Zápis z 13. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 20 09 2016 od 10,00 hodin, Praha 1.
(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., MUDr. Alena Adamíková, Ph.D,
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, Ph.D, MUDr. Tomáš Merhaut, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr.
Eva Račická, Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA,
Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D ., MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D, MUDr.
Jindřich Olšovský, Ph.D,.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.,
předsedkyně. Jednání bylo zahájeno dne 20 09 2016 v 10,00 a ukončeno ve 14,00.
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
Pelikánová
2. Novela Zákona 95.
Škrha/Merhaut
3. Novinky v legislativě.
Merhaut
4. Diabetologická centra. Řešení dle Předpisu č 3.
Merhaut/Pelikánová
5. DAČR, informace o činnosti.
Kvapil
6. Kongres 53 Luhačovice 2017.
Pelikánová
7a. Doporučené postupy DM 1.
Pelikánová
7b. Doporučené postupy DM 2.
Kvapil
7c. Doporučené postupy SDN aktualizace.
Jirkovská
8. Diabetes a řidičské průkazy. NNV 277/2004 Sb.
Brož
9. Letní škola AIFP-APO, ČDS a MZ, 2016.
Brož
10. Sponzorské smlouvy a AIFP kodex.
Merhaut
11. Informace pokladníka.
Hradec
12a. Restart DRG u SDN (sy.dia.nohy). Ostatní podiatrie.
Jirkovská
12b. Edukace. Projekt skupinové edukace, stav, perspektivy.
Jirkovská
13. VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, OME preskribce.
a) Sdílení kódů. Příkaz MZ 25-15.
Merhaut/Račická
b) Návrh nového výkonu Speciální sádrové fixace.
Jirkovská
c) Regulace léky a PZT za rok 2016.
Merhaut
d) Účty VZP/SZP v ČNB. Práva BR ČNB a MF, „zestátnění.“ Merhaut
e) Technologie CGM.
Pelikánová
f ) SUKL, odpovědní dopisy.
Pelikánová
14. Další.
a) Žádost o podporu EASD MUDr. Havrdová.
Pelikánová
b) Redesign Diabetologické Web stránky.
Rušavý
c) IDF aktuální informace.
Prázný
d) Skupina pro komunikaci s MZ, dia. Registry.
Pelikánová
15. Restart DRG
Pelikánová
Per rollam projednané:
16. Připomínky k Elektronickému zdravotnictví. (strategie).
17. MUDr. Koliba Miroslav, nasmlouvání kódů s VZP.
18. Připomínky k novele Vyh 116/2012 Sb.
19a.Žádost o podporu EASD MUDr. Havrdová .
19b.Letní škola AIFP-APO, ČDS a MZ.
20. Noví členové ČDS ČLS JEP, nová podiatrická a edukační pracoviště.
21. Další zasedání výboru ČDS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Ref. Pelikánová.
Vysloven souhlas se zápisem č.12 ze zasedání výboru ČDS v 06 / 2016 a konstatováno,
že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Zmíněny podmínky úhrady PAD/PL,viz bod 7b.
Usn. č. 2016 / 091: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.
Ad 2. Novela Zákona 95.
Ref.Škrha/Merhaut.
NNZ95 schválen vládou 08 02 2016. V PSP Tisk 723. První čtení 44. schůze PSP,
zpravodaj MUDr. David Kasal, zdravotní výbor v 06/2016 2x přerušil jednání.V 09/2016
přerušení odblokováno,T723 jeho 2. čtení proběhlo na 49.schůzi,( obecná a podrobná
rozprava,) přijat Komplexní pozměňující návrh (KPN) jako základ pro 3 čtení a další
pozměňující návrhy. KPN obsahuje 43 specializovaných odborností, všechny v zákoně,
zvlášť interna a diabetologie-endokrinologie. Škrha pojednal hlavní kapitoly zákona a změny
navrhované v nich.
Usn. č. 2016 / 092: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil uspokojení se stavem jednání.
Ad 3. Novinky v legislativě.
Ref. Merhaut.
Zásadní rozpracované materie a jejich stav schvalování:
NNV 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství,
zubní lékařství, farmacie a všeobecné praktické lékařství (meziresortní připomínkové)
NNV 39/2012 Sb., o dispenzární péči
(meziresortní připomínkové řízení.)
NNV 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
(meziresortní připomínkové řízení.)
NNZ 18/2004 Sb(=T581)=Z126-16 již zapracován do Z 95.
NNZ 372/2011(=T614)=Z147-16 schváleny §70 a násl. tj NZIS a registry. Účinnost 01 07 16.
NNV 116/2012Sb,o práci s registry. Připomínkovali jsme.
NNZ 373/2011Sb(=T371) specifické zdravotní služby
vláda
NNZ 36/1967(=T697) novela o soudních znalcích
1. čtení
T411,T412,T413( tzv. fiskální ústava) řízení obnoveno, 49.schůze 2 čtení.
NNZ 218/2000=Z128-16 o rozpočtových pravidlech, schváleno
NNZ 592/1992(=T721 =T715 ): zákon o pojistném.
NNZ 378/2007(=T706) o léčivech, ochrana vývozu léčiv, klin.hodnocení a posuzování léčiv.
Usn. č. 2016 / 093: Výbor ČDS vzal na vědomí a předsedkyně poděkovala dr. Merhautovi
za systematické sledování problematiky.
Ad 4. Diabetologická centra, řešení dle Předpisu č. 3. Ref. Pelikánová/Merhaut.
Dosud vydána Osvědčení pro KNTB Zlín, IKEM Praha,VFN Praha, FNKV Praha, FN Plzeň.
Aktivita bude pokračovat podle Předpisu ČDS č. 3, dále administrují Pelikánová a Merhaut.
Výše uvedená centra jsou legitimní, podle jsoucího Zákona 95. Aktivita pokračuje.
Usn. č. 2016 / 094: Výbor ČDS schválil výše uvedený postup.
Ad 5. DAČR, informace o činnosti.
Ref. Kvapil.
Prezident DAČR informoval o činnosti a přislíbil odkaz na písemnou zprávu, která bude
k dispozici na stránkách DAČR. Dále žádal ČDS o finanční podporu aktivit právníků DAČR
Panýr-Novák za jejich práci pro členy a výbor ČDS.
Usn. Č. 2016 / 095: Výbor ČDS považuje tuto aktivitu za velmi přínosnou a vyslovil souhlas
s podporou. Prof. Kvapil připraví na příští výbor finanční rozvahu a bude hlasováno o výši
sponzorské částky.
Ad 6. Kongres 53. Luhačovice 2017.
Ref. Pelikánová.
Termín 05 - 08 04 2017. Čestné členství: odsouhlaseni prof. Grundberger, Krejzová.
Syllabova přednáška Doc. Cinek. Zahraniční host prof Frier, přijal pozvání.
Byl jmenován organizačně programový výbor kongresu.(dále OPVK).
OPVK složení: Pelikánová, Rušavý, Škrha, Kvapil, Anděl, Jirkovská, Lacigová, Prázný,
Šumník, Hradec, Brož. OPVK se sejde 06 12 2016 po skončení výboru ČDS.
Sympozia ČDS: téma a čas určí Organizačně programový výbor kongresu.( OPVK).
Workshopy: téma a čas určí Organizačně programový výbor kongresu.( OPVK).
Společenský večer: téma a čas určí Organizačně programový výbor kongresu.( OPVK).

Postery forma: kombinovaná tištěná s elektronickou.
Ceny ČDS: hlasují všichni členové výboru, autor a spoluautor nehlasují v dané kategorii.
Schválena malá novela Předpisu č.1: snížení věku ze 40 let na 35 let u ceny prof. Bartoše a
dovětek, že články nemusí mít tištěnou formu, ale mohou být zveřejněny jen elektronicky.
Merhaut úprava předpisu č. 1, novelu rozešle výboru ČDS, Jelínková zajistí text na web.
Zvaní hosté: Rybka, Perušičová, Šmahelová. Výbor hradí ubytování a registrační poplatek.
Edukační blok: sobota, návrhy shromažďuje Rušavý. rozsah 4 přednášky.
Kongresové noviny: návrh firma Ambitmedia. kontrola obsahu článků Kvapil, Prázný,Šumník.
Akreditace medií: zodpovídá Galén Středová.
První a druhé kongresové oznámení: vybrán Vzor č. 1.
Registrační poplatky: členové 600,- nečlenové 850,-, další schválí OPVK.
Sponzoři :generální sponzor- 500 000,- Kč zlatý sponzor - 250 000 Kč, stříbrný 150 000,- Kč.
Kvalita materiálů do kongresových tašek: posuzující osoby určí OPVK.
Pozvání členů výboru SDS (úhrada registračního poplatku a ubytování) rozhodne OPVK.
Usn. č. 2016 / 096: Výbor ČDS vyslovil souhlas s uvedeným s tím, že zbytek témat
rozhodne a zajistí OPVK.
Ad 7a. Doporučené postupy DM 1.
Ref. Pelikánová
Již připomínkováno, proveden upgrade, Škrha vyvěsí na web a dá do DMEV, po té co bude
vyřešen potenciální nesoulad s současnou aktivitou ČSKB.
Usn. č. 2016 / 097a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7b. Doporučené postupy DM 2.
Ref. Kvapil
Podána informace o výsledcích dokončených mortalitních studiích s GLP-1 analogy
(LEADES, SUSTAIN 6) a glifloziny (EMPA-REG). Odsouhlasena byla aktualizace DP a její
umístění na web. Pověřeni Škrha, Pelikánová a Kvapil. K připomínkování celému výboru.
Dále proběhla diskuse o podmínkách preskribce antidiabetik v ordinacích PL. Výbor při
minulém zasedání doporučil uvolnění gliptinů a pioglitazonu pro PL. Podmínkou by měla být
edukace nemocného a absolvování kurzu garantovaného ČDS. Další jednání s MZ a ZP
podle aktuálního vývoje situace.
Usn. č. 2016 / 097b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7c. Doporučené postupy SDN aktualizace.
Ref. Jirkovská
Výbor vzal na vědomí zaslanou aktualizaci Doporučeného postupu pro prevenci, diagnostiku
a terapii syndromu diabetické nohy a do 2 týdnů zašle případné připomínky (zejména doc.
lacigová a prof. Rušavý – spoluautoři).
Usn. č. 2016 / 097c: Výbor ČDS vzal na vědomí a s uvedeným vyslovil souhlas.
Ad 8. Diabetes a řidičské průkazy. NNV 277/2004 Sb. Ref. Brož
Navržena implementace směrnice do nové vyhlášky. Principiální změny: rozšíření statě o
nutnosti porozumění hypoglykémii i na řidiče skupiny 1 (dosud jen skupina 2=profi). Poučení
zanést do dokumentace. Možnost na základě posudku přiznat způsobilost i přes 2 těžké
hypoglykémie. Víc zdůraznit, že jde o těžké hypoglykémie v bdělém stavu. Odklad vydání či
prodloužení ŘP po těžkém hypu o 3 měsíce. Navrhuje se v bodě nutnost přezkumu při
vzniku "orgánové komplikace", použit "závažné orgánové komplikace". Diskuse
s rozhodnutím, že profi řidiči musí mít kontroly každoročně (1x/ rok).
Usn. č. 2016 / 098: Výbor ČDS schválil shora uvedené.
Ad 9. Letní škola AIFP-APO, ČDS a MZ, 2016.
Ref. Brož
30 08 2016 konána schůzka pacientských organizací a zástupců odborných společností.
Úvodní slovo Svačina, zahraničním hostem byl mezinárodně působící řecký představitel.
Součástí programu moderovaná setkání zástupců "jednotlivých diagnoz" a odborných
společností, diskusní setkání s náměstky ministra. V rámci "diabetologických diagnoz" účast
přibližně jako minule, nově reprezentantka pacientů s nádorovými onemocněními u žen,
která vyjádřila zájem o spolupráci s časopisem Diastyl a o články týkající se kortikoidního

diabetu spojeného s léčbou. Vloni vznikla Poradní skupina MZ ČR složená se zástupců
pacientských organizací, která se nepravidelně schází, za diabetes v ní je členem Vlastimil
Milata (Svaz diabetiků, Diaktiv), zatím bez větších praktických výstupů.
Usn. č. 2016 / 099: Výbor ČDS schválil shora uvedené.
Ad 10. Sponzorské smlouvy a AIFP kodex.
Ref. Merhaut .
Meritum problému: Farma-firmy podepsaly tzv. AIFP kodex transparentnosti, který vykazuje
absolutní nechuť přizpůsobit se českému právu zveřejňování osobních citlivých údajů.
České strany ve smlouvách jsou oprávněny podepsat text v souladu s českými zákony, což
ovšem reálně nemohou splnit, protože Kodex jde za hranici českého práva a podepisující
zástupce české strany nemůže žádným způsobem zajistit soulad s českým právem, když
FA-Fi trvají na textu kodexu. Merhaut navrhl, že každý účastník kongresu či workshopu
sponzorovaného Farma-firmou přihlášením své účasti aktivní či pasivní vyslovuje souhlas
se zveřejněním svých osobních citlivých údajů, za něž se považují údaje dle Z 101 / 2000
Sb. Zaplacením kongresového poplatku následně potvrzuje lékař svůj neodvolatelný souhlas
se zveřejněním jeho citlivých údajů ze strany Farma-Firem. Po rozsáhlé diskusi rozhodla
předsedkyně výboru ČDS, že bude podepisovat smlouvy ve znění navrženém Farma-firmou
a ČLS. Výbor její rozhodnutí respektoval, námitka nevznesena.
Usn. č. 2016 / 100: Výbor ČDS vzal na vědomí rozhodnutí předsedkyně.
Ad 11. Informace pokladníka.
Ref. Hradec
a) čerpání prostředků na projekt skupinové edukace, bude vyčerpáno do 11/2016. Způsob
čerpání : Galen připraví dohody, ČDS je proplatí. Další čerpání jak vyúčtuje Galen.
b)Po diskusi výbor schválil částku 200 000,00 Kč na zahájení prací na projekt skupinové
edukace na rok 2017. (viz bod 12 b).
c) pokladník informoval o poskytnutých prostředcích za rok 2015. Toto bude doplněno o
krátké zprávy o použití prostředků od jednotlivých subjektů, kteří finanční prostředky obdrželi
a následně bude zveřejněno.
Usn. č. 2016 / 101: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 12. Podiatrie. Edukace.
Ref. Jirkovská.
Ad 12a. Restart DRG. u SDN(sy.dia.nohy). Ostatní podiatrie.
A.Jirkovská informovala o dopisu řediteli ÚZIS doc. Duškovi, který byl zaslán za ČDS JEP a
obsahuje návrh na nový systém DRG bazí pro syndrom diabetické nohy (SDN 1-3) založený
na tíži onemocnění a náročnosti nemocniční péče (infekce, chirurgické zákroky,
revaskularizace, lokální terapie): tento dopis byl Výboru zaslán – nebyly námitky. Pokud
bude přijat, bude modelem pro ČR pro sbírání dat pro restart v r. 2018.
Ostatní podiatrie – dr. Jirkovská pozvala na konferenci Syndrom diabetické nohy
s předcházejícím wokrshopem pro podiatrie (24. -25.11) pod záštitou ČDS a požádala o
informaci příslušných podiatrií.
Usn. č. 2016 / 102a: Výbor ČDS vzal na vědomí témata a vyslovil souhlas s uvedeným.
Ad 12b. Edukace. Projekt skupinové edukace, stav, perspektivy.
Informováno o projektu Skupinová edukace, kdy 5 z 10 pracovišť již zaslalo předběžné
výsledky (většinou výrazné zlepšení HbAlc). Požádáno o podporu pokračování projektu
v roce 2017 s tím, že již nyní je nutno kvůli potenciálním zájemcům o projekt a sponzorům
plánovat úvodní workshop v roce 2017. Výbor vzal na vědomí informaci pokladníka o
financování projektu letos. Výbor souhlasil s podporou 200 000 Kč s tím, že na Výboru
začátkem r. 2017 předloží PS pro edukaci závěrečnou zprávu. PS pro edukaci se bude
snažit shánět sponzory zejména z řad zdravotních pojišťoven. Výbor souhlasil s účastí
zástupců zdravotních pojišťoven na workshopu projektu skup. edukace 2.a 3.12.2016 a
poskytnutí výsledků projektu s cílem získat finance pro programy edukace v regionech.
Usn. č. 2016 / 102b: Výbor ČDS vzal na vědomí témata a vyslovil souhlas s uvedeným.
Ad 13. Jednání s VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Dia léčiva, PZT, OME preskribce.

Ad 13a. Sdílení kódů. Příkaz MZ 25-15.
Ref. Merhaut/Račická
Dopis KP VZP Ostrava odpovídá realitě legislativní, protože ZP rozhodují o síti
poskytovatelů. Sdílení kódů je pro VZP/SZP závazné, pokud je uvedeno v předpise sbírky
zákonů, naopak není právně závazné, pokud sdílení je uvedeno jen v seznamu registračních
listů, neboť tento seznam není předpis sbírky zákonů. Algoritmus schvalování je dán
Z 48/1997 Sb., a Příkazem ministra 25-15, účinného 01 01 2016.
Usn. č. 2016 / 103a: Výbor vzal na vědomí a rozhodl upozornit ministra dopisem (Račická).
Ad 13b. Návrh nového výkonu Speciální sádrové fixace. Ref. Jirkovská
Výbor ČDS souhlasil s návrhem výkonu Zhotovení speciálních kontaktních fixací a dlah pro
syndrom diabetické nohy.
Usn. č. 2016 / 103b: Výbor ČDS vyslovil souhlas s uvedeným.
Ad 13c. Regulace léky a PZT za rok 2016.
Ref. Merhaut.
Výbor ČDS upozorňuje všechna ambulantní, lůžková zařízení a Dia centra, že lze očekávat
zpřísnění uplatnění regulačních mechanismů, doporučuje nepřekračovat své vlastní limity
z referenčních období. Osobním jednáním ev. dopisem je třeba vedení VZP / SZP vysvětlit
zvýšené náklady na léčbu u DM2, kde jsou měněny nízkonákladové deriváty SU za velmi
drahé glifloziny a gliptiny. Doporučený rychlý převod je doprovázen rychlou a prudkou
změnou nákladů (Kvapil, Pelikánová). Dalším cílem těchto jednání je dosáhnout, aby VZP
nelimitovala výkony edukačních sester a nutričních terapeutů.
Usn. č. 2016 / 103c: Výbor ČDS vyslovil obavu a obezřetnost z dalšího vývoje.
Ad 13d. Účty VZP/SZP v ČNB. Práva BR ČNB a MF, „zestátnění.“ Ref. Merhaut
Přesun účtů do ČNB znamená podle Z 218/2000 Sb., Úst. Zákona 1/1993 Sb., Z 6/1993
Sb.,: Na převedené účty do státní pokladny (ČNB) není právní nárok. MF po dohodě s BR
ČNB určuje realizaci plateb,(výše, timeing, vyjímky,) BR ČNB jedná samostatně, její
ovlivňování je zákonem zakázáno. Snižuje se pravomoc rozhodování VZP/SZP, na úkor
MF a BR ČNB. Vliv tisků jednaných v PSP(T411,T412- fiskální ústava )není predikovatelný.
Usn. č. 2016 / 103d: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 13e. Technologie CGM.
Ref. Pelikánová
T. Pelikánová ocenila, že zásluhou aktivit dr. Šoupala, Svačiny a dalších (Šumník, Prázný,
Rušavý) se podařilo zvýšit úhradu senzorů CGM pro vybrané skupiny pacientů (viz sazebník
výkonů) 9/2016. Problémem zůstává úhrada transmiterů a přijímače. Dalším problémem je,
že úhrada není vázána na schválení RL a tudíž navýší limitovanou péči. Jednání s OZP i
VZP dále pokračují.
Usn. č. 2016 / 103e: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 13f. SUKL odpovědní dopisy. Ref. Pelikánová
Výbor stále řeší řadu žádostí SUKLu o posouzení HZ, odpovědi ze strany ČDS váznou, po
diskuzi byl formálním zpracováním odpovědí pověřen T. Merhaut. Pracovní skupina zůstává
nezměněna (Kvapil, Račická, Haluzík, Škrha, Pelikánová).
Usn. č. 2016 / 103f: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 14. Další.
Ad 14a. Žádost o podporu EASD MUDr. Havrdová.
Ref. Pelikánová
Kolegyně podala žádost o podporu na účast EASD Mnichov 09/2016. Souhlas vyslovilo 16
členů, proti vyúčtování do výše 30 000 Kč.
Usn č. 2016 / 104a: Výbor ČDS projednal téma a vzal na vědomí.
Ad 14b. Redesign Diabetologické Web stránky.
Ref. Rušavý
Staženo, referující omluven.
Usn č. 2016 / 104b: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.

Ad 14c. IDF aktuální informace.
Ref. Prázný.
Podána informace o schválení hospodaření IDF Europe a auditu hospodaření IDF Europe
společností Mazars a souhlas se změnou ve znění stanov IDF Europe, která se nás ovšem
nijak zásadně nedotýká. Hlasovací lístek odeslán k archivaci.
Usn č. 2016 / 104c: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas.
Ad 14d. Skupina pro komunikaci s MZ, dia registry.
Ref. Pelikánová
Vzhledem ke schválení zákona o elektronickém zdravotnictví a dia registrech je třeba, aby
výbor ČDS aktivně a kontrolovaně vstoupil do procesu tvorby registru a formuloval
požadavky na jeho výstupy. Potvrzena byla pracovní skupina, která byla odsouhlasena 2014
a rozšířena o 2 další členy (Pelikánová, Kvapil, Škrha, Šumník, Haluzík, Jirkovská, Brož,
Račická).Informaci o PS a nabídkou aktivní spolupráce zašle Pelikánová na MZ (doc. Dušek)
Usn č. 2016 / 104d: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 15. Restart DRG.
Ref. Pelikánová
T. Pelikánová informovala o chystajícím se restartu DRG, který by mohl upravit
podfinancování diabetologie v lůžkových zařízeních. V rámci MZ byla ustanovena poradní
skupina, jejímž vedoucím je dr. Pokorný a výkonným členem odpovědným za restart je doc.
Dušek. Z hlediska diabetologie je výbor aktivní zatím pouze v oblasti SDN (viz bod 12a).
Během září 2016 by společnosti měly obdržet první nástřel materiálu pro restart DRG
k připomínkování a pro vykazování DRG bude třeba zohlednit i další komorbidity a
komplikace diabetu
Usn. č. 2016 / 105: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Per rollam projednané.
Ad 16. Připomínky elektronické zdravotnictví strategie.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výbor ČDS vyslovil souhlas se
stanoviskem ČNS a dále postuloval některé zásady, bez nichž projekt nelze realizovat. Musí
být pro mimořádné situace ponechána možnost klasické ordinace, musí být vše v gesci státu
formou státního podniku, veškeré materiály (číselníky, atp) musí být vydávány státem (MZ
SUKL) a to v předstihu, než tyto materie nabydou účinnosti.
Usn. č. 2016 / 106: Výbor ČDS schválil shora uvedené 14 hlasy ke dni 26 07 2016.
Ad 17. MUDr. Miroslav Koliba, nasmlouvání výkonů s VZP.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kolega požádal o uvedené
s odůvodněním: má smlouvy se všemi zp, kromě VZP. Situace věnuje se jak diabetologii
tak podiatrii . Ordinace vybavena komplexně analyzátor Hba1c, přístroj k vyšetření C
peptidu, senzoru, má plantoskop, přístroj k vyšetření transkutanní tenze kyslíku, ozonový
generátor, má Walker dlahy, poloboty, otevřel prodejnu s obuví pro pacienty v rámci
komplexního podiatrického přístupu. Pořádá 4 . ročník konference, zejména pro pedikérky v
rámci České podiatrické společnosti. Výbor ČDS schválil stanovisko, aby VZP uzavřela
příslušnou smlouvu včetně potřebných kódů v příloze č. 2.
Usn. č. 2016 / 107: Výbor ČDS schválil žádost .
Ad 18. Připomínky k novele Vyh 116/2012 Sb.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Obsah je v Dps 258,259.
Smyslem je upozornit na novelu VYh 116/2012 Sb., která musí zajistit plnění dat a informací
do NDR automatizovanou PC cestou. Dopis ministrovi zdravotnictví odeslán.
Usn. č. 2016 / 108: Výbor ČDS vyslovil souhlas 16 ti členy k 28 07 2016.
Ad 19a. MUDr. Havrdová, žádost o podporu na EASD.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Byl vznesen předběžný dotaz, zda
by výbor ČDS vyslovil souhlas.Tento předběžný souhlas vyslovilo 16 členů k 31 07 2016,
vlastní hlasování bude jako pevný bod programu 20 09 16.
Usn. č. 2016 / 109a: Výbor ČDS vyslovil předběžný souhlas.

Ad 19b.Letní škola AIFP-APO, ČDS a MZ.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Pojednáno o aktivitě a o počtu
organizací, které by se měly účastnit. Zmíněny byly i finanční otázky, spojené s aktivitami.
Konáno již v 2015, výbor vydal tehdy Usn. č. 2015 / 120: Výbor ČDS schválil podporu
aktivní spolupráce s pacientskými organizacemi. Oficiálním zástupcem ČDS pro jednání byl
schválen dr. Brož, který je nyní zván na druhý ročník APO LETNÍ ŠKOLY 2016,
setkání zástupců odborných a pacientských organizací a MZ ČR, který se uskuteční
30. 08. 2016 od 9.45 do 15.30.
Usn. č. 2016 / 109b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 20. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usn. č. 2016 / 110a: Výbor ČDS schválil uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP:
MUDr. Mrázová Eva, Podbrezová-Lopej, SR
MUDr. Dusík Stanislav, Luhačovice
Müllerová Martina, Praha 5 – studentka
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usn. č. 2016 / 110b: Výbor ČDS schválil uvedené sestry za řádné členy ČDS ČLSJEP:
Mgr. Šotková Monika, Brno
Vachutková Zdeňka, Příkazy Hynkov
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS.
Usn. č. 2016 / 110c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:
Vitoušková Alena, Hostinné
d) Nebyly projednány a schváleny Nové podiatrické ambulance.
e) Nebyla projednána a schválena nová edukační pracoviště.
Ad 21. Další zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2016 / 111:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 06 12 2016, v 10,00. Místo Praha 1, Kampa,
Best Western hotel Stará Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 21 02 2017, v 10,00. Místo Praha 1, Kampa,
Best Western hotel Stará Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 05 04 2017, v 13,00.Místo Luhačovice, KD
Elektra.
53. Diabetologické dny v Luhačovicích se konají 05 04 2017 ( presymposia a
výborové schůze ), hlavní program kongresu se koná 06 04 - 08 04 2017.
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