Zápis 4. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 04 12 2018 od 10,00 hodin, Praha 1.
(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr.
Milan Kvapil, CSc., MBA, doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., MUDr. Tomáš Merhaut, prof.
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D., MUDr. Eva Račická,
MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., prof.
MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda.
Jednání bylo zahájeno dne 04 12 2018 v 10,00 a ukončeno ve 14,00.
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
Škrha
2. Věcný záměr zákona (VZZ) o elektronickém zdravotnictví. Škrha/Merhaut
3. Legislativa.
Merhaut
4. Přijetí za člena ČLS, ČDS, sekce. Příspěvky ČDS.
Škrha/Prázný
5. Kongres 55. Luhačovice 2019.
Škrha/Merhaut
6. Záštity.
Merhaut
7. Sjezd ČLS JEP.
Škrha/Merhaut
8. Doporučené postupy, rozpracované.
Škrha
9. Vzdělávání. Akreditační komise MZ ČR.
Pelikánová
10. Lilly vyúčtování podpory EASD 2018.
Škrha/Hradec
11. Blok pokladníka: stav financí, rozpočet 2019.
Hradec
12. Blok sekcí, pracovních skupin, dalších subjektů.
a) Technologie.
Prázný/Šoupal
b) Podiatrie.
Fix-time 11,35
Bém
c) Edukace.
Fix-time 11,45
Jirkovská
d) Ambulantní diabetologie. OSAD.
Szabó
e) Psychologie.
Lacigová
f ) Dětský diabetes. DDC, kurz EASD.
Šumník
g) DAČR.
Kvapil
h) Národní diabetologický informační systém. Fix-time 12,00 prof. Dušek-ÚZIS
13. Blok VZP/SZP, MZ, SÚKL, Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.
a) Výdej PZT dle zákonů 372 a Z 268.
Merhaut
b) NNZ 48/97 Sb. Příloha č. 3, sk. 5 kategorizační strom dia. Merhaut
c) NNV nové kódy 2018, Vyh 134/98 Sb., verze 2019.
Merhaut
14. Další a různé.
a) Smlouva ČDS s AK Panýr 2019.
Škrha/Prázný
b) Volby do pediatrické sekce.
Šumník/Merhaut
c) Kongres 44. Angiologické dny, blok ČDS.
Škrha
d) 27. sjezd ČKS v 5/2019. Blok ČDS 60 min.
Škrha
Per rollam projednané:
15. IDF Reminder. Postal Ballot 28 09 2018.
16. Syndrom vyhoření.
17. Projekt Horizont.
18a. Stanovisko ČDS pro SÚKL k anti VEGF léčbě DME.
18b. Finanční příspěvky firem na dary a sponzoring ČDS.
18c. Příprava ČDS na Sjezd delegátů ČLS JEP.
19. Noví členové ČDS ČLS JEP a sekcí, nová podiatrická a edukační pracoviště.
20. Další zasedání výboru ČDS.
----------------------------------------------------------------------

Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Ref. Škrha .
Vysloven souhlas se zápisem č. 3 ze zasedání výboru ČDS v 09/2018 a konstatováno,
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.
Usn. č. 2018/101: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.

že

Ad 2. Věcný záměr zákona (VZZ) o elektronickém zdravotnictví. Ref. Škrha/Merhaut
Jde o věcný záměr zákona. Materiál čítá cca 240 stran. Vyčkáme na paragrafovou verzi
návrhu zákona, ten ovšem bude zasahovat do cca 12 dalších zákonů. Zásadní výhrada:
strana 60: Právo vyjmenovaných subjektů využívat elektronické zdravotnictví s tím, že PZS
oprávnění k nahlížení do I-ZD daného pacienta v nezbytně nutné míře odpovídající
poskytování zdravotních služeb, pokud to pacient nezakáže. !!!!! Uzavřeno, že nelze utratit
miliardu, aby potom pacient zakázal pohled Poskytovateli do celé dokumentace. Omezení
tohoto typu musí být vyloučeno.
Usn. č. 2018/102: Výbor ČDS vyslovil souhlas. Doporučil prezentovat na sjezdu ČLS.
Ad 3. Legislativa.
Důležité rozpracované a schválené materie viz příloha, bod 3.
Usn. č. 2018/103: Výbor ČDS vzal na vědomí.

Ref. Merhaut.

Ad 4. Přijetí za člena ČLS, ČDS, sekce. Příspěvky ČDS.
Ref.Škrha/Prázný.
Shoda připravit Vnitřní předpis stanovy ČDS. Zde vyřešit seznamy členů organizační
jednotky, nejlépe dva soubory lékaři a nelékaři, a dále sekce sester ponechat jen pro
členky této sekce, abychom byli přesně v souladu se Stanovami. Projednán návrh na
změnu výše příspěvků. Navrhuje výbor ČDS a potvrzuje Plenární schůze podle Stanov,
§ 7, odst. 4, písm. g. Členský příspěvek na rok 2020: 500,- Kč, do 30 let věku a nad 65 let
věku, sestry, ostatní VŠ: 250,- Kč. Osvobození dle předpisů ČLS JEP.
Usn. č. 2018/104: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 5. 55. Kongres Luhačovice 10 - 13 04 2019.
Ref. Škrha/Merhaut
a)schválené výborem ČDS:
-Zahraniční host: Tomasz Klupa (Krakow),
-Syllabova přednáška: Štěpánka Průhová.
-Rázusova přednáška: dodá SDS
-Společenský večer:
ne
-Čestné členství: Jitřenka Venháčová, Michal Anděl, Marie Lochmanová.
-Kongresové noviny: jako v roce 2018, kontrola obsahu článků Prázný, Šumník.
-President kongresu: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA.
-OPVK členové: Haluzík, Hradec, Kvapil, Lacigová, Pelikánová, Prázný, Szabo, Škrha,
Šoupal, Šumník, Rušavý. Olšovský,
-OPVK rozhodují o věcech 55. kongresu, pokud si o nich nevyhradil právo rozhodnout výbor
ČDS.
-Registrační poplatky: status quo jako v 2018.
-Ceny ČDS: garant Škrha.
b)k projednání na OPVK:
Sympozia ČDS, workshopy a sobotní edukační program: viz příloha.
Usn. č. 2018/105: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 6. Záštity Výborem ČDS nad akcemi 2019.
Úplný zápis schválených záštit je uveden v příloze tohoto zápisu.
Usn. č. 2018/106: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ref. Merhaut

Ad 7. Sjezd ČLS JEP .
Ref. Škrha
Konání 22 01 2019 Praha 6 - ÚVN. Účast za ČDS delegáti Škrha, Merhaut. Zpracovány a
odeslány materiály, požadované k 31 10 2018. Škrha kandiduje do předsednictva.
Usn. č. 2018/107: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ad 8. Doporučené postupy, rozpracované.
Ref. Škrha/Prázný
Návrhy předkládané v minulém období předchozím výborem (DP perioperační péče o
diabetika, DP NAFLD) – zatím nebyly zahájeny. V obou případech jde o mezioborové
postupy, které bude třeba koordinovat s anesteziologickou a gastroenterologickou
společností. Zatím není potvrzen garant ani za ČDS.
Usn. č. 2018/108: Výbor ČDS vyslovil potřebu dalšího projednání.
Ad 9. Vzdělávání. Akreditační komise MZ ČR.
Ref. Pelikánová
Vzdělávací program (vlastní specializovaný výcvik) je ve stadiu schvalování na MZ, kdežto
základní kmen již vyšel spolu s ostatními ve vyhlášce 9.10.2018.
Usn. č. 2018/109: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 10. Lilly vyučtování podpory EASD 2018.
Ref Škrha/Hradec
Níže je finální vyúčtování smlouvy mezi ČLS, ČDS a Eli Lilly, které jsme poděkovali
za podporu mladým lékařům ČDS ČLS JEP na 54. kongres EASD, 1.- 5.10.2018. Finální
vyúčtování všech vyčerpaných prostředků od 13 lékařů, kteří se účastnili za Českou
diabetologickou společnost ČLS JEP uvedeného kongresu. Poskytnutý dar 350 000,-,
vyčerpáno na EASD cesty 313 825,-, vyučtování pro vrácení Lilly 36 175,-.
Usn. č. 2018/110: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 11. Blok pokladníka: stav financí, rozpočet 2019.
Vyúčtování LUH příj. 6 mil., náklady 2,8 mil., zisk čistý 3,3 mil.
Usn. č. 2018/111: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.

Ref. Hradec

Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin.
12a. Technologická sekce ČDS.
Ref. Prázný
Konstatováno, že je stabilizována členská základna sekce a systematicky se rozvíjejí
odborné programy.
Usn. č. 2018/112a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12b. Podiatrická sekce ČDS.
Ref. Bém
Informoval o proběhlé akci - workshopu 29.11.2018. Součástí bylo zhodnocení vnitřních
auditů 15 podiatrických ambulancí. Výsledky budou publikovány v Poslu. Diskutován
Disease management program pro podiatrické ambulance, který bude připravován na jaře
2019. Výbor podiatrické sekce se dále rozhodl usilovat o zlepšení podiatrické péče
navázáním užší spolupráce s Chirurgickou společností, například sdílením diabetologických
výkonů týkajících se syndromu diabetické nohy chirurgickou odborností pro podiatrické
ambulance vedené chirurgem. Dále dr. Bém požádal o záštitu Workshopu sekce na rok 2019
a prezentaci sekce v rámci Diabetologických dnů v Luhačovicích formou workshopu a
přednáškového bloku tak, jak tomu bylo v minulých letech. Dále informoval o stavu jednání
stran larvální terapie.
Usn. č. 2018/112b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12c. Edukační skupina ČDS.
Ref.Jirkovská
Informovala o výsledcích Projektu skupinová edukace 2018. Projekt zaměřen na diabetiky 2.
typu bez inzulínu. Po kurzu i za 6 měsíců dosaženo statisticky vysoce významného zlepšení
metabolických parametrů. Bude uspořádán workshop 29.3.2019, i následný závěrečný
workshop 6.12.2019. PS pro edukaci připraví na příští zasedání Výboru ČDS podrobnější
plán tohoto projektu. Dále referovala o průběhu konference Syndrom diabetické nohy pod
záštitou ČDS 30.11.2018 – kolem 150 účastníků, zahraničním hostem byl prof. Ziegler.
Výbor ČDS podobně jako v roce 2018 souhlasí se záštitou Konference syndrom diabetické
nohy 29.11.2019 a s podporou zahraničního přednášejícího viz bod 6.
Usn. č. 2018/112c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.

12d. Ambulantní diabetologové.
Ref. Szabó
Snaha o zlepšení ekonomického postavení ambulantních diabetologů. Trvá rozpor v názoru,
jak zajistit prosperitu. Szabó oznámila ukončení spolupráce OSAD s DAČR, Račická končí
v prezidiu OSDA. Vzhledem k nastalé situaci bylo rozhodnuto o zrušení OSDA a rozhodnuto
o zrušení propojení OSAD a DAČR, t.j. zrušena smlouva z roku 2011. Právně byly
vypovězeny smlouvy shora uvedené. Následně byla učiněna dvě zásadní rozhodnutí.
- ČDS ukončuje veškerou spolupráci s DAČR a vystupuje z organizační struktury DAČR. Tím
DAČR není oprávněna jednat za ČDS.
-za OSAD je ČDS oprávněna jednat pouze prostřednictvím pracovní skupiny ČDS/OSAD.
Usn. č. 2018/112d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas .
12e. Psychologie.
Ref. Lacigová
Informovala o konání nadregionální aktivity viz bod 6 záštity.
Usn. č. 2018/112e: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas .
12f. Dětský diabetes, DDC, kurz EASD.
Ref. Šumník
-Schválení DDC Ústí n/L :Dětská klinika UJEP, Masarykova nemocnice, krajská zdravotní.
Vedoucí MUDr. Jaroslav Škvor
-podána zpráva o kurzu EASD/ISPAD/ESPE, který se konal v Praze 22.-24.11.2018 za
účasti 200 diabetologů ze 30 zemí celého světa. Byl zaměřen na léčbu diabetu 1. typu bez
ohledu na věk. Šlo o významnou akci nového formátu, která bude pokračovat.
Usn. č. 2018/112f: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12g. Informace DAČR.
Nejednáno.
Usn. č. 2018/112g: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas .
12h. Národní diabetologický informační systém.
Ref. Dušek-ÚZIS
Přednáška ředitele ÚZIS prof. Dr. L. Duška o aktuálním stavu Diabetologického registru,
získávání dat od pojišťoven a o možnostech dalšího zpracování dat s propojením např. na
onkologický registr apod. Postupně přibydou ještě data z laboratoří.
Usn. č. 2018/112h: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas .
Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SÚKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.
13a. Výdej PZT dle zákonů 372 a 268.
Ref. Merhaut
Výdej PZT patří mezi poskytování zdravotních služeb na základě § 5 odst. 2 písm. i) zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon 372, § 11 říká v odst. 1., že Poskytovatel
může poskytovat pouze zdravotní služby uvedené v oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Dále Zákon 372, § 5, odst.2., písm. i) stanoví, že druhy zdravotní péče podle účelu
poskytnutí jsou lékárenská péče a klinicko-farmaceutická péče, a dále zajišťování,
uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických
prostředcích. Tedy především Zákon 372 stanoví v § 5 a § 11, co který poskytovatel může a
z uvedené citace plyne, že výdej PZT leží mimo působnost našich zdravotnických zařízení.
Usn. č. 2018/113a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13b. NNZ 48/97 Sb. příl. 3, sk. 5 kategorizační strom dia.
Ref. Merhaut .
Tisk 199 úspěšně prošel sněmovnou i senátem. Účinnost dnem 01 01 2019.
Usn. č. 2018/113b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13c. NNV nové kódy 2018, Vyh 134/98 Sb., verze 2019.
Ref.
Merhaut zjistí stav projednání materie.
Usn. č. 2018/113c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 14. Další.
14a. Smlouva ČDS s AK Panýr.

Merhaut

Ref. Škrha.

Po diskusi rozhodnuto, že Smlouva se nebude prodlužovat globálně. Je možná spolupráce
ad hoc na DPP.
Usn. č. 2018/114a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 14 b. Volby do pediatrické sekce.
Ref. Šumník
Volby do Pediatrické sekce plán 1Q/2019. Rozhodnuto, že Volby do výboru pediatrické
sekce (dále PedS ČDS) proběhnou jako korespondenční, jednokolové, přímé, většinové.
Předseda výboru sekce bude volen nepřímo (členy zvoleného výboru). Zvolena Volební
komise ve složení MUDr. Tomáš Merhaut, předseda, členové MUDr. Jiří Hradec a MUDr.
Jan Škrha jr. Souhlas se zvolením udělen.
Do výboru mohou být voleni všichni členové PedS ČDS. Výbor PedS bude mít 3 členy,
přičemž ve výboru mohou být i edukátorky a sestry. Volební listy budou rozeslány kolem
20.01.2019 s termínem odeslání zpět do 31.01.2019, na adresu společnosti ČDS. Poslední
platný hlasovací lístek musí mít na poštovní obálce datum 31.01.2019, do 23:59 hod.
Obálky s volebními lístky pozdějšího data jsou neplatné a nesčítají se. Aktuální seznam
členů PedS České diabetologické společnosti ČLS JEP je přiložen a také umístěn na
webových stránkách ČDS www.diab.cz.
Ad 14c. 44. Angiologické dny, Praha, blok ČDS 60 min.
Ref. Škrha
Konání 28 02 – 02 03 2019. ČDS zajistí tři řečníky. Navrženi Bém, Dubský, Prázný – po
dodání témat bude Škrha informovat výbor Angiologické společnosti.
Usn č. 2018/114c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 14d. 27. sjezd ČKS, Brno. Blok ČDS 60min.
Ref. Škrha
Konání 12.-15. května 2019. ČDS zajistí tři řečníky. Prof. Pelikánová zjistí zastoupení
z IKEM, dále doc. Prázný.
Škrha obešle potenciální přednášející a podá informaci ad ČKS.
Usn č. 2018/114d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Per rollam projednané.
Ad 15. IDF Reminder. Postal Ballot 28 09 2018.
IDF žádá o vyjádření členů k financím za minulý rok, klade tři otázky: souhlas s finanční
zprávou, souhlas se zprávou auditora, souhlas s vybraným auditorem pro příští rok.
Vyjádření je formou hlasování, ano, ne, zdržel se. Merhaut potvrzuje, že k 27 09 18 12,00
došly pouze maily počet 10 zdržuji se. Prázný informován.
Usn. č. 2018/115: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 16. Syndrom vyhoření.
Lacigová rozeslala dopis na uvedené téma. Merhaut potvrzuje, že 27 09 18 v 12,00 bylo
odhlasováno per rollam ( 13 pro, 0 proti, 0 zdržel). Lacigová informována.
Usn. č. 2018/116: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 17. Projekt Horizont.
Kvapil a Račická informovali o setkání v Ostravě na půdě Revírní bratrské, kde pan ředitel
prezentoval výsledky projektu HORIZONT. Ten připravil DAČR s podporou OSAD. Do
projektu se zapojilo cca 25 ambulancí. Průměrně dosáhly splněním kvalitativních
kritérií na 8% navýšení hrazené péče. Bude zpracována podrobná zpráva.
Usn. č. 2018/117: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18a. Stanovisko ČDS pro SÚKL k anti VEGF léčbě DME.
Připomínkován návrh textu (odpovídáme jen na to, co se týká specificky diabetologie).
Stanovisko je připraveno ve spolupráci s Českou oftalmologickou společností a
nejzásadnější je doporučení zvýšit limitní hodnotu HbA1c pro přístup k léčbě anti-VEGF na
85 mmol/mol a ponechat pouze jedno vstupní hodnocení HbA1c místo vstupního a také

opakovaných hodnocení. Merhaut potvrzuje tímto, že 16 10 2018 k 10,00 hlasovalo
souhlasně s předkládaným materiálem 9 členů výboru, čímž byl tento schválen.
( Šou, Prá, Mer, Škr, Pel, Sza, Rac, Hal, Vyo.)
Usn. č. 2018/118a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18b. Finanční příspěvky firem na dary a sponzoring ČDS.
Škrha téma 15.10. 2018 projednával na ČLS JEP s panem JUDr. Vackem a paní ředitelkou
Ponocnou. Jedná se o běžnou agendu, kterou vedení ČLS JEP vykonává pro odborné
společnosti. ČLS JEP jako statutární orgán zajišťuje smlouvy s firmami, které signuje firma a
statutární zástupce ČLS JEP, kontrasignuje předseda, příp. vědecký sekretář příslušné
odborné společnosti. Smlouvy jsou evidovány na ČLS JEP, která zároveň ručí za právní
čistotu uzavřené smlouvy. Finanční podpora firem je nutná, odborná společnost nemůže
pokrývat finančně veškeré aktivity své činnosti, zejména odborné akce (symposia, kongresy,
workshopy), jen ze svého rozpočtu. Škrha dal hlasovat o návrhu:
1/ obecně odsouhlasit, že nejsme proti účelnému financování firmami (podpora akce)
2/ jednotlivě posoudit firemní příspěvek k navržené aktivitě a na základě pozitivního
rozhodnutí výboru ČDS, aby byla uzavřena na ČLS JEP příslušná smlouva.
Merhaut potvrzuje, že ke dni 20 10 2018 08,00 vyslovilo souhlas 10 členů výboru, čímž byl
tento návrh schválen. (Škr, Sza, Šou, Šum, Prá, Zem, Ruš, Pel, Hra, Mer.)
Usn. č. 2018/118b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18c. Volební sjezd delegátů ČLS JEP 22 01 2019 Praha.
Výbor ČDS obdržel dopis předsedy ČLS JEP pana prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc.. V
přílohách potřebné dokumenty: návrhy kandidátů do předsednictva a revizní komise, počet
členů ČDS ke dni 26. 9. 2018 rozhodující pro určení počtu delegátů, návrh delegátů na
Sjezd. Vaše OS má evidováno 940 členů, můžete tudíž vyslat na Sjezd 2 delegáty, kteří vás
budou zastupovat. Prázný navrhl do předsednictva prof. Škrhu a dva delegáty: prof. Škrhu a
MUDr. Merhauta.
Merhaut dne 17 10 2018 potvrzuje k 16,00, že 12 členů výboru vyslovilo souhlas s jmény
dvou delegátů a kandidaturou prof. Škrhy do předsednictva. 12 hlasů (Prá, Škr, Mer, Pel,
Sza, Rač, Šou, Šum, Zem, Ruš, Hra, Vyo).
Usn. č. 2018/118c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
aa) Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS
Usn. č. 2018/119aa: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených lékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
MUDr. Markéta Paclíková, Polička (FNHK)
MUDr. Veronika Šimonová, Čelákovice (FN Motol)
MUDr. Pavel Vlachý, (Nemocnice Jihlava)
MUDr. Filip Thieme, (Praha 4, IKEM)
MUDr. Klára Hájková, (Pediatrická klinika Brno)
MUDr. David Neumann, Ph.D., Hradec Králové
MUDr. Zuzana Vrublová, Český Těšín
ab) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.
Usn. č. 2018/119ab: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
Mgr. David Galuška, Brno
Mgr. Bednáriková Beáta, (Úst. patol. fyziol., Brno)
b) Byly projednány přihlášky do sekce sester ČDS. (5005)

Usn. č. 2018/119b: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
Olga Mengerová, Praha 7 – Bubeneč, IKEM, ÚOPK
SS
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (.5006)
Usn. č. 2018/119c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:
MUDr. Markéta Paclíková, Polička (FNHK)
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS. (5008)
Usn. č. 2018/119d: Výbor ČDS schválil za členy Technologické sekce ČDS:
MUDr. Jitka Kuželová, Řež, ÚLZ
MUDr. Markéta Paclíková, Polička (FNHK)
e) Nebyly projednány Nové podiatrické ambulance.
Usn. č. 2018/119e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance:
f ) Nebyla projednána nová edukační pracoviště.
Usn. č. 2018/119f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie ( DD) ČDS. (5007)
Usn. č. 2018/119g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:
MUDr. Klára Hájková, (Pediatrická klinika Brno)
MUDr. David Neumann, Ph.D., Hradec Králové
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS. (5004)
Usn. č. 2018/119h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:
MUDr. Zuzana Vrublová, Český Těšín
MUDr. Markéta Paclíková, Polička (FNHK)
i) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS. (5001)
Usn. č. 2018/119i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce :
MUDr. Zuzana Vrublová, Český Těšín
MUDr. Anna Dianovská, Český Těšín, KHN a.s. – Interní oddělení
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usn. č. 2018/120:
Další zasedání výboru ČDS dne 26 02 2019 v 10,00 Praha 1, Hotel Kampa Stará
Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS dne 10 04 2019 v 13,00 LUHAČOVICE
Další zasedání výboru ČDS dne 28 05 2019 v 10,00 Praha 1, Hotel Kampa Stará
Zbrojnice.
Zapsal: MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 04 12 2018
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,
Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s.
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS
Web stránky ČDS
Sekretariát výboru ČDS
Prezidium ČLS JEP

Přílohy k zápisu č. 04:
Bod 3a. Legislativa připravovaná PSP, vláda:
-Návrh novely zákonů o VZP/SZP: Současný systém kontroly zdravotních pojišťoven je
neefektivní. Správní a dozorčí rady zdravotních pojišťoven jsou reálně ovládány zakladateli
již dnes. Ministerstvo do budoucna navrhuje roli významně posílit a zapojit i pojištěnce. Stát
bude mít více kontrolních a sankčních nástrojů směrem k pojišťovnám. MZ tak pouze
napravuje to, co se mělo nastavit již před 25 lety.
-Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prezident
-Návrh zákona o léčitelských službách (Dps355): Už po revoluci snaha dostat léčitelství
pod jurisdikci státu cestou zákona. Naše připomínky jsou zásadní, tyto:
§1,2: chybí definice léčitele, conditio sinequa non, to musí být v zákoně. Jsme si vědomi
obtížnosti formulovat tuto definici, ale bez toho si zákon nedovedeme představit. Snad by se
to dalo přirovnat k větě bez podmětu.
§3,/2: chybí přesná definice registrujícího orgánu (podle působiště, bydliště léčitele ?), a co
tento orgán má hlídat.
§další: chybí taxativní výčet metod, které smějí být léčiteli podle tohoto zákona provozovány
a nabízeny. Opět jsme si vědomi, že sepsat takový výčet je skoro nemožné, ale když zákon
nepopíše rozsah činnosti, kdo a jak bude hodnotit jeho dodržování? Viz dále.
§19e: Taxativní výčet metod bychom viděli jako nějaký katalog léčitelských služeb, který by
byl zároveň ceníkem služeb. Ty by mohly být v režimu volné smluvní, případně věcně
usměrňované, regulované.
-Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
1. čt. PSP
-Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. T262 techn
novela, T302 je hlavně Erp, transpozic VYh o Erp do zákona.
-Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za zkoušky.
-Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a
některých dalších dokladů o vzdělání lékařů.
Projednáván v LRV.
-Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného
dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti. Projednáván
v připomínkové řízení.
Tisk 072: (NNZ 36/67 o znalcích)
Tisk 199psp (48/97 Sb kategoriz. Strom.)
Tisk 262+302
Techn novela

Prezident

Bod 3b. Legislativa nově platná:
Vyhláška č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů účinnost 9.10. 2018.
Vyhláška č. 201/2018 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a
regulačních omezení pro rok 2019
účinnost 1. ledna 2019.
Vyhláška č. 204/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské
praxi, podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u zařízení
vydávajících léčivé přípravky
účinnost 1. prosince 2018,
Vyhláška č. 205/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých
přípravků, ve znění pozdějších předpisů
účinnost 1. listopadu 2018.
Vyhláška č. 153/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech
specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných
kurzů, ve znění pozdějších předpisů účinnosti dnem 18. srpna 2018.

Vyhláška č.252/2018 Sb. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů. účinnost 18. srpna
2018.
Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění vyh 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. Účinnost 18. srpna
2018.
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů.
Účinnost 18. srpna 2018.
Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe. Účinnost 24. srpna 2018.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce
a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka
pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
Účinnost 21. června 2018.
Vyhláška 117/2018 Sb. o zkušebním řádu aprobační zkoušky.
Bod 3c. weby poskytovatelů zdravotních služeb.
Týká se PZS, kteří nemají web nebo mají jeden svůj. Totiž je mnoho serverů, které Vám
vyrobí bez Vašeho vědomí další weby, o jejichž existenci vůbec nevíte. Tyto servery sdělují,
jak ordinujete, nabízejí objednání on line. Týká se to i těch z vás, kteří svůj web máte,
protože o něm víte. Ale o těch zřízených bez vašeho vědomí nemáte potuchy, čili na ně
nereagujete. Vy nevíte, že ten web existuje, a pacient neví, že Vy o webu vůbec nevíte. Měl
jsem osobní zkušenost. Závěr: příště návrh řešení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 6. Záštity Výborem ČDS nad akcemi 2019:
a1. Merhaut zopakoval, že pro schvalování udělení záštit je v platnosti Usnesení a Pravidla.
Úplné znění současného usnesení č. 2017/074a: Převzetí Záštit se schvaluje na zasedání
výboru ČDS, per rollam schvalování není přípustné. Záštity nadregionální musí být
schváleny na další rok do 31 12 běžícího roku. Ve výjimečných zvlášť zřetele hodných
odůvodněných případech lze záštitu projednat na zasedání i po datu 30 10, například žádá-li
některá sekce ČDS. Tato žádost však nesmí být spojena s požadavky na finance. Firemní
žádost nelze projednat v režimu výjimky nikdy.
a2. Pravidla: forma hlasování per rollam není přípustná. Záštity neuvedené v čl. 4, jsou
vždy projednávány na podkladě podání písemné žádosti osobně za přítomnosti hlavního
organizátora, vždy s rámcovým programem. Záštita ve výjimečných případech může být
spojena s finanční dotací. Taková žádost musí obsahovat i výši žádané finanční podpory. O
výši dotace lze rozhodnout: Nejdříve se hlasuje o záštitě jako takové a je-li tato schválena,
v druhé době se hlasuje o žadatelem navržené výši částky. Hlasování o jiné než žádané výši
finanční podpory není přípustné.
b. Dne 04 12 2018 schváleny záštity na rok 2019 těmto nadregionálním akcím:
FNKV Praha 10 v 1 / 2019
Anděl
FN Sv. Anna Brno XXII. Seminář 22-23 03/2019
Olšovský
Diabetologické dny Luhačovice - kongres
Škrha
FN Motol - Mýty a omyly v diabetologii
Kvapil
Celostátní seminář Průhonice 6/2019
VFN, III.int.
Diabetologické dny Poděbrady 11/2019
Kvapil
Diabetes a oko Olomouc
Pelikánová
Technologie v diabetologii
Rušavý
Syndrom diabetické nohy IKEM v 29 11 2019
Jirkovská (Fin. 35 tis. Kč vč. DPH)
ČB Jihočeský diabetologický den
Dohnalová
Dětské diabetologické dny v 3/2019
Šumník
Psychologické dny v 03/2019
Lacigová (Fin 30 tis. Kč vč. DPH)
Diabetologický den Zlín. 11/2019
Adamíková

Dvěma aktivitám odsouhlaseny finanční podpory viz údaj za jménem garanta akce.
c. Dne 04 12 2018 Schváleny záštity na rok 2019 dalším došlým žádostem:
Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v podiatrii 13.-16.6.2019 a 7.–9.11.2019.
(Fin. 40 000,-Kč vč. DPH pro obě akce).
Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků: 1. část 22.-23.3.2019, 2.
část 16.–17.5., 3. část 19.–20.9. a 4. část 24.- 25.10.2019 (Fin. 40 000,- Kč vč. DPH).
Seminář Endokrinologie a DM v graviditě 03/2019, Lékařský dům, Praha. Záštita udělena
(spolu s Českou endokrinologickou společností).
Workshop podiatrické sekce v 11/2019 Praha, (IKEM Bém).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod 5. Kongres Luhačovice – předběžný návrh (z 4.12.)
Sympozia ČDS
Psychologie - Lacigová
Diabetická noha - Bém
Diabetes a mozek – Průhová – Tomek
Technologické sympozium – Guidelines a Diabetes online – Petruželková – Picková –
Vodičková (Plzeň) - Prázný
Diabetická retinopatie - Pelikánová
Fyzická aktivita – Matoulek
Diabetologický registr (Dušek) - Škrha
Workshopy
Bariatrie - Haluzík
Pracovní lékařství a DM – Volf (koord. Račická)
Technologie pro pokročilé I.
Technologie – FGM? II. Jankovec – Šoupal – Prázný – Šumník – Petruželková - Rušavý
Diabetická noha - Bém
Edukace – Jirkovská A.
Postgraduální sobota
Onkologický screening u DM – přednášejícího dodá Račická
Diabetes a demence – Holmerová (Pelikánová)
Cestovní medicína – Stejskal (Škrha)
CHOPN – Vašáková? (Pelikánová)
Diabetes a kost – Palička (Škrha)
Geriatrie – Topinková (Pelikánová)

