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22. zasedání prezidia 
Diabetické asociace České republiky 

Zlín, 22. listopadu 2012 
-  zápis  - 

 
 
Místo konání: Hotel Moskva, Zlín 
 
Přítomni: prof. Kvapil, JUDr. Letocha, prof. Rybka, prof. Svačina,  
Omluveni: Bc. Havlová Dr. Karen, Ing. Horák 
Hosté: pí. Wintrová s mandátním zastoupením Ing. Horáka 
 
Program zasedání: 
 
Jednání prezidia zahájil prof. Kvapil, konstatoval, že je přítomno pět členů prezidia, 
prezidium je usnášeníschopné. V zastoupení plné moci za Ing. Horáka je pí 
Wintrová. 

 

 
1. Zpráva o činnosti asociace 
 

- Přednesl prof. Kvapil – průběžné informace o aktivitách asociace v roce 2012 – 

  
a) Udělení ceny DAČR – na cenu byl nominován doc. Kopecký, který byl omluven ze 

zdravotních důvodů – cena bude předána v Praze do konce roku.  
b) Spolupráce s Občanským sdružením ambulantních diabetologů (OSAD) – Pracovní 

skupina OSDA, která aktivně pořádá semináře /18. 4. 2012 Luhačovice, Staré 
Splavy/, Workshopy /Olomouc, Poděbrady, Praha Hotel Globus/, vydává pravidelný 
Newlsetter 

c) Aktivity ke dni diabetu – Rádio Regina, Český rozhlas, měření glykémie v 6 okresních 
městech 

d) Den diabetu v parlamentu ve spolupráci se Svazem diabetiků – proběhl, další 
plánován na 6. 12. 2012 

e) Beseda Územní organizace SD Kladno  
f) Spolupráce se Svazem diabetiků (SD) – koordinace lékařů v určených krajích, kteří 

budou společně se zástupci SD vystupovat na krajích 
g) Ve spolupráci s ČDS – slyšení v senátu 
h) Info linka DAČR 
i) Web DAČR 
j) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí 
k) Školení sester – pobíhá 4x ročně 
l) Spolupráce s Českou televizí – vysílání edukačních spotů s Petrem Čtvrtníčkem 

v ČT, plánována obnovená premiéra a natočení nových spotů 
m) Projekty DAČR – PROROK I – ukončen, připravována závěrečná zpráva, PROROK II 

- probíhá, PROFIL – probíhá, EDUKAČNÍ CENTRA – ukončen, předána závěrečná 
zpráva, CSII TERAPIE – probíhá, IDN - probíhá 
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- Jednomyslně přijato 

 
2. Plán činnosti na rok 2013 
 

a) Návrh na nominace ceny DAČR pro rok 2013 
b) Pracovní skupina OSDA – plánovány Workshopy, semináře, Newslettery 
c) Aktivity ke dni diabetu – spolupráce s IFMSA, prezentace v mediích 
d) Plánové projekty – VZP – sledování kvality péče, MSD – selfmonitorning, BMS  - 

Complianece ze strany pacientů, Edukační centra, PROROK II a PROFIL – 
dokončení, dokončení projektu IDN 

e) Spolupráce s SD  
f) Spolupráce se sdružením Rodičů a přátel diabetických dětí 
g) Webové stránky DAČR + facebook 
h) Podpora  - Národní diabetologický program 
i) Projednání žádosti DAČR o finanční pomoc k uspořádání Slavnostní lékařské 

konference  - setkání českých a slovenských lékařů, které se koná ve dnech 14. – 15. 
12. 2012 v hotelu Elizabeth v Trenčíně 

j) Pravidelné schůzky s SD a Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 
k) Náměty zasílat na email: anna.perglova@dacr.net 

 
- Jednomyslně přijato 

 
3. Návrh rozpočtu na rok 2013  
 

- Cílem je udržet finanční rozpočet vyrovnaný 

 
- Jednomyslně přijato 

 
4. Různé 
 

a) Prof. Svačina vznesl dotaz na rozpočet DAČR – informován, že je vše na 
www.diabetickasociace.cz, rozpočet bude zaslán emailem 

b) JUDr. Letocha informoval, že byl opětovně zvolen předsedou Sdružení rodičů a 
přátel diabetických dětí do 31. 12. 2014 

c) JUDr. Letocha informoval o kurzech pro nově diagnostikované diabetické děti – 
vznesl dotaz na publikaci – Management inzulínu – plán oslovit ČDS – 11. 12. Na 
plánovaném výboru – JUDr. Letocha zašle prof. Kvapilovi oficiální dopis 

d) Byl vznesen dotaz na postup získávání darů pro asociace – zodpovězeno: 
Finance jsou vždy vázány na projektové řízení objednaného projektu, návrh 
oslovit i potravinářský průmysl 

 
– jednomyslně přijato 

 
 
5. Různé 
 
 

 

Zapsala: Perglová 
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