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Aktuality z Podiatrické sekce České
diabetologické společnosti
MUDr. Miroslav Koliba
Za výbor Podiatrické sekce ČDS
Podiatrická sekce ČDS sdružuje zejména lékaře, sestry, protetiky a další odborníky z podiatrických
ambulancí vedených převážně diabetology. Cílem sekce v rámci České diabetologické společnosti je
koordinace podiatrických ambulancí věnujících se zejména komplexní péči o pacienty se syndromem
diabetické nohy (SDN), vzdělávání v této oblasti, pořádání sympózií, zavádění nových léčebných
metod a podpora podiatrických ambulancí v jednání s pojišťovnami stran hrazení podiatrické péče.
V České republice máme v současné době 33 podiatrických ambulancí převážně navazujících na
nemocniční nebo vysoce specializovanou ambulantní diabetologickou péči. Je zřejmé, že pokud by
měla být poskytována adekvátní péče o pacienty se syndromem diabetické nohy, mělo by jich být
v České republice okolo 100.
Dne 29. 9. 2016 se konalo na půdě IKEM první jednání nového výboru Podiatrické sekce ČDS ve složení
prof. MUDr. Jirkovská Csc, MUDr. Bém Ph.d, MUDr. Fejfarová Ph.d. MUDr. Piťhová , MUDr. Sixta,
s. Kusová a MUDr. Koliba. Nově zvolený výbor byl zvolen demokratickým korespondenčním
hlasováním. Vnitřním tajným hlasováním vybral nového předsedu MUDr. Béma Ph.D a místopředsedu - MUDr. Fejfarovou Ph.D.
Výbor na svém prvním jednání projednal problematiku nových Doporučených postupů pro prevenci,
diagnostiku a terapii syndromu diabetické nohy, což je jeden ze Standardů péče o pacienty s diabetem
České diabetologické společnosti. Dokument pojednává o definici, epidemiologii, patofyziologii,
klasifikaci, diagnostice a léčebném postupu pacienta se SDN. V rámci primární a sekundární prevence
upozorňuje na nutnost odborné pedikúry, kvalitní domácí péče o nohy a dále zdůrazňuje výběr
správné obuvi a vložky. Aktualizované doporučení bude dostupné na stránkách www.diab.cz.
Dále se výbor věnoval přípravě plánovaného každoročního Sympozia s mezinárodní účastí “Syndrom
diabetické nohy“, který se uskuteční 25. 11. 2016 v Praze. Kongres pořádá Centrum diabetologie IKEM
pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a její podiatrické sekce a pod záštitou České
chirurgické společnosti ČLS JEP. Den před kongresem mají jednání zástupci jednotlivých podiatrických
ambulancí ze všech koutů ČR, aby probrali problémy jak jednotlivých ambulancí, tak celorepublikové
potíže v rámci péče o tyto pacienty. V plánu jsou také další semináře pořádané pod záštitou
Podiatrické sekce, jejichž cílem je zejména rozšířit povědomí o problematice syndromu diabetické
nohy. Podrobné informace o akcích lze nalézt na webových stránkách podiatrické sekce –
www.diab.cz/podiatricka-sekce.
Výbor se dále věnoval návrhu nového zdravotního výkonu: „Zhotovení speciálních kontaktních fixací
a dlah u syndromu diabetické nohy“. Cílem je širší zavedení řádného odlehčení u defektů v rámci
syndromu diabetické nohy tak, aby bylo hrazené veřejným zdravotním pojištěním. Kvalitní odlehčení
defektu je klíčové léčebné opatření v rámci léčby SDN, zejména u neuropatických defektů, pokud
nejsou kontraindikace. Výkon by spadal do kompetence lékaře v rámci diabetologických podiatrických
ambulancí. Nicméně k úspěchu zařazení do sazebníku výkonů je před navrhovateli jistě dlouhá cesta
uličkami úředních nástrah.
Členové výboru se též shodli na nutné maximální podpoře nově vznikajících podiatrických ambulancí,
což by mělo vést ke zlepšení péče o pacienty se syndromem diabetické nohy.
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