
Zápis z 11. zasedání  výboru  České diabetologické spole čnosti, 
konaného dne 20. 03. 2012 od 11 hodin v Praze. 

(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni (abecedn ě): Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,  MUDr. Jiří Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, 
CSc., Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.,MBA, MUDr. Tomáš Merhaut,  MUDr. Jindřich Olšovský,PhD, Prof. 
MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc ,  Prof. MUDr. 
Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Jan 
Vavřinec, DrSc..  
Omluveni:  Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán 
Svačina, DrSc.,MBA. 

Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo 
zahájeno dne 20. 03. 2012 v 11,00  a  ukončeno v 15,00.  
Jednání probíhalo podle  připraveného programu:   
  1.  Kontrola minulého zápisu. 
  2.  Glukometry, webové  stránky ČDS.  
  3.  DAČR. OSDA. 
4.  Národní diabetologický program. 

  5.  Luhačovice kongres 2012. 
  6.  Reformní zákony v roce 2012.   
  7.  Předpisy sbírky zákon ů, účinné po 01.01. 2012.  
  8.  Kultivace sazebníku výkon ů.  
  9.  Nové vyjad řování HBA1C a referen ční meze.  
10.  SUKL: Saxagliptin.  
11.  Řešení regulací preskripce se ZP.    
12.  Podiatrická sekce.  
13.  Různé. 
 a)  Žádost o  ustanovení Diabetologického  centra v Ostrav ě.  
 b)  Vzdělávání neléka řských VŠ povolání.  

c)  Standard  CSII- lé čba pumpou.  
 d)  Podpora odbornému webu www.dm2t.cz.  
  e)  Přepracované standardy ČDS. 
 
Per rollam schválené: 
14.  Dopis firm ě Meditorial. 
15.  Stanovisko  ČDS k interní medicínské stránce indika čního omezení Lucentis.  
16.  Limitace preskripce dle p ředpisu 376/2011 Sb., stanovisko pro KLPK prof. Švih ovec. 
17.  Kongresové noviny spole čnosti Target MD.  
18.  Mimo řádné ocen ění ČDS  MUDr. Merhautovi. 
19.  Udělení  čestného  členství ČDS  MUDr. Dryákové a MUDr. Dvo řákové. 
20.  SUKL, hodnotící zprávy. 
21.  Noví členové organiza ční složky ČDS ČLS JEP.  
22.  Další zasedání výboru ČDS.   
---------------------------------------------------------------- 
  
Ad 1. Kontrola minulého zápisu.  
Vysloven souhlas se zápisem č.10 ze zasedání výboru ČDS v 02 / 2012 a konstatováno, že úkoly jsou splněny 
nebo průběžně plněny. 

 
a)Na minulém zasedání presentovala Mgr. Pudilová z Medical Health World. Dorozumívací a informační 
systém určený pouze pro členy internistické společnosti a navrhla podobný systém pro diabetology.  Výbor 
požádal prof. Škrhu, aby jednal s internistickou společností ohledně umožnění návštěvy našich členů na těchto 
stránkách. Prof. Škrha jednání zahájil. Rozhodnuto: bude-li poplatek z peněz ČDS do 50 000 pro naše členy, 
výbor pověřuje prof. Škrhu, aby jednání dokončil. Bude-li částka vyšší, rozhodne se výbor ČDS  per rollam.  
 
b) MUDr. Merhaut a prof. Jirkovská společně připraví dopis pro ministra zdravotnictví, kde jej upozorní, že 
zákon a prováděcí předpis ohledně způsobilosti řízení motorových vozidel je rizikový, protože povede 
pacienty k zatajování hypoglykémií. (dopis upozorňující na rizika spojená s novými předpisy o nahlašování 
diabetiků s hypoglykémiemi na obecní úřady v souvislosti s řízením motorových vozidel.) 
 
 



c) Atestační komise – výběr současné zkušební komise neodpovídá představám odborné společnosti, protože 
je v komisi převaha diabetologů. První atestace se budou konat 23. – 24. dubna. V současnosti se intenzivně 
jedná o doplnění atestačních komisí. 
 
Ad 2.Glukometry, Webové stránky  ČDS. 
Referoval  prof. Rušavý. 
a)Glukometry  
prof. Rušavý informoval výbor o setkání s prof. Zimou, děkanem 1LFUK, který je přednostou pracoviště  
s certifikátem státní zkušebny glukometrů. Schůzky se účastnili prof. Pelikánová a Škrha. Protože přesnost 
používaných glukometrů považujeme za významný parametr pro léčbu diabetu, chceme otestovat výrobky  
s ohledem na jejich přesnost. Glukometry firem, které projdou na vlastní žádost testováním (nad způsobem 
testování budeme dále diskutovat, kdy bychom stáli rovněž o využití způsobu testování dle současné ISO 
normy) bude výbor společnosti považovat za vhodné pro léčbu diabetu a bude jejich využití podporovat.  
  
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 27: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.  
 
b) Webové stránky ČDS.    
Stránky prošly mírnou úpravou. Byl vytvořen nový odkaz na sjezd v Luhačovicích, ve kterém budou informace 
o budoucím sjezdu, abstrakta proběhlého sjezdu, přehled čestných přednášek prof. Syllaby, seznam 
oceněných publikací. Profesoři Kvapil, Škrha a Rybka doplní historii společnosti, která na stránkách chybí. Byl 
aktualizován seznam členů společnosti. Výbor konstatoval, že stránky jsou dostatečně informativní, přesto se 
rozhodl vytvořit co nejdříve písemnou informaci členům o nejdůležitějších událostech.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 28: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.    
  
Ad 3.  DAČR. OSDA. 
Referoval prof. Kvapil, který informoval výbor, že DAČR vytváří písemný materiál, který má za cíl podpořit 
sebevědomí diabetologických ambulancí. Byla postulována pracovní  skupina OSDA ( MUDr. Račická, MUDr. 
Křen, prof. Kvapil, Ing. Horák,) která zajišťuje právní pomoc pro diabetology v ordinacích v ČR. Rozhodnuto 
připravovaný materiál vložit do tašek pro účastníky Diabetologických dnů v Luhačovicích.   Právní pomoc 
kolegům je jedním z hlavních úkolů, v Luhačovicích  proběhne  seminář 18. 04. 2012  v 15.30  v předvečer 
Luhačovických dnů se zástupci ministerstva (Dr. Jenšovská), VZP a dalších. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 29: 
Výbor ČDS projednal tématiku, vzal na vědomí uvedené a vyslovil souhlas s činností.   
 
Ad 4. Národní diabetologický program.   
Referovali prof. Kvapil, prof. Pelikánová. Oba informovali výbor ČDS, že dokončení a schválení programu 
vázne na dohodách s praktickými lékaři. Na 29. 05. t. r. je plánován v Parlamentu ČR seminář na téma NDP. 
Prof. Kvapil dokončí materiál. Zatím se pracuje na presentaci diabetu v senátu, na kterou budou pozváni  
i praktičtí lékaři. Je však třeba zorganizovat schůzku s jejich zástupci, aby presentace v senátu vyzněla 
pozitivně.  Prof. Rybka poukázal na dvojkolejnost vedení praktických lékařů a diskutoval na téma, jaké jsou 
vlastně jejich cíle. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 30: 
Výbor ČDS projednal tématiku  a  vyslovil souhlas s uvedenou činností.   
   
Ad 5.  Luha čovice kongres 2012.  
Referovala prof. Pelikánová. Datum konání kongresu 19. 04 – 21. 04. 2012.  Programový výbor pracoval ve 
složení:  Lacigová, Rušavý, Kvapil, Pelikánová, Šmahelová, Škrha, Jirkovská.   Společenský večer ČDS bude 
ve čtvrtek ve Společenském domě.  Proběhne per rollam hlasování o cenách, za dozoru prof. Škrhy.  
Prof. Martinka je pozván jako zahraniční host, na příští rok přislíbili účast prof. Kempler a Ing. Hovorka. Letos 
je 95 přihlášených abstrakt, 3 vráceny, program je hotov, Syllabova prednáška – MUDr. Kateřina Andělová. 
Byla vypsána soutěž o nejlepší originální publikaci a knihu dle předpisu ČDS za rok 2011.  Ceny o nejlepší 
originální práci budou vybírány společně (cena vědce do 40 let a cena za originální práci) + nejlepší 
monografie, výběr bude ukončen 30. března. Za přesnost výběru zodpovídá prof. Škrha. 
Čestné členství ČDS bude předáno v Luhačovicích MUDr. Marii Dryákové a MUDr. Ludmile Dvořákové. 
Ocenění za mimořádnou práci výborem ČDS  bude předáno MUDr. Tomášovi Merhautovi. 
Program plenární schůze bude stanoven pomocí mailu pod gescí prof. Pelikánové. 
Sjezdové noviny – výbor navrhuje za jejich garanta Dr. Edelsbergera, který s výběrem souhlasí. 
Pro příští sjezd v Luhačovicích je navrženo datum 18. – 21. dubna 2013.  



 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 31: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno. 
 
Ad  6.  Reformní zákony,  platné od 01 04 2012.    
Referoval  MUDr. Merhaut..   
a) hlavní  reformní zákony  hotové.  
Zákon  369/2011 Sb.  
Tzv. druhá reformní novela Z 48/97 Sb., nabývá účinnosti 01 04 2012. Přeregistrace pacienta mezi ZP velmi 
omezena, nutno  OME/LIM předpisům věnovat pozornost dodržovat je. Zajistit si od OVZV MZ ČR písemné 
rozhodnutí či osvědčení o specializované způsobilosti co nejrychleji, instrukce jsou na webu. PZT/DIA, jsou v 
příl.3, odd. C, skupina 11. Zjištěno, že skupina 1,(hojení ran) položka 3 – PZT k léčbě diabetické nohy mohou 
předepisovat i diabetologové. Stalo se tak jednou z mnoha dalších novel Zákona  48 / 1997 Sb., zákonem  458 
/ 2011 Sb., o jediném inkasním místě.   MUDr. Merhaut zveřejní na webu ČDS  skutečně poslední platné znění 
přílohy č 3.   
  
Zákon 372/2011 Sb. 
Jde o zákon o zdravotních službách. Nová definice pojmu lege artis, registrující poskytovatel, udělení a 
odejmutí oprávnění poskytovat služby, mnoho  povinností  pro poskytovatele  se sankcemi, reregistrace ZZ   
 
 b) přehled reformních p ředpis ů s legislativním procesu  
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů    
  a o změně některých zákonů (transplantační zákon),   
- Návrh nařízení vlády o stanovení dojezdových dob vyjadřujících místní dostupnost zdravotní péče a 
stanovení lhůt vyjadřujících časovou dostupnost plánované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění (nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče) 
- Návrh vyhlášky o posuzování nemocí z povolání 
- Návrh vyhlášky o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 
požadavcích na tyto dopravní prostředky 
- Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 
- Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 
- Návrh vyhlášky o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní 
způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka 
nebo jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku 
(vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků)  
  

Ad 7. Předpisy sbírky zákon ů, účinné po 01.01. 2012.   
Referoval MUDr. Merhaut.  
a) Úhradová vyhláška 2012. ( 425 / 2011 Sb.) p říloha č. 3 :  
- rozbor viz minulý zápis.   
 
b) Vyhláška  39 / 2012  ze dne 23. ledna 2012 o dispen zární péči 
Materie zní:  
§ 1 Dispenzární prohlídky provádějí poskytovatelé zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) v takovém 
časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pacienta, nejméně však jedenkrát ročně. 
§ 2 Nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci“), u nichž se poskytuje dispenzární péče, a poskytovatelé, kteří 
provádějí dispenzární péči, se uvádějí v příloze k této vyhlášce. 
§ 3 Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové 
rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, se zrušuje. 
 § 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.       
 
c) Sdělení 81/ 2012 Sb., MZ ČR  ze dne 5. ledna 2012.  
o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní 
péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Editorem je MZ ČR podle ustanovení § 10 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  Cenový předpis nabyl účinnosti  
dne 01. ledna 2012 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11 ze dne 29. prosince 2011. 
 
d) Vyhláška  70  / 2012 Sb., o  preventivní pé či. 



Týká se oborů: všeobecné praktické lékařství (dále jen "všeobecná preventivní prohlídka"), praktické lékařství 
pro děti a dorost (dále jen "všeobecná preventivní prohlídka dětí"), zubní lékařství (dále jen "zubní preventivní 
prohlídka"), gynekologie a porodnictví (dále jen "gynekologická preventivní prohlídka"). 
 Ad  8.  Kultivace sazebníku výkon ů.  
Referovala prof. Jirkovská. Výbor ČDS  pověřil jednáním s Pracovní skupinou pro Sazebník výkonů prof. 
Jirkovskou, prof. Kvapila a dr. Béma. Výbor souhlasí s navrženými výkony a jejich úpravami:  
- "Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy" (již schváleno komisí MZ v roce 2009 – zařadit do sazebíku).  
- Nový kód: "Vyhodnocení glykemického profilu pomocí počítače".  
- V kódu "Larvální léčba ran" žádáme o změnu omezení místem -  SH na "bez omezení".  
-V kódu kontinuální monitorace glykémií pomocí počítače prosíme o navýšení přímo spotřebovaného 
materiálu - senzoru pro kontinuální stanovení koncentrace glukózy na 1200 Kč.    
- Dále diabetologie sdílí s chirurgy kód  "Převaz rány metodou V.A.C. založené na metodě kontrolovaného 
přetlaku", kde podporujeme navrhovanou změnu na ambulantní použití.  
- Nový kód také podává Česká asociace sester (ČAS) - její diabetologická sekce, který ČDS 
podporuje:"Ošetření hyperkeratóz a preulcerozních lezí u diabetiků"  
- Původně navrhovaný kód "Stanovení glykovaného hemoglobinu HbAlc v ambulanci"  jsme vzhledem k již 
existujícímu  kódu  pod odborností 001, který sdílíme, stáhli.  
   
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 32: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.    
 
Ad  9.  Nové vyjad řování HBA1C a referen ční meze.   
Projednáno a ukončeno závěrem, viz minulý zápis.   
 
Ad 10.  SUKL:  Saxagliptin.  
Referoval MUDr. Merhaut o materiálech SUKL. V souvislosti s použitím saxagliptinu (Onglyza) byly hlášeny 
případy závažných hypersenzitivních reakcí, včetně angioedému a anafylaktického šoku, a dále případy akutní 
pankreatitidy.  Z těchto bezpečnostních důvodů doporučujeme následující: Saxagliptin je nyní kontraindikován 
u pacientů s anamnézou závažných hypersenzitivních reakcí, včetně anafylaktické reakce, anafylaktického 
šoku nebo angioedému nejen po užití saxagliptinu, ale i jiného inhibitoru dipeptidyl peptidázy 4 (DPP 4). Pokud 
existuje podezření na hypersenzitivní reakci při léčbě saxagliptinem, je nutno léčbu ihned přerušit.  
Pacienti by měli být informováni o charakteristických příznacích akutní pankreatitidy: vytrvalá, silná bolest 
břicha.  Pokud existuje podezření na pankreatitidu, je nutno saxagliptin vysadit.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 33: 
Výbor ČDS projednal tématiku a považuje informovanost diabetologů za dostatečnou, cestou firem a SUKL. 
 
Ad 11.  Řešení regulací preskripce se ZP.   
Referovala MUDr. Račická o postupu při vyřizování udělených regulací za rok 2010 VZP ambulantním 
diabetologům. Poukázala na rozdílný způsob vyřizování regulací jednotlivými krajskými, resp. okresními 
pobočkami,což může vést k nestejným podmínkám poskytování léčebné péče pro pacienty v jednotlivých 
regionech ČR.Navíc  vyšší ceny za antidiabetickou léčbu od 1.1.2012 nemusí vyvážit snížení úhrady za 
testační proužky od 1.4.2012 
Navrhla proto realizovat další schůzku s představiteli VZP k projednání těchto problémů  
Ambulantní diabetologové budou opět vyzváni k podání informací o průběhu vyřizování regulací a k provedení 
srovnání nákladů na léčbu po ukončení 1. čtvrtletí. 2012. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 34: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s postupem.   
  
Ad 12.  Podiatrická sekce.   
Referovala prof. Jirkovská. Informovala, že se budou konat nové volby s funkčním obdobím na 4 roky. Dále 
informovala o konání Certifikovaného kurzu ve dnech 07. – 09. 06. 2012. Diskutovány problémy s využitím 
kmenových buněk při léčbě diabetické nohy. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 35: 
Výbor ČDS projednal tématiku, schválil referované a prof. Jirkovskou pověřil vypracováním přihlášky pro 
registrovaná edukační pracoviště.  
 
Ad 13. Různé 
a) Žádost o  ustanovení Diabetologického  centra v Ostrav ě. 
Audit provedli prim. Olšovský a MUDr. Hradec.  Kontrolovali připravenost nemocnice Fifejdy v Ostravě, která 
požádala o zřízení Diabetologického centra. Nemocnici hodnotí velmi kladně a zřízení centra doporučují. 



Diskutováno ohledně dalších 2 diabetologických center v Ostravě, které se jeví jako málo funkční. Navrženo 
obě centra obeslat dotazníkem a zkontrolovat jejich funkčnost (výzvu zašle prof. Pelikánová) 

 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 36: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl udělit souhlas se vznikem Dia centra v nemocnici Ostrava Fifejdy a 
dále rozhodl dotazníkovým způsobem ověřit dvou existujících center v Ostravě. Informaci a dotazníky zašle 
sekretariát prof. Pelikánové.  
 
b) Vzdělávání neléka řských VŠ povolání.    
Návrh na projednání podal omluvený prof. Svačina. K tématu uvedl MUDr. Merhaut: obory sesterské, nutriční 
terapeut a obecně nelékařská VŠ povolání jsou regulovaná povolání. Aby jim v rámci EU platilo dosažené 
vzdělání, je evropskou legislativou stanoveno povinně jejich vzdělání. Evropská legislativa ale neurčuje, na 
jakém stupni vzdělávání tohoto svého cíle dosáhne (sekunárdní je středoškolské nebo terciální VŠ ). Nyní MZ 
ČR žádá zrušení VOŠ pro některé nelékařské obory.  MŠMT v rámci meziresortních jednání zrušení VOŠ pro 
nelékařské obory kategoricky odmítl.  Praxe je taková, že absolventi z VOŠ jsou více žádaní pro údajně lepší 
praktickou přípravu a jsou ekonomicky levnější pro zaměstnavatele. Naopak VŠ absolventi  jsou žádaní do 
vedoucích míst , do vysoce odborných míst / ARO, JIPY, OPER. sály, případně do vědy výzkumu a výuky. 
Uváděná dvoukolejnost vzdělávání je v pořádku. Uzavřeno Navrhuji podpořit status quo, tedy nerušit ani 
jedno. 
Prof. Pelikánová navrhla text dopisu: výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP na svém zasedání dne 
19. 3. 2012 projednal aktivity, které se týkají potenciálního rušení studia některých nelékařských oborů na 
univerzitách a jejich převedení zpět na vyšší odborné školy. Výbor ČDS je krajně znepokojen těmito aktivitami 
a doporučuje zachovat stávající stav. Obory jako například nutriční terapeut vyžadují odborníky s hlubokými 
teoretickými i praktickými znalostmi a zázemím pro vědeckou činnost. Nepochybně nahrazují částečně  
činnost lékařům a v individuálním kontaktu s nemocným potřebují pracovníci vysokoškolské vzdělání podobně 
jako například psychologové či farmaceuti. Vysokoškolské vzdělávání těchto odborníků považujeme za velký 
pokrok ve vzdělávání v oblasti zdravotnictví. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 37: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, že prof. Pelikánová zašle dopis s výše uvedeným textem.  
 
c)  Standard lé čba pumpou CSII.  
Referoval prof. Rušavý a prof. Jirkovská.  Základní myšlenka je tato: jsou dvě kategorie pump - I. - vybavená 
kontinuální monitorací (sensor augmented pump), případně (není nutné) i systémem funkce automatického 
zastavení pumpy při nízké glykémii (LGS- low glucose suspent function), kategorie II - ostatní pumpy, které 
splní nezbytné požadavky, avšak tyto funkce nemají. Kategorie I by měla být pro pacienty, kteří splňují 
indikace pro kontinuální monitoraci, kategorie II pro ostatní. Atd. Dále do toho paří vždy i podmínky pro firmu, 
která musí zajistit servis, edukátory, kvalitní spotřební materiál apod.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 38: 
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas. 
 
d) Podpora odbornému webu www.dm2t.cz   
Zahájena diskuse, rozhodnuto dokončit jednání tohoto bodu na příštím zasedání.  
 
e) Přepracované standardy ČDS.   
Referovala prof. Pelikánová.  Přepracovaná standardy ČDS budou publikovány v suplementu DMEV. Pod 
každým standardem bude datum přepracování a výbor ČDS, případně další společnosti, které participovaly. 
Nebudou publikovány autoři standardů.  Na schůzi presentován nový standard léčby inzulínovou pumpou – 
profesoři Jirkovská, Rušavý. Do týdne očekáváme připomínky a po schválení standardu se ho pokusíme ještě 
zařadit do DMEV. 
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 39: 
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.   
  
Per rollam schválené:  
Ad 14. Dopis firm ě Meditorial.   
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání dopis Ing. Ringelhánovi z firmy Meditorial, týkající se fakturace. 
  
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 40: 
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a vyslovil souhlas.  
 
Ad 15.  Stanovisko ČDS  k interní medicínské stránce indika čního omezení Lucentis.  



Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání k výše uvedenému  tématu vyjádření ČDS a  zasláno paní 
Magdaleně Herknerové.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 41: 
Výbor ČDS projednal per rollam  a doporučuje v souladu s  výbory České oftalmologické společnosti a České 
vitreoretinální společnosti indikaci anti-VEGF léčby Lucentisem při diagnóze diabetického makulárního edému. 
O stanovisko je žádáno v rámci správního řízení. 
 
Ad 16.  Stanovisko ČDS k limitaci preskripce dle p ředpisu 376/2011 Sb., pro KLPK prof. Švihovec.  
Bylo   projednáno  per rollam v mezidobí zasedání stanovisko a zasláno prof.  Švihovovi,(ikona Dps71). 
. 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 42: 
Výbor ČDS projednal per rollam Stanovisko a rozhodl jej zaslat prof. Švihovcovi. 
 
Ad 17. Kongresové noviny spole čnosti Target MD.   
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání, že během kongresu Luhačovice budou vydávány noviny od 
společnosti Target MD (Bc. Klusák).  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 43: 
Výbor ČDS projednal per rollam téma a rozhodl, jak shora uvedeno.   
 
Ad 18. Mimo řádné ocen ění ČDS  MUDr. Merhautovi.  
Bylo  projednáno per rollam v mezidobí zasedání mimořádné ocenění ČDS MUDr. Merhautovi.  
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 44: 
Výbor ČDS projednal per rollam  udělení ocenění a rozhodl vyslovit souhlas s udělením.   
   
Ad 19.  Udělení  čestného  členství ČDS  MUDr. Dryákové a  MUDr. Dvo řákové.  
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání udělení čestného členství jemnovaným kolegyním.   
 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 45: 
Výbor ČDS projednal per rollam  udělení ocenění a rozhodl vyslovit souhlas s udělením.   
 
Ad 20.  SUKL, Hodnotící zprávy.  
Nebyly projednány per rollam v mezidobí zasedání Stanoviska k žádostem  HoZ, žádné nedošly.  
  
Ad  21.  Noví členové organiza ční složky ČDS ČLS JEP.  
a)Nebyly projednány přihlášky lékařů do ČDS, žádné nedošly.  
b)Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS, žádné nedošly.  
c) Nebyly projednány přihlášky  do Podiatrické sekce ČDS, žádné nedošly.  
 
Ad 22.  Další zasedání výboru ČDS. 
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS na 1, pololetí 2012. 
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 46:  
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 18. 04. 2012, v 14,30, Luhačovice, dům Elektra.  
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 05. 06. 2012, v 11,00, Praha 1, hotel Stará Zbrojnice, Kampa. 
--------------------------------------------------------------- 
Zapsal:  Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý,PhD, 
  MUDr. Tomáš Merhaut 
Dne 20. 03. 2012   
        Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc 
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