Zápis z 2. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 27 05 2014 od 11,00 hodin, Praha 1.
(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): MUDr. Alena Adamíková, Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 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. Jan
Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA, Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD,
MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr.
Zdeněk Rušavý, PhD.,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání Výboru ČDS, které bylo usnášení schopné, řídila předsedkyně výboru ČDS
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Jednání bylo zahájeno dne 27 05 2014 v 11,00
a ukončeno ve 15,00. Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kontrola minulého zápisu. Struktura, náležitosti a forma zápisu.
Rozdělení odpovědnosti za vybrané aktivity výboru.
Česká internistická společnost. Časopis. Web ČIS. Kongresy.
Novinky v legislativě.
Projekt screeningu glykemie v lékárnách dle ČLnK.
Vyh. 277/2004 Sb., problematika hypoglykemií.
Kongres Luhačovice 2014 zhodnocení.
Aktualizace standardů, algoritmus léčby DM2.
Aktualizace a stav web stránek ČDS, Standardy ČDS-web.
NDP.
Těhotenství a diabetes.
Sazebník výkonů.
Podiatrická sekce.
ÚZIS. Statistika diabetu.
Projekt edukace národa.
Prof. Perušičová, MUDr. Rossmeislová, finanční odměna k ocenění.
Informace pokladníka.
Jednání se ZP, SUKL, regulace, diabetická léčiva. Preskribční omezení.
Různé.
a) Vyh. 450/2004 Sb., o označování složení potravin.
b) Návrh na stipendia pro krátkodobé stáže mladých vědeckých pracovníků.

Per rollam projednané:
20. PSSZV. Seznam uživatelů.
21. ÚZIS, formuláře ke statistice diabetu a komplikací.
22. Česká podologická společnost.
23. Žádost ČLnK o podporu screeningu diabetu v lékárnách.
24. Žádost firmy NovoNordisk o stanovisko k Tresiba- degludek.
25. Žádost MUDr. J. Jirkovské o podporu aktivní účasti ADA 2014.
26. Žádost MUDr. J. Škrhy jr, o podporu aktivní účasti ADA 2014.
27. Projekt Čenda, vyplacení dohod.
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. Struktura, náležitosti a forma zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem č.01 ze zasedání výboru ČDS v 04 / 2014 a konstatováno, že
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Zbývá dořešit odpověď řediteli FN Olomouc ve
věci proběhlé kontroly diabetologického centra (Závěr. Ponechán stávající statut
s doporučením řešení podiatrické ambulance) (Rušavý, Pelikánová).
Zápisy: jsou číslovány od 1 do X, v hlavičce je název, pořadí, datum a místo zasedání. Dále
jsou uvedeni přítomní a omluvení členové, kdo jednání řídil a v jakém časovém horizontu
jednání probíhalo. Následuje program, který má část projednávanou na zasedání a část,
projednávanou per rollam v mezidobí zasedání. Program má své pevné body č. 1, 4, 9, 12,
13, 18,19. Následuje část per rollam schválené. Poslední tři body, obvykle 28,29, 30 jsou
rovněž pevné body. Každý bod má referujícího, popis projednávání, číslované usnesení.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 58:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s pokračováním zavedeného schématu zápisu.
Ad 2. Rozdělení odpovědnosti za vybrané aktivity výboru.
Referovala Prof. Pelikánová. Předložen návrh na personální obsazení jednotlivých témat.
Rozdělení aktivit členů výboru ČDS.
I.Rutinní činnosti:
1. Zápisy ze schůzí výboru: Merhaut, Rušavý, Pelikánová,
2. PZT: Hradec, Jirkovská, Kvapil, Šumník, Prázný, Merhaut, Brož,
3. Sazebník výkonů: Račická, Kvapil, Merhaut, Hradec, Jirkovská, Haluzík,
4. SUKL-HoZ, farmakoterapie: Haluzík, Račická, Kvapil, Merhaut,
5. Komunikace se ZP: Haluzík, Hradec, Kvapil, Zemanová, Merhaut, Pelikánová, Račická
6. MZ - vyžádaná stanoviska (OECE): Kvapil, Pelikánová, Škrha, ostatní členové,
7. Zástupci v IDF: Brož, Anděl, Škrha, Prázný (prof. Pelikánová poděkuje za dosavadní činnost
Dr. Solařovi a Dr. Edelsbergerovi),
8. Výběrová řizení ke smlouvám nových diabet. Ambulancí: Merhaut,
9. www.diab.cz: Rušavý, Jankovec
10. ÚZIS: Škrha, Kvapil, Pelikánová, Šumník,
11. ČLS: Škrha, Svačina, Anděl,
12. ČLK: Kvapil, Merhaut, Pelikánová,
13. OSAD: Račická, Hradec, Zemanová, Merhaut,
14. DAČR: Kvapil, Račická, Svačina,
15. Pacientské organizace – Kvapil, Adamíková, Račická, Jirkovská, Brož, Prázný, Pelikánová
II.Sekce, pracovní skupina (PS):
16. Podiatrie: Jirkovská, Lacigová, Adamíková, Prázný,
17. Psychologie: Lacigová, Račická, Zemanová,
18. Sekce sester – Říhánková,
19. Edukace (PS): Račická, Svačina, Adamíková, Prázný, Jirkovská, Kvapil, Brož, Šumník,
Lacigová
20. Těhotenství a DM (PS ev sekce): Haluzík, Adamíková, Šumník, Zemanová,
21. Technologie (PS): Haluzík, Šumník, Prázný, Brož, Rušavý, Jirkovská, Adamíková
22. Pediatrie a DM (PS): Šumník, Škvor, Venháčová, Röschlové, III.Další (vychází z NDP):
23. Prevence diabetu(MZ+MŠMT): Anděl, Kvapil, Brož, Pelikánová, Svačina,
24. Depistáž DM (lékárny, VPL,OS):Račická, Pelikánová, Kvapil, Prázný
25. KV komplikace: Haluzík, Škrha, Prázný, Kvapil, Pelikánová,
26. Oční komplikace: Pelikánová, Kvapil, Škrha, Prázný,
27. Nefrologické komplikace: Prázný, Haluzík, Pelikánová, Kvapil, Škrha
28. Registr DM: Haluzík, Kvapil, Šumník, Škrha, Pelikánová,Brož,
29. Vzdělávání v oboru: celý výbor ČDS,
30. Věda: celý výbor ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 59:
Výbor ČDS projednal a schválil jednotlivé členy jako garanty uvedených témat.
Nově byly založeny PS: Edukace, Technologie a Pediatrie, a sekce/PS a Diabetes
v těhotenství (rozhodnutí o formě zatím otevřené)
Výbor ČDS schválil termín schůzky podpory registrů na MZ dne 10 07 2014,13,00.
Výbor ČDS pověřil MUDr. Merhauta napsáním dopisu na KÚ, ohledně výběrových řízení na
nové diabetologické ambulance. Téma zástupci výboru ČDS pro KÚ.
Ad 3. Česká Internistická společnost.
Ad 3a. Časopis Vnitřní lékařství pro členy ČDS.
Referovali prof. Pelikánová a prof. Svačina. Přednesen návrh, aby výbor ČDS uhradil a
zasílal členům ČDS periodikum Časopis Vnitřní lékařství, s tím, že limitní náklady jsou do
konce roku 2014 ve výši 300 000,- Kč. Po té bude věc vyhodnocena a rozhodnuto o dalším
postupu.
Ad 3b. Podpora intranetových stránek ČIS.
Referovala Prof. Pelikánová a Prof. Škrha. Výbor ČDS vyslovil podporu intranetových
stránek ČIS a schválil svého zástupce, kterým je nadále prof. Škrha.
Ad 3c. Informace Pražské Evropské dny Interní mediciny.
Referovala prof. Pelikánová. Nabízena 50 % sleva na kongresový poplatek. Termín
kongresu je 18. – 20. 09. 2014, Praha. Výbor ČDS rozhodl, že Programový Newsletter
kongresu bude vyvěšen na web ČDS.
Ad 3d. Žádost ČIS na kongres Brno zajistit dva bloky přednášek 2x60 min, 2P/2014.
Referovala prof. Pelikánová. Kongres se bude konat v Brně v 10 / 2014. Přednášky prosloví
Kvapil, Anděl, Prázný, Pelikánová, Haluzík, Adamíková.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 60:
Výbor ČDS projednal body 3a až 3d a rozhodl, jak shora uvedeno. Názvy přednášek
zaslat do 10.6. 2014 prof. Pelikánové).
Ad 4. Novinky v legislativě.
Referoval MUDr. Merhaut .
Část I. Předpisy Sb., které nabyly účinnost po 01 01 2014.
Vyh 8 / 2014 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů.
Sde 9 / 2014 Sb., o Cenovém předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen zdravotních služeb.
Vyh 21 / 2014 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o zacházení s nimi.
NVL 41 / 2014 Sb.,o limitách návykových látek, pro řidiče.
Zák 60 / 2014 Sb, novela zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
NÚS 77 / 2014 Sb.,( Pl. ÚS 43/13) ve věci zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb.,
Část II. Předpisy projednávané Parlamentem.
T 87: návrh zákona o PZT, proběhlo 1 čtení, čeká na projednání gesčním výborem pro
zdravotnictví, stojí před 2 čtením obecná a podrobná rozprava. T 88 vzat zpět vyřazen,
nutnost ohlídat přesunutí textu PZT do T 87. MUDr. Merhaut pověřen jednáním.
Část III. Legislativní plán vlády na 2014 – 2017, předpisy Sb v gesci MZ ČR.
MUDr. Merhaut informoval, že Vláda ČR dne 12 03 2014 schválila legislativní plán na léta
2014 – 2017. Stalo se tak usnesením vlády č 165,+ 4 přílohy. Viz již zaslaný Dps141.
Zcela meritorní je, že bude novelizován zákon 95 o vzdělávání lékařů. Jednak z důvodů
Ústavně právních by obory měly být součástí zákona, dále se uvažuje o zkoušce po kmeni,

tedy návrat k vícestupňovému způsobu atestací, pro nás je otázkou statu quo udržet
specializované tři verze odbornosti, tj. diabetologie, endokrinologie, endokrinologie a
diabetologie. Samozřejmě komplexní novelou zákona se zruší celý text současného Z 95 i
s přechodnými ustanoveními, kde právě máme kodifikované tři výše uvedené verze.
Připravuje se věcný záměr návrhu komplexní novely zákona 95, který projedná výbor pro
zdravotnictví 28 05 2014. V roce 2013 byla přijata novela směrnice rady Evropy na toto téma
a podle ní se bude návrh novely harmonizovat. Jde o novou směrnici EU ( 2013/55/EU).
Část IV. Neuspokojivý až kritický stav české legislativy.
MUDr. Merhaut rozeslal pracovní texty Dps 139 a Dps140. Upozornil, že pokud se kterýkoliv
předpis sbírky zákonů v posledních měsících a letech dostal k ÚS či NSS, končilo to
zrušením legislativní normy z důvodu nesouladu předpisů sbírky zákonů s ústavou..
a) Očkování. Rozhodnutí NSS ČR bylo označeno jako průlomové, je opřeno o Ústavní
zákon 2/1993 Sb., jeho ustanovení čl. 4, odst. 1, které zní: Povinnosti mohou být ukládány
toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
Nález NSS totiž všem občanům a institucím České republiky sdělil, že i když jsou Ústavní
zákony, zákony, Vyhlášky ministerstev, Nařízení vlády a další materie zařazeny do sbírky
zákonů,
je mezi nimi velký významový rozdíl. Není jedno, zda určitá věc je vložena do
zákona či do resortní Vyhlášky, byť jsou obě součástí sbírkozákonního právního pořádku
České republiky.
b)Léky a PZT: Ústavní zákon 2/1993Sb, v jejím ustanovení čl. 31 je uvedeno: Každý má
právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou
zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Tedy jiná než
bezplatná zdravotní péče ( t j péče s doplatky pacientů,) může být stanovena výhradně a
toliko zákonem, nikoliv vyhláškami. Doplatky ve zdravotnické péči cestou Vyhlášek a
cenových výměrů, jsou v rozporu s Ústavním zákonem 2 / 1993 Sb.
c)Vyh. 267/2012 Sb,( Indikační lázeňský seznam): ÚS prohlásil materii za neplatnou a
nařídil problematiku upravit zákonem. Viz Dps138. Výrok rozhodnutí NÚS: Vyhláška MZ
267/2012 Sb., s e r u š í uplynutím dne 31. prosince 2014. Poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče totiž spadá do rámce práva na bezplatnou zdravotní péči na základě
veřejného zdravotního pojištění ve smyslu čl. 31 Listiny základních práv a svobod (dále jen
„Listina“), z něhož vyplývá, že stanovení rozsahu, v jakém je tato péče hrazena z veřejného
zdravotního pojištění, je vyhrazeno zákonu, schvalovanému v rámci parlamentní
demokratické debaty, a nemůže být předmětem toliko podzákonného právního předpisu.
d) Občan - lékař a jeho postgraduální vzdělávání. Pouze původní zákon z roku 2004, kde
specializace byly dány jako nedílná příloha č 1 citovaného zákona, byl v systému ústavního
pořádku, protože čl 4, odst 1, USt Zákona 2/1993 zní: Povinnosti mohou být ukládány toliko
na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Tedy
povinnosti lékaře, v jakém oboru, jak dlouho, na jaký odborný základ atp, se bude lékař
vzdělávat, mohou být uloženy toliko zákonem, nikoliv Vyhláškou, jako je tomu nyní.
Vyhláškou lze pouze rozvést a zpřesnit náležitosti vzdělávání.
e) Práva a povinnosti lékaře a diabetika. Platí ústavní zákon 2/1993, již citovaný. Ten
kromě již uvedeného ve své preambuli obsahuje v čl. 2, odst. 3, i následující ustavní
ustanovení : Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co
zákon neukládá. Je zřejmé, že v souladu s tímto ústavním zákonem je i ustanovení § 11,
odst. 1, písm. b),věta první, zákona 48 / 1997 Sb., v platném znění, které zní: Pojištěnec má
právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického
zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné
zdravotní pojišťovně;S tímto paragrafem je v rozporu tentýž zákon, jeho § 31,který hovoří o
dispenzární péči. V odst. 2 je uvedeno: Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle
odborných kritérií jeho registrující lékař, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární
péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího
lékaře. Podle § 11 existuje svobodná volba lékaře, ( s vyjímkou závodní péče), podle § 31 je
s pacientem manipulováno, i když nejde o závodní péči. Ve výše uvedeném je meritum
základního problému, totiž otázka, zda je § 31 v souladu s ústavním zákonem 2/1993 Sb.

K otázce, zda výkon profese diabetologa je péče lékaře specialisty či péče dispenzární, je
odpověď tato. Pokud jde o specializovanou péči, platí § 11, pokud o dispenzární péči, § 31.
Protože povinnost občanovi může být uložena toliko zákonem, nelze uložit povinnosti do
Vyhlášky 386/2007 o dispenzarizaci, a zároveň tento fenomén nemůže derogovat ústavní
právo pacienta na svobodnou volbu lékaře dle § 11 zákona 48/97 Sb.
f)Věstník, Metodický pokyn, Směrnice MZ ČR. Tyto materie jsou mimo ústavní pořádek
ČR jak pro pacienty, tak pro lékaře. Ani jednomu tomuto občanovi nelze uložit povinnosti ve
věstníku uvedené, neboť Věstník je zcela nezávazný dokument, který stojí mimo
sbírkozákonní pořádek České republiky.
g)Neústavní Úhradové vyhlášky. Povinnosti plateb, způsoby úhrad, fondů , druhy
segmentů, uzákonit. Za Nečasovy vlády, kdy tuto materii pojednávající o čtvrtině HDP jeho
vláda vůbec neprojednala, nikomu to nechybělo a exministr Heger vydal vyhlášku na
Silvestra ve 13,00 s platností od Nového roku,tj. za 11 hodin. V civilizovaném státě by
premier takového ministra odvolal, pokud by tento neabdikoval sám, a až by se zjistilo, že
materie o čtvrtině rozpočtu premierovi nechyběla k projednání, musel by v civilizované zemi
kabinet bezodkladně podat demisi, v situaci, kdy ÚS shledal materie jako neústavní, což
znamená, že ¼ rozpočtu se řeší neústavním způsobem.
h) Zákon 89/2012 Sb., NOZ, zrušení předpisu 440, podpojištění.
Stanovení výše nároku náhrady škody na zdraví byla do 31.12.2013 dána Občanským
zákoníkem (40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to v ustanovení § 444 až § 449a.
Při škodě na zdraví poškozenému nad rámec skutečné škody (viz. níže) jednorázově
odškodňovala jeho bolest a ztížení jeho společenského uplatnění. Poškozenému se v rámci
těchto náhrad škody poskytovalo tzv. bolestné a náhrada za ztížení společenského
uplatnění.Prováděcím předpisem, a to vyhláškou MZ 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a
ztížení společenského uplatnění, se určoval způsob výpočtu výše odškodnění bolesti a
ztížení společenského postavení, a to na základě bodového ohodnocení dle lékařského
posudku, při hodnotě jednoho bodu ve výši 120,- Kč.
Výše uvedené platilo do 31 12 2013. Tímto dnem byla ukončena platnost předpisu 440/2001
Sb., a to bez náhrady. Právní úprava dle z. č. 89/2012 Sb.,tzv. Nový Občanský zákoník v
platném znění, zrušila tabulkový způsob odškodňování dle vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 440/2001 Sb., a od 01 01 2014 pokračuje Nový trend – individualizace
dopadu škody a stanovení výše nároku soudní cestou.
Uplatňování nároků se může stát a téměř jistě stane obtížnější pro poškozeného.
Poškozený se totiž nevyhne soudnímu řízení a při podání žaloby bude muset rozhodnout o
výši žalované částky dle svého individuálního posouzení a doufat, že soudce bude s jeho
posouzením souhlasit. Poškozený se stane plně závislým na volné úvaze soudu. Poškození
budou nově závislí na tom, jak který soudce bude odvážný a překročí dosud ustálené výše
přiznávaných finančních kompenzací.
Už po 1Q/2014 z nových zkušeností je jasné, že bude nutné vypracovat Doporučující
tabulky pro soudy. To má řešit komise složená ze soudců Nejvyššího soudu, právníků a
lékařů, která má zkoumat úpravy jednotlivých států a znovu nastavit tabulkový systém
odškodňování. Z nastalé situace vznikají tři hlavní problémy.
-přetížené soudy a dlouhá řízení včetně odvolacích,
-nezávaznost nových tabulek pro soudce, určitě ale až stonásobné zvýšení částek,
-pro poskytovatele ZZ samozřejmě extremní zdražení pojistného z výkonu profese.
- ZZ privátní, veřejnoprávní i státní jsou kriticky podpojištěna. paragrafy NOZ nemají
odkladný účinek. To platí i pro zaměstnance, náhrada škody zaměstnavateli do výše 4
násobku platu zůstane brzy snem minulosti. Problému se ujalo pracoviště VFN ,vedené
MUDr. et JUDr. Těšínovou. Hlavní paragrafy NOZ k tématice:
§ 2951 Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo
žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Nemajetková újma se odčiní přiměřeným
zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích.
§ 2952 Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). má poškozený
právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl náhradu.

§ 2956 Vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném právu
chráněném ustanoveními první části tohoto zákona, nahradí škodu i nemajetkovou újmu,
kterou tím způsobil; jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy.
§ 2958 Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou,
vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví
překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského
uplatnění.
§ 2959 Při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy
manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich
utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.
§ 2960 Škůdce hradí též vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o
jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil; požádá-li o to, složí mu škůdce na
tyto náklady přiměřenou zálohu.
§ 2963 Po skončení pracovní neschopnosti, případně při invaliditě, nahradí škůdce
poškozenému jeho ztrátu peněžitým důchodem, který se stanoví vzhledem k rozdílu mezi
výdělkem, jakého poškozený dosahoval před vznikem újmy, a výdělkem dosahovaným po
skončení pracovní neschopnosti s přičtením případného invalidního důchodu podle jiného
právního předpisu. Dojde-li ublížením na zdraví
dlouhodobému zvýšení potřeb
poškozeného, stanoví se výše peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám.
Doufám, že si každý uvědomil, čemu jsme od ledna t.r. vystaveni. Uvědomme si, že je
v našem bytostném zájmu věc řešit, komerční pojišťovny za nás uhradí jen plnění do
sjednané částky. Nově podle NOZ se soudem stanoví: škoda, nemajetková újma, ušlý
zisk, duševní útrapy, bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady spojené
s péčí o zdraví poškozeného, náhrada mezi původním výdělkem a nemocenskou nebo
Invalidním důchodem.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 61:
Výbor ČDS projednal a vzal na vědomí uvedená témata. Výbor ČDS pověřil MUDr.
Merhauta monitorováním vývoje této tématiky, případně snahou pomoci odstranit neústavní
prvky z novelizované legislativy. MUDr. Merhaut zpracuje materiál, který bude vyvěšen na
webu ČDS. Bude postupováno v součinnosti s právním oddělením ČLK.
Ad 5. Projekt glykemie screeningu v lékárnách dle ČLnK.
Referovali prof. Pelikánová a MUDr. Merhaut. V první době téma projednáno per rollam a
panu viceprezidentovi ČLnK byl zaslán dílčí výstup s ujištěním, že definitivní stanovisko
vzejde až z tohoto ústního jednání. MUDr. Merhaut zaslal výborem schválený dopis ČLnK
panu viceprezidentovi. Následoval odpovědní dopis, na který reagoval výbor ČDS pozváním
pana viceprezidenta k ústnímu jednání. Po vystoupení Mgr. Hojného následovala diskuse
výboru ČDS a závěr:
S aktivitou byl vydán souhlas hlavního hygienika, MZ věc považuje za soulad s legislativou,
Mgr Hojný novelizoval text.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 62:
Výbor ČDS projednal téma a vyslovil souhlas se screeningem v lékárnách, přičemž bude-li
zjištěn nejistě pathologický nález, farmaceut edukuje občana, co má v nastalé situaci dále
dělat. Edukace farmaceutem spočívá v nasměrování občana k lékaři diabetologovi případně
k praktickému lékaři. Výbor ČDS dále rozhodl, že a) prof. Jirkovská a Dr. Adamíková
přepracují kapitolu týkající se poradenství v lékárnách a b) bude doplněna věta týkající se
podmínky nevázat na potenciální komerční aktivity (např. aktivní nabízení potravinových
doplňků). Na materiál se musí pohlížet jako na studijní materiál, případná podpora projektu
bude projednána po novelizaci textu.
Ad 6. Vyh. 277 / 2004 Sb., problematika hypoglykemií u řidičů.

Referovali prof Jirkovská a MUDr Merhaut. Na tématu pracují právníci DAČR, první výstupy
jsme obdrželi, nad pracovním materiálem schůzka 18 06 2014 12,00 IKEM. Právníci předali
dokument, týkající se důvodů vylučujících nebo podmiňujících zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel v případě diabetes mellitus a potřeby změn některých právních předpisů
s ohledem na důvody diskutované v rámci našeho osobního setkání. Předložený dokument
je rozpracovaný materiál, u který bude posouzen, zda směřuje správným směrem a splňuje
základní představy. V úvodu dokumentu diskutovaná problematika. Následuje čl. II., vývoj
české i evropské legislativy v této oblasti, čl. III věnovali porovnání vyhlášky č. 277/2004 Sb.
ve znění vyhlášky č. 72/2011 Sb. a poslední směrnice Evropské komise 2009/113/ES.
V rámci tohoto porovnání jsme se věnovali jednotlivým bodům, o kterých jsme společně
hovořili a které byly součástí dopisu ČDS určenému ministrovi zdravotnictví dne 31.5.2012.
Ve čl. IV. jsme si dovolili navrhnout určitou možnou úpravu platného znění vyhlášky (pro
snazší orientaci formou revize vůči aktuálnímu znění),
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 63:
Výbor ČDS vzal na vědomí informaci a vyčká na zprávu ze schůzky 18 06 2014.
Ad 7. Kongres Luhačovice 2014 zhodnocení.
Referovala prof. Pelikánová a dr. Hradec. Základní aktivity proběhly v pořádku a důstojně,
rekordní byl počet účastníků - celkem 1340 (z toho 750 lékařů a 370 sester), financování
s významným zůstatkem ve prospěch ČDS. Byl vysloven dík organizátoru
(GalenSymposion), který bude ponechán i pro příští kongres, jež proběhne ve dnech
16. - 18.4. 2015 v Luhačovicích.
Urychleně bude per rollam navržen a projednán 1 zahraniční host. (návrh E. Ferranninni,
Itálie – předběžně osloví prof. Haluzík) ev. Prof. Han -Jižní Korea.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 64:
Výbor ČDS projednal tématiku a informaci vzal na vědomí, vyslovil souhlas s uvedeným.
Ad 8. Aktualizace standardů, DP pro léčbu DM2
Referoval prof. Kvapil. Rozdal pracovní materiál, zde formulovány změny. Výbor ČDS
rozhodl, že členové odpoví do 10 06 2014, po té budou připomínky sumarizovány.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 65:
Výbor ČDS projednal tématiku a informaci vzal na vědomí.
Ad 9. Aktualizace a stav web stránek ČDS.
Referovala prof. Pelikánová jménem nepřítomného prof. Rušavého. Při revizi stránek byly
zjištěny formální nedostatky v kategorii „standardy a jiná doporučení“. Prof. Anděl se pokusí
zajistit zaslání pdf podkladů doporučených postupů publikovaných v DMEV, které by byly
umístěny na www.diab.cz.
Ad 10. NDP.
Referovala Prof. Pelikánová. Připomněla novému výboru genezi a schválení materiálu,
z něhož vychází podstatná část činnosti výboru. Z iniciativy prof. Kvapila proběhl dne
20.5.2014 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář na téma
"Léčíme
diabetes moderně“, který uspořádal Výbor pro zdravotnictví za podpory DAČR a ČDS –
aktivní vystoupení z řad ČDS (Šumník, Kvapil, Pelikánová), kterého se účastnili zástupci MZ,
ZP, pacientských organizací.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 66:
Výbor ČDS vzal informaci na vědomí a vyslovil souhlas s aktivitou.
Ad 11. Těhotenství a diabetes.

Referovala prof. Pelikánová: Doporučený postup pro péči o diabetes v těhotenství autorů
Čechurová a Andělová, který byl schválen ČDS koncem loňského roku byl odeslán do
DMEV k tisku a k vyvěšení na www.diab.cz.
Dalším jednáním s ČGPS byla pověřena dr. Andělová. Vytvořen byl stručný materiál pro
potřeby diagnostiky GDM, který byl zaslán dr. Andělovou k rukám předsedy ČGPS doc.
(Čepický).
Nová diagnostická kritéria bude nutné zohlednit v dalších doporučeních. Prof. Pelikánová
zaslala prof. Zimovi s prosbou
o projednání ve výboru ČKSB a zohlednění změn
v doporučeném postupu : Laboratorní diagnostika a sledování stavu DM, který je společným
materiálem ČSKB a ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 67:
Výbor ČDS projednal tématiku a schválil výše uvedené aktivity.
Ad 12. Sazebník výkonů.
a)Stav prací kolem Sazebníku výkonů.
Referoval MUDr. Merhaut, jehož souhrnná informace je viz per rollam tohoto zápisu. Jak
vyplývá ze zápisu PSSZV č. 2,3,/2014, práce jsou zřejmě ochromeny obtížemi:
- se softwarem.
- zcela neudržitelný je stav legislativního téměř neukotvení, Nutnost rozšíření zákona
48 / 1997 Sb, jeho § 17 tak, aby níže uvedené nezbytnosti byly ošetřeny a vloženy
rámcově do zákona. V zápisech je uvedena nedostupnost databáze pro připomínkující
subjekty, komise neměla k dispozici podkladový materiál, neboť neveřejné registrační listy ,
jsou naznačeny obstrukce k přístupu databází. Nutnost jasně definovat registrační list, co je
obsahem, co z něho musí být součástí sbírky zákonů, Není udržitelné, aby se komise
dohadovala, kdo co s kým sdílí, aby to bylo v nějaké tabulce, která plave nezávazně mezi
členy komise s odborem MZ. K řešení je celá vadná problematika sdílení kódů, ta nemůže
být jako dosud neveřejná a nikde nekodifikovaná, naopak musí být součástí textu
jednotlivých kódů ve předpise sbírky zákonů, protože musí být ze Sb., zřejmé, kdo je
autorská odbornost a kdo kod sdílí. Zákon musí obsahovat procedurální pravomoci, tedy kdo
má právo veta, pokud vůbec ho má někdo mít, a práva a postavení PS SZV / komise /.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 68:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl napsat dopis náměstkovi ministra MZ ČR pro
pojištění.
b) Žádost o sdílený kodu skríning spánkové apnoe.
Referovala prof. Pelikánová. Výkon budou žádat kardiologové ve sdílení s neurology. Dle
informací dr. Pokorného nebyla žádost zatím oficiálně podána a projednávána pracovní
skupinou MZ. Rozhodnuto monitorovat situaci a žádat o sdílení kódu, jakmile to bude reálné.
c) Návrh na nový kód léčba kmenovými buňkami.
Referovala prof. Jirkovská. Představila registrační list pro nový výkon : Použití autologních
kmenových buněk z kostní dřeně pro léčbu chronické kritické končetinové ischémie u
diabetiků. Tuto léčbu provádíme již od ledna 2008 a léčili jsme více než 45 pacientů
ohrožených vysokou amputací pro kritickou ischemii, úspěšnost je kolem 75%. Neúspěch
(amputace) je většinou z důvodu rezistentní osteomyelitidy nezabírající na antibiotika. Jedná
se o nejtěžší polymorbidní pacienty, které nám posíláte ze všech koutů republiky. Jsme pro
zavedení této metody ve více centrech, můžeme poskytnout naše zkušenosti. Jako
odbornost, která by výkon měla sdílet, uvádíme hematologii, podle našich zkušeností k tomu
má nejblíže a řídí tkáňové centrum. Pokud by kód prošel, což bude jistě náročné, tak nejsme
proti sdílení jinými odbornostmi (cévní chirurgie, angiologie, intervenční radiologie), ale t.č.
by to bylo velmi složité. Kód je upraven na metodiku Harvest, která má své výhody proti
jiným metodikám, zejména je kratší, nevyžaduje laminární box a pacient může být operován i
odpoledne po „čistých“ výkonech, protože se to stihne.

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 69:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s návrhem nového kódu.
d)ABI 12024 návrh na sdílení kodu.
Referovala MUDr. Račická. ABIndex mají angiologové a PL, výbor po diskusi nalezl
shodu, že je nezbytné aby též diabetologové mohli cestou sdílení provádět tento výkon.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 70:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s žádostí o sdílení tohoto kódu.
Ad 13. Podiatrická sekce.
Referovala Prof. Jirkovská. Napíše dopis řediteli FN Ostrava ve věci Podiatrické ambulance
DC FN Ostrava, za účelem provedení zkontrolování personálního auditu tamní podiatrie.
Dále podána informace o Seminární konferenci „Syndrom diabetické nohy “, která se bude
konat 28.11.2014 v Praze. Výborem ČDS byla schválena podpora 30.000 Kč pro pana
prof. Seung-Kyu Hana, za přednášku v ČR.
Informováno o certifikovaných kurzech pro sestry.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 71:
Výbor ČDS projednal tématiku a schválil výše uvedené.
Ad 14. ÚZIS. Statistika diabetu.
Projednáno per rollam. T.č. výbor ČDS považuje téma za uzavřené.
Ad 15. Projekt edukace národa.
Referoval prof. Kvapil informaci pro nové členy výboru o proběhlých aktivitách.
Ad 16. Prof. Perušičová, MUDr. Rossmeislová, finanční odměna k ocenění.
Referovala prof. Pelikánová. Projednáno autoremedurou, protože při rozhodování o udělení
mimořádného ocenění nebylo rozhodnuto o výši finanční odměny. Výbor ČDS schválil
oběma oceněným pro každou zvlášť odměnu 30 000 Kč, tj. dohromady 60 000 Kč.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 72:
Výbor ČDS rozhodl ponechat původní usnesení o udělení mimořádného ocenění, navíc
rozhodl doplnit toto ocenění mimořádnou finanční odměnou ve výši 30 000,- Kč pro každou
oceněnou kolegyni. Důstojné předání odměny zajistí předsedkyně prof. Pelikánová.
Ad 17. Informace pokladníka.
Referoval MUDr. Hradec. Konstatováno, že členové výboru ČDS nebudou mít nárok na
mobilní telefon a úhradu hovorného. Dále pokladník referoval o výsledovce kongresu
v Luhačovicích, zůstatek je 1 541 tis Kč.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 73:
Výbor ČDS projednal tématiku, vyslovil souhlas.
Ad 18. Jednání se ZP, SUKL, regulace, diabetická léčiva. Preskribční omezení.
Referoval prof. Kvapil, MUDr. Račická. Prof. Kvapil zpracuje materiál k dapagliflozinu a
k ezetimibu. Dále zmíněny dřívější návrhy na PZT/DIA novelu, zejména diskutovány dvě
třídy ( skupiny ) pro testační proužky. Dále diskutována problematika předpisu sbírky zákonů
o referenčních skupinách , zejména dělení skupiny 8 ( inzuliny ) a skupiny 9 ( PAD). Otázkou
je postavení analogových inzlulinů s ohledem na současné nevhodné zastaralé dělení
referenční skupiny 8, kdy pravděpodobně v blízké budoucnosti budou tyto inzuliny
s doplatky. Je zcela nezbytné, aby editor legislativy ( zde MZČR) prováděl upgrade předpisu

tak, aby referenční skupiny a jejich podskupiny odpovídaly aktuálnímu farmakologickému
stavu v ČR.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 74:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti, vyslovil jednoznačný
souhlas s názorem na včasnou novelizaci předpisu exekutivním legislativním orgánem MZ
ČR tak, aby materie odpovídala aktuální databázi léčiv ve smyslu Z 48 § 39a až 39q.
Ad 19. Různé .
a) Vyh. 450/2004 Sb., o označování složení potravin.
Referovali prof. Anděl, MUDr. Merhaut. Protože je t.č. v PSP ČR projednávána novela
kmenové materie zákona o potravinách, je nutno vyčkat na schváálené znění novely a
potom teprve napravit pro pacienty obtížně srozumitelné znění uvedené vyhlášky.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 75:
Výbor ČDS projednal tématiku a souhlasí s vyčkáním na schválení novely kmenové materie.
b) Návrh na stipendia pro krátkodobé stáže mladých vědeckých pracovníků.
Referovala prof. Jirkovská. Po diskusi Členové výboru navrhují založit fond na podporu
lékařů do věku 35 let. Věcný záměr Vnitřního předpisu ČDS o stipendiích připraví prof.
Pelikánová, který po projednání a schválení členy výboru formálně zpracuje MUDr Merhaut
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 76:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas se shora uvedenými skutečnostmi.
Per rollam projednané.
Ad 20. PSSZV. Seznam uživatelů.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.MUDr. Merhaut písemně informoval
na téma Postup schvalování nových kódů a jejich sdílení. Legislativně je věc ošetřena:
a)Pouze v zákoně 48/1997 Sb je uvedeno, že MZ ČR tvoří a novelizuje Seznam zdravotních
výkonů jako podzákonný předpis sbírky zákonů. K dispozici zápisy z jednání PSSZV.
b)Příkaz ministra. t.č. je v platnosti příkaz č 33 ze dne 18 12 2013. Materie obsahuje tabulku
se členy komise PSSZV, která je jmenována rozhodnutím ministra.
c) Standardní postup předkládání návrhů registračních listů zdravotních výkonů do Seznamu
zdravotních výkonů po vytvoření nové databáze SZV.
d) PSSZV postup revize databáze. Je materiál z období tzv. kultivace Sazebníku.
e) Seznam uživatelů 07-12 v odbornosti diabetologie obsahuje 5 jmen nás členů výboru.
Materie neuvádí, co zde jmenovaní měli za úkol. nikdo z nás není ani nebyl zván na jednání
PSSZV, na jednání MZ ČR ani materie netvoří mezistupeň, přes který jde schvalování kodů
(osa RL odborné společnosti, PSSZV, Ministr). Nikde není uvedeno, jaká je pracovní náplň
kolegů v Seznamu uživatelů.
Věc objasnil Mgr Panýr z DAČR : seznam uživatelů byl vytvořen v 2010, kdy MZ
provádělo Kultivace seznamu výkonů, vytvářel se okruh osob, které měly mít možnost do
tohoto procesu zasahovat, vyjadřovat se k návrhům na nové a úpravy stávajících kódů
náležejících k příslušné odbornosti.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 77:
Výbor ČDS vzal na vědomí informaci se závěrem, že t.č. činnost schvalování kódů jde po
ose Reg.list autorské odbornosti, vypracovaný odbornou společností, řízení před PSSZV,
autonomní finální rozhodnutí pana ministra s právem veta.

Ad 21. ÚZIS, formuláře ke statistice diabetu a komplikací.

Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. MUDr. Merhaut navrhl dopis MUDr.
Zvolskému na UZIS, který v podstatě předpokládá status quo a přidání kolonky ordinace
diabetoloogie nebo ordinace endokrinologie a diabetologie.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 78:
Výbor ČDS projednal referovanou tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 22. Česká podologická společnost.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam.
Prezident České podologické společnosti Jaroslav Fešar nám oznámil, že v roce
2013 vznikla nová odborná společnost, sdružující odborníky z oblasti preventivní a
rekondiční péče o nohy. Členy jsou pedikéři, fyzioterapeuté, zdravotničtí pracovníci a
odborníci z příbuzných oblastí komplexní péče o nohy. Cílem je podpora a rozvoj péče o
nohy a vytvoření sítě spolupracujících odborníků z různých oblastí péče o nohy. Dne
4.10.2014 se v Praze koná 1. česko - slovenská konference České podologické společnosti.
Výbor ČDS obdržel pozvání. Byli jsme požádáni o umístění loga ČDS s odkazem na web.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 79:
Výbor ČDS projednal referovanou tématiku a vyslovil souhlas s uvedením odkazu na naše
webové adresy na stránkách podologické společnosti, ale ne s uváděním našeho loga.
Odkaz na webové stránky podologické společnosti na stránkách ČDS je možné uvádět
pouze v zajímavých odkazech.
Ad 23. Žádost ČLnK o podporu screeningu diabetu v lékárnách.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Odpovědní dopis viceprezidentovi
Mgr. Hojnému byl projednán výborem ČDS a výbor ČDS ve věci rozhodl takto :
Neakceptuje se podaný návrh z důvodů disonance se zákony České republiky. Poskytovatel
farmaceutické odbornosti není oprávněn dle platných právních norem poskytovat
navrhovanou, tj. diagnostickou, případně léčebně preventivní a edukační péči.
Odůvodnění:
1.Zákon 220/1991 Sb, v platném znění, stanoví, v § 3, odst. 3: Absolvent vysokoškolského
studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v lékárenském zařízení na území
České republiky, musí být členem České lékárnické komory. Citovaný zákon v § 6 stanoví:
Česká lékárnická komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého,
kdo řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě československé univerzity nebo
zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe na území České a
Slovenské Federativní Republiky. Farmaceut je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe, dle
citovaného zákona § 3 pak lékař je oprávněn k výkonu léčebně p r e v e n t i v n í péče.
Závěr: Poskytování preventivní péče farmaceutem je v disonanci s citovaným zákonem,
zákon taxativně jmenuje lékaře jako oprávněného poskytovat mj. preventivní péči..
2. Předpis 134/1998 sbírky zákonů stanoví, že předmětný výkon je oprávněn poskytovat
lékař, to je přímo uvedeno v předpise u daného vyšetření. Jedině poskytovatel lékař je
oprávněn interpretovat výsledek a zajistit další potřebné v intencích zákona.
3. Zákon 372 / 2011 Sb., v § 5, odst. 2, písm. a)stanoví, že poskytovatel léčebně preventivní
péče, jejímž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se
vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k
odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku,
4. Citovaný zákon, §11 odst. 4 ukládá ,že Personální zabezpečení zdravotních služeb musí
odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle
§ 2 odst. 2.
5. Citovaný zákon, § 18, odst. 1, písm. a4 stanoví v registraci ZZ formu, rozsah, obor a druh
poskytování péče, a to podle příslušných předpisů sbírky zákonů.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 80:

Výbor ČDS projednal tématiku a uzavřel, že předmětný návrh je v disonanci s několika
zákony a dalšími podzákonnými normami, dále uzavřel, že jde o necílený screening,
přičemž lékárníkům nepřísluší interpretovat výsledek, to náleží ex lege výhradně lékařům.
Tento dopis je první reakcí, která vzešla z per rollam diskuse výboru ČDS. Výbor obdržel
odpověď pana viceprezidenta,proto se v druhé době bude zabývat věcí ústně přímo na
nejbližším zasedání výboru ČDS, 27 05 t.r. Z tohoto jednání samozřejmě vzejde definitivní
písemná odpověď.
Ad 24. Žádost firmy NovoNordisk o stanovisko k Tresiba- degludek.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Prof. Kvapil připravil odpovědní
dopis.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 81:
Výbor ČDS vyslovil souhlas s odpovědí Novo Nordisku.
Ad 25. Žádost MUDr. J. Jirkovské o podporu aktivní účasti ADA 2014.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kolegyně požádala výbor ČDS o
finanční podporu 30 000,- Kč na aktivní účast kongresu ADA 2014.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 82:
Výbor ČDS jednomyslně schválil finanční podporu pro MUDr. J. Jirkovskou ve výši do
30 000,- Kč proti vyúčtování.
Ad 26. Žádost MUDr. J. Škrhy jr, o podporu aktivní účasti ADA 2014.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Kolega požádal výbor ČDS o
finanční podporu 30 000,- Kč na aktivní účast kongresu ADA 2014.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 83:
Výbor ČDS jednomyslně schválil finanční podporu pro MUDr. J. Škrhu jr., ve výši do
30 000,- Kč proti vyúčtování.
Ad 27. Projekt Čenda, vyplacení dohod.
Bylo projednáno v mezidobí zasedání formou per rollam. Doc. Šumník informoval, že byly již
vyplaceny dohody za projekt ČENDA v hodnotě 150.000 Kč dle rozpisu, který paní Jelínkové
poslal doc. Šumník.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 84:
Výbor ČDS jednomyslně schválil.
Ad 28. SUKL hodnotící zprávy.
a)HoZ:
Bylo projednáno v mezidobí zasedání per rollam. Zasláno na SUKL stanovisko k HoZ Maninil
b)Souhrny HoZ
Dne 27.03.2014 oslovil Prof. Švihovec, výbor ČDS na tzv. HoZ ( Hodnotící zprávy SUKL).
Pan profesor v příloze posílá zápis z jednání SUKL ohledně „Souhrnů“ Hodnotících zpráv.
Cílem je zpřehlednit a zjednodušit vyhledávání relevantních údajů. V Souhrnu by měly být
uvedeny všechny zásadní údaje, které potřebujeme pro vypracování připomínek.
MUDr. Merhaut uvedl , že celá činnost probíhá podle Zákona 48/1997 Sb. Jeho § 15, odst.9
deleguje na SUKL (dále Ústav)rozhodování o:
a) stanovení, změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní
lékařské účely,
b) podmínění úhrady léčivých přípravků uvedených v písmenu a) způsobem vyúčtování,
preskripčními a indikačními omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na
specializovaných pracovištích (dále jen "podmínky úhrady"),

c) nepřiznání úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely,
d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o regulaci cen
vyhlášených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále jen "cenový předpis")
e) o zařazení léčivého přípravku do referenční skupiny,
f) základní úhradě referenční skupiny.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 85:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil závěr, že ze zákona odpovědnost leží na Ústavu,
nikoliv na odborných společnostech. Naše spolupráce je na místě, avšak není nám
zákonem uloženo vyjadřovat se k cenové problematice a limitacím a preskribčním
omezením. Touto pravomocí je nadán z citovaného Zákona výhradně Ústav, tj. SUKL.
Stanovisko výboru ČDS má v tomto ohledu pouze doporučující charakter.
Ad 29. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 86:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP:
MUDr. Martin Střelka – Lidická 810, Příbor 742 58
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 87 :
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za řádné členy ČDS ČLSJEP:
Klára Picková – Nad Turbovou 1194/21, Praha 5, 150 00
c)Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS .
žádné nedošly.
d)Byly projednány schváleny Nové podiatrické ambulance.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 88:
Výbor ČDS schválil níže uvedené Nové podiatrické ambulance ČDS ČLS JEP:
Podiatrická ambulance MUDr. Iva Haladová, Sušice III., Dr. Ed. Beneše 197, 342 01 Sušice.
e)Nebyla projednána a schválena Nová edukační pracoviště.
Žádné žádosti nedošly.
Ad 10. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 89:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 09 09 2014 v 11,00. Místo Praha 1,Kampa, Best
Western hotel Stará Zbrojnice.
--------------------------------------------------------------Zapsal : MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 27 05 2014
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP
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