
Zápis z 9.  zasedání  výboru  České diabetologické  společnosti, 
konaného dne  08 12 2015  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, MUDr. Jan 
Brož,   Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc, MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra 
Jirkovská, CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Tomáš Merhaut,    Prof. 
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD,  MUDr. Eva Račická, 
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA Prof. MUDr. 
Jan Škrha, DrSc.,MBA, Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD.,  
Omluveni:. Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, MUDr. Jitka 
Zemanová. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídila Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., 
předsedkyně. Jednání  bylo zahájeno   dne 08 12 2015  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. Obor diabetologie.                        Škrha/Merhaut   
3.     Novinky v legislativě.                                                    Merhaut 

      4.   Diabetologická centra, řešení dle Z 372.,§112.                       Pelikánová/Merhaut 

      5.     Doporučené postupy DM2, neuropatie.           Škrha/Pelikánová  
      6.     Web ČDS, úpravy internetové stránky.                                  Rušavý 

      7.     Bariatrická chirurgie. Info diabetologů o efektu.              Pelikánová    
8.     Kongres Luhačovice 2016.             Pelikánová  

9.     Konsenzus zabývající se problematikou hypoglykémie. Pelikánová   
10.   Záštita Prague School of Diabetes+Endokrinology.          Brož  
11.   Sazebník výkonů. Vyh. X / 2015 Sb.             Pelikánová/Merhaut  
12.   Podiatrická sekce.                Jirkovská 
13.   Pracovní skupina pro Edukace.               Jirkovská 
14.   Doména www.diabetologie.cz             Pelikánová/Merhaut  
15.   Projekt Čenda, rozšíření databáze.            Šumník  
16.   Diabetes a řízení motorových vozidel.            Brož  
17.   Informace pokladníka.                Hradec   
18.   Jednání se ZP, SUKL. Regulace, Dia léčiva a PZT.               Hradec/Račická 
        a) Stav smluv s VZP/SZP po 01 01 2016.              Merhaut   

   b) Regulační mechanismy.             Merhaut 
      19.   a) Informace o aktivitách DAČR.                     Kvapil 
   b) Registr inzulínové pumpy.                               Rušavý 
   c) Žádost o podporu účasti na IDF- prof.Kaňková.          Pelikánová  
             d) Žádost o záštitu nad odbornou konferencí.                       Svačina 
   e) Žádost o souhlas s mailovou rozesílkou-41.angiodny.     Pelikánová  
 
Per rollam projednané: 
      20. Prof. Kaňková, předběžný souhlas s podporou výboru ČDS.    
      21. Konference psychosomatické mediciny v 2016. 
      22. Screening thyreopathií v graviditě.  
      23.  DPH odpočet.   
      24. Novela Zákona 48, vadná příloha o PZT. 
      25.  Vyh. 273 / 2015 Sb., (úhradová). 
      26. Nasmlouvání nových výkonů. 
      27. Neobsazeno.   
      28. SUKL. Hodnotící zprávy.  
      29. Noví členové ČDS ČLS JEP, nové podiatrické  a edukační pracoviště.  
      30. Další zasedání výboru ČDS.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Ad 1. Kontrola minulého zápisu.              Ref. Pelikánová. 
Vysloven souhlas se zápisem č.08  ze zasedání výboru ČDS v 09 / 2015 a konstatováno, že 
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.    
Usn. č. 2015 / 149:  Výbor ČDS  vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.  
 
Ad 2. Novela Zákona 95. Obor diabetologie. Ref. Škrha, Merhaut.     Příloha I / 1, bod 2.  
Materie byla výborem připomínkována, s tím, že byl dán z MZ ČR k dispozici jen návrh 
zákona bez uvedených oborů nástavbových. Není k dispozici ani vyhláška o nástavbových 
oborech. Není dokument, který by potvrzoval další existenci oboru diabetologie.   Závěr:  
1) Novela zákona musí obsahovat taxativním výčtem všechny obory, včetně  nástavbových.   
2) K jednání ve vládě a PSP musí být k dispozici kompletní materie, tedy NNZ95  i vyhláška.  
3)Novelizace základních a nástavbových oborů musí probíhat jedním společným 
legislativním procesem.   
4)Je naprosto nutné dodržení Ústavy ČR, tedy všechny atributy a povinnosti, vztahující se 
k nástavbovým oborům, které Ústava ukládá omezit a upravit zákonem, musí být 
bezpodmínečně součástí zákona, nikoliv vyhlášky. 
Výbor se přiklonil ke spojenému nástavbovému oboru Endokrinologie a diabetologie s tím, že 
pokud bude kardiologie základní obor, výbor žádá totéž postavení pro naši odbornost. 
Usn. č. 2015 / 150: Výbor ČDS  vyslovil konsensuální souhlas  s výše uvedeným.    
  
Ad 3. Novinky v legislativě.                                       Ref. Merhaut.       Příloha I / 2 ,bod 3 
Zásadní rozpracované materie a jejich stav schvalování:  
NNZ 18/2004 (= T581) projednáván v PSP, harmonizace se směrnicemi EU, 
Vyh. 276/2015 Sb., bolestné a ZSU, vychází ze Zákoníku práce, Méně výhodný než NOZ, 
NNZ 372/2011 projednáván v PSP, jde o § 70 a násl. tj NZIS a registry,  
T 411, T 412 jednány v PSP tzv. fiskální ústava, 
NNZ 218/2000 o rozpočt. odpovědnosti, účet ČNB, peníze ZP součástí státní pokladny,   
NNZ 48pzt: snaha PZT ukotvit jako léky, viz příloha.  
Usn. č. 2015 / 151:  Výbor ČDS vzal na vědomí.  
 
Ad 4. Dia. centra, řešení dle Z 372/2011 Sb,  Ref. Pelikánová, Merhaut   Příloha I / 3, bod 4 

Výbor se seznámil  s § 112 cit. Zákona a shodl se na názoru, že DC by měla získat 
status CVSP (centra vysoce specializované péče), rozhodnutím MZ ČR dle uvedeného 
zákona. Blíže viz příloha. Navrženo požádat podle §112 o statut DC typu A, DC typu B 
by nadále schvaloval výbor ČDS. Realizace v 1Q/2016, dopis na MZ ČR napíší 
Merhaut/Pelikánová.   
Usn. č. 2015 / 152: Výbor ČDS schválil výše uvedená témata.  
 
Ad 5. Doporučené postupy DM2, neuropatie. Ref.Pelikánová, Škrha 

Již odsouhlasen společný DP s oftalmology – Oko a diabetes. Výbor ČDS projednal upgrade 
DP pro DM2.  Kvapil navrhl některé další úpravy, které Škrha zapracuje, materiál byl 
schválen. Lacigová vypracovala doporučený postup Diabetická neuropatie, který byl 
prostudován Pelikánovou, Jirkovskou a Rušavým. DP rozešle Šárka všem členům a bude 
schválen per rollam. Autoři zbývajících doporučených postupů provedou aktualizaci co 
nejdříve. Jirkovská, Rušavý, Lacigová provedou upgrade postupu syndrom diabetická noha.   
Usn. č. 2015 / 153: Výbor ČDS schválil výše uvedené.   
    
Ad 6. Web ČDS, úpravy internetové stránky.  Ref. Rušavý          Příloha I /4, bod 6 
Výbor projednal návrhy a rozhodl provést drobné úpravy stránek, schváleny výborem. 
MUDr.Picková vypracuje návrh na  zásadnější úpravu stránek se zachováním jejich obsahu. 
Návrh bude probrán na příští schůzi. Drobné průběžné připomínky posílat  Rušavému a 
Šárce. 

Usn.  č. 2015 / 154: Výbor ČDS  rozhodl o výše uvedeném.   
 



 

Ad 7. Bariatrická chirurgie. Informovanost diabetologů o efektu.  Ref. Pelikánová  
dr. Čierný zaslal k případné podpoře ČDS a ČOS „Dotazník“, jehož účelem je zjistit stav 
informovanosti a zvýšit povědomí diabetologů o efektech bariatrické operace. Výbor ČDS 
považuje téma za důležité a bude se jím zabývat. Výbor však nepodpoří tuto konkrétní 
žádost, protože dotazník je koncipován jako materiál jednoho bariatrického centra.  
Usn.  č. 2015 / 155: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 

Ad 8. Kongres Luhačovice 2016.   Ref. Pelikánová.  
52. Diabetologické dny Luhačovice, 14 - 16 04 2016 . Organizace kongresu status quo. 
Abstrakta do 31 01 2016. Programový organizační výbor se koná  23 02 2016  v 16,00 v 
hotelu Kampa.  
Zahraniční hosté prof. Guntram Schernthaner (komunikuje Škrha),    
Syllabova přednáška doc Prázný. 
Čestné členství rozhodnuto udělit: Perušičová, Gregorová. 
Postery kombinovaně  tištěná forma s elektronickou.   
Ceny ČDS: hlasují všichni členové výboru, autor a spoluautor nehlasují v dané kategorii. 
Ceny- návrhy ad Jelínková do 26 02 2016, vyhodnocení návrhů a hlasování provede Škrha. 
Programově organizační výbor, složení: Kvapil, Rušavý, Škrha, Jirkovská, Anděl, Lacigová, 
Pelikánová, Prázný, Šumník, Hradec.  
Pozvaní hosté: Rybka, Šmahelová, Vavřinec. Výbor hradí ubytování a registrační poplatek.  
Edukační blok: sobota, návrhy shromažďuje  Rušavý. rozsah 4 přednášky.   
Symposia ČDS: diabetická  noha, těhotenství, řidiči a DM. 
Workshopy: a) technologie pumpy, senzory (Šumník, Prázný) b)  Edukace Jirkovská, c) 
Bariatrie   Haluzík.    Osad schůze čtvrtek odpoledne.  
Kongresové noviny: Členové výboru žádají společnost Galén-Symposion, aby se obrátila na 
obě firmy MUDr. Doležala, firma Target a na firmu která byla v Poděbradech (ta od prof. 
Kvapila) a oslovila je, zda mají zájem nabídnout na 52. Diabetologické dny v Luhačovicích 
kongresové noviny. Nabídky zhodnotí Středová, sama vybere dodavatele na kong. noviny.   
kontrolu obsahu novin a článků provedou:  Kvapil, Prázný, Šumník. 
Společenský večer: Hron, Rottrová, Elan revival. 
Středová provede a zodpovídá za akreditace medií. Odsouhlaseno natáčení vybraných 
přednášek a rozhovorů pro EUNI dia Special (Mgr. Hansell). 
První a druhé kongresové oznámení: Vzor č. 2 
Registrační poplatky: členové 600,- nečlenové 850,-, další schváleny dle návrhu.  
Sponzoři :generální sponzor - 500 000, zlatý sponzor - 250 000 Kč, stříbrný 150 000,- Kč. 
Posouzení kvality materiálů do kongresových tašek: odpovídá Haluzík. 
Pozvání členů výboru SDS (úhrada registračního poplatku a ubytování) 
Usn. č. 2015 / 156:  Výbor ČDS schválil shora uvedené.    

   
Ad 9. Konsenzus zabývající se problematikou hypoglykémie. Ref. Pelikánová   
Podnět Sanofi Aventis. Problematika je závažná, námět zpracují za ČDS Anděl, Brož, 
Jirkovská a  Haluzík bez účasti firmy. 
Usn. č. 2015 / 157:  Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl, jak uvedeno.   
 
Ad 10. Záštita Prague School of Dia +Endokrino.  Ref. Brož.            Příloha I / 5, bod 10 
Je žádáno převzetí záštity nad výše uvedenou aktivitou, program a bližší informace v příloze.  
Usn. č. 2015 / 158:  Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
  
Ad 11. Sazebník výkonů.      Ref. Merhaut,   
Zatím materie ve  sbírce  zákonů nevyšla, v odbornosti 103 nejsou očekávány změny ani 
nové kódy. Obecně jsou problémy s nasmlouváním nových kódů.  
Usn. č. 2015 / 159: Výbor ČDS rozhodl, vyjádřit písemný nesouhlas a osobně jedna s VZP.   
        
 



Ad 12. Podiatrická sekce.                            Ref. Jirkovská.          
Informace o průběhu 15. konference syndrom diabetické nohy a o workshopu pro podiatrické 
ambulance, který byl poprvé součástí konference. Na workshopu se sešli zástupci 9 podiatrií 
a souhlasili v diskusi se současným zpřísněním registrací podiatrických ambulancí, se 
zavedením interního auditu (formou registru nejméně 30 pacientů se syndromem diabetické 
nohy (SDN) léčených na podiatrii a sledování výsledků terapie za 6 měsíců) i s již 
probíhajícím externím auditem (dotazník rozesílaný podiatrickou sekcí). Dále na základě 
workshopu byla domluvena schůzka na MZ na 7.1. 2016, jejímž obsahem je jednání o 
statistice amputací a o rozšíření screeningu rizika syndromu diabetické nohy a ošetření 
preulcerozních lezí u rizikových pacientů (viz příslušné výkony), případně i změna hrazení 
hospitalizací pacientů se SDN. Certifikované kurzy pro sestry v podiatrii : 2. – 5. 6. 2016 a 
10. – 12. 11. 2016, termín 16. mezioborového sympozia s mezinárodní účastí Syndrom 
diabetické nohy: 24. -25. 11. 2016, obojí pod záštitou ČDS.   
Usn. č.  2015 / 160: Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas. 

Ad 13. Pracovní skupina pro  Edukace.           Ref. Jirkovská.  

 o workshopu pro registrovaná edukační pracoviště pro diabetiky, který proběhl 23. – 24. 
10. 2015.Účast zástupci 15  pracovišť. Z nich se  10 přihlásilo a bylo pověřenými členy 
PS pro edukaci schváleni pro projekt Zavedení skupinové edukace do edukačních 
pracovišť pro diabetiky, který organizují pověření členové PS pro edukaci (např. finance 
Hradec, formuláře Adamíková, program Jirkovská, Prázný, Brož, Havlová, Čechová, 
Řihánková, Krajíčková Hrachovinová). Další setkání těchto pracovišť bude na edukačním 
workshopu „Motivace pacientů k edukaci“  v rámci Diabetologických dnů  Luhačovicích a 
dále na workshopu na podzim 2016, vyhodnocení do 12 / 2016. Jirkovská žádala o 
záštitu ČDS pro certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci  diabetiků, který 
zajiš´tuje vzdělávání edukátorů pro celou republiku a s jehož finančním zajištěním jsou 
t.č. problémy. Termíny jednotlivých částí kurzu  : 17. – 18. 3., 11. – 12. 5., 21. – 22. 9. 
20. – 21. 10. 2016. Výbor projedná na dalším zasedání, Jirkovská předloží program.  
Usn  č. 2015 / 161: Výbor ČDS  projednal témata a vyslovil souhlas.  
 
Ad 14. Doména  www.diabetologie.cz.  Ref. Pelikánová/Merhaut                Příloha I / 6, bod 
14. 
Výboru ČDS byla nabídnuta uvedená doména k odkoupení. Diskuse a závěr: stávající 
doména www.diab.cz je vyhovující a vešla do obecného povědomí, navíc věc není ošetřena 
žádnými legislativními pravidly a  nabízená doména za 10 měsíců exspiruje.  
Usn  č. 2015 / 162: Výbor ČDS  projednal a vyslovil nesouhlas s nákupem.   
 
Ad 15. Projekt Čenda, rozšíření databáze.       Ref. Šumník.                                                    
Projekt Čenda sbírá informace dětských diabetiků. Databázi vlastní FN Motol. V současnosti 
snaha databázi upravit, aby bylo možné sledovat plošně osud dětských diabetiků 
v dospělosti. Je nutno ošetřit vlastnictví databáze. Databázi odkoupit od FN Motol nebo 
databázi s FN Motol sdílet. Výbor pověřil Šumníka a Prázného jednáním.  
Usn. č.  2015 / 163: Výbor ČDS projednal téma, úkol běží.   
 

Ad 16. Diabetes a řízení motorových vozidel.  Ref. Brož.     
-pacienti nebudou hlásit hypoglykémie, budou představovat ještě větší rizika, mají být rozdíly 
mezi „řidiči z povolání“ a běžnými řidiči, kteří si mají  hlídat sami pravidelné prohlídky a být 
zodpovědní sami za sebe. Lékař má mít povinnost poučit pacienta o rizicích hypoglykémie a 
řízení, jak jim předcházet a jak je léčit. V případě vyjádření k žádosti o pravidelnou prohlídku 
pro řízení se má lékař řídit doporučeními a pouze tady shledávám problém s první a 
opakovanou těžkou hypoglykémií, rovněž je důležité rozlišit  hypoglykémií ve dne a v noci a 
hypoglykémii, kde si pacient uvědomuje „chybu“ a kde neví, proč vznikla a nerozpoznává ji. 
Materiál bude docizelován s právníky DAČR, cílem je navrhnout MZ ČR text novely Vyhlášky 
tak, aby lépe vyhovovala praxi. 

http://www.diab.cz/


Usn. č.  2015 / 164: Výbor ČDS projednal téma, vyslovil souhlas.   
 
Ad 17. Informace pokladníka.                           Ref.  Hradec.             
název akce     datum konání       místo konání        rozpočtovaná  
52. diabetologické dny   14.-16.4.2016    Luhačovice               ano 
Celostátní diabetologický seminář     Průhonice                ne 
IX. ročník setkání diabetologů s psychology    Praha                ne 
Technologie v diabetologii 2016     Darovanský Dvůr    ne 
20. postgraduální diabetologický seminář    Poděbrady                ne 
Pracovní dny dětské dia/endokrinologie         Karlovy Vary       ne 
Konference syndrom diabetické nohy   Praha                ne 
XVII. Mezioborové symposium     Praha                ne 
(diabetes a oční komplikace ) 
 
Odsouhlasen rozpočet na příští rok. Z rozpočtu vypadl příspěvek 150 000 na registr 
Inzulínových pump, protože minulý rok byl hrazen z grantu. Odsouhlaseno v něm pokračovat 
i v r. 2016 z peněz ČDS.      
Usn. č. 2015 / 165:   Výbor ČDS vzal na vědomí a schválil zprávu pokladníka.   
 
Ad 18. Jednání se ZP. SUKL. Regulace, Dia. léčiva a PZT.   
a) Smlouvy VZP/SZP - poskytovatelé, nabytí účinnosti.  Ref. Merhaut 
Zásadní problém, protože účinnost podepisována k 01 01 2016, avšak Z 48 stanoví, že 
účinnost smlouvy začíná dnem vyvěšení smlouvy na elektronickou úřední desku dané 
zdravotní pojišťovny. Podepsaná nezveřejněná smlouva není účinná. Zdravotní pojišťovna 
zveřejní smlouvu podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. d) způsobem umožňujícím dálkový 
přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Smlouva podle odst.1 a 
odst.7 písm. d) nebo dodatek nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první.  
Usn. č. 2015 / 166:   Výbor ČDS vzal na vědomí.   
 
b) Regulační mechanismy.  Ref. Merhaut. 
Ředitel VZP Kabátek na sjezdu ČLK deklaroval, že plošně nebudou uplatňovány regulace, 
pouze u velmi  výrazných převýšení částek bude individuálně posouzeno.  
Usn. č. 2015 / 167:   Výbor ČDS vzal na vědomí.   
    
Ad 19.  Různé. 
a)Informace o aktivitách DAČR.    Ref. Kvapil. 
Velmi krátce zmínil aktivity, které jsou k dispozici i na webu DAČR.   
Usn. č. 2015 / 168:   Výbor ČDS vzal na vědomí. 

 
b) Registr inzulínové pumpy.        Ref. Rušavý.   
Registr je funkční, je třeba pouze dopracovat jeho ukotvení v legislativě České republiky, a to 
podle Zákona 101 / 2000 Sb.,o ÚOOU. 
Usn. č. 2015 / 169:   Výbor ČDS vyslovil souhlas, provedou Rušavý a Merhaut. 
 
c) Žádost o podporu účasti na IDF- prof.Kaňková.     Ref. Pelikánová    
Kolegyně požádala výbor ČDS o kongresovou podporu dne   02 10 2015. Jedná se o aktivní 
účast na kongresu IDF v Kanadě.  K 06 10 2015 vyslovilo předběžný souhlas 15 členů 
výboru.  Nyní hlasováno, konsenzuální souhlas. 
Usn. č. 2015 / 170:   Výbor ČDS vyslovil souhlas s podporou. 
 
d) Žádost o záštitu nad odbornou konferencí.   Ref.  Svačina 
Název :Individualizace péče o diabetického pacienta se zaměřením na výživu.  Svačina 
požádal o převzetí záštity na výše uvedenou odbornou konferencí. Konání akce 2016. Výbor 
ČDS vyslovil souhlas se záštitou. 
Usn. č. 2015 / 171:   Výbor ČDS vyslovil souhlas s převzetím záštity. 



 
e) Žádost o souhlas s mailovou rozesílkou - 41angiodny.   Ref.  Pelikánová   
Angiologická společnost náš výbor oslovila ve věci rozesílky mailové pozvánky na  41.angio 
dny. Pelikánová vysloven souhlas s rozesílkou  pozvání na  41. Angiologické dny 
s mezinárodní účastí ve dnech 18- 20. 02. 2016 v Praze. 
Usn.  č. 2015 / 172: Výbor ČDS vyslovil souhlas s uvedeným.  
  
    
 
 
 
Per rollam projednané. 
Ad  20. Prof. MUDr. Kateřina  Kaňková,  PhD.                                Příloha II / 1, bod 20.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Jde o předěžnou podporu kolegyně 
na kongres. Podáno 02 10 15, dne 06 10 15 bylo 15 předběžných souhlasů,  viz příloha. 
Usn. č. 2015 / 173: Výbor ČDS vzal na vědomí.   
             
Ad  21. Konference  psychosomatické mediciny v 2016.                  Příloha II / 2, bod 21.    
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výbor ČDS doporučil, aby kontakt 
navázala a spolupracovala Doc. Lacigová.   
Usn. č. 2015 /174:   Výbor ČDS schválil  ke spolupráci Doc. Lacigovou.   
  
Ad 22.Screening thyreopathií v graviditě.                                          Příloha II / 3, bod 22.  
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. ČES požádala o stanovisko výbor 
ČDS. Většinově schváleno dne 12 10 2015  19,00.   
Usn. č. 2015 /175: Výbor ČDS vyslovil souhlasné stanovisko.   
 

Ad 23. DPH odpočet.                Příloha II / 4, bod 23 

Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Podrobná informace viz příloha. 
Usn. č. 2015 /176:  Výbor ČDS schválil aktivitu a zástupce ČDS.  
  
Ad 24. Novela Zákona 48, vadná příloha o PZT.                               Příloha II / 5, bod 24 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per  rollam. Návrh mění definici IIT velmi 
nešťastně, dopis upozor%nuje na nutnost materii přepracovat. Zasláno na  MZ. 
Usn. č. 2015 /177: Výbor ČDS vzal na vědomí informaci a vyslovil souhlas.   
 
Ad 25. Vyh. 273 / 2015 Sb., úhradová.                               Příloha II /  6, bod 25 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Konstatováno, že jde o jednu 
z nejhorších vyhlášek v historii, od roku 1998.  
Usn. č. 2015 /178: Výbor ČDS  vzal  na vědomí.   
 
Ad 26. Nasmlouvání nových kódů .                                                   Příloha II / 7, bod 26 
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.     
Usn. č. 2015 /179: Výbor ČDS vyslovil souhlas.  
 
Ad 27.Neobsazeno.           
 
Ad 28. SUKL hodnotící zprávy.   

Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Výbor ČDS vzal na vědomí 
zprávu z revize přípravků k Vámi zaslaným materiálům, tj. HoZ Tresiba, Pangrol, 
Panzynorm,Kreon, Panzytrat, výborČDS nemá  připomínek a informace vzal na  vědomí.   
Usn. č. 2015 /180: Výbor ČDS vzal na vědomí. 
 
Ad 29.  Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.  
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS. 



Usn.  č. 2015 /181:  Výbor ČDS schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP: 
 
MUDr. Hušková Jaromíra, Plzeň  
MUDr. Flekač Milan, Praha VFN  
MUDr. Vedralová Lenka, Praha ÚVN  
MUDr. Syčová-Kriváňová Lenka, Praha FN Motol  
MUDr. Stoláriková Eva, Praha IKEM  
MUDr. Ginterová Lucie, Praha  FN Motol  
MUDr. Fedáková Zuzana, Praha FN Motol  
MUDr. Hoskovcová Lucie, Praha FN Motol  
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.   
Usn.  č. 2015 /182:  Výbor ČDS schválil níže uvedené sestry za řádné členy ČDS ČLSJEP:  
 
Myslíková Marie, Nemocnice Třebíč  
 
c) Byly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS.   
Usn.  č. 2015 /183:  Výbor ČDS schválil níže uvedené  za členy Podiatrické sekce ČDS:  
 
MUDr. Vedralová Lenka, Praha  
MUDr. Flekač Milan, Praha  
 
d) Nebyly projednány a schváleny Nové podiatrické ambulance.   
e) Nebyla projednána a schválena nová edukační pracoviště.  
  
Ad 30.  Další zasedání výboru ČDS.  
Usnesení výboru ČDS č. 2015 / 184:  
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 23 02 2016, v 10,00. Místo  Praha 1,Kampa, 
Best Western   hotel Stará Zbrojnice.   
--------------------------------------------------------------- 
Zapsali:   MUDr. Tomáš  Merhaut. 
                 Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.      
Dne:         08 12 2015 
         
       Prof.  MUDr. Terezie  Pelikánová, DrSc 

Předsedkyně  výboru   ČDS  ČLS JEP 
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