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Publikclčníčinnost
Přední představitelé ČDS vydali řadu monografií
z oblasti diabetologie' z nichžvýznamné
jsou např.:
. Foit R., Syllaba J.: Diabetes mellitus. praha
1970.
. Páv J.: Klinická diabetologie. Praha
l988.
' Baftoš V'' Pelikánová T. a kolektiv: Praktická diabetologie. Praha 1996, 2O0O.
2002.
. PerušičováJ' a kolektiv: Diabetes mellitus
2. typu' Praha 1996.
' PerušičováJ. a kolektiv: Trendy soudobé diabetologie. Praha l 998_2003.
' Zamrazi| V., Vondra K., Šimečková Časná stadia diabetes mellitus. Praha 199.7.
. Svačina Š.:obezita a diabetes. Praha A.:
2000'
' Anděl M. a kolektiv: Diabetes rnellitus a dalšíporuchy

.
.

metabolismu. Praha 2001'
Škrha J.: Hypoglykemický syndrom. Praha
200l.
Svačina Š.,owen K': Syndrom inzulinové
rezistence. Praha 2003.

Časopis
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Kolektivní členství: International Diabetes Federation
(IDF).

Individuá]ní členství:Evropská asociace pro
studium diabetu (EASD)
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Škrhabyval z. ."r."tar"* 0gg5-I9g9)
aprof. Bartoš členem výboru (1995-2001).

Ocenění

ročně cenu společnosti za nejvýznamnějšípráci (publikaci) v oboru za
uplynulý rok. Na návrh výboru Čos ;e udělováno Českou lékďskou společností JEP jmenování čestným členem CDS a CLs JEP.

Čos uaetu;e.1ednou

Vnitřní členění

.

Sekce sester
Ke dni 31.března 2004 měla Česká diabetologická společnost 1014 členů,z toho bylo 319
členek Sekce sester.

Předseda: Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc'
Interní klinika FN Motol' Praha 5
Věttecbý sekrettíř: Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc'
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Podklady zpracoval prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

