Zápis 7. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 28 05 2019 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, MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., doc.
MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Eva Račická, prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.,
MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., prof.
MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr. Jana Vyoralová, MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnášeníschopné zasedání Výboru ČDS řídil prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, předseda.
Jednání zahájeno 28. 05. 2019 v 10,00, ukončeno v 14,00. Referující uvedeni bez titulů.
Jednání probíhalo podle schváleného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
Škrha
2. Aktuální téma. Dohodovací řízení na rok 2020.
Szabó
3. Legislativa.
Merhaut
4. Vyúčtování péče VZP/SZP za 2018, chyby v zákonech.
Merhaut
5. Kongres 55.Luhačovice 2019. Vyhodnocení.
Škrha
6. Kongresy ADA, ISDF, IPITA, EWMA. Žádosti o podporu.
Škrha/Merhaut
7. Kongres 55.EASD Barcelona. Žádosti o podporu.
Škrha/Merhaut
8. Doporučené postupy, rozpracované.
Škrha/Prázný
9. Vzdělávání. Akreditační komise MZ ČR.
Pelikánová
10. Jednání DIA s PL, ZP, MZ.
Škrha/Szabó
11. Blok pokladníka: stav financí.
Hradec
12. Blok sekcí, pracovních skupin, dalších subjektů.
a) Technologie.
Prázný/Šoupal
b) Podiatrie.
Fix-time 11,35
Bém
c) Edukace.
Fix-time 11,45
Jirkovská
d) Ambulantní diabetologie. Zpravodaj pro diabetology.
Szabó/Zemanová
e) Psychologie.
Lacigová
f ) Dětský diabetes.
Šumník
13. Blok VZP/SZP,MZ,SUKL, Regulace, Léky, PZT, Sazebník výkonů, další.
a) Návrh na uzavření smlouvy s MUDr. Soharovou.
Merhaut/Prázný/Škrha
b) Úhrada činnosti MUDr. Soharové za minulé období. Merhaut/Prázný/Škrha
c) Výsledky projektu Horizont 2018.
Kvapil
d) Pracovní skupina ustavená ad hoc k novým kódům.
Šoupal
14. Další a různé.
a) Informace o kritickém stavu v IDF.
Prázný
Per rollam projednané:
15. Stanovisko ČDS k úhradě Seglatro a Segluromet.
16. Registrace IDF General Assembly.
17. Inzulinová pumpa a glukozové senzory.
18. Stanovisko k paliativní péči v nemocnicích.
19. Noví členové ČDS, sekcí, podiatrická a eduk. pracoviště. Merhaut
20. Další zasedání výboru ČDS.
Škrha
---------------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Ref. Škrha,
Vysloven souhlas se zápisem č. 6 ze zasedání výboru ČDS v 04 / 2019 a konstatováno, že
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.
Usn. č. 2019 / 041: Výbor ČDS vyslovil souhlas se zápisem a plněním úkolů.
Ad 2. Dohodovací řízení na rok 2020.
Ref. Szabó
23.05.2019 účastníci dohodovacího řízení v segmentu ambulantních specialistů
(poskytovatelé) společně se zdravotními pojišťovnami (plátci) dospěli k DOHODĚ o
hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a

regulačních omezení pro rok 2020. Tato informace je výrazně zkrácena: Výše úhrady –
základní hodnota bodu ve výši 1,07 Kč se dále při splnění následujících podmínek navýší:
-0,04 Kč za diplom celoživotním vzdělávání
-0,04 Kč za pracovní dobu (alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní,
přičemž alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18.00 hodin nebo alespoň 2
dny v týdnu začátek ordinační doby od 7.00 hodin nebo alespoň 1 den v týdnu od 7.00 hodin
a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18.00 hodin)
-0,02 Kč za nově přijímané pacienty (alespoň 5 % nových pacientů – tj. pacientů, u nichž v
období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 nebyl vykázán zdravotní pojišťovně žádný výkon) a má
objednací systém, který umožňuje i přednostní ošetření, u nichž to vyžaduje zdravotní stav.
Tzv. „malý počet pojištěnců“ se pro hodnocené i referenční období zvyšuje z 50 na 80 URČ
Za předepsání e-receptu 1,7 Kč za položku (stejně jako letos).
Úhrada na léky: 105 % referenčního období.
Usn. č. 2019 / 042: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 3. Legislativa.
Důležité rozpracované a schválené materie viz příloha, bod 3.
Usn. č. 2019 / 043: Výbor ČDS vzal na vědomí.

Ref. Merhaut.

Ad 4. Vyúčtování péče VZP/SZP za 2018.Chyby v zákonech.
Ref. Merhaut/Škrha
Diskrepance mezi daňově účetními zákony a předpisy ve zdravotnictví. Hlavní problémy:
účetnictví roku 2018 musí být vyúčtováno do 31 03 2019. (není). Stěhování položek
účetních do jiných roků či účetních období zákon zakazuje. Každá ZP má jinou účetní
osnovu. Rozpisy vyúčtování některých ZP zahrnují virtuální čísla, napřiklad suma ročních
záloh je deklarovaná v nereálné výši, skutečnost poskytnutých záloh bývá nižší i o
desetitisíce. Poskytovatelům v rozporu s daňovými zákony, je vnucováno, že po datu 31 03
jim je zasahováno do jejich účetnictví různými srážkami a regulacemi, které již nelze
zohlednit v účetnictví předmětného roku. Obtížná je část zákona
o regulacích
neuplatněných, vázaná na přečerpání ZPP ( zdravotně pojistný plán ). Pro poskytovatele je
stav nepredikovatelný a jednotlivými odbornostmi neovlivnitelný.
Zveřejňování smluv. Dle Z 48/1997 Sb., a Z 340/2015Sb., musí být celá smlouva mezi
poskytovateli a ZZ zveřejněna v rejstříku smluv dle Z 340, § 2,odst. 1, písm. l. Dle § 3,
odst. 2, písm. k) smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného
zdravotního pojištění, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním
pojištění. Není-li zveřejněno, pak ZP není vázána cenovým ujednáním, a vůbec je
zpochybněna část základních smluv, kde jsou liché odvolávky na cenový dodatek.
Nepodepsání cenového dodatku podle § 5 odst. 5 (=smlouva nemá cenové ujednání).
Protože nesignovaný cenový dodatek není zveřejnitelný, tedy není , jde o nulitní akt. Jelikož
§ 6, odst.1 Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv,
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
Usn. č. 2019 / 044: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 5. Kongres 55.Luhačovice 2019.
a)Vyhodnocení.
Ref. Škrha
Luhačovice v pořádku, stále výborné renomé, sympozia ČDS byla výborně vnímána.
Usn. č. 2019 / 045a: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
b) Vyhlášení vítězů posterové sekce Luhačovice 2019:
Ref. Škrha.
Dne 13.04.2019 byly v Luhačovicích vyhlášeny výsledky vítězů posterové sekce. Níže jsou
uvedena jména autorů, název včetně čísla posteru a jakou částkou budou oceněni. Autorům
bude finanční odměna vyplacena po finálním schválení na zasedání výboru ČDS, které se
bude konat dne 28.5.2019.
Výherci posterové sekce_Luhačovice 2019:

1. místo: 7.000,-Kč. Varianty genů pro FTO, TCF7L2 a CDKN2A/2B v České a Romské
populaci. J. Hubáček, L. Šedová, V. Olišarová, V. Adámková, V. Tóthová /Č. Budějovice/
2. místo: 5.000,-Kč. Registr gravidit žen s pregestačním diabetes mellitus. D. Čechurová, M.
Krčma /Plzeň/
3. místo: 3.000,-Kč. Nejčastější příčiny úmrtí u pacientů s diabetes mellitus v České
republice v roce 2017. Pilotní analýza Národního diabetologického registru. M. Kvapil
/Praha/, K. Benešová, J. Jarkovský, L. Dušek /Brno, Praha/
Usn. č. 2019 / 045b: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
c)Schválené termíny dalších kongresů Diabetologické dny Luhačovice.
56.LUH 2020 st 01.04.2020
so 04.04.2020
57.LUH 2021 st 14.04.2021
so 17.04.2021
58.LUH 2022 st 27.04.2022
so 30.04.2022
59.LUH 2023 st 26.04.2023
so 29.04.2023
Usn. č. 2019 / 045c: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.

Ref. Škrha.

Ad 6. Kongresy ADA 2019 San Francisco, ISDF, IPITA, EWMA.
Kongres ADA se koná v San Franciscu 7.-11. 06. 2019. Již schváleni minule MUDr. Hošková
Eva (30), CD IKEM, MUDr. Jan Kopecký (40), CD IKEM, MUDr. Miloš Mráz, Ph.D. (39), CD
IKEM, Ing. Jaroslava Trnovská, Ph.D. (34), CEM IKEM.
Kongres ISDF (8th International Symposium on the Diabetic Foot 22. 5. - 25. 5. 2019 Haag,
Nizozemsko.
Kongres IPITA (17th Congress of the International Pancreas and Islet Transplant Association
02 - 05.07.2019 Lyon, Francie.
Kongres EWMA (European Wound Management Association 05 - 07 06 2019 Gothenburg,
Švédsko. Již schváleni minule MUDr. Johana Venerová, IK 1. LF UK a ÚVN, MUDr.
Vladimíra Fejfarová, Ph.D. (43), Centrum diabetologie IKEM
6a. MUDr. Kudláčková Mich. Žádost o podporu ADA P-2, § 4.
Ref.Škrha/Merhaut
Uchazečka žádá o podporu na kongres ADA. Má aktivní účast - přednášku. Schválena
podpora do 30 000,-Kč proti vyúčtování.
Usn. č. 2019 / 046a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
6b. MUDr. Jarmila Jirkovská. Žádost o podporu ISDF P-2, § 4.
Ref. Škrha/Merhaut
Uchazečka žádá o podporu na kongres ISDF. Má aktivní účast. Schválena podpora do
30 000,- Kč proti vyučtování.
Usn. č. 2019 / 046b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
6c. MUDr. Havrdová Terézia. Žádost o podporu IPITA P-2, § 7.
Ref. Škrha/Merhaut
Uchazečka žádá o podporu na kongres ISDF. Má aktivní účast. Věk nad 40 let. Schválena
podpora do 30 000,- Kč proti vyučtování.
Usn. č. 2019 / 046c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7. Kongres 55.EASD Barcelona. Žádosti o podporu.
Ref. Škrha/Merhaut
55th EASD Annual Meeting 16 - 20. 9. 2019 Barcelona, Španělsko. Při uvedení P -2 § 8 jde
o firemní podporu firmy Lilly, která je v rozsahu 30 000,- Kč na osobu, celkem je 300 000,Kč / 10 osob. Žadatelé přihlásili abstrakta na EASD. Podpora pod § 7 znamená úhradu
z prostředků ČDS.
A.lékaři uchazeči
ad 7a. MUDr. Eva Hošková (30), žádost o podporu P-2, § 8.
CD IKEM. žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047a: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7b. MUDr. Jan Kopecký (40), žádost o podporu P-2, § 8.
CD IKEM. žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.

Usn. č. 2019 / 047b: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7c. MUDr. Michaela Kudláčková (34), žádost o podporu P-2, § 8.
CD IKEM. žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047c: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7d. MUDr. Miloš Mráz, Ph.D. (39), žádost o podporu P-2, § 8.
CD IKEM. žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047d: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7e. MUDr. Jiří Veleba (35), žádost o podporu P-2, § 8.
CD IKEM. žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047e: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7f. MUDr. Barbora Voglová (28), žádost o podporu P-2, § 8.
CD IKEM. žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047f: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7g. MUDr. Jan Škrha jr, Ph.D. žádost o podporu P-2, § 8.
Žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047g: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7h. MUDr. Pavel Škrha , žádost o podporu P-2, § 8.
Žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047h: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
B. nelékaři uchazeči PhD.
Ad 7i. Ing. Martina Hüttl, PhD. (40), CEM. žádost o podporu P-2, § 8.
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047i: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7j. PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D.(34), OKF IKEM žádost o podporu P-2, § 8.
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047j: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7k. Ing. Jaroslava Trnovská, Ph.D. (34), CEM IKEM žádost o podporu P-2, § 8.
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047k: Výbor ČDS vyslovil souhlas. Usneseno, že vyčerpá-li dar 10
uchazečů, jede za Lilly 8 lékařů a 2 nelékaři PhD. Vejde-li se finančně i Ing Trnovská,
pojede za prostředky Lilly 11 uchazečů. Nevejde-li se, má souhlas účasti z prostředků
ČDS. Další uvedení mají souhlas z prostředků výboru. Dojde -li k neočekávatelným
změnám, o věci rozhodne předseda v mezidobí zasedání.
Ad 7l. RNDr. Hana Malínská, PhD. (50), CEM IKEM. žádost o podporu P-2, § 7.
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047l: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7m. RNDr. Irena Marková, PhD. (42), CEM IKEM žádost o podporu P-2, § 7.
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047m: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
C. Nelékaři uchazeči BEZ PhD:
Ad 7n. Mgr. David Galuška (25), ÚPF LFMU, žádost o podporu P-2, § 7
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047n: Výbor ČDS vyslovil souhlas.

Ad 7o. Mgr. Helena Kratochvílová (26), IKEM, žádost o podporu P-2, § 7
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047o: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7p. Ing. Denisa Miklánková (32), CEM IKEM žádost o podporu P-2, § 7
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047p: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 7q. RNDr. Alžběta Vojtíšková (34), IKEM, žádost o podporu P-2, § 7
žádá o podporu na EASD. Schválena podpora do 30 000,- Kč.
Usn. č. 2019 / 047q: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Případné změny předseda. Pokud dojde po dnešku jiná aktivní účast.
Ad 8. Doporučené postupy, rozpracované.

Ref. Prázný

Bude posouzena textová část týkající se DM 1: Aktuálně probíhá veřejné připomínkování
KDP – senzory a pumpy, poté budou zapracovány připomínky a finální verze bude
připravena ke schválení výborem ČDS. Zároveň připravíme kratší verzi pro publikaci
v DMEV a na webu ČDS. MUDr. Bém navrhuje vytvořit guideline na prevenci syndromu
diabetické nohy, zvážíme možnost tvorby tohoto guideline v rámci projektu KDP.
Usn. č. 2019 / 048: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 9. Vzdělávání. Akreditační komise MZ ČR .
Ref. Škrha
Jednání AK Endo- Dia se bude konat 05 06 2019. Informace bude podána per rollam
dodatečně.
Usn. č. 2019 / 049: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 10. Jednání DIA (ČDS,OSAD) s PL (SPL,SVL), VZP, MZ,
Ref. Szabó
Rok jednala s pojišťovnami a stále se snažila vysvětlovat problematiku diabetologie. Chtěla
být nekonfliktní. Ale po roce musí konstatovat, že výsledky tohoto snažení jsou nevalné,
rozhodně neodpovídají času a nervům, které jsme do toho i s ostatními zúčastněnými
investovali. Při pohledu na letošní regulace se dospělo k myšlence realizovat medializaci.
Ještě chceme součinnost s pohledem pacienta - jak regulace brání dostupnosti léků pro
pacienta.
Usn. č. 2019 / 050: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 11. Blok pokladníka: stav financí, rozpočet 2019.
Ref. Hradec
Pokladník informoval spolu s předsedou o finančním výsledku z akce Diabetologické dny
Luhačovice.
Výsledek
je
kladný,
celková
bilance
zisku
je
výborná.
Dále informoval o podílu jednotlivých sponzorů. Písemná informace předána revizní komisi.
Dále pokladník požádal výbor o schválení převodu částky 15.000,00 Kč na technické
zajištění edukačních kurzů - jedná se o část z již schválené částky na tuto akci. Částka bude
převedena na firmu Galén, edukační centra budou zasílat faktury na Galén.
Usn. č. 2019 / 051: Výbor ČDS vzal na vědomí, vyslovil souhlas.
Ad 12. Blok sekcí a pracovních skupin.
12a. Technologická sekce ČDS.
Ref. Šoupal, Prázný
Výbor ČDS ČLS JEP projednal a následně odsouhlasil následující změny týkající se úprav v
kategorizačním stromu ZP: je docizelováván, diskutovány jednotlivé varianty.
--výbor jednomyslně konstatoval, že na základě současných vědeckých důkazů není nutné
požadovat
rozšíření
preskripce
počtu diagnostických
proužků
u
pacientů
léčených perorálními antidiabetiky na množstevní limit 400 ks/ 1 rok.
--Výbor souhlasil s návrhem množstevního limitu 100 ks proužků/1 rok pro pacienty, kteří
jsou léčeni perorálními antidiabetiky.

--Výbor souhlasil s možností preskripce diagnostických proužků pro internisty a praktické
lékaře v množství do 100 ks/ 1 rok pro pacienty, kteří jsou léčeni perorálními antidiabetiky.
--Výbor ČDS nepodporuje rozšíření preskripce počtu proužků až na 400 ks/ 1 rok pro ostatní
odbornosti, protože pacienti, kteří vyžadují léčbu injekční terapií by měli být odesíláni a
následně léčeni v diabetologických ambulancích, které mohou vyšší počet proužků
pacientům předepsat.
--Výbor souhlasil s návrhem na rozšíření preskripce glukometrů, lancet a lancetových per pro
všechny skupiny pacientů s DM bez ohledu na typ léčby.
--Výbor navrhuje rozšíření indikačního omezení proužků u množstevního limitu 2 500 ks/ 1
rok o nediabetickou hypoglykémii (kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická
porucha) u dětí do 10 let včetně
--Výbor ČDS pověřil dr. J. Šoupala projednáním tohoto návrhu se zdravotními pojišťovnami
Usn. č. 2019 / 052a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12b. Podiatrická sekce ČDS.
Ref. Bém
Podiatrická sekce doporučila schválení vzniku nové úhradové skupiny zdravotnických
prostředků "Terapie kyslíkem u chronických ran". Dále bylo referováno o stavu jednání stran
larvální terapie. Podiatrická sekce navrhla vznik nového standardu "Prevence syndromu
diabetické nohy", který by měl být vytvořen do konce roku 2019. Dr. Bém dále informoval o
stavu formování Pracovní skupiny pro syndrom diabetické nohy. Dále by výbor informován o
vzniku nového kurzu pro nezdravotníky na IPVZ na podkladě mezinárodního dokumentu
POINT (doh.D-foot a FIP), ČR byla první zemí, která implementovala dokument do
vzdělávání.
Dále přiložen dokument k orazítkování o schválení úhradové skupiny.
Usn. Č. 2019 / 052b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12c. Edukační skupina ČDS.
Ref.Jirkovská
Jirkovská referovala o otázkách vyplývajících z porady PS pro edukaci 29.3.2019: Výbor
ČDS souhlasí s doplatkem edukačním pracovištím, která splní podmínky Projektu skupinová
edukace 2019. V rámci Projektu Skupinová edukace 2019 Výbor zatím nedoporučuje
kontaktovat výbory organizací praktických lékařů, i když edukační pracoviště hlásí problémy
s nabíráním pacientů od praktických lékařů na regionální úrovni. Dále Výbor ČDS souhlasí
s rozšířením webových stránek PS pro edukaci v rámci stránek ČDS, jejich obsah reviduje
PS pro edukaci. Jirkovská pozvala členy Výboru i zástupce jejich pracovišť na závěrečný
workshop Projektu skupinová edukace 2019, který je plánován na 6.12.2019 (PS pro
edukaci na něj shání sponzoring).
Usn. č. 2019 / 052c: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
12d. Ambulantní diabetologové.
Referováno v rámci bodu 10.
Usn. č. 2019 / 052d: Výbor ČDS vzal na vědomí bod 10.

Ref. Szabó

12e. Psychologie.
Psychodny program a datum konání 13- 14. 3. 2020.
Usn. č. 2019 / 053e: Výbor ČDS vzal na vědomí.

Ref. Lacigová

12f. Dětský diabetes.
Nejednáno

Ref. Šumník

Ad 13. Blok VZP/SZP, MZ, SUKL, Regulace, Léky, PZT, HoZ, Sazebník výkonů, další.
13a. Návrh na uzavření smlouvy s MUDr. Soharovou.
Ref. Merhaut/Prázný/Škrha
Výbor vyslovil souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mezi výborem ČDS a
Remedical, zastoupenou jednatelkou Soharovou. Po diskusi výbor vyslovil souhlas s tím,
že smlouva nabývá účinnosti 01 06 2019.

Usn. č. 2019 / 053a: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13b.
Úhrada
činnosti
MUDr.
Soharové
za
minulé
období.
Ref.Merhaut/Prázný/Škrha
Jedná se o činnost MUDr. Soharové pro výbor ČDS, která byla provedena a dokončena za
neexistence smlouvy dle bodu 13a. Výbor ČDS navrhnul samostatné zvláštní ujednání,
provedené tímto bodem 13b, kdy si MUDr. Soharová podá podklady pro fakturaci za tuto
činnost, a fakturovaná částka jí po schválení výborem bude přiznána. MUDr. Soharová
předložila rozpis položek, představujících její činnost za období 01 – 05/2019, přičemž se
obě strany dohodly na výši 2000,- Kč / 1 hodinu činnosti bez DPH. Celková výše částky činí
23 h, 15 min. Výbor vyslovil souhlas s proplacením v uvedených výších.
Usn. č. 2019 / 053b: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
13c. Výsledky projektu Horizont 2018.

Ref.Račická

Usn. č. 2019 / 053c: Výbor ČDS vzal na vědomí.
13d. Pracovní komise ad hoc ustavená k novým kódům.
Výbor ČDS projednal vznik pracovní skupiny ad hoc pro nové výkony. Jsou to Šoupal,
Psottová, Jankovec, Arias, Soharová.
Usn. č. 2019 / 053d: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas.
Ad 14a, Informace o kritickém stavu v IDF.
14. Informace k situaci v IDF: situace ve výboru IDF je kritická, trvá nesoulad mezi
prezidentem IDF a velkou částí rady. IDF v tuto chvíli ztrácí důvěryhodnost, do budoucna
bude ohroženo její financování, z IDF vystoupily další organizace a cirkuluje velké množství
korespondence rozesílané frakcemi v nesouladu, množí se ale i výzvy členských organizací
ke zklidnění situace. Další vývoj nelze předvídat, budeme ho sledovat. Jako volící delegát
ČDS na kongres IDF do Busanu byla schválena per rollam a hlášena MUDr. Klára Picková
(per rollam bod 16).
Usn. č. 2019 / 054a: Výbor ČDS vzal na vědomí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per rollam projednané.
Ad 15.
Výbor ČDS na žádost MSD vydává vyjádření k podmínkám úhrady přípravků Steglatro a
Segluromet s ertugliflozinem v rámci správního řízení SÚKL, tedy žádost o úhradu obou
přípravků v kombinaci s inzulínem.
Merhaut potvrzuje, že k 20 04 2019, 09,00 vyslovilo podporu, kladné stanovisko k úhradě
obou preparátů v kombinaci s inzulinem 13 členů, (Pel, Olš, Hal, Rač, Škr, Ruš, Mer, Kva,
Sza, Vyo, Zem, Lac, Šou),1 zdržel (Prá).
Usn. č. 2019 / 055: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 16. Registrace IDF General Assembly.
Dne 03 05 19 v 12,00 Prázný informoval o možnosti vyslat jednoho volícího delegáta (na
náklady IDF) a jednoho pozorovatele (na náklady ČDS), na kongres IDF do Busanu, Jižní
Korea. Navrhuji vyslat volícího delegáta dr. Kláru Pickovou, která se aktivně v IDF angažuje
a je aktuálně školena v programu Young Diabetes Leader IDF.
Merhaut potvrzuje, že ke dni 05 05 19 v 12,00 hlasovalo pro 12 členů výboru (Prá, Pel, Šum,
Sza, Zem, Mer, Škr, Vyo, Rač, Hal, Hra, Lac,) nikdo proti, nikdo nezdržel se.
Usn. č. 2019 / 056: Výbor ČDS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s navrženou delegátkou.
Ad 17. Inzulinová pumpa a glukozové senzory.

Prázný podává informaci Veřejná oponentura doporučených postupů „Použití inzulínové
pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem“. Na
Národním portálu KDP jsou k veřejné oponentuře vystavena doporučení „Použití inzulínové
pumpy a glukózových senzorů u pacientů s diabetem léčených inzulínem“. Připomínky
je možno zadat do online formuláře, který je také dostupný na webu. Délka oponentury je
cca 1 měsíc.
Odkaz: https://kdpnew.uzis.cz/index.php?pg=kdp#kdp-azv-04-cds.
Usn. č. 2019 / 057: Výbor ČDS vyslovil souhlas.
Ad 18.Stanovisko k paliativní péči v nemocnicích.
Merhaut informuje, že jsme obdrželi Stanovisko k paliativní péči v nemocnicích. Materiál
obdrží všichni členové výboru za účelem možnosti seznámit se s ním a bude archivován
v sekretariátu.
Usn. č. 2019 / 058: Výbor ČDS vzal na vědomí.
Ad 19. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP. aa) Byly projednány přihlášky
lékařů do ČDS.
Usn. č. 2019 / 059aa: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených lékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
MUDr. Jakub Orolin, 1978, Ormed clinic s.r.o., Zlín.
MUDr. Lenka Fürstová, 1981, Nemocnice Strakonice.
MUDr. Veronika Kotinová, 1985, Nemocnice Slaný.
MUDr. Kateřina Himmelová, 1984, EUC Klinika Ostrava.
MUDr. Jitka Lachmanová, 1966, Diabetologie Brno.
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, PhD., 1974, Pediatrická klinika FN Motol.
MUDr. Ondřej Vrtal, 1986, DC Interní oddělení, Nem. Č. Budějovice.
ab) Byly projednány přihlášky nelékařů do ČDS.
Usn. č. 2019 / 059ab: Výbor ČDS schválil přihlášky uvedených nelékařů, kteří se dnem
zaplacení členských příspěvků stanou řádnými členy ČDS ČLS JEP.
Bc. Barbora Juchelková 1990, U Baruš, kompletní péče o nohy a ruce
PharmDr. Iva Prokopová, Ph.D., 1985, ÚL IKEM, KF LIC
Viktor Emanuel, 1975, Ypsomed s.r.o., Neschválen jako člen ČDS ani člen sekce.
b) Byly projednány přihlášky do sekce sester ČDS.(5005)
Usn. č. 2019 / 059b: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce sester ČDS:
Bc. Barbora Juchelková 1990, U Baruš, kompletní péče o nohy a ruce,
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS (.5006)
Usn. č. 2019 / 059c: Výbor ČDS schválil za řádné členy Podiatrické sekce ČDS:
MUDr. Jitka Lachmanová, 1966, Diabetologie Brno,
MUDr. Ondřej Vrtal, 1986, DC Interní oddělení, Nem. Č. Budějovice,
d) Byly projednány přihlášky do Technologické sekce ČDS.(5008)
Usn. č. 2019 / 059d: Výbor ČDS schválil za členy Technologické sekce ČDS:
MUDr. Kateřina Himmelová, 1984, EUC Klinika Ostrava,
MUDr. Jitka Lachmanová, 1966, Diabetologie Brno,
MUDr. Ondřej Vrtal, 1986, DC Interní oddělení, Nem. Č. Budějovice,
e)Byly projednány Nové podiatrické ambulance.
Usn. Č. 2019 / 059e: Výbor ČDS schválil níže uvedené nové podiatrické ambulance:
--f )Byla projednána nová edukační pracoviště.

Usn. Č. 2019 / 059f: Výbor ČDS schválil níže uvedená nová edukační pracoviště:
Králová
g) Byly projednány přihlášky do sekce Dětská diabetologie (sDd) ČDS.(5007)
Usn. č. 2019 / 059g: Výbor ČDS schválil za řádné členy Dětské diabetologické sekce:
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, PhD., 1974, Pediatrická klinika FN Motol,
h) Byly projednány přihlášky do sekce Diabetes a těhotenství ČDS.(5004)
Usn. č. 2019 / 059h: Výbor ČDS schválil za řádné členy sekce diabetes a těhotenství:
MUDr. Jitka Lachmanová, 1966, Diabetologie Brno,
MUDr. Ondřej Vrtal, 1986, DC Interní oddělení, Nem. Č. Budějovice,
MUDr. Kateřina Himmelová, 1984, EUC Klinika Ostrava,
i)Byly projednány přihlášky do Psychologické sekce ČDS.(5001)
Usn. č. 2019 / 059i: Výbor ČDS schválil za řádné členy Psychologické sekce ČDS:
MUDr. Jitka Lachmanová, 1966, Diabetologie Brno,
j) Žádost o snížení členských příspěvků:
Usn. č. 2019 / 059j: Výbor ČDS schválil odpuštění členských příspěvků, v souladu se
Stanovami ČLS JEP.
Eva Röderová, 1984, rodičovská dovolená
MUDr. Petra Šťastná, 1985, rodičovská dovolená
k) Zrušení členství – prosba o posouzení z centrální evidence členů ČLS JEP:
Usn. č. 2019 / 059k: Výbor ČDS schválil zrušení členství v souladu se Stanovami ČLS
JEP.
Bc. Stanislava Holemá (sesterská sekce) – vzhledem k ukončení pracovní činnosti
Alena Kordíková – důvod neuveden
Ad 20. Další zasedání výboru ČDS.
projednány termíny zasedání výboru ČDS. Usn. Č. 2019 / 060:
Další zasedání výboru ČDS dne 01 10 2019 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.
Další zasedání výboru ČDS dne 10 12 2019 v 10,00 Praha1,Kampa,hotel Stará Zbrojnice.
Zapsal : MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 28 05 2019
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA,
Předseda výboru ČDS ČLS JEP, z.s.
Rozdělovník:
Členové Výboru a RK ČDS.
Sekretariát výboru ČDS,web.
Předsednictvo ČLS JEP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přílohy k zápisu č. 07:
Bod 3a. Nové právní předpisy.
Vyhláška č. 115/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů
do Národního zdravotnického informačního systému
nabývá účinnosti 01. 07. 2019.
Vyhláška č. 114/2019 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních
prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
nabývá účinnosti 30. 04. 2019.

Vyhláška č. 102/2019 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely
přerozdělování. nabývá účinnosti 15. 04 2019.
Nařízení vlády č. 324/2018 Sb. o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů. nabývá účinnosti 01. 01. 2019.
Vyhláška č. 280/2018 Sb. o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez
odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
nabývá účinnosti 28. 12. 2018.
Bod 3b. Legislativa připravovaná PSP, Vláda:
T 438 Z 268/2014 Sb., novela o zdravotnických prostředcích.
-Návrh zákona o léčitelských službách (Dps355).
-NNZ551/1991Sb a 280/1992Sb. T 479 novela o zdravotních pojišťovnách
Cílem návrhu zákona je zavedení transparentního obsazování správních a dozorčích rad
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů
odpovídal nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019
ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.
-Návrh zákona, kterým se mění zákon 378/2007 Sb., o léčivech a zákon 48/1997 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Cílem je zajistit dostupnost léčivých přípravků důležitých pro poskytování zdravotní péče.
Návrhem jsou regulovány pouze dodávky hrazených léčivých přípravků předepisovaných a
hrazených na recept, které nejsou dostupné v běžné distribuční síti. Ostatní léčivé přípravky
takto regulované nebudou. Objednávání a zajišťování dodávek bude probíhat
prostřednictvím tzv. emergentního systému, který držitel rozhodnutí o registraci léčivého
přípravku hrazeného ze zdravotního pojištění, předepisovaného na recept, bude mít
povinnost zřídit a provozovat. Bude se jednat o elektronický automatizovaný informační
systém.
-NNZ 48/97 Sb., 03-2019.
Vnitřní připomínkové řízení, stěžejní jsou § 16,19. Snaha ukotvit tzv. revizní komise
zdravotních pojišťoven. Tyto by schvalovaly léčbu pacientů.
Oblast rozhodování o nároku pojištěnce ustanovení, která tuto podmínku výslovně obsahují:
-podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. je předchozího souhlasu revizního lékaře třeba v případě
úhrady zdravotních služeb jinak zdravotní pojišťovnou nehrazených, je-li poskytnutí takových
zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce
-podle § 33 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je potvrzení revizního lékaře nezbytné k úhradě
léčebně rehabilitační péče, poskytované jako nezbytné součásti léčebného procesu, jejíž
poskytnutí doporučil ošetřující lékař
-podle § 33 odst. odst. 10 a 11 schválení revizního lékaře podléhá rovněž prodloužení
stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu
poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče a prodloužení
opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně
rehabilitační péče na 21 dnů
-rozhodnutí revizního lékaře vyžadováno tam, kde je jím podmíněna úhrada konkrétních
zdravotních výkonů (§ 15 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), zdravotnických prostředků (§ 15
odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.), kdy jim byla v řízení podle části šesté zákona č. 48/1997
Sb. stanovena jako podmínka úhrady schválení revizním lékařem příslušné zdravotní
pojišťovny.
V návaznosti na recentní judikaturu soudů rozhodujících ve správním soudnictví je
postaveno na jisto, že rozhodnutí revizního lékaře (zdravotní pojišťovny) je
vrchnostenským úkonem, jímž je zasahováno do práv pojištěnce garantovaných mu
Listinou základních práv a svobod.
-Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.
-Návrh novely vyh 98-12 o dokumentaci.

-NNZ 36/67 Sb., o znalcích, po 52 letech novela.
-Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a
farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za zkoušky,
-Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a
některých dalších dokladů o vzdělání lékařů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

