Zápis z 10. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 07. 02. 2012 od 11 hodin v Praze.
( Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): 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., Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., MUDr. Eva Račická,
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Omluveni: Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Jednání Výboru ČDS řídila předsedkyně výboru ČDS Prof. MUDr. Pelikánová, DrSc. Jednání bylo
zahájeno dne 07. 02. 2012 v 11,00 a ukončeno v 15,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Webová prezentace – spolupráce v roce 2012.
3. DAČR.
4. Národní diabetologický program.
5. Luhačovice kongres 2012.
6. Reformní zákony. Úhradová vyhláška 425 / 2011 Sb.
7. Specializovaná způsobilost, rozhodnutí a osvědčení OVZV MZ ČR.
8. Zákon 361, způsobilost k řízení, oznámení dle Vyh. 277. Testy diabetiků.
9. Nové vyjadřování HBA1C a referenční meze.
10. SUKL: Pioglitazon. Aliskiren.
11. Přesnost měření glukometrů. Řešení regulací preskripce se ZP.
12. Podiatrická sekce a revize standard edukace.
13. Různé.
a) Žádost o ustanovení Diabetologického centra v Ostravě.
b) NV o personálním vybavení, zásadní připomínka.
c) Kod 13051, edukace, zápis do dokumentace.
d) Prediabetes, žádost o novelu MKN 10.
e) Léčba CSII pumpou.
f ) Lucentis.
g ) Kongres České kardiologické společnosti.
h) Poděkování spolku lékařů Praha.
i ) Diabetické onemocnění ledvin.
Per rollam schválené:
14. Rozšíření Seznamu členů atestačních komisí pro obor Diabetologie a endokrinologie.
15. Standard Prediabetes.
16. Stanovisko výboru ČDS k vyjadřování HbA1c v mmol/mol.
17. Stanovisko výboru ČDS k dokumentu o volně prodejných lécích.
18. Oficiální záštita výboru ČDS nad TNW na rok 2012.
19. Připomínky k návrhu vyhlášky MZ o minimálním personálním zabezpečení.
20. SUKL, hodnotící zprávy.
21. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
22. Další zasedání výboru ČDS.
---------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem č. 9 ze zasedání výboru ČDS v 11 / 2011 a konstatováno, že úkoly jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Ad 2. Webová prezentace – spolupráce v r. 2012.
Moderovali prof. Pelikánová a prof. Rušavý.
a)Spolupráce se společností MeDitorial.
Jednání proběhlo za osobní účasti Ing. Ringelhána. Důvodem pozvání společnosti na výbor ČDS bylo
překvapivé zvýšení ceny za údržbu stránek ČDS. V roce 2011 činily požadavky firmy 38 000,- Kč a na rok
2012 firma požaduje zvýšení ceny za údržbu na 60 000,- Kč / rok. Firma vysvětluje zvýšení nákladů vysokými
požadavky na údržbu ze strany výboru ČDS.

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 01:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti. Dále výbor ČDS rozhodl následovně:
aa) V roce 2012 zaplatit požadovanou částku – zbývá doplatit 30 000,- Kč.
ab) Částku zaplatit z peněz ČDS a tím zrušit reklamní okénko přispívajících firem.
ac) Koncem listopadu 2012 si vyžádat kalkulaci dosud provedených nákladů, aby bylo možné zvážit, zda je
současný stav pro ČDS vyhovující. Alternativně pokud dospějeme k názoru, že je to drahé a
budeme chtít změnit poskytovatele, tak to nestihneme na rok 2013. Vhodnější termín je 31.8., abychom
věc stačili projednat na zářijové schůzi.
ad) Dopis Ing. Ringelhánovi ve smyslu výše uvedeného připraví prof. Rušavý a odešle k podpisu předsedkyni
ČDS.
b) Presentace společnosti C4P na výboru ČDS.
Jménem společnosti prezentoval Ing. Inger a Ing. Soukupová projekt „Diabáze.cz“. Výbor vyslechl prezentaci
společnosti, která žádá podporu ČDS při výrobě stránek pro diabetiky v podobném duchu, jako jsou již hotové
stránky pro onkologické pacienty.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 02:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti. Dále výbor ČDS rozhodl výrobu
pacientských stránek nepodpořit, protože takových portálů již existuje řada a nejsou podporovány ČDS.
c) Presentace Intranetu ČIS.
Mgr. Markéta Pudilová z Medical Health World přednesla prezentaci. Výboru ČDS byl presentován
dorozumívací a informační systém určený pouze pro členy internistické společnosti a navržen podobný systém
pro diabetology.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 03:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti a konstatoval, že Členové výboru se cítí
být internisty a řada z nich jsou členové ČIS. Dále výbor ČDS rozhodl, že Prof. Škrha vstoupí v jednání, za
jakých podmínek by se mohli členové ČDS na již hotový portál přihlásit. Výbor ČDS o specializovaný
diabetologický intranet nemá zájem.
Ad 3. DAČR.
Referoval prof. Kvapil, který informoval výbor, že DAČR vytváří písemný materiál, který má za cíl podpořit
sebevědomí diabetologických ambulancí. Byla postupována pracovní skupina MUDr. Račická, MUDr. Křen,
prof. Kvapil, Ing. Horák. Rozhodnuto tento pracovní materiál připravit do tašek pro účastníky Diabetologických
dnů v Luhačovicích.
Prof. Kvapil dále uvedl, že podrobným rozborem UZIS bylo zjištěno, že za 10 let poklesla o 3% prevalence
diabetické nohy a poklesl výskyt velkých amputací. UZIS byl požádán, aby prováděl tento přepočet
i v budoucnosti.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 04:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí uvedené skutečnosti.
Ad 4. Národní diabetologický program.
Referoval prof. Kvapil, prof. Pelikánová. Oba informovali výbor ČDS, že dokončení a schválení programu
vázne na dohodách s praktickými lékaři, kteří zasahují prakticky do všech bodů programu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 05:
Výbor ČDS projednal tématiku a konstatoval, že považuje spolupráci s praktickými lékaři za důležitou, a proto
se bude snažit o konstruktivní jednání. Pokud nedojde k dohodě, dojde k poškození pacientů s diabetem.
Výbor doporučuje oddělit body, kde je spolupráce nevyhnutelná a přínosná (př. prediabetes, diabetes 2. typu)
od bodů, které jsou jednoznačně v pravomoci specialisty – diabetologa (Gestační diabetes, diabetes 1. typu)
Ad 5. Luhačovice kongres 2012.
Referovala prof. Pelikánová. Datum konání kongresu 19. 04 – 21. 04. 2012. Potvrzen programový výbor
ve složení: Lacigová, Rušavý, Kvapil, Pelikánová, Šmahelová, Škrha, Jirkovská. Edukační blok bude
v sobotu. Společenský večer ČDS bude ve čtvrtek vstup zdarma, konání ve Společenském domě.
Programový výbor se sejde dne 14 02 2012 v 15,00 ve FN Motol. Projedná návrh programu a více než 90
přihlášených abstrakt, provede výběr přednášek a posterů, upřesní edukační blok, vymezí prostor pro
presymposia, jednání Osad a jednání podiatrické sekce. Syllabova přednáška navržen byl prof. Svačina,
přednášku zvaného hosta se pokusí zajistit prof. Škrha. V nejbližší době bude vypsána soutěž o nejlepší
originální publikaci a knihu (dle schváleného algoritmu).

Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 06:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 6. Reformní zákony. Úhradová vyhláška 2012. ( 425 / 2011 Sb.)
Referoval MUDr. Merhaut.
a) přehled reformních zákonů.
Tisk PS PČR 375/0 : Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání. Zákon 346/2011 Sb.
Tisk PS PČR 325/0 : Novela z. o veřejném zdravotním pojištění. Zákon 298/2011 Sb.
Tisk PS PČR 405/0 : Zákon o zdravotních službách. Zákon 372/2011 Sb.
Tisk PS PČR 406/0 : Zákon o zdravotnické záchranné službě Zákon 374/2011 Sb.
Tisk PS PČR 407/0 : Zákon o specifických zdravotních službách. Zákon 373/2011 Sb.
Tisk PS PČR 409/0 : Druhá Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Zákon 369/2011 Sb.
Tisk 325 PS PČR, Zákon 298/2011 Sb.
Tzv. první reformní novela Z 48/97 Sb , účinná již od 1. 12. 2011, Nové pojmy základní varianta a ekonomicky
náročnější varianta, Neadekvátně vysoké sankční pokuty pro ZZ při nevelkých proviněních, od 01. 12. 2011
platí nová příloha č. 3, oddíl C, skupina 11, kde dochází k podstatným změnám v některých položkách.
Tisk 409 PS PČR.
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. Některé komodity s dalším poklesem úhrad proti první novele Z 48.
Tisk 405 PS PČR.
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,
registrace ZZ
Tisk 375 PS PČR.
Jde o novelu zákona 95, Protože uvedený text je v přechodných ustanoveních a v roce 2012
má být další novela Z 95, je třeba, aby si kolegové včas zajistili doklad MZ ČR o specializované způsobilosti
(viz výše).
b) Úhradová vyhláška 2012. ( 425 / 2011 Sb.) příloha č. 3 :
- referenčním obdobím pro úhradu výkonů je příslušné pololetí 2010.
- způsob výpočtu maximální úhrady za výkony je stejný jako v roce 2011 - celková výše úhrady je limitována
počtem ÚRČ a vykázaných bodů v referenčním období (tyto body mají hodnotu 1,02 Kč), výkony nad tento
limit budou proplaceny s hodnotou bodu 0,30 Kč.
- hodnota bodu 1,02 Kč. Nadlimitní výkony budou uhrazeny degresivní sazbou 0,30 Kč/bod.
- trvá regulace na léky a vyžádanou péči, ZÚMu a ZÚLPu.
- Od 1.12.2011 již neexistuje časová regulace dle KORKO.
Ad 7. Specializovaná způsobilost, rozhodnutí a osvědčení OVZV MZ ČR.
Referoval MUDr. Merhaut. Praktický postup pro získání POTVRZENÍ SPECIALIZACE Z OBORU
DIABETOLOGIE podle novely zák.95/2004 Sb. Je na webech ČDS a OSAD.
Pokud již lékař má
Specializační diplom, rozhodnutí či osvědčení, vydaný MZ ČR v roce 2004 a následující, o nové vydání již
nežádá! Kolegové, kteří získali osvědčení o specializaci z diabetologie popř. endokrinologie nebo jiného
nástavbového oboru od ČLK (do 17. 04. 2004) a nevyužili přechodného ustanovení zákona 95/2004 Sb
platného do 4/2008, mají zřejmě poslední možnost pro svoji dlouholetou praxi získat rozhodnutí o přiznání
specializované způsobilosti v daném oboru od MZČR podle novely č.346/2011 Sb.,(viz výše bod 6).
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 07:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl potřebné materiály umístit viditelně na web.
Ad 8. Zákon 361, způsobilost k řízení, oznámení dle vyh. 277. Testy diabetiků.
Referoval MUDr. Merhaut a MUDr. Hradec. Novela Zákona má § 84 až 89a, týkající se zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel. Nově ohlašovací povinnost pro všechny lékaře. Byla novelizována vyhláška
277/2004Sb o posuzování zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel (nebo způsobilosti s podmínkou)
Vyhláška stanoví tzv.ohlašovací povinnost při zjištění zdravotní nezpůsobilosti (nebo způsobilosti s
podmínkou) k řízení motorového vozidla nejen posuzujícímu lékaři, ale kterémukoli lékaři, který takovou
skutečnost zjistí!. Na základě této ohlášky obecnímu úřadu s rozšířenou působností je úřadem iniciováno

přezkumné řízení, které provádí registrující (praktický, závodní) lékař. MUDr. Hradec vypracoval návrh
poučení pacienta formou testu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 08:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl poslat dopis ministru Hegerovi a PS PČR o riziku zhoršení
kompenzace diabetiků. Návrh připraví prof. Jirkovská. MUDr, Merhaut je pověřen připravit dopis pro MZ
o námitce vůči zákonu o řízení motorových vozidel – ohlašování hypoglykémií, což může toto riziko spíše
zvýšit.
Ad 9. Nové vyjadřování HBA1C a referenční meze.
Referoval MUDr. Hradec. Jde o vyjadřování HbA1c v nových jednotkách a referenční meze. Dosud všechny
laboratoře nevydávají hodnoty v mmol/mol. Různé laboratoře dostávají za vyšetření HbA1c rozdílnou úhradu.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 09:
Výbor ČDS projednal tématiku a pověřil prof. Škrhu, aby jednáním s prof. Zimou situaci vyjasnil.
Ad 10. SUKL: Pioglitazon. Aliskiren.
Referovala prof. Pelikánová, o materiálech SUKL, které jsou veřejně přístupné.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 10:
Výbor ČDS projednal tématiku a považuje informovanost diabetologické veřejnosti za dostatečnou,
cestou firem a SUKL.
Ad 11. Přesnost měření glukometrů. Řešení regulací preskripce se ZP.
a)Kontrola přesností měření glukometrů.
Referovala MUDr. Račická. Prodiskutována uvedená tématika. MUDr. Račická poukázala na rozdílné výsledky
testů měření přesnosti různých glukometrů dle výsledků společnosti SEKK v roce 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 11:
Výbor ČDS projednal tématiku a do příštího zasedání pověřuje prof. Pelikánovou a prof. Rušavého se setkat
s prof. Zimou a dohodnout placené testování glukometrů (analytická a preanalytická chyba). Pokud glukometry
budou vyhovovat, budou uvedeny jako vhodné na stránkách ČDS.
b) Řešení regulací preskripce s VZP a dalšími ZP.
MUDr. Račická konstatovala, že jsou výrazně odlišné postupy jednotlivých KP VZP v hodnocení odvolání proti
regulacím. Regionální rozdíly ve vyřizování odvolání, iniciace schůzky s vedením VZP, kde bude projednána
problematika regionálně odlišných postupů při řešení regulací. Cílem je dosáhnout systémový postup ve
vyhodnocení preskripce s ohledem na vysoce inovativní léčebné možnosti. Na Moravě jsou postiženi lékaři
vysokými regulacemi, v Čechách je situace lepší dle sdělení terénních kolegů.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 12:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl Prof. Kvapil a prof. Pelikánová za ČDS a MUDr. Račická
za OSAD připraví a zašlou nový společný dopis pro VZP na toto téma.
Ad 12. Podiatrická sekce a revize standard edukace.
a)Činnost podiatrické sekce.
Referovala prof. Jirkovská, která informovala výbor, že se blíží volby do výboru sekce, žádá výbor
o každoroční blok v Luhačovicích. Informuje o již 4. ročníku certifikovaného kurzu pro sestry a žádá o
příspěvek 30 000,- Kč. Dále informováno, že 23. 11. 2012 bude další pracovní den Diabetická noha. Žádá
výbor o podporu 30 000 Kč na zahraničního řečníka.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 13:
Výbor ČDS projednal tématiku, schválil příspěvek pro certifikovaný kurz 30 000,- Kč a pro zahraničního hosta
rovněž schválil příspěvek 30 000,- Kč.
b) Revize standard edukace.
Referovala prof. Jirkovská. Výbor ČDS projednal aktualizaci Standard edukace, členové neměli zásadní
připomínky a podporují změnu edukačních center na edukační pracoviště pro diabetiky {registrované,
případně certifikované. Rozšíření těchto pracovišť při splnění podmínek může podstatně zkvalitnit edukaci
a dát příležitost edukovat i pacienty od praktických lékařů, případně podpořit tato pracoviště v rámci NDP
či v rámci jednání se ZP. Na dosavadních možnostech edukace individuální lékařem či vzdělanou sestrou
tato inovace nic nemění. Aktualizace postupu bude ještě zaslána mailem všem členům k připomínkování
a po té vyvěšena na web ČDS.

Ad 13. Různé
a) Žádost o ustanovení Diabetologického centra v Ostravě.
Úkol trvá. Žádost o ustanovení Diabetologického centra v Ostravě – prim. Olšovský.
b) NV o personálním vybavení, zásadní připomínka.
Referoval MUDr. Merhaut. Tento návrh vyhlášky byl připomínkován proto, aby znění nebylo v rozporu se
zákonem. (derogace vyšší právní normy nižší normou.) U oboru diabetologie položka 1. 8. Bude diabetolog
a diabetolog a endokrinolog, u endokrinologie položka 1. 10 bude endokrinolog a diabetolog a endokrinolog.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 14:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
c) Kod 13051, edukace, zápis do dokumentace.
Referoval MUDr. Merhaut. Na vyžádání SASP MUDr. Jojko zaslali prof. Pelikánová a MUDr. Merhaut
stanovisko výboru ČDS k vykazování tohoto kódu.
d) Prediabetes, žádost o novelu MKN 10.
Referovala Prof. Perušičová a MUDr. Merhaut. Seznámili výbor s dopisem, který bude zaslán na Český
statistický úřad. Výbor ČDS tímto žádá převod prediabetu z kapitoly R do kapitoly E.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 15:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl zaslat dopis.
e) Léčba CSII pumpou.
Firma Medtronik žádá výbor o vyjádření k využití plastových kanyl při léčbě pumpou. Zdůrazňuje, že plastové
kanyly jsou nákladově srovnatelné s kovovými a představují současný standard léčby pumpou.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 16:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, že Prof. Rušavý dopis napíše a nechá schválit a parafovat
prof. Pelikánovou. Bylo rozhodnuto vytvořit standard ČDS pro léčbu inzulínovou pumpou. Jedná se o velmi
nákladný, ale velmi efektivní léčebný prostředek. Standard vytvoří: Rušavý, Jirkovská, Pelikánová, Kvapil
f ) Lucentis, preskribční omezení.
Referoval Prof. Kvapil. Informuje o práci pracovní skupiny na posouzení podpory využívání Lucentisu
u diabetiků, pracovní skupina použití podporuje. Prof. Pelikánová konstatovala, že v první době musí materii
oftalmologové vytvořit, následně je Výbor ČDS je připraven podpořit rozšíření indikací (emailová diskuse členů
+ zasedání výboru ČDS 7.2.2012). Problém je, že odborností, na kterou je aplikace vázána jsou oftalmologové
a náš hlas může být pouze podpůrný. Na materiálu, který bychom podpořili, v současné době pracuje
dle informací předsedkyně České oftalmologické společnosti ČLS JEP.
g) Kongres ČKS.
Referovala prof. Pelikánová. Ve dnech 13. - 16. 05. 2012 proběhne sjezd Kardiologické společnosti,
kde bude blok diabetologie.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 17:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, že blok věnovaný diabetologii vytvoří a zajistí prof. Pelikánová,
prof. Kvapil, prof. Rušavý.
h) Poděkování spolku lékařů Praha.
Referoval Prof. Škrha, který tlumočil poděkování Spolku lékařů Praha ČDS za podporu 10 000 Kč.
i ) Diabetické onemocnění ledvin.
Referovala prof. Pelikánová. Doporučený postup diabetické onemocnění ledvin byl schválen výborem ČNS.
V doporučení bude aktualizována tabulka antidiabetik z hlediska použití při CKD. Tabulka bude doplněna i
do DM2, což zajistí prof. Škrha.

Per rollam schválené:
Ad 14. Seznam členů atestačních komisí pro obor Diabetologie a endokrinologie.
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání návrh na rozšíření členů atestační komise v oboru Diabetologie
a endokrinologie o praktické diabetology (E. Račická, T. Merhaut, J. Hradec). Dopis zaslán na OVZV MZ ČR
k rukám Mgr. Stříbrné.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 18:
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a vyslovil souhlas s navrhovanými členy komise.
Ad 15. Standard Prediabetes.
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání a dokončen Doporučený postup pro péči
o nemocné s prediabetem.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 19:
Výbor ČDS projednal per rollam materiál a tento byl schválen 20.01.2012 jako společný materiál ČDS a ČIS.
Ad 16. Stanovisko ČDS k vyjadřování HbA1c v mmol/mol.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání předmětné stanovisko a zasláno prof. Zimovi.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 20:
Výbor ČDS projednal per rollam Stanovisko a rozhodl jej zaslat prof. Zimovi.
Ad 17. Stanovisko výboru ČDS k dokumentu o volně prodejných lécích.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání předmětné stanovisko a zasláno na SUKL.(Erbanová,
prof. Švihovec), jako souhlasné stanovisko k dokumentu o volně prodejných lécích. Dokument neobsahuje
antidiabetika.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 21:
Výbor ČDS projednal per rollam Stanovisko a rozhodl jej zaslat na SUKL.
Ad 18. Oficiální záštita výboru ČDS nad TNW na rok 2012.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání převzetí záštity nad akcí a zaslán dopis paní Morávkové
z Nordic Walking live.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 22:
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku a rozhodl vyslovit souhlas se záštitou.
Ad 19. Připomínky k návrhu vyhlášky MZ o minimálním personálním zabezpečení.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání předmětné stanovisko a zasláno na MZ ČR
(dopis Mgr. David Kotris.)
Ad 20. SUKL, Hodnotící zprávy.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání Stanovisko k žádostem HoZ : Trajenta, Zeglydia, Metformin
a vildagliptin, Metformin a glitazony.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 23:
Výbor ČDS projednal per rollam tématiku jednotlivých HoZ a vyslovil souhlas se stanoviskem.
Ad 21. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 24:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:.
MUDr. Vaňková Vendula, Vratimov
MUDr. Vargová Lenka, Praha 4-Braník
MUDr. Šavel Alexander, Ústí nad Orlicí
MUDr. Meluzínová Hana, Brno
MUDr. Fritscherová Gita, Štěpánov u Olomouce
MUDr. Mináriková Andrea, Praha 9-Černý most
Mgr. Bardová Kristina, Ohrobec
Mgr. Roubalová Jana, Mukařov
Ing. Janovská Petra, Praha 4-Krč
Mgr. Hensler Michal, Praha 4
RNDr. Zouhar Petr, Zbraslav u Brna
Mgr. Horáková Olga, Praha 4
Mgr. Svobodová Michaela, Řevnice

RNDr. Kuda Ondřej, PhD., Praha 4
MUDr. Farkaš Erika, Kopřivnice
b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 25:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester ČDS.
Švomová Anna, Žďár nad Sázavou
c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS.
Ad 22. Další zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2012 / 26:
Další Zasedání výboru ČDS se koná dne 20. 03. 2012, hotel Stará Zbrojnice. Praha 1, od 11,00 hod.
--------------------------------------------------------------Zapsal: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD,
MUDr. Tomáš Merhaut
Dne 07. 02. 2012
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
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