Zápis 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 18 092018 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, MUDr. Jindřich
Olšovský, Ph.D, Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D, MUDr.
Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., MUDr. Marcela Szabo, Prof. MUDr. Jan Škrha,
DrSc.,MBA, MUDr. Jan Šoupal, PhD, Prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová,
MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášení schopné zasedání Výboru ČDS řídil Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.,MBA, předseda.
Jednání bylo zahájeno dne 18 09 2018 v 10,00 a ukončeno ve 14,00.
Referující uvedeni bez titulů. Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
Škrha
2. Registr Inzulinových pump.
Rušavý/Krčma
3. Legislativa.
Merhaut
4. Reorganizace, Stanovy, Předpisy, Příspěvky ČDS.
Škrha/Merhaut/Prázný
5. Legislativní ukotvení oboru diabetologie.
Merhaut
6. Národní diabetologický registr.
Kvapil
7. Sympozium EASD-SGGD v 2019.
Pelikánová/Škrha
8. Doporučené postupy, rozpracované.
Škrha
9. Vzdělávání. Akreditační komiseMZ ČR.
Pelikánová
10. Blok ČLS,OSAD, DAČR, ČLK.
Škrha/Szabo/
Kvapil/Merhaut
11. Blok pokladníka: stav financí, rozpočet 2018.
Hradec
12. Blok sekcí a pracovních skupin.
a) Technologie.
Prázný/Šoupal
b) Podiatrie. Fix-time 11,35
Bém
c) Edukace. Fix-time 11,45
Jirkovská
d) Ambulantní diabetologové.
Szabo
e) Psychologie s časem. Fix-time 11,55
Lacigová
f) Dětský diabetes.
Šumník
g) Sekce sester.
h) Stanovisko výboru ČDS k Dopisu BI inkretinysk. 9/5.
Škrha/Kvapil/Merhaut
i) Pracovní komise KLPK, HoZ.
Škrha/Kvapil
13. Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.
a) NNZ 48/1997Sb., příl. 3C (PZT).
Merhaut/Prázný
b) Preskribční omezení antidiabetik.
Hradec
14. Další a různé.
a) Ţádost o podporu EASD 2018 Fejfarová.
Pelikánová
b) 55. Luhačovice 2019. finance, struktura
Škrha
c) Časopis Česká diabetologie, stanovisko výboru ČDS.
Škrha/Prázný
d) Slovenská diabetologická společnost návrh spolupráce.
Škrha/Prázný
e) IDF.EuropeYoungResearcherPrize.
Prázný
f) Časopis Vnitřní lékařství , předplatné.
Škrha/Prázný.
g) Ţádost o podporu IDS, L.Petruţelková.
Pelikánová.
Per rollam projednané:
15. MPSV jednání o superdrahých PZT.
16. NNV 134-98 Sb .,pro rok 2019.
17. NNV zdravotní způsobilost manipulace se zbraněmi a municí.
18. DM 2 - náklady na léčbu.
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.2 ze zasedání výboru ČDS v 05 / 2018 a konstatováno, ţe úkoly
jsou splněny nebo průběţně plněny. Změna textu sekce sester uvedena v bodu 4.
Usn. č. 2018 / 081: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.
Ad 2. Registr inzulinových pump. Ref.Rušavý, Krčma
Návrh na změnu vedení Registru pacientů léčených CSII zaloţeném na spolupráci se ZČU
přednesl MUDr. Michal Krčma, Ph.D., vedoucí lékař úseku diabetologie a endokrinologie I. interní
kliniky FN Plzeň.
Současné východisko: registr veden starší technologií formou databáze na zabezpečeném PC,
velká část údajů zadávána ručně, aktuálně s GDPR kompatibilní. Obsahuje téměř 6 tisíc pacientů
s kompletními daty, doba sledování je aţ 10 let. Prezentována data na celostátních kongresech.
Výhody změny: absolutní bezpečnost a technická kvalita zpracování, compliance s GDPR a
dalšími ev. navazujícími předpisy i do budoucna, zajištěna zpětná kompatibilita. Kontaktními
osobami za ZČU jsou doc. Daniel Georgiev, MSc, Ph.D. z Katedry kybernetiky Fakulty
aplikovaných věd a Ing. Lucie Houdová, Ph.D. z centra NTIS (Nové technologie pro informační
společnost) FAV.
Náklady na změnu: 200 tisíc Kč za zřízení aplikace, kont, naplnění a import údajů,
Náklady na nové vedení registru: náklady pro náš registr by mohly být kolem 12 tisíc Kč .
Stran GDPR je v současnosti registr v pořádku, přesto budeme směřovat k významnému zvýšení
ochrany dat, ale především k převedení celého registru na internet a k významné modernizaci se
zachováním 15 let sledovaných dat.
Usn. č. 2018 / 082: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 3. Novinky v legislativě. Ref. Merhaut.
Se začátkem 8.volebního období PSP jsou zařazovány tisky nové od poř.č.1. Důleţité
rozpracované materie viz příloha bod 3.
Usn. č. 2018 / 083: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 4. Reorganizace, Stanovy, Předpisy, Příspěvky ČDS. Ref.Škrha, Merhaut, Prázný.
Úkol kontinuálně probíhá, jeho cílem je komplexní kontrola jsoucích předpisů a návrhy na
jejich novelizace. Reorganizaceznamená uspořádání databází členů organizační jednotky
do schématu lékaři a nelékaři organizační jednotky, členové jednotlivých sekcí. Sekce
sester chce změnit text „Vyřešili bychom ještě problém, ţe všechny sekce jsou opravdovými
sekcemi bez příspěvků, nyní jediná sekce sester je jakýsi hybrid sekce, kde se příspěvky
platí.“ Merhaut navrhl tuto formulaci:
„Všechny sekce jsou z dikce Stanov, Volebního a Jednacího řádu rovnoprávnými sekcemi,
kde se příspěvky neplatí. Protoţe v sekci sester organizační jednotky ČDS ČLS JEP
se příspěvky platí, je nezbytné tuto anomalii odstranit a věc uvést do souladu se
základními předpisy ČLS JEP,z.s..“
Zmíněna elektronická přihláška, doporučeno zajistit proklik z webclsna web cds.
Webmaster Picková, supervizor Haluzík.
Usn. č. 2018 / 084: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 5. Legislativní ukotvení oboru diabetologie.
Ref. Merhaut
Vyhláška 153/2018 Sb., která novelizuje Vyh 185/2009Sb,navazuje na loňskou novelu Z 95/2004
Sb. Z 95 i Vyh 185 uvádí jednu dvojodbornost endokrinologie a diabetologie. Původní samostatné
odbornosti v materiích sbírky zákonů nejsou. Stav byl váţný uţ v roce 2011, kdy se podařilo
Merhautovi do přechodných ustanovení tehdejší novely Z 95 zákonem 346 dát klausuli o DIA a
ENDO odbornosti. To se ukázalo jako nesmírně prozřetelné, protoţe v současném znění Z 95
přechodná ustanovení (strana 48 textu z 52 ) se zjistí, ţe tam je zmíněna ona materie 346/2011
Sb., kam tehdy Merhaut formulaci vloţil. Zní:V případě oboru diabetologie a endokrinologie se
splnění podmínek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje samostatně v části
oboru diabetologie a samostatně v části oboru endokrinologie. Tím se stala nedílnou součástí

všech dalších jsoucích i budoucích mutací Z 95 a tím máme zaručeno zákonem, ţe ve vyhláškách
134 (Sazebník) a Úhradových vyhláškách bude nadále existovat i původní Diabetologie a
Endokrinologie.
Usn. č. 2018 / 085: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 6. Národní diabetologický registr. Ref. Kvapil
Výbor ČDS s potěšením vyslechl zprávu prof. Kvapila o finalizaci Národního zdravotnického
informačního systému (NZIS) pacientů s diabetem, který pod vedením doc. Duška připravuje ÚZIS.
V první fázi jsou extrahována data z Národního registru hrazených zdravotních sluţeb, která se
týkají všech pacientů s diabetem. Z těchto dat se připravují průřezové statistiky prevalence, pro
některé endpointy terapie (amputace, invazivní výkony na věnčitých tepnách a pod) pak roční
incidence. V druhé fázi bude doplněna kvantifikace laboratorních výsledků. Konečně třetí fáze
bude provedena formou validovaného průzkumu v ambulancích s cílem zjistit data, která nejsou
obligatorně zanesena v databázích.
Výbor ČDS vyslovil poděkování prof. Kvapilovi za dlouholetou aktivitu v této oblasti, jejímţ
výsledkem byla řada modelových analýz diabetiků pojištěných u VZP. Tyto analýzy slouţí jako
základní podklad pro zpracování dat v rámci NZIS.
Výbor ČDS schválil ustanovení neformální pracovní skupiny ve sloţení prof. Kvapil, prof.
Haluzík, prof. Šumník, prof. Cinek a dr. Šoupal, která připraví návrhy na další analýzy dat. Tyto, po
schválení výborem ČDS budou předloţeny ÚZIS.
Výbor ČDS vyslovil mimořádně velké poděkování Kvapilovi za odvedenou práci.
Usn. č. 2018 / 086: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7. Sympozium EASD-SGGD v 2019.
Ref.Pelikánová/Škrha
Jde o ţádost prof. Lébla o finanční podporu k zasedání studijní skupiny genetiky EASD v Praze
16-18. 05. 2019, s tím, ţe bude řešeno na podzim 2018. Lébl v 5 / 2017 podal ţádost o podporu
pořádání workshopu pracovní skupiny pro genetiku diabetu (SGGD), která je sloţkou EASD. Výbor
ČDS rozhodl dotovat akci částkou 300 000 Kč. Dále hlasováno symposium EASD-OKO na ţádost
prof. Pelikánové, finanční podpora 300 000 Kč, obě částky jsou s DPH.
Usn. č. 2018 / 087: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 8. Doporučené postupy, rozpracované. .
Úkol běţí, vyhodnocení na příštím zasedání.
Usn. č. 2018 / 088: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ref. Škrha/Prázný

Ad 9.Vzdělávání. Akreditační komise MZ ČR .Ref. Pelikánová
Vzdělávací program je ve stadiu schvalování. Je v gesci MZČR.
Usn. č. 2018 / 089: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 10.Blok ČLS,OSAD, DAČR, ČLK. Ref Škrha/Szabo/ Kvapil/Merhaut
Nejednán, nedošly ţádné materiály.
Usn. č. 2018 / 090: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 11. Blok pokladník: stav financí, rozpočet 2018, deficit. Ref. Hradec
Deficit za rok 2016 a 2017. Je nutná restrikce výdajové stránky, ale téţ i zvýšení příjmů, coţ
zůstává k dalšímu projednání. Zatím předběţné nároky na výdaje v r. 2019: zasedání EASD
SGGD 300 000 Kč a EASD-Oko 300 000 Kč, obě částky jsou s DPH, změna v Registru
inzulinových pump 200 000 Kč a roční provoz registru 12 000 Kč, obě částky s DPH. Dále
zahraniční cestovné cca 600 000 Kč, ceny ČDS 100 000 Kč. Předpokládaný narůstající deficit
musí být dále systematicky řešen.
Usn.
č.
2018
/
091:
Výbor
ČDS
vzal
na
vědomí,
vyslovil
souhlas.

Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin.
12a. Technologickásekce ČDS.
Ref. Prázný
Konstatováno, ţe je stabilizována členská základna sekce a systematicky se rozvíjejí odborné
programy a činnosti.
Usn. č. 2018 / 092a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12b. Podiatrická sekce ČDS. Ref. Bém
Výbor podiatrické sekce navrhl způsob zastupování sekce na výboru ČDS a to následujícím
způsobem: v případě projednávání zásadních bodů týkajících se podiatrické sekce bude předseda
sekce pozván na jednání výboru ČDS nebo poţádá o zařazení do programu jednání. Jinak sekci
na jednání výboru ČDS bude zastupovat prof. Kvapil, který bude zván na jednání výboru
podiatrické sekce jako stálý host. Dále bylo referováno o stavu jednání o larvální terapie u
syndromu diabetické nohy. Proběhla jednání na SÚKLu, MZ a centrále VZP. Larvy v současné
době nejsou legislativně ukotveny, jedná se metodu, nikoliv o léčivo nebo prostředek zdravotnické
techniky. Jakmile bude zajištěna certifikace larev, VZP přislíbilo časné dojednání úhrady pomocí
dočasného kódu VZP, do doby změny stávajícího kódu výkonu, který bude třeba upravit. Jednání
za ČDS vede dr. Bém a za Angiologickou společnost dr. Novotný. Podiatrická sekce upravila a
schválila dříve projednávaný kód „Speciální ošetření diabetické ulcerace sestrou“ a doporučila ke
schválení výborem ČDS. Podiatrická sekce posoudila a doporučila výboru ČDS schválit zařazení
do seznamu podiatrických ambulancí novou ambulanci v Soběslavi.
Usn. č. 2018 / 092b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas .
12c. Edukační skupina ČDS.
Ref. Jirkovská .
Seznámila s novým výkonem č. 13053 Týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků. Tento
výkon je v poslední fázi schvalování a měl by být v Sazebníku výkonů od 1/2019. Prosazen
především díky pilotnímu Projektu Skupinová edukace, realizovanému na deseti edukačních
pracovištích v ČR a který koordinovala PS pro edukaci při Výboru ČDS. Výbor souhlasil
s poskytnutím druhé poloviny dotace Projektu Skupinová edukace 2018, tj. 200 000 Kč (celkově
letos 400 000 Kč, z toho 100 000 z daru Takeda.
Výbor ČDS podpořil pořádání workshopu pro edukační pracoviště a diabetology se zaměřením na
skupinovou edukaci, který plánuje PS pro edukaci na jaře 2019 ve spolupráci s OSAD. Dále Výbor
ČDS vzal na vědomí spolupráci edukačních pracovišť diabetologů při skupinové edukaci na
regionální úrovni i s praktickými lékaři. Dále Výbor ČDS předběţně souhlasil s poţadavkem PS pro
edukaci na zařazení workshopu do programu Diabetologických dnů v Luhačovicích na čtvrteční
program, aby se mohly účastnit i sestry.
Usn. č. 2018 / 092c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12d. Ambulantní diabetologové.
Ref. Szabo
Projednat hlavní úkoly (ekonomické vztahy se ZP). Na jednání v Praze nominováni Szabo,
Škrha, Prázný, na jednání v Ostravě Račická, Kvapil, dne 210918 na MZ jednání se zúčastní
Škrha, Szabo, Prázný, Kvapil.
Usn. č. 2018 / 092d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12e. Psychologie s časem.
Dr. Riethof výzkumně spolupracuje na 1. LFUK. Připravil dotazníkové šetření o syndromu
vyhoření, dispozice k zátěţím. Navrhuje provedení on line, e-mail proklik, rozesílka říjen 2018,
vyplňování cca 45 minut, Předpoklad: výsledky prezentovat v Luhačovicích 2019, Lacigová
uspořádá psycho workshop v rámci kongresu.
Usn. č. 2018 / 092e: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12f. Dětský diabetes.
Ref. Šumník
Vedoucí DDC Olomouc MUDr. Venháčová odchází do důchodu, na její místo nastupuje její dcera
MUDr. Petra Venháčová. DDC Olomouc upravit certifikát zajistí Merhaut + Šumník.
Usn. č. 2018 / 092f: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.

12h. Stanovisko výboru ČDS k Dopisu BI inkretinysk. 9/5. Ref. Merhaut/Škrha

Výbor projednal stanovisko zaslané Firmě BI ve věci gliptinů z 6/2018. Po diskuzi rozhodl
autoremedurou zrušit platnost tohoto dopisu, coţ písemně oznámí prof. Škrha firmě BI a
ověří staţení dokumentu ze stránek SUKL. Výbor stanovil formální pravidla pro
komunikaci stanovisek výboru směrem k ţadateli. Byla projednána obecná formální
pravidla a projednána autoremedurou zrušení dopisu BI ve věci gliptinů.
Usnesení č. 2018 / 092hA1 - 6: Byla přijata obecná formální pravidla:
Alinea h 1. Vśechny dokumenty a písemnosti, odcházející pod hlavičkou ČDS, musí jejich
autor nebo předseda či sekretář vţdy rozeslat e-mailem k připomínkování všem členům výboru.
Pokud jde o věc, která nesnese odklad, musí členové výboru dostat odeslaný dokument zároveň
na vědomí e-mailem. Administrátor zajistí zúřadování formou bodu do per rollam zápisu.
Alinea h 2. Vypracovaná odpověď je formou per rollam předloţena výboru, který jí schválí. Věc
je následně zúřadována (Merhaut, asistentka společnosti), v případě zúřadování třetí osobou
administrátor nebo asistentka přidělí a sdělí členovi výboru Č.j. To platí i o odpovědích, jednaných
na zasedání. Vše uvedené musí mít náleţitosti standardní administrativy.
Alinea h 3.
Dopisy obecné povahy podepisuje předseda nebo vědecký sekretář. Zásadní písemnosti
odesílané pod hlavičkou ČDS, musí být na hlavičkovém papíře ČDS, musí být opatřeny
originálním razítkem případně kulatým razítkem L.S, podepsány předsedou nebo vědeckým
sekretářem. Pokud jde o písemnost, posuzující odborné spekty, musí být signována autorem a
statutárním zástupcem (předsedou) výboru, kteří se ztotoţňují s odborným obsahem. Pokud je
zásadní písemnost odesílána dálkovým přístupem, musí být dodrţeny atributy, vyţadované
příslušným účinným legislativním předpisem.
Pokud jde o písemnost, kterou vytvořil jiný pověřený člen výboru nebo předseda sekce nebo jiná
výborem či sekcí pověřená osoba, je signován předsedou a autorem textu (t.j. podpisy dva).
Alinea h4. Věc ve zrychleném řízení lze konat výhradně v případech, kdy mešká zákonná lhůta.
Argumentace nedostatku času je nepřípustná, pokud nelze prokázat povinnost dodrţení zákonné
lhůty.
Odůvodnění: Tam, kde ČDS ČLS JEP není ex lege jednající strana a není ex lege ani člen
komise ad hoc svolané ani účastník správního řízení, není výbor ČDS vázán ţádným termínem,
protoţe taková povinnost mu nenastává z ţádné legislativní materie ani ze Zákona (Správní řád).
Alinea h 5. Výbor ČDS s účinností 18 09 2018 zakazuje svým členům psát jménem výboru ČDS
písemnosti uvedené v bodě 1 na ŢÁDOST firem a pro potřeby a zájmy těchto firem. Kaţdý člen
výboru takové stanovisko můţe napsat pouze sám za sebe, sám jej podepsat. Takový dopis nesmí
být na hlavičkovém papíře ČDS , nesmí mít Č.j. ČDS a LS (locussigili).
Alinea h 6. Výbor ČDS s účinností 18 09 2018 bude přijímat a vyřizovat písemnosti uvedené v
bodě 1 od SUKL, MZ ČR, dále od jiných státních či veřejnoprávních institucí, signovaných
statutárním zástupcem, jakoţ i soukromých privátních subjektů, kde povinnost komunikovat
vyplývá z platné legislativy. ( lex specialis, legigenerali.)

Usnesení 2018 / 092hB7: Odborný pohled na dopis BI:
7. Výbor ČDS rozhodl autoremedurou znovu otevřít dopis pro BI z 6 / 2018. Po diskusi výbor
ČDS rozhodl zrušit platnost tohoto dopisu, coţ písemně oznámí prof. Škrha firmě BI a ověří
staţení dokumentu ze stránek SUKL.
12i. Pracovní komise KLPK,HoZ. Ref. Škrha,
Zástupci za ČDS budou Prázný a Kvapil.
Usn. č. 2018 / 092i: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.

Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.
13a.NNZ 48/1997Sb., příl. 3C (PZT). Ref. Merhaut
Zákon ve 2.čtení PSP ČR.Vývoj budeme sledovat.
Usn. č. 2018 / 093a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13b. Preskribční omezení antidiabetik.
Ref. Hradec
Na semináři v Hradci Králové byla diskuse k léčbě diabetu kombinací DPPIV inibitor + basální
inzulin. V našich doporučeních pro léčbu DM 2 je tato kombinace doporučena jako jedna z
moţností, ale číselníky a jejich P úhradových preskripčních omezení nelze tuto kombinaci hradit
cestou zdravotního pojištění. V diskusi bylo doporučeno dále projednat se SÚKL a ZP.
Usn. č. 2018 / 093b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 14. Další.
14a. Ţádost o podporu EASD 2018 Fejfarová.
Ref. Pelikánová.
Kolegyně doloţila aktivní vystoupení na EASDv Berlíně. Poster nese název Post-exercise
transcutaneoustissue oxygen tension in thedetectionoflatentperipheralarterialdisease in
patientswithdiabeticfoot. Výbor ČDS souhlasí s podporoudo 30 000 Kč proti
vyúčtování. Merhaut uvedl s ohledem na věk ţadatelky, ţe bylo rozhodnuto podle Předpisu
02, § 8, kvůli věkové hranici pak s vyuţitím § 9.
Usnč. 2018 / 094a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 14 b. 55.Luhačovice 2019. Ref. Škrha
Konání 10.4.-14.4. 2019.
Zahr. Jako hosta navrhl Škrha Tomase Kluppu, kterého osloví. Ostatní bude projednáno
v12/2018.
Usn. Č. 2018 / 094b.
Ad 14c. Časopis Česká diabetologie, stanovisko výboru ČDS.
Ref. Škrha/Prázný
Škrha pošle paní Kaderkové (We make media ) dopis tohoto znění :
„Výbor České diabetologické společnosti projednal na svém zasedání dne 18. září 2018 Vaši
ţádost o umístění elektronické verze časopisu Česká diabetologie na web ČDS a rozhodl, ţe
odkaz na časopis můţe být umístěn na stránce Odkazy, v rubrice Odborné časopisy. Pokud se
zájemce rozhodne o časopis, můţe pouţít elektronický formulář pro zaslání informovaného
souhlasu, který bude k dispozici u elektronické verze časopisu. Obsah časopisu závisí na
rozhodnutí redakční rady. “
Usnč. 2018 / 094c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 14d. SDS návrh spolupráce.

Ref.

Prázný

Katarina Rašlová, nová předsedkyně SDS, poţádala o uţší spolupráci s ČDS.
Diskutovány
bloky ČDS/SDS, blok SDS v Luhačovicích 2019 neodhlasován, věc můţe
ještě rozhodnout OPVK. Rozhodnuto Rašlové nabídnout místo v OPVK ( Organizačním
programovém výboru kongresu v Luhačovicích.
Usn č. 2018 / 094d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 14e. IDF. EuropeYoung Researcher Prize.
Ref. Prázný
IDF prodlouţila lhůtu na podání návrhu na ceny pro mladé vědce do 16.9.2018 – cena je určena
pro mladé do 40 let, kteří významně přispěli pacientům s diabetem.
Usn č. 2018 / 094e: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 14f. Časopis Vnitřní lékařství, předplatné.
Vzhledem k deficitní negativní finanční bilanci rozhodnuto neinvestovat do ročníku 2019. Škrha
projedná s vydavatelem FactaMedica a písemně potvrdí dopisem.
Usn č. 2018 / 094f: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.

Ad 14g. Ţádost o podporu IDS MUDr. Lenka Petruţelková.
Kolegyně doloţila aktivní účast. Název akce: IDSImmunologyof Diabetes Society Congress 2018
Konání 25.10.2018 – 28.10.2018, Londýn. Aktivní účast (komentovaný poster) Are metabolic and
imine parametersassociatedwithresidual beta cell capacityoneyearafter T1D onset? Výbor ČDS
souhlasí s podporou do 30 000 Kč proti vyúčtování. Za pouţití předpisu 02, § 4.
Usn č. 2018 / 094g: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Per rollam projednané.
Ad 15. MPSV super nákladné PZT.
Na ČDS se obrátila paní Dr. Wernerová z MPSV ohledně jednání 06092018. Předmětem jednání
byly super drahé PZT, v gesci MPSV ( auta, plošiny atd). Za ČDS se zúčastnil Prázný. Jedná se o
velmi drahé atypické pomůcky osob s pohybovým omezením, jejichţ přidělování je výhradně
v gesci MPSV a netýká se PZT pro diabetiky ze Zákona 48/97 Sb.
Usn. č. 2018 / 095: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad16.NNV 134-98 Sb.,pro rok 2019.
Dne 15 08 18 ČDS výbor obdrţel NNV 134-98, který obsahuje nové kódy, účinné od 010119.
Nebudeme uplatňovat připomínky doporučující ani zásadní. Jakmile se kod 13077 stane sbírko
zákonní, půjde kód nasmlouvat. Šoupal se aktivitě věnoval a výsledkem je alternativní text kódu
13077 s malými změnami. Šoupalovu variantu II pouţijeme v druhé době, tedy aţ kód bude ve
Sb a v naších portfoliích. V tu dobu uplatníme dohodu se VZP/SZP a MZ, (var II) spočívající
v lehce upraveném textu kódu 13077. Podle Zákona 48/97, jeho § 17, odst 4, který zní :“
Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené sluţby při vykazování zdravotních výkonů
pouţívají seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování a
zdravotní pojišťovna tento způsob vykazování akceptuje, nedohodnou-li si se zdravotní
pojišťovnou jiný způsob vykazování. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování“ se nasmlouvá
v rámci tohoto paragrafu např balíček 13077, v němţ se dohodne s VZP a SZP to, co dojednal
Šoupal.
Usn. Č. 2018 / 096: Výbor ČDS vzal na vědomí¨ a vyslovil souhlas.
Ad 17. NNV zdr. Způsobilost manipulace se zbraněmi a municí..
Výbor ČDS vyslovil souhlas s návrhem novely této materie ve znění změn a doplňků, jak je
formuloval SPL. Dopis zašle Škrha/Merhaut.
Usn. Č. 2018 / 097: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18. DM2 náklady na léčbu.
Merhaut reportoval práci Stanovení a predikce prevalence a nákladů pacientů s diabetem
mellitem 2. typu z dat o spotřebě léčiv reportovaných zdravotním pojišťovnám v ČR a moţnosti
vyuţití této metodiky pro další chronická onemocnění. Máme skvělou příleţitost připravit DM2
poţadavky na analýzy kompletních dat týkajících se pacientů s diabetem. Dne 30. 8. 2018 se
účastnili Kvapil, Škrha a Prázný jednání na KLP, které vedl ředitel ÚZIS, doc. Dušek. Do konce
2018 budou jiţ slíbené analýzy, a výbor ČDS má moţnost předloţit představu, o co bude zájem.
Bude to hvězdná chvíle české diabetologie, ale takový systém, jako budeme ze zákona mít u nás,
nikdo na světě nemá. Všechny důleţité analýzy, které Diabetická asociace provedla na datech
VZP byly publikovány formou článků, přednášek a abstrakt. Orientační korelační analýza dat
registru ukazuje, ţe dostaneme za celou republiku hodně podobné výsledky. Doc. Dušek, ředitel
ÚZIS, bude pozván na prosincový výbor informovat o diabetologickém registru.
Usn. Č. 2018 / 098: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 19. Noví členové organizační sloţky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS
Usn. Č. 2018 / 099a: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených lékařů, kteří se dnem zaplacení
členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.

b) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.(5005)
Usn. Č. 2018 / 099b: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem zaplacení
členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
c) Byly projednánypřihlášky do Podiatrické sekce ČDS (.5006)
Usn. Č. 2018 / 099c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS.
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008)
Usn. Č. 2018 / 099d: Výbor ČDS schválil za řádné členy Technologické sekce ČDS:
e) Byly projednány Nové podiatrické ambulance.
Usn. Č. 2018 / 099e: Výbor ČDS schválil níţe uvedené nové podiatrické ambulance:
Podiatrie Soběslav.
f )Byla projednána nová edukační pracoviště.
Usn. Č. 2018 / 099f: Výbor ČDS schválil níţe uvedená nová edukační pracoviště:
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie ( DD) ČDS.(5007)
Usn. Č. 2018 / 099g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:
MUDr. Škvor.
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS.(5004)
Usn. Č. 2018 / 099h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:
i ) Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS.(5001)
Usn. Č. 2018 / 099i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce :
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usn. Č. 2018 / 100:
Další zasedání výboru ČDS dne 04 12 2018 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS dne 26 02 2019 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel 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 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.
Zapsal : MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 18 09 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
Příloha k zápisu č.03:
Bod 3a. Legislativa PSP: vláda:
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.
II.čtení PSP.
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 výše úhrad za zkoušky, ve
znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb. meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv.
LRV.
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi,
bliţších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších
provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, LRV.
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků,
ve znění pozdějších předpisůLRV.
Návrh vyhlášky o stanovení náleţitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a dalších
dokladů o vzdělání lékařů. meziresortním připomínkovém řízení.
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených sluţeb a regulačních
omezení pro rok 2019LRV.
Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů. meziresortním připomínkovém
řízení.
T 005-00(NNZ378/2007)
T 232sen
T 031-00(NNZ o EET)
T 072-00(NNZ 36/67 o znalcích

schváleno
3 etapa pro lékaře odloţeno
nová předloha v PSP

Bod 3b. Legislativa nově platná:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. Účin 180818
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařůÚčin 180818
Vyhláška o stanovení vzorů ţádostí o započtení odborné praxe, či její části.Účin 240818
Vyhláška novela 98/2012 Sb o zdravotnické dokumentaci..
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 (o zkouškách lékařů, zubních lékař . Přílohy Úč
210618 Vyhláška 117/2018 Sb. o zkušebním řádu aprobační zkoušky.
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