Zápis z 19. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 10. 09. 2013 od 09,00 hodin, Praha 1.
(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, Doc. MUDr. Silvie
Lacigová, PhD., 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. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA. Prof. MUDr. Jan
Škrha, DrSc Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc..
Omluveni: Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Jednání Výboru ČDS, které bylo usnášeníschopné, řídila předsedkyně výboru ČDS
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Jednání bylo zahájeno dne 10. 09. 2013 v 09,00
a ukončeno v 16,00. Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Informace zástupce sekce sester ČDS.
3. Novinky v legislativě.
4. Těhotenství a diabetes – doporučený postup.
5. Prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku.
6. Návrh setkání zástupců ČDS s plátci.
7. Žádost Ing. Kubernáta o umístění loga ČDS na publikaci.
8. Kongres Luhačovice 2014.
9. Umístění glukometrů testovaných podle doporučení ČDS a ČSKB.
10. Aktualizace standardů léčba diabetika 2.typu.
11. Změna indikačního omezení pro léčbu makulárního edému.
12. TV spoty.
13. Žádost o příspěvek ČDS na zahraniční cestu IDF - MUDr. Dubský a MUDr. Bém.
14. Mezinárodní výroční zasedání studijní skupiny EASD.
15. Podiatrická sekce, sazebník výkonů.
16. Komunikace s VZP, regulace, SUKL, dostupnost diabetických léčiv.
17. Sekretariát ČDS – smlouva s Galén-Symposion.
18. Různé .
a) Volby výboru ČDS na období od 2014.
b) Žádost o příspěvek na pracovní dny dětské diabetologie.
Per rolllam schválené.
19. Odhad frekvence nových kódů pro sazebník k 01 01 2014.
20. Pozitivní list SZP.
21. Zkratky DIA a END pro potřeby preskripčního omezení.
22. Stanovisko ČDS k mesodiencephalické modulaci.
23. Dopis Redakci časopisu Dia životní styl.
24. Stanovisko výboru ČDS k selfmonitoringu glykemií.
25. OECD dotazník. – zpracovává Tomáš Edelsberger. 12 09 MZ jednání.
26. SUKL hodnotící zprávy.
27. Žádost o příspěvek ČDS na zahraniční cestu MUDr. Havrdová.
28. Revize Národního kardiovaskulárního programu.
29. Noví členové ČDS.
30. Další zasedání výboru ČDS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.

Vysloven souhlas se zápisem č.18 ze zasedání výboru ČDS v 06 / 2013 a konstatováno, že
úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny. Zdůrazněno, že Vnitřní předpis ČDS č. 1 je již na
web stránkách ČDS. Na projekt Čenda uvolněno 150 000,- Kč.
Ad 2. Informace zástupce sekce sester.
Referovala paní předsedkyně sekce paní Řihánková. Informovala o Volbách nového výboru,
o stylu práce, náplni a obsahu činnosti, přeje si spolupráci aktivní s výborem ČDS.Bude se
snažit obnovit aktivitu Časopis sestra v diabetologii, vydávanou 2x ročně a 1x suplementum
z Luhačovic. Diskutována Redakční rada, její složení a úloha výboru ČDS. Odsouhlasena
záštita ČDS + logo, souhlas výboru s úhradou sestrám ve výši 50 000 Kč ročně, celkovou
kalkulaci provedou Jirkovská, Rušavý, Hradec. Nevýhoda, některé sestry jsou v ČAS,
existuje jistá roztříštěnost.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 56:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 3. Novinky v legislativě.
Referoval MUDr. Merhaut.
-Zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy rozešle Merhaut.
-Zákon 223/2013 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
-Vyh. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a
používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí.
-Vyh. 236/2013 Sb., kterou se mění 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
-Zákon 378 o léčivech a Vyh. 54/2008 o náležitostech receptů novelizovány. Zavádí se nový
způsob předepisování léčivých přípravků. Na recept lze psát místo firemního názvu jen
účinnou látku. Nutno Vyznačit lékovou formu, sílu a množství přípravku. Na receptu může
být nově také mezinárodní nechráněný název účinné látky, s vyznačením lékové formy, síly a
množství daného přípravku. Současný původní vystavování receptů je beze změn.
-Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění novelizován.
-Vyh. 418/ 2003 Sb., kterou se stanoví vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů
veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití,
přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů
na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu.
-NÚS 4457/12 Usnesení Nejvyššího soudu, usnesení Městského soudu v Praze a rozsudek
Obvodního soudu pro Prahu 3 ve věci porodů doma se zrušují. Ústavní stížností se
stěžovatelka domáhala zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů, jelikož je toho
názoru, že jimi došlo k porušení jejích základních práv, zakotvených v Listiny základních
práv a svobod. NÚS vyvolal rozsáhlou diskusi lékařské society i s ohledem na skutečnost,
že novorozenec zemřel. Per analogiam, kdyby např. sestra či nutriční terapeut vedli u
kojence a dítěte inzulinovou léčbu, (špatně nebo ji zrušili a došlo k exitu ), NÚS by ve smyslu
judikátu vyvinil takového pracovníka nelékaře.
-aktualita, snaha MPSV uzákonit povinné vybavení pracovní neschopnosti elektronickou
cestou. Vyžaduje datovou schránku, elektronický podpis a hlavně zvlášť zabezpečenou
internetovou síť .
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 57:
Výbor ČDS projednal tématiku a vzal na vědomí informace.
Ad 4. Těhotenství a diabetes-doporučený postup.
Referovala MUDr. Čechurová. Doporučený postup byl prezentován Dr. Čehurovou po
předchozím prostudování členy výboru elektronicky. Po podrobné diskuzi (Doporučení
používat inzulínová analoga a metformin, které nejsou v SPC. Zpřísnění normy lačné a
uvolnění normy postprandiální glykémie a provádění 3 bodového oGTT). Standard byl přijat.
Hlasování: pro 10, proti 1, zdrželli se hlasování 4. Nyní předá standard předsedkyně
gynekologické společnosti k připomínkám a ke schválení. Lze očekávat výrazný nárůst

gestačního diabetu (nová kritéria diagnostická.) Proto by bylo třeba nárůst zkalkulovat a
požádat pojišťovny o rozšíření počtu diabetologických ordinací.
Vzniká rozpor mezi doporučeným postupem a mezi SPC SUKL,( oficiální dokument k užití
léčiva). Členové výboru navrhují vyvolat jednání na SUKLU. Doporučený postup není
neměnný, standard byl ČDS schválen. MUDr Merhaut požádá JUDr. Macha o právní
stanovisko na rozpor mezi doporučenými postupy odborných společností a mezi SPC SUKL.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 58:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 5. Prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku.
Referovala Prof. Pelikánová. Po diskusi rozhodnuto, že předsedkyně napíše dopis, že výbor
vzal věc na vědomí. Protože se jedná o pediatrickou problematiku, nebude se výbor k věci
více vyjadřovat.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 59:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 6. Návrh setkání zástupců ČDS s plátci.
Referovala prof. Pelikánová. Návrh nové aktivity výboru ČDS - Setkání zástupců ČDS s
plátci (VZP a SZP). Po diskusi schválil výbor ČDS formu setkání s plátci, schválen termín
11.11.2013 od 14:00 hod. v hotelu Best Western Kampa po skončení zasedání výboru.
Zajištění aktivity Setkání se ujme za ČDS prof. Kvapil a prof. Pelikánová.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 60:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 7. Žádost ing Kubernáta o umístění loga ČDS na publikaci.
Žádost ing Kubernáta o umístění loga ČDS na publikaci: Pandemie diabetu a její dopad
v České republice – v rámci propagace aktivit souvisejících s NDP. prof. Pelikánová zavolá
ing. Kubernátovi ohledně drobných úprav. Členové výboru podpořili materiál logem ČDS.
Publikace vhodná v rámci propagace Diabetologického programu. Po delší diskuzi
s návrhem drobných úprav, které bude s nakladatelstvím komunikovat prof. Pelikánová,
schválil výbor žádost hlasováním: pro 10 hlasů, proti 4 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 61:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 8. Kongres Luhačovice 2014.
Moderovala prof. Pelikánová. Zůstává v platnosti usnesení 18 zasedání. Dále výbor ČDS
projednal a rozhodl: galavečer se bude konat v paláci Elektra, programově organizační výbor
(POV) se rozšiřuje o prof. Anděla, POV zajistí edukační blok v sobotu,tajným hlasováním
rozhodnuto, že Syllabovu přednášku přednese Doc. Šumník, MUDr. Bouček zvolen jako
náhradník. Zajistí Prof.Pelikánová. Potvrzenna učast prof. Grunbergera. Krátká expose o
začátcích ČDS a SDS a o kongrresu Luhačovice přednesou prof. Anděl a Korecová.
Čestné členství bude uděleno MUDr. Škarpové. MUDr. Šimurda bude pozvaným hostem
výročního kongresu v Luhačovicích.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 62:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 9. Umístění glukometrů testovaných podle doporučení ČDS a ČSKB.
Referoval prof. Rušavý. Po diskusi rozhodnuto, že prof. Pelikánová pošle email prof. Zimovi,
zda by ČDS informoval o výsledku testování glukometrů. Probrána žádost o umístění

testování glukometrů SD Check a SD Codefree, které prošly testováním na pracovišti Ing
Šprongla v době, kdy naše stránky umožňovaly testovat glukometry lehce odlišnými
metodikami v Praze a v Pelhřimově. Rozhodnuto žádosti vyhovět. Zařídí prof. Rušavý.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 63:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 10. Aktualizace doporučení léčba diabetika 2.typu.
Referoval prof. Kvapil. Po diskusi rozhodnuto, že Prof. Kvapil připraví aktualizaci doporučení
léčby diabetika 2. Typu včetně doplnění skupiny gliflozinů do standardu. Hlasování zda ve
formě přílepku nebo do textu: 12 pro do textu 2 pro přílepek. Budou realizovat profesoři
Kvapil a Škrha.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 64:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 11. Změna indikačního omezení pro léčbu makulárního edému.
Referoval prof. Kvapil. Jedná se o Lucentis, jeho návrh na změnu LIM / OME. Diskutováno
ohledně návrhu změnit indikační meze HbA1C 60 na HbAIC 75 mmol/mol u přípravku
Lucentis u makulárního edému..Rozhodnuto, že prof. Kvapil připraví dopis na pojišťovnu.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 65:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 12. TV spoty.
Referoval prof. Kvapil. Představil 2 TV spoty, které popularizují léčbu diabetu v televizi a je
možné je využít při přednáškové a osvětové činnosti. Jsou nákladné, ale dle diskuze členů
přínosné. Výbor ocenil iniciativu prof. Kvapila, výbor jí vítá a podporuje. Rozhodl se
participovat finančně při tvorbě dalších spotu. Pokud je bude výbor považovat za vhodné,
přispěje v budoucnosti finančně 75 000 kč na každý spot.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 66:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 13. Žádost o příspěvek ČDS na zahraniční cestu IDF - MUDr. Dubský,, MUDr.Bém .
Referovala prof. Pelikánová. Bylo jednáno a hlasováno pro oba kolegy separátně. Výbor
schválil podporu 30 000 Kč proti vyúčtování pro každého zvlášť.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 67:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 14. Mezinárodní výroční zasedání studijní skupiny EASD.
Referoval prof. Škrha. Akce proběhne v hotelu DAF 31 října – 2. Listopadu. Prof. Škrha –
hlavní organizátor akce -informoval výbor, že v současnosti eviduje 49 abstrakt, 29 posterů.
Akci bylo přiděleno 14 EU kreditů- Účast je evidována z 23 zemí, pro české účastníky je
vstup bezplatný. ČR musí akci financovat z vlastních zdrojů. V současnosti získáno asi
600 000 Kč od firem. Lze očekávat nutnost doplatit 250 000 Kč.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 68:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 15. Podiatrická sekce a Sazebník výkonů.
Referovala prof Jirkovská.
a) Podiatrická sekce.

Schválena podpora 20 000 kč na certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii, která
pořádá podiatrická sekce ČDS. Na příští rok jsou do kurzu zvány sestry z diabetologických
ambulancí, z interen, chirurgií, domácí péče - je nutné ale tyto sestry odkázat na webové
stránky ČDS, kde jsou potřebné informace pod podiatrickou sekcí. Již dřve schválena
podpora 30 000 na zahraničního účastníka konference s mezinárodní účastí Syndrom
diabetické nohy (v pátek 22.11.2013 v Automotoklubu v Opletalově ulici), kterým je letos prof.
Carravagi z Itálie. Prof. Jirkovská požádala o podporu účasti na této akci, zejména lékařů i
sester z podiatrických ambulancí.
b)Sazebník výkonů.
t.č. není jasné, ke kterému datu budou schváleny nové výkony (nutný podpis ministra
zdravotnictví, avšak nejde o zákon, proto není nutné schválení parlamentem). Pracovní
skupinou byly nové výkony schváleny a podle předchozího plánu měly být platné v novém
Sazebníku výkonů od ledna 2014. Jedná se o hodnocení profilů z glukometru, vyšetření
rizika syndromu diabetické nohy lékařem a ošetření preulcerozních lezí nohou podiatrickou
sestrou. Co se týče nového Sazebníku zdravotnických prostředků, který byl rovněž
projednán na MZ, ten musí být nejprve schválen jako zákon a pravděpodobně se tak
odkládá až do fungování nového parlamentu po předčasných volbách.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 69:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 16. Komunikace s VZP, regulace, SUKL, dostupnost diabetických léčiv.
Referovala MUDr. Račická. Probrána zevrubně uvedená tématika.
Regulace – vesměs úspěšné jednání s pojišťovnami díky pomoci právníků OSDA.
SUKL – třeba jednat o HbA1 při možnosti indikovat nové léky, povolit kombinace – příklad
inkretin + inzulín.
Komunikace s VZP – proplácet nové výkony nad rámec paušálů. Rozdílné přístupy
jednotlivých položek v nasmlouvání nových kódů. Přání některých poboček, abychom
posílali pacienty z diabetologických ordinací do péče praktických lékařů. Rozvinula se velmi
bohatá diskuze: Vypracovat parametrické přístupy k nemocnému. Stanovit povinné vybavení
ambulancí, aby odlišili specializované pracoviště od praktiků – povinné stahování
glukometrů, diabetická noha. Definovat pacienta, který nemůže být léčen u praktika.
Stanovit, že každý diabetik musí být vyšetřen specialistou 1x za rok. Zeštíhlit standardy a
stanovit specializovanou péči. V tomto bloku diskutováno o možnosti rozšířit indikace LLP,
výbor tuto aktivitu nepovažuje za správnou vzhledem k malému přínosu a velkým nákladům
pro zdravotnictví.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 70:
Výbor ČDS projednal tématiku.
Ad 17. Sekretariát ČDS - externě pro Galén-Symposion.
Referovala prof. Pelikánová. Schváleno, že paní asistentka Jelínková bude nadále pracovat
pro výbor ČDS cestou Galen externí formou spolupráce, smlouva bude na dobu neurčitou.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 71:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 18. Různé.
a) Volby výboru ČDS. Příprava voleb 2014.
Referovala prof. Pelikánová. Po diskusi rozhodnuto, že zůstává v platnosti Usnesení výboru
ČDS č. 2013 / 40 z 18 zasedání v 06/2013.
b) Žádost o příspěvek na pracovní dny dětské diabetologie.
Referovala Prof. Pelikánová. Prof,. Vavřinec požádal o finanční podporu uvedené aktivity,
konané letos v Karlových Varech. Tato výborem schválena ve výši 30 000 Kč.

Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 72:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak výše uvedeno.
Per rollam schválené.
Ad 19. Odhad frekvence nových kódů pro sazebník k 01 01 2014.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Odeslána zpráva p. Šustové na VZP,
kterou sepsala prof. Jirkovská.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 73:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 20. Pozitivní list SZP ČR.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Pozitivní list SZP byl ponechán bez
připomínek k PAD a výbor oficiálně na základě hlasování nepodpořil stanovisko ČSAT
k problematice statinů.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 74:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 21. Zkratky DIA a END pro potřeby preskripčního omezení.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Prof. Švihovcovi zasláno stanovisko
k použití Zkratky DIA a END pro potřeby preskripčního omezení, které respektují zachování
oddělených odborností -103 (pro diabetology) a 104 (pro endokrinology).
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 75:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s uvedeným.
Ad 22. Stanovisko ČDS k mesodiencephalické modulaci.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Na MZ bylo opětovně zasláno stanovisko
ČDS k mezodiencefalické modulaci, které je ve shodě se stanoviskem neurologické
společnosti a klasifikuje metodu jako bezpečnou s objektivně nedoloženou účinností.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 76:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas se shora uvedeným závěrem.
Ad 23. Dopis Redakci časopisu Dia životní styl.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Redakci byl zaslán dopis, který rozporuje
a vytýká zavádějící informace publikované v katalogu Eurozona Diabetica ročník 2013/2014,
který byl distribuován spolu s číslem časopisu Dia život styl v červenu-červeneci 2013.
Katalog obsahuje zavádějící informace týkající se zejména označování potravin z hlediska
obsahu energie a živin v jednotlivých výrobcích.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 77:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 24. Stanovisko výboru k selfmonitoringu glykémií v lékárnách.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Zasláno bylo souhlasné stanovisko výboru
k selfmonitoringu glykémií v lékárnách, který je obsahem Doporučeného postupu ČDS
(www.diab. Cz), které bylo vyžádáno MZ.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 78:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 25. OECD dotazník.

Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Výbor ČDS pověřil – zpracováním MUDr.
Tomáše Edelsbergera.Dotazník spolu s materiály NDP 2012-2022 byl odeslán na MZ. Dne
12 09 2013 se na MZ koná jednání se zástupci OECD.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 79:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 26. SUKL hodnotící zprávy.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Zasláno souhlasné stanovisko výboru ČDS
k úhradě kyseliny thioctové v iv formě.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 80:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas.
Ad 27. Žádost o příspěvek ČDS na zahraniční cestu MUDr. Havrdová.
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Projednána Žádost o příspěvek ČDS na
zahraniční cestu MUDr. Tereza Havrdová na 14th World Congress of International
Pancreas and Islet Transplant Association, datum konání 24.9.-27.9.2013, místo konání:
Monterey, California, USA.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 81:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas s částkou 30 000 Kč proti vyúčtování.
Ad 28. Revize Národního kardiovaskulárního programu .
Bylo projednáno per rollam v mezidobí zasedání. Připomínky by zaslány prof. Widimskému.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 82:
Výbor ČDS projednal tématiku a vyslovil souhlas
Ad 29. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 83:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP:
MUDr. Kateřina Vinckerová, Tovačovského 1337, Hranice, 753 01
Ing. Iveta Bryjová, Na Cihelně 252, Hradec nad Moravicí, 747 41
Mgr. Michaela Svobodová, Vídeňská 1008, Praha 4, 142 20
MUDr. Petra Paterová, Hřbitovní 1282, Nýřany, 330 23
Mgr. Lenka Rossmeislová, PhD., Ruská 87, Praha 10, 100 00
MUDr. Jana Sehnálková, Horní Brána 429, Český Krumlov, 381 01
MUDr. Kateřina Holá, Náchodská 19, Trutnov, 541 03
MUDr. Andrea Němcová, Krolmusova 408/10, Praha 17, 163 00
b) Nebyly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
žádné nedošly.
c) Nebyly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS .
Ad 30. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2013 / 84:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 11. 11. 2013 od 11,00. Místo konání Salonek,
Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1.
---------------------------------------------------------------

Zapsal : Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.
MUDr. Tomáš Merhaut.
Dne 10. 09. 2013
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc
Předsedkyně výboru ČDS ČLS JEP
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