnosti předsedy ČDS: 

• Jednání předsedy výboru se SÚKL (Prázný): Jednání týkající se problematiky 
biosimilárních léků. Jedná se mimo jiné také o zaměnitelnosti biosimilárních 
léků v lékárnách, také inzulínů. Další jednání se týkalo preskripčních omezení 
antidiabetik, která jsou v řadě případů příliš složitá, zejména skupina 
inkretinů.  Budeme se snažit se SÚKLem dále jednat. Prof. Pelikánová 
podporuje vedle osobních jednání také zasílání připomínek k hodnotícím 
zprávám. Výbor vzal na vědomí. 

 

• Jednání vedení výboru ČDS s VZP (Prázný/Šoupal/Szabó). Jednalo se o 
zapojení nutričních terapeutek v diabetologických ambulancích jako pilotní 
projekt VZP, celkem by mohlo být takto nasmlouváno cca 50-80 pozic 
v rozsahu úvazku 0.5-1.0.  Další oblast jednání se týkala trvalé kontinuální 
monitorace glukózovými senzory pro pacienty s DM 2. typu a u dalších typů 
diabetu. Návrh ČDS se týká pacientů na IIT, s některými omezujícími kritérii, 
ale jednání nadále probíhají a do konce ledna 2023 by měla proběhnout další 
setkání s pojišťovnami. Další jednání se týkala hodnoty HbA1c 53 mmol/mol 
pro intenzifikaci.  VZP patrně podpoří pozitivní stanovisko pro hranici 53 
mmol/mol pro DPP-4 inhibitory. Dalším projednávaným tématem byl problém 
některých ambulancí s nasmlouváním výkonu 13075 pojišťovnami, výbor se 
kloní k individuálnímu řešení problému konkrétního poskytovatele s pomocí 
výboru ČDS při jednáních s pojišťovnou.  

 

• Omezená dostupnost včasných vyšetření pacientek s gestačním DM v Brně a 
okolí. Výbor ČDS obdržel stížnost některých porodníků na pozdní termíny pro 
pacientky s gestačním diabetem v Brně a okolí. Předseda ČDS komunikoval 
tento problém s dr. Žákem, vedoucím lékařem Diabetologického centra 
FNuSA, seznam některých pracovišt nabízejících časné vyšetření pacientkám s 
GDM odeslán stěžovatelce a ČGPS. Ve spolupráci s dr. Krejčí z 3. interní kliniky 
VFN v Praze byl webinářem komunikován optimalizovaný algoritmus péče o 



pacientky s GDM, cílem je, aby tuto péči poskytovala všechna diabetologická 
pracoviště. 

• Vedení ČDS se zúčastnilo dne 9.11.2022 na Staroměstké radnici tradičních 
oslav Svazu pacientů s diabetem. Setkání proběhlo důstojně, byly předávány 
ceny. 

 

• Kongres ČIS: 7.11.2022 se aktivně za ČDS zúčastnili prezentací zajímavých 
sdělení v rámci kongresu české internistické společnosti dr. Fejfarová, prof. 
Haluzík, prof. Kvapil a prof. Prázný. 

 

• Screening diabetické retinopatie (DR) v ambulanci diabetologa. Diskuze 
členů výboru byla zahájena otázkou týkající se dostupnosti, resp. limitací 
možností nasmlouvání výkonu pro screening DR. Vedení výboru uvedlo, že 
nebyl dojednán žádný limit počtu ambulancí, které budou moci výkon 
vyšetření DR v následujícím roce nasmlouvat a ani nemá žádné informace o 
tom, že by omezení bylo pojišťovnami plánováno. Dosud proběhl první pilotní 
kurz školení vyšetření DR. Dr. Šoupal po druhém pilotním školícím kurzu 
screeningu DR pro diabetology vypracuje nejpozději v průběhu ledna 2023 
návrh podmínek kurzu pro školící centra a předloží výboru ČDS ke schválení. 
Žádosti o pořádání nových kurzů pak budou spolu s jejich programem 
předkládány ke schválení v rámci výboru Technologické sekce ČDS. Dále výbor 
diskutoval obecněji o udělování garancí kurzům výborem ČDS. Byl vysloven 
souhlas výboru ČDS s následujícím: návrhy na nové certifikované kurzy ČDS 
budou předkládány a schvalovány podle předem stanovených pravidel 
odsouhlasených výborem ČDS v rámci jednotlivých výborů sekcí ČDS.  

 

• Časopis DMEV. Výbor diskutoval o nabídnuté spolupráci s vydavatelem 
časopisu DMEV. Výbor souhlasí s uvedením článků v časopise referujících o 
činnosti výboru ČDS v uplynulém období s frekvencí cca 1-2 x ročně.  

 

• Webový portál cukrovka.cz. Byla diskutována spolupráce ČDS s portálem jako 
vhodný způsob předávání informací ze společnosti nejen lékařům 
odborníkům, ale zejména jako efektivní komunikační kanál s širokou laickou 
veřejností. Výbor souhlasí se spoluprací ČDS prezentací aktivit na webu 
cukrovka.cz, konkrétní formu spolupráce (např. podpora autorům článků 
garantovaných výborem ČDS) je však nutné dále dojednat. Předtím se vedení 
výboru znovu sejde s PharmDr. Rostislavem Šimkem k upřesnění spolupráce a 
následně předloží výboru další návrhy. Analogicky výbor diskutoval a vyjádřil 
souhlas se spoluprací a podporou webů detskydiabetes.cz a 
tehotenskacukrovka.cz. 

 

• AIFP. Diabetická platforma oslovila ČDS ke spolupráci v otázce možné 
podpory mladých lékařů se zájmem o diabetologii s cílem atraktivně 
prezentovat obor zejména v okresních nemocnicích či studentům vyšších 
ročníků lékařských fakult. Diskutovány konkrétní formy takovéto propagace 
diabetologie mezi mladými lékaři a studenty, zejména on-line forma (e-
learning) propagace. Tato aktivita podpořená AIFP by byla realizována jako 



dlouhodobý projekt. Výbor vyslovil souhlas s touto aktivitou. Další jednání 
s AIFP budou probíhat do konce ledna 2023. 

 
 
3. Akce s podporou/záštitou ČDS ČLS JEP v roce 2023:  

• Blok ČDS na XXXI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti 13.-16. května 
2023 Brno. Potřeba vytvořit odborný blok ze 3-4 sdělení. Předběžně nabídli aktivní 
účast prof. Prázný na téma telemedicíny, prof. Kvapil na téma neuropatie a dr. 
Doležalová na téma metabolické účinky gliflozinů. Výbor vzal na vědomí. 

• O garanci ČDS na odborné akce v roce 2023 žádali prof. Kvapil - Projekt GENERACE 
(květen 2023), dr. Fejfarová konference Zdravá noha (29.9.2023), dr. Šoupal 
konference Diabetologie v kazuistikách a praktických doporučeních (3.3.2023). Výbor 
vzal na vědomí a požádal o doručení anotací a programů odborných akcí v předstihu 
ke schválení výborem. 

• Výbor vzal na vědomí platnost již dříve přijatých a odsouhlasených pravidel pro každoročně 
pořádané edukační akce s celostátním dopadem, které již záštitu mají. Tyto akce dostávají 
záštitu i nadále, pokud nedojde ke změně charakteru akce nebo pokud nemá pořadatel akce 
jiné požadavky. Nově požadované záštity se výborem projednávají a případně schvalují 
plánovaně v předcházejícím kalendářním roce, a to po předložení materiálů pořadatelem 
akce včetně programu, z nichž má jasně vyplývat celostátní a edukační charakter akce. 

 
 
4. DD Luhačovice 2023: 

• Návrhy na Sympozia ČDS a Workshopy ČDS: návrhy na sympozia na workshopy budou 
na sekretariát ČDS zasílány do termínu zasedání programového výboru dne 
28.2.2023. 

• Termín uzávěrky pro odeslání abstrakt bude tradičně do konce ledna 2023. 

• Zvaný zahraniční host bude v roce 2023 Tsvetalina Tankova a pro rok 2024 Tadej 
Battelino.  

• Forma účasti SDS: Předsedkyně SDS doc. Doničová bude oslovena prof. Prázným do 
konce roku 2022 s otázkou konkrétní představy o formě účasti SDS. Výbor souhlasí. 

• Návrh na téma v edukačním bloku na téma Interakce antidiabetik. Výbor vzal na 
vědomí. 

• Byl diskutován návrh změn registračních poplatků. Schváleny následující změny: lékař 
člen ČDS/SDS při časné registraci 1600 Kč a při pozdní registraci 2200 Kč, lékař nečlen 
ČDS s časnou registrací 2500 Kč a s pozdní registrací 3000 Kč, nelékař člen ČDS/SDS 
1600 Kč a pozdní registrací 2200 Kč, nelékař nečlen ČDS 2500 Kč a při pozdní 
registraci 3000 Kč, lékař do 30 let nebo nad 70 let 800 Kč a při pozdní registraci 1000 
Kč. Poplatky za jednodenní účast člena ČDS/SDS při včasné registraci 800 Kč a pozdní 
registraci 1100 Kč, u nečlena ČDS/SDS 1250 Kč a při pozdní registraci 1500 Kč. 
Kategorie sponzorství generální, zlatý, stříbrný a hlavní zůstávají zachovány ve stejné 
výši jako v roce 2022. Kategorie partner a vystavovatel upraveny. Výbor vyslovil se 
změnami souhlas. 

 
         
5.  Kultivace/sdílení stávajících výkonů: 



• Sdílení kódu POCT NT-proBNP se všeobecnými praktickými lékaři. Výbor diskutoval o 
obecných výhodách nasmlouvání kódu pro diabetology, limitacích stávajícího výkonu, 
zájmu o nasmlouvání ze strany ambulantních lékařů, využití vyšetření NT-proBNP pro 
screening a diagnostiku. Výbor vyslovil souhlas se snahou o sdílení výkonu. Autorskou 
odborností výkonu je SVL, se kterým bude jednat prof. Prázný a dr. Šoupal.   

• Výbor odsouhlasil prezenční, nikoliv on-line formu kurzů k nasmlouvání výkonu 
13024 pro všeobecné praktické lékaře.  

 
6. Odborná doporučení/doporučení pro mezioborovou spolupráci: 
 

• Návrh na vytvoření doporučení pro včasný záchyt onkologických onemocnění 
v ordinaci diabetologa a žádost o založení pracovní skupiny prezentoval prof. Kvapil. 
Se znalostí zvyšujícího se rizika vzniku nádorových onemocnění u pacientů s DM je 
cílem nabídnout lékařům doporučený postup, jak přispět ke zlepšení záchytu těchto 
onemocnění. Ambulantní diabetolog by prováděl ve své ambulanci s frekvencí cca 1x 
ročně screening nejčastějších nádorů u pacientů s diabetem, resp. zkontroloval, zda 
tato screeningová vyšetření byla lékaři jiných odborností (zejména praktickými lékaři) 
provedena a event. doporučil jejich provedení. V další fázi se pokusit o vytvoření 
zdravotního výkonu k ohodnocení této aktivity plátci. V následující diskuzi zazněla 
stanoviska pro/proti, diskutováno o riziku převzetí právní zodpovědnosti diabetologa 
v této oblasti, velké časové a administrativní zátěži pro ambulantní lékaře. Výbor 
hlasováním vyslovil nesouhlas s tímto návrhem na vytvoření pracovní skupiny a 
vytvoření doporučeného postupu pro screening nádorových onemocnění 
diabetology. Předseda výboru prof. Prázný navrhuje, že je v budoucnu možno se 
k problematice vrátit po zajištění podpory ze strany ambulantních diabetologů a 
pokud bude předložen konkrétněji formulovaný návrh na provádění screeningu. 
Výbor vzal na vědomí. 

 

• Memorandum doporučující očkování proti chřipce určené pro diabetology a 
zejména pro laickou veřejnost. Návrh předložil prof. Kvapil. Výbor souhlasil aklamací 
s tím, že prof. Kvapil předloží výboru ČDS toto memorandum, které bude po 
odsouhlasení distribuováno do ambulancí a prezentováno pro laiky také na webu 
cukrovka.cz   

 
 
 
7. Národní diabetologický program. 
 
Výbor souhlasí s vypracováním vyhodnocení plnění NDP za posledních 10 let a publikováním 
v časopisu DMEV a s prezentací během DD v Luhačovicích. 
 
8. Sekce/PS ČDS: 
 
A. Zpráva o činnosti OSAD: Dr. Szabo referovala o jednáních zástupců OSAD s plátci, 
zejména problému s nasmlouváním kódu 13075, oblasti omezení preskripce antidiabetik. 
Počet členů OSAD narůstá, v současnosti má 120 členů. 
 



B. Podiatrická sekce:  

• Aktualizace Národního diabetologického programu – posláno výboru ČDS. 

• Pracovní komise pro larvální terapii. K 31.12. 2022 končí předseda dr. Robert 
Bém, výborem podiatrické sekce ČDS byli nominováni noví členové pracovní 
komise, žádost o jejich schválení bude zaslána výboru a bude schválen nový 
předseda pracovní komise. Některé podiatrické ambulance mají problém s 
nasmlouváním výkonu 13071. Dr. Fejfarová připraví dopis plátcům za výbor 
ČDS.  

• Informace z jednání PS k SZV při MZ: podařilo se prosadit sdílení výkonů 
67115, 67116 a prosadit nový výkon Vedení diabetika v samostatné péči o 
nohy při syndromu diabetické nohy-vázáno pouze na podiatrické ambulance. 
Bude připraveno oznámení na webové stránky ČDS (zajistí dr. Fejfarová). 
Výbor vzal na vědomí. 

• Sdílení výkonů odbornosti 002 – výkon 02230 (KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ 
CRP (POCT). Výbor vzal na vědomí a v budoucnu jistě možné pracovat na 
sdílení výkonu. 

• Certifikované kurzy Screeningu rizika SDN pro praktické lékaře. Výbor 
podiatrické sekce osloví podiatrické ambulance napříč ČR, aby zlepšil 
dostupnost těchto školení pro VPL a ostatní specialisty v ČR. Program by byl 
schválený výborem ČDS.  

• Vnitřní audity podiatrických ambulancí organizovaný dr. Piťhovou: z dat 
auditu vyplývá, že za poslední 3 roky stouply roční incidence vysokých 
amputací z cca 2 na 5 %, mortalita pacientů přímo související se syndromem 
diabetické nohy a v praxi jsou poddiagnostikováni pacienti z hlediska ICHDK.  
Výbor vzal na vědomí. 

• Příspěvek ČDS na pořádání Kurzu pro všeobecné sestry v podiatrii – žádost 
podiatrické sekce o 40 tis. na běh 2 kurzů v květnu a v listopadu 2023. Výbor 
vyslovil souhlas. 

• V plánu pilotní projekt Kurzu miniinvazivní chirurgie pro podiatry – pilotní 
projekt pro podiatry se připravuje. Výbor ČDS vyslovil souhlas. 

 
 
C. Sekce dětské diabetologie: 
 

• Centra vysoce specializované péče o dětský diabetes. Prof. Šumník informoval 
o aktuální situaci. Po pilotním projektu (2019-2022) v současné době probíhá 
na MZ reakreditace center na léta 2023 – 2027. Cílem této iniciativy je 
standardizace péče o děti s diabetem, v dalším plánu je koncentrace dětí 
léčených inzulinovými pumpami výhradně do těchto center. Celkový počet 
center se odhaduje na 25. Výbor vyslovil souhlas. 

 

• Navýšit prostředky pro projekt ČENDA: navýšeno na 340 tis. Kč, souhlas 
výboru aklamací. 

 
 
9. Návrh na založení gerontodiabetologické sekce. Prof. Kvapil navrhuje založit 
gerontodiabetologickou sekci. Výbor diskutoval o potřebě gerontodiabetologické sekce či 



doporučeného postupu. Výbor vyslovil nesouhlas se založením sekce. Prof. Prázný navrhl 
prof. Kvapilovi místo toho možnost vytvoření doporučeného postupu pro léčbu DM u 
pacientů vyššího věku, což prof. Kvapil odmítl. 
 
 
10. Možnosti spolupráce s Českou farmaceutickou společností (ČFS). Dr. Doležalová 
informovala o možnostech spolupráce s klinickými farmaceuty. ČFS navrhuje spolupráci ve 
třech bodech. První se týká spolupráce na vypracování doporučeného postup pro aplikaci 
prandiálního inzulínu v nemocnici. Druhý bod se týká nabídky spolupráce, resp. auditu 
medikace pro pacienty nejen v nemocnici, ale i pro ambulantní pacienty (farmaceuti mají 
možnost nasmlouvat výkon auditu medikace). Prakticky by diabetolog posílal pacienta na 
konzilium farmaceutovi. Výbor diskutoval výhody a nevýhody této spolupráce.  Třetí oblastí 
je návrh ze strany farmaceutické společnosti na spolupráci na Ph.D. programu pro klinického 
farmaceuta. Výbor vzal na vědomí. Výbor se přiklání k zařazení tématu interakce antidiabetik 
jako přednášky na DD v Luhačovicích. 
 
11. Zvyšování kompetencí sester – žádost o spolupráci (ČAS). Žádost ČAS je podpořena 
vedením ČLS JEP. Výbor souhlasí se spoluprací na procesu zvyšování kompetencí sester a 
nutričních terapeutek v rámci zdravotnického zařízení a jejich specializačním vzděláváním 
podmiňujícím kompentence. Podmínky a rozsah kompetencí však musí být ještě projednány. 
 
12. Dotazníkové šetření České podiatrické společnosti – žádost o spolupráci v problematice 
pedikúry. Výbor souhlasí se sběrem informací dotazníkovým šetřením o obecných 
informacích týkajících se pedikúry. Výbor souhlasí s distribucí diabetologům.  
 
13. EASD akademie – žádost doc. Gojdy o sdílení informací mezi členy ČDS o akademii EASD 
projednávaná per rollam. Výbor souhlasí. 
 
 
14. Per rollam projednané vyšetření diabetické retinopatie v ambulanci diabetologa, 
organizace certifikovaného kurzu a zápis revizní komise k tomuto jednání per rollam. Výbor 
po diskuzi per rollam vyslovil souhlas s realizací pilotních kurzů k vyšetření diabetické 
retinopatie v ambulanci diabetologa podle původního plánu projednaného na zasedání 
Výboru ČDS dne 4.10.2022. 
 
 
15. Ekonomika. Výbor souhlasí s vyřazením z inventáře některých nefunkčních 
nepoužívaných položek. Výbor souhlasí. 
 
 
16. Nová pracoviště, noví členové ČDS ČLS JEP: MUDr. Natália Marhefková, IKEM, ČDS, 
MUDr. Veronika Polanská, FNHK, ČDS a technologická sekce, Monika Rambousková Štefcová, 
Čáslav, ČDS, sekce sesterská a podiatrická, Kateřina Babcová, Hodonín, ČDS a sekce 
podiatrická, Dana Plzáková, ČDS, sekce sesterská a technologická. Žádost o prominutí či 
snížení členského příspěvku: Bc. Veronika Ptáčková, ID, RNDr. Alžběta Vojtíšková, RD, MUDr. 
Barbora Pavlíková, RD, Magdaléna Lukáčová, RD. 
 



 
17. Různé: 

• informace o konferenci NZIS Open 7.12.2022. Prezentace k přístupu k datům 
ÚZIS. Výbor vzal na vědomí. 

• termín dalšího zasedání výboru 28.2.2023 
 
 
Rozdělovník: členové Výboru a RK ČDS, webové stránky ČDS, sekretariát Výboru ČDS, 
prezidium ČLS JEP.  
 
Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.       
Předseda výboru ČDS ČLS JEP 
 
Zapsal: 
MUDr. Milan Flekač, Ph.D. 
 
 
 
V Praze dne 13.12.2022 
 


