Zápis z 3. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 09 09 2014 od 11,00 hodin, Praha 1.
(Salonek, Hotel Kampa Stará Zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni (abecedně): MUDr. Alena Adamíková,Prof. MUDr. Martin Haluzík,DrSc, MUDr. Jiří
Hradec, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., Prof.
MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, MUDr. Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Terezie
Pelikánová, DrSc.,Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD, MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr.
Zdeněk Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Štěpán Svačina,
DrSc.,MBA, Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD, MUDr. Jitka Zemanová.
Omluveni: MUDr. Tomáš Merhaut
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání Výboru ČDS, které bylo usnášení schopné, řídila předsedkyně výboru ČDS
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. Jednání bylo zahájeno dne 09 09 2014 v 11,00
a ukončeno ve 15,00. Jednání probíhalo podle připraveného programu:
Program:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP.
3. Novinky v legislativě.
4. Projekt screeningu glykemie v lékárnách dle ČLnK.
5. Vyh. 277/2004 Sb., problematika hypoglykemií.
6. Kongres Luhačovice 2015.
7. Doporučený postup léčby diabetu 2. typu.
8. Aktualizace doporučených postupů
9. Kongres IDF
10. Těhotenství a diabetes.
11. Sazebník výkonů.
12. Podiatrická sekce.
13. DC FN Ostrava, personální audit podiatrie.
14. Edukační pracoviště
15. Informace pokladníka.
16. Jednání se ZP, SUKL, regulace, diabetická léčiva. Preskribční omezení.
17. Financování diabetologických center – uhrada hospitalizací metodou DRG
18. Příští zasedání výboru
19. Noví členové ČDS ČLS JEP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu: Prof. Pelikánová provedla kontrolu min. zápisu. Úkoly
splněny. Blok ČDS na kongresu ČIS viz příloha č. 1.
 Žádost o sdílení kódu „Screeningové vyšetření spánkové apnoe“ nemohla být
vypracována, protože dle sdělení dr. Pokorného dosud o kód nikdo nepožádal a
Pracovní skupinou SZV MZ nebyl projednáván. Aktuální stav prověří prof. Pelikánová
(ČKS ev pneumologie), vlastním zpracováním případného registračního listu je
pověřen dr. Brož.
 Problém značení složení potravin - sacharidy: cukry..?? – prof. Pelikánová požádá za
výbor paní MVDr. Ing. Danu Třískovou (Odbor potravinářské výroby a legislativy,
Ministerstvo zemědělství ČR) jménem ČDS o opravu tohoto nesmyslu.
 Účast na kongresech a stipendia na krátkodobé stáže pro členy ČDS – do příštího
zasedání výboru připraví profesoři Škrha, Haluzík a Pelikánová jasná pravidla pro
udělování finanční podpory.
Forma zápisu: čísl. 1-X, název, pořadí, datum, místo zasedání, přítomní a omluvení,
předsedající, čas jednání, program část jednaná+ per rollam. Text zápisu bodů na max. 6
řádek, 7. řádek nadpis bodu, 8.+9.řádek Usnesení. Nutný další text v příloze.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 90:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.

Ad 2. Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP. Prof. Svačina referoval
o práci skupiny, která se především zabývala elektronickými recepty. Nezávisle vznikla
pracovní skupina s podobnou tématikou při MZ ČR.
Ad 3. Novinky v legislativě. Informace v příloze č. 2.
MUDr. Merhaut omluven, nediskutováno.
Ad 4. Projekt screeningu glykemie v lékárnách dle ČLnK.
Referovala prof. Pelikánová.
 Po vystoupení Mgr. Hojného na minulém výboru ČDS a po úpravě textu dle
připomínek členů výboru vysloven souhlas ČDS s projektem.
 Výbor ČDS vyslovil hlasováním jednomyslně podporu „Kurzu pro lékárníky“, který již
schválen lékárníky a praktiky, s podmínkou, že obsah tématu edukace specifikuje a
přednášky zajistí ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 91:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 5. Vyh. 277/2004 Sb., problematika hypoglykemií.
Úkol rozpracovaný, právníci DAČR (Mgr. Novák) se členy Výboru (dr. Jirkovská, dr.
Kvapil, dr. Hradec) připravují na základě dopisu ČDS na MZ z 31.5.2012 návrh
legislativních úpav , v 4Q/2014 bude pokračováno, cíl konkrétní návrh novely Vyhlášky
pro MZ.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 92:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 6. Kongres Luhačovice 2015.
 Na jednání výboru se dostavila p. Středová s problémem. Firmy Sanofi a Lilly, které
sponzorují sjezd nejvyšší požadovanou částkou, si přejí presymposium ve stejnou
dobu ve středu večer. Společenský dům má již zamluvena firma Sanofi. Protože
místo má tento rok již zamluvené firma Sanofi, bude jí v tomto čase a místě
sympózium ponecháno.
 Zvýšení sazeb: generální sponzor - 450 000, zlatý sponzor - 250 000 Kč
 Kvalitu materiálů do tašek posoudí jménem výboru prof. Kvapil
 Zahraniční řečník: doc. Šumník osloví jménem výboru prof. Barta Roepa ohledně
přednášky na téma: Léčba diabetu 1. typu.
 Dr. Matoulek, prof. Saudek a prof. Jirkovská žádají o samostatné bloky v délce 60 –
90 min na téma (Sport, Transplantace, Diabetická noha) – rozhodnuto všem vyhovět
v paralelních symposiích ve čtvrtek nebo v pátek odpoledne (1x Elektra,2x
Společenský dům).
 Edukační blok – náměty posílat prof. Rušavému, který je připraví pro programový
výbor
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 93:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 7. Doporučený postup léčby diabetu 2. typu.
Prof. Kvapil informoval výbor, že již zahrnul do standardu připomínky členů výboru.
V nejbližší době rozešle Standard k připomínkám členům výboru a odešle na stránky
společnosti.
Ad 8. Aktualizace doporučených postupů.
Protože ve standardech nejsou jednotné jednotky a hodnoty rozhodnuto vyzvat hlavní
autory standardů se spoluautory k revizi, která by měla být provedena do konce roku.
Více či méně revidované postupy budou společně publikovány v r. 2015 v časopise
DMEV.

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 94:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 9. Kongres IDF.
Celkem 3 zástupci, 2x Svaz diabetiků, 1x ČDS. IDF Europe, Istambul 28.-30.11.2014.
Jako zástupce ČDS navržen doc. Martin Prázný. Výbor oceňuje dosavadní práci
MUDr. Solaře a MUDr. Edelsbergera. Ocenění bude tlumočit předsedkyně ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 95:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 10. Těhotenství a diabetes. Prof. Škrha referoval o svojí návštěvě výboru České
biochemické společnosti, kde obhájil po drobných připomínkách doporučený postup
vypracovaný ČDS a získal přijetí doporučeného postupu Českou společností klinické
biochemie. Jednání s Českou gynekologicko-porodnickou společností probíhá (MUDr.
Andělová).
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 96:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 11. Sazebník výkonů.
 Žádost o sdílení kódu 12 220 – Doppler - Vyšetření ICHDK - jednáním pověřena Dr.
Račická. Zatím má pouze velmi malá část diabetologů tento kód nasmlouvaný.
 Kód pro dětské diabetology: Opakované monitorování glykémie u pumpou léčených
dětských diabetiků – jednáním pověřen doc. Šumník
 Kód pro dospělé diabetology: Opakovaný kontinuální monitoring u pumpou léčených
pacientů a používání pump s LGS – pověřena prof. Jirkovská
 Použití autologních kmenových buněk pro léčbu kritické ischémie u DM – pověřeni
prof. Jirkovská, Dr. Dubský a Dr. Bém.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 97:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 12. Podiatrická sekce.
01.12. 2014 se bude konat přednáška prof. Hahna ze Soulu ve 14,00 v UEM Krč
zaměřená na buněčnou léčbu ran a končetinové ischemie pod záštitou ČDS a České
společnosti pro buněčnou a genovou terapii, organizace Galen-Symposion, všichni jsou
zváni. Pátek 28.11. bude tradiční konference Syndrom diabetické nohy v Autoklubu,
Opletalova, Praha, hostem je prof. Morbach z Německa.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 98:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 13. DC FN Ostrava, personální audit podiatrické ambulance.
Výborem ČDS zaslán 12.6.2014 dopis na ředitelství FN Ostrava Doc. MUDr. D. Feltlovi
o nutnosti zajištění příslušných funkcí Diabetologického centra, zejména podiatrické
ambulance pro diabetiky. Dosud nebyla obdržena odpověď, doporučeno počkat.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 99:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 14/ Edukační pracoviště.
Prof. Jirkovská informovala o schůzce Pracovní skupiny pro edukaci Výboru ČDS
26.6.2014 v IKEM. Zápis má být na webových stránkách ČDS, byla ustanovena
organizační struktura a jako hlavní body programu v prvé fázi podpora programu EUEDC pro edukátory dětského diabetu a studie REALITY - mapování současného stavu
edukace v ČR, dále spolupráce nutričních terapeutek a diabetologických ambulancí.
Další porada PS bude 6.11. v 15 hodin v IKEM. Schváleno edukační pracoviště pro
diabetiky Náchod.

Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 100:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 15. Informace pokladníka. Informace viz příloha č. 3.
MUDr. Hradec předal informace, bilance je pozitivní.
Ad 16. Jednání se ZP, SUKL, regulace, diabetická léčiva. Preskribční omezení.
Referoval prof. Kvapil.
 Krátká analoga plně hrazená jen pro DM 1. typu. DM 2. typu s doplatkem 200 – 300
Kč za balení. Po delší diskuzi rozhodnuto, že dopis připraví prof. Kvapil s plnou
podporou výboru společnosti
 Byla projednána žádost Diabetické asociace a SDP o podporu seriozního
populačního průzkumu zaměřeného na vnímání kvality péče o pacienty s diabetem v
České rebpublice. Výbor souhlasí s podporou ve výši do 400 000 Kč po předložení
podrobného rozpočtu. Hlasování: jeden hlas (prof. Kvapil) se zdržel, ostatní přítomní
pro.
 Prof. Kvapil revokoval diskuzi o stanovisku výboru k preskripci gliptinů praktickými
lékaři. S ohledem na skutečnost, že není žádná záruka racionální preskripce, že pro
vhodné pacienty je možno bez jakéholiv omezení využít institut sdílené preskripce
(indikuje diabetolog, předepisuje praktický lékař) a že nejsou žádné důkazy pro
případnou finanční úsporu v systému. V důsledku změny preskribčního omezení
navrhl, aby bylo vyhotoveno stanovisko výboru doporučující oddálení rozšíření
preskripčního omezení do doby, než budou vytvořeny nezpochybnitelné kontrolní
mechanizmy zaručující racionální využité této moderní léčby. Proti tomuto postupu
hlasovali 3 členové, ostatní přítomní byly pro tento postup. Prof Kvapil byl pověřen
vytvořením návrhu stanoviska.
 Vessel due F – požadavek, aby mohl předepisovat rovněž diabetolog z indikace
ICDK. Prof. Kvapil pošle dopis s žádostí o sdílení preskribce. Schváleno
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 101:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 17. Financování diabetologických center – úhrada hospitalizací metodou DRG.
 Prof. Pelikánová referovala o významném podhodnocení stávajících úhrad
hospitalizací diabetických pacientů metodou DRG a navrhla jednání ohledně úpravy
úhrad pro specializovaná diabetologická centra.
 U vybraných diagnóz, tj. pro syndrom diabetické nohy (SDN) a transplantaci inzulin
produkující tkáně (TX) je situace následující: Reálné průměrné náklady na jednu
hospitalizaci pacienta se SDN bez operačního výkonu (infekce nebo prosté PTA) jsou
72 a 110 tis Kč (stávající úhrada je 22 a 84 tis Kč); na SDN s operačním výkonem
(nízká nebo vysoká amputace, komplexní léčba zahrnuje i PTA, stenty, by-pass, ATB
léčbu, VAC, larvální terapii) jsou reálné náklady 238 a 310 tis Kč (stávající úhrada je
62 a 106 tis Kč); léčba SDN kmenovými buňkami stojí 143 tis Kč a úhrada je pouze
100 tis Kč. Reálné náklady na TX izolovaného pankreatu jsou 475 tis Kč (stávající
úhrada 136 tis Kč); náklady na TX Langerhansových ostrůvků jsou 415 tis Kč
(stávající úhrada 86 tis Kč)
 Navíc došlo během posledních 2 let k nárůstu nákladů v kategorii ZUM a ZULP o více
než 100%.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 102:
Výbor ČDS projednal tématiku a jednoznačně podporuje aktivity, které povedou ke zvýšení
úhrad za hospitalizace u nemocných s diabetem a budou odrážet reálné náklady na jejich

léčbu. V první fázi půjde o úhrady na léčbu pacientů se SDN, u nichž budou jednání vázána
na vybraná diabetologická centra s prokazatelně fungující podiatrickou ambulancí (výběrem
pověřena prof. Jirkovská) v počtu do 10 a úhradu hospitalizací pro transplantaci
inzulinprodukující tkáně.
Ad 18. Další zasedání výboru ČDS.
Byly projednány termíny zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 103:
Další zasedání výboru ČDS se koná dne 11 11 2014 v 11,00. Místo Praha 1,Kampa, Best
Western hotel Stará Zbrojnice.
Ad 19. Noví členové ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 104:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLSJEP:
MUDr. Vendula Bartáková, Bílovice nad Svitavou
MUDr. Lucia Uhrinová, Praha 8
MUDr. Terezie Vavříčková, Ostrava Poruba
MUDr. Ľubica Cibičková, Hranice
b) Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Nebyly, žádné nedošly.
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS .
Nebyly, žádné nedošly.
d)Byly projednány schváleny Nové podiatrické ambulance.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 105:
Výbor ČDS schválil níže uvedené Nové podiatrické ambulance ČDS ČLS JEP:
Břeclav-diabetolog:MUDr. Radoslava Novotná,
e)Byla projednána a schválena Nová edukační pracoviště.
Usnesení výboru ČDS č. 2014 / 106:
Výbor ČDS schválil níže uvedené Nové edukační pracoviště:
Náchod – MUDr. Alica Veselá
Praha – prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. a MUDr. Dagmar Bartášková
---------------------------------------------------------------------------Per rollam projednané v období 06 – 09 / 2014:
 Výborem byly schváleny registrační listy pro nové výkony odbornosti 103 (a)
opakované CGM u dětí – platnost dohodnuta s VZP od 1.9.2014 s možností
preskripce 24 senzorů na poukaz za rok), b) opakované CGM u osob léčených
pumpou s LGS a c) a aplikace kmenových buněk. Registrační listy zaslány na
MZ.
 Příslíbena byla podpora MZ třem registrům v oblasti diabetologie (ČENDA a
PUMPY a Vitreaoretinální problematika – ČOS) – odeslány byly žádosti o dotace.
 Slovenská lékařská společnost udělila České diabetologické společnosti ČLS JEP
zlatou medaili za zásluhy o Slovenskou diabetologickou společnost. Ocenila tak
letitou spolupráci a podporu v oboru diabetologie, Bratislava 2014.
 Řediteli nemocnice FN Olomouc bylo zasláno souhlasné stanovisko ve věci
recertifikace Diabetologického centra Olomouc.
 Jednatelům firem MTM a ELITE byo zaslán dopis týkající se stažení neoprávněné
reklamy s logem ČDS u glukometrů. Žádosti bylo vyhověno.

 Odpověď výboru ČDS ČLS JEP na dopis odboru Farmacie MZ ČR ve věci návrhu
novely zákona o zdravotnických pomůckách (dále NNZ.PZT), zasláno dr.
Tomášové, ředitelce odboru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha č. 1. Blok ČDS na kongresu ČIS.
Klinické aspekty kombinované terapie inkretiny a inzulínem
M. Kvapil
Novinky a perspektivy v léčbě inzulínem
Martin Haluzík
Moderní prostředky pro hodnocení kompenzace a self-management pacientů s diabetem
M. Prázný
Hypoglykemie a rizika u starších pacientů s diabetem 2. typu.
A. Adamíková
Diabetes a kardiální selhání
T. Pelikánová
Faktory vedoucí k poškození beta buněk Langerhansových ostrůvků
Michal Anděl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příloha č. 2. Novinky v legislativě.
Připravil MUDr. Merhaut. Bod nebyl diskutován.
Část I. Předpisy Sb., které nabyly účinnost po 01 06 2014.
Zákon 109 / 2014 Sb, kterým se mění Z 592/1992 Z 48/1997 Sb.
Část II. Předpisy projednávané Vládou a Parlamentem.
T87 psp - návrh zákona o PZT, proběhlo 1 čtení, stojí před 2 čtením obecná a podrobná
rozprava. MUDr. Merhaut se za ČDS zúčastnil jednání na MZ dne 10 06 2014:
a) Hájil znění, které ponechá zákonnou možnost poskytovat PZT přímo z ordinace, což se
týká dospělé i dětské diabetologie.
b) Zdůraznil nutnost statu quo při manipulaci s PZT s odůvodněním, že jde o vysoké a
efektivní úspory v systému péče. Neboť lze -li v ordinaci novému subkompenzovanému
pacientovi poskytnout ihned PZT,(glukometr, proužky, pera ), zaškolit ho, on se může
bezodkladně začít léčit, není obvykle nutná PN ani nákladná hospitalizace.
Výsledek byl upravený § 48: Zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně,
výdejně zdravotnických prostředků, oční optice, u smluvního výdejce, lékařem nebo zubním
lékařem, který zdravotnický prostředek předepsal nebo indikoval, pokud vydání
zdravotnického prostředku souvisí s poskytnutou zdravotní péčí. Seznam
zdravotnických prostředků vydávaných lékařem nebo zubním lékařem stanoví
prováděcí právní předpis. ( NNZ.PZT.v2 )
Překvapivě za několik dní MZ zaslalo verzi NNZ.PZT.v3, kde v § 48 chyběl žlutě označený
text, tedy hlavní smysl jednání na MZ. A za výdejce byl určen výhradně farmaceut. MUDr.
Merhaut toto projednal s NM MZČR MUDr. Philippem,připomínkovali jsme cestou MPSV,
připomínky MZ neakceptovalo.
NNZ48 koal. v3. připomínky podané MUDr. Merhautem se za výbor ČDS ČLS JEP
cestou připomínkového místa MPSV.

1. K § 39c : Požadujeme do § 39c zákona doplnit, že řádným členem komise SUKL
(v zákoně Ústav) k Hodnotícím zprávám je také Česká lékařská společnost JEP (respektive
její příslušná organizační složka, odpovídající odbornosti hodnocených léčiv).
2. K § 39a a násl.: Požadujeme v zákoně stanovit, že Ústav je povinen vždy vyzvat odbornou
společnost Českou lékařskou společnost JEP, (resp. její příslušnou organizační složku podle
odbornosti hodnoceného léčiva) k posouzení terapeutické zaměnitelnosti léčiv, jakož i k
posouzení všech prováděných forem správního řízení (hloubkové, zkrácené a další revize).
3. Obecná přip.omínka k úpravě vyhlášky o referenčních skupinách
Požadujeme doplnit do zákona č. 48/1997 Sb., že Ministerstvo zdravotnictví zohlední při
vydání či novelizaci vyhlášky o referenčních skupinách skutečnost, že ve vyhlášce bude
odpovídat rozdělení jednotlivých skupin a podskupin léčiv rozdělení léčiv podle ATC
seznamu léků.
4. Obecná připomínka k procesu tvorby Sazebníku výkonů (vyhláška č. 134/1998 Sb.)
Považujeme za nezbytné, aby zákon č. 48/1997 Sb. upravoval tvorbu Sazebníku výkonů
podrobněji, než dosud jednou větou, že Sazebník vydává Ministerstvo zdravotnictví.
Požadujeme v zákoně stanovit, jakým procesem se Sazebník výkonů tvoří. Za zásadní lze
považovat, kdo jmenuje komisi, případně právo veta ministra, postavení registračních listů
a databáze, aby byl proces tvorby Sazebníku jasně stanoven. Zejména, že Sazebník výkonů
vydává prováděcím předpisem Ministerstvo zdravotnictví a komisi PSSZV by měl jmenovat
ministr zdravotnictví, její závěr by měl směřovat k souhlasu ministra s vytvořením nového
kódu. Návrhy na nové kódy by měly být podávány formou registračních listů, tyto návrhy
projednává komise PSSZV vždy za přítomnosti zástupců ČLS JEP příslušné odbornosti.
Registrační listy a databáze projednávaných materiálů kódů by měly být veřejně přístupné,
příslušná rozhodnutí musí obsahovat k výroku rozhodnutí též odůvodnění.
MZ neakceptovalo připomínky, jen příslib, že se tématy bude zabývat a případně je
realizovat v dalších novelizacích.
T 307 psp. Návrh novely zákona 48 o lázeňské péči.
MUDr Merhaut projednal s NM Philippem, dne 03 09 2014 projednala vláda a Organizační
výbor materii zařadil jako T 307 s tím, že na 17 schůzi PSP bude navržen postup cestou
jednoho čtení. Dle prof. Pelikánové jsme neobdrželi k připomínkování.
T 269 psp.
Jde o návrh zákona o převodu 1 700 000 000 Kč ze SUKL do státního rozpočtu, potažmo
účtů zdravotnictví na posílení financování tohoto resortu
T 260 psp. Jde o Návrh novely zákona 48 (NNZ48 reg.popl.) o zrušení poplatků § 16 a
kromě pohotovosti. 1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán
k projednání výborům. Je ve standardním projednávání.
T 259 psp. Jde o Návrh novely zákona o léčivech ( NNZ378),kdy se se navrhuje zachování
stávající alternativní možnosti předepisování léčivých přípravků, a to tak, že z textu
ustanovení § 80 zákona o léčivech, bude vypuštěna povinnost předepisovat léčivé přípravky
výhradně na elektronický předpis. Důvodem pro zachování stávajícího stavu je skutečnost,
že přibližně 20 % předepisujících lékařů není doposud vybaveno příslušnou výpočetní
technikou, což by v praxi, počínaje 1. lednem 2015, pro tyto lékaře znamenalo nemožnost
pro své pacienty předepisovat léčivé přípravky.
Část III. Předpisy připravované a vydávané MZ ČR. Vyhlášky sbírky zákonů.
Novela Z 95 o vzdělávání lékařů. V roce 2013 byla přijata novela směrnice rady Evropy a
podle ní se bude návrh novely harmonizovat. Jde o novou směrnici EU ( 2013/55/EU).
Jednak z důvodů Ústavně právních by obory měly být součástí zákona, dále se uvažuje o
zkoušce po kmeni, 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.
Příloha č. 3.
Hospodaření OS diabetologická
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