Zápis z 8. zasedání výboru České diabetologické společnosti,
konaného dne 06. 09. 2011 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, Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., MUDr. Tomáš Merhaut, MUDr.
Jindřich Olšovský, PhD, Prof. MUDr. Jindra Perušičová, DrSc., MUDr. Eva Račická, Prof. MUDr. Zdeněk
Rušavý, PhD., Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.,
Omluveni: Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD, Prof. MUDr. Štěpán
Svačina, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc,
Jednání Výboru ČDS řídil vědecký sekretář výboru ČDS Prof. MUDr. Rušavý, PhD. Jednání bylo
zahájeno dne 06. 09. 2011 v 11,00 a ukončeno v 15,00.
Jednání probíhalo podle připraveného programu:
1. Kontrola minulého zápisu.
2. Glukometry – kvalita v ČR.
3. Internetové stránky ČDS, připomínky členů výboru ČDS.
4. Platnost předpisu 396 / 2010 Sb., dopis OZP.
5. Rozhodnutí SZP ČR o vydávání vlastního číselníku léčiv.
6. Podpora nové dvojodbornosti DIA-ENDO ve výběrových řízeních.
7. Novela Vyh. 472 / 2009 Sb.,(Kultivace sazebníku výkonů).
8. Novela vyhlášky 058 / 1997 Sb., (indikační seznam lázeňské péče).
9. Reforma zdravotnictví, projednávání tisků 325, 405-409 v PS PČR.
10. Volba delegátů ČDS na sjezd ČLS JEP.
11. Zpracování bodů NDP.
12. NDP. Edukace,selfmonitoring, vzdělávání, diabetická noha.
13. Revize standard. Diabetická noha, edukace, dieta.
14. Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy. Odpověď z MZ.
15. Podiatrická sekce, informace.
16. Žádost DAČR o záštitu nad seminářem „Ekonomika diabetologické ambulance“.
17. Žádost o příspěvek na zahraniční cestu - MUDr. Michal Dubský, MUDr. Jan Škrha jr.
18. Různé:
a/ Očkování proti chřipce.
b/ Revize diabetologických standard, spolupráce s Národním referenčním centrem.
c/ Kongres Luhačovice 2010, doúčtování.
d/ Nový standard pro léčbu prediabetu.
e/ NDP. Personální zabezpečení diabetologické péče.
f ) Uplatnění regulací zdravotními pojišťovnami.
g) NDP, dlouhodobě podléčení diabetici.
Per rollam schválené:
19. Dopis ministru Hegerovi. Novela přílohy č. 3 Zákona 48 /1997 Sb. (PZT- diabetologie)
20. Dopis MUDr. Basilu Richterovi, regulační srážky za léčiva a PZT 2010.
21. MUDr. Šťastný (PS PČR ). Úhrada PZT v diabetologii.
22. MUDr. Eva Loyschová, dvojodbornost Dia/Endo.
23. Mgr. Hynštová (MZ) připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na minimální personální
zabezpečení zdravotních služeb a návrh vyhlášky o požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.
24. Noví členové ČDS.
25. Další zasedání výboru ČDS.
-----------------------------------------------------Ad 1. Kontrola minulého zápisu.
Vysloven souhlas se zápisem ze zasedání výboru ČDS v 06 / 2011 a konstatováno, že úkoly jsou splněny (až
na schůzku s biochemiky) nebo průběžně plněny. V tomto zápise uvedené přílohy jsou jeho nedílnou součástí.
Vnitřní předpis ČDS č 1. – Ceny za publikace v oboru diabetologie čeká na schválení prezidiem ČLS JEP.

Ad 2. Glukometry – kvalita v ČR.
Referoval prof. Rušavý. Další vývoj od poslední schůze viz bod 19 minulého zápisu. Pojišťovna je povinna
proplácet všechny glukometry, které splňují ISO normu 15197. Proto byla diskutována varianta, že ČDS bude
uvádět certifikované glukometry, jako vhodné přístroje pro kontrolu glykémie při diabetu. O certifikaci
požádáme bývalé referenční biochemické pracoviště na 1. LFUK (prof. Zíma, RNDr. Dohnal). Glukometry by
měly být testovány především na přesnost měření (v brzké době bude inovována ISO norma na chybu +-15%,
zda jsou kalibrovány na plazmu, ale měla být sledována i možnost vzniku preanalytické chyby (malé množství
krve, exspirace proužku, chlad, maltóza, atd). Testování by si vyžádala a zaplatila firma, která glukometry
vyrábí. Protože řada glukometrů v ČR je pochybné kvality, může tento postup vést k zpřesnění sebekontroly a
racionálnějšímu využití vložených finanční prostředků.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 84:
Výbor ČDS projednal tématiku a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 3. Internetové stránky ČDS, připomínky členů výboru ČDS.
Referoval prof. Rušavý. Připomínky členů jsou v podstatě pozitivní. Zatím chybí historie společnosti a EASD.
Nápravu přislíbil prof. Škrhá a prof. Kvapil. Kritizován vstupní obrázek, vhodné nahradit fotografií
Luhačovic a blikáni reklam.
Ad 4. Platnost předpisu 396 / 2010 Sb. Dopis OZP.
Referoval MUDr. Merhaut. Jedná se o dopis vedení OZP, v němž se zcela popírá povinnost řídit se tímto
Sbírkozákonním předpisem Vyh. 396 / 2010 o úhradách zdravotní péče na rok 2011. Výslovně je zde
uvedeno, že sbírkozákonní předpis OZP nebude nabízet smluvním partnerům. Po diskusi konstatováno, že
předpis sbírky zákonů je součástí ustavného pořádku ČR, je platný a nejedná se o materii, kterou by bylo
možné nabízet či nenabízet. Pro složitost situace akceptováno, že některá ZZ předala dopis OZP k posouzení
renomovaným advokátním kancelářím. Výbor vyčká na posouzení těmito odborníky.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 85:
Výbor ČDS projednal dopis a rozhodl vyčkat na právní stanovisko. Výbor ČDS upozorňuje členy, že se lze
obávat problémů s úhradami a regulačními mechanismy.
Ad 5. Rozhodnutí SZP ČR o vydávání vlastního číselníku léčiv.
Referoval MUDr. Merhaut. Výbor ČDS se přiklání k názoru, že vydavatelem číselníku léčiv je SUKL, a to podle
zákona 48/97 Sb. Níže jsou citovány paragrafy Zákona 48, které svěřují tuto roli SUKLu (v zákoně dále jen
Ústav).
§15, odst 7: (7) Ústav rozhoduje o a) výši úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely,
§39a ,odst 1: O maximálních cenách hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské
účely, o nichž je podle cenového předpisu stanoven tento způsob regulace cen, rozhoduje Ústav.
§39f,odst 1: Žádost o stanovení maximální ceny nebo žádost o stanovení výše a podmínek úhrady se podává
jednotlivě pro každou lékovou formu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.
§ 39h,odst 1: Ústav rozhodnutím stanoví maximální cenu nebo stanoví výši a podmínky úhrady,
§ 39n: Ústav zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a)aktualizovaný seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního
pojištění; seznam obsahuje jejich úplný výčet spolu s výší stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly
maximální ceny stanoveny, a s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byla výše a podmínky úhrady
stanoveny.
Výbor ČDS měl za to, že cenu léčiv, úhrady, podmínky preskripce a další náležitosti dle citovaného zákona
stanovuje SUKL. MUDr. Merhaut náhodně zjistil, že SZP / Svaz zdravotních pojišťoven/ s platností od 01 07
2011 vydává svůj vlastní číselník, výhradně kterým se pojišťovny Svazu budou řídit. Tento číselník reálně
existuje a jde o to, že ho nemáme v našich PC softwarech, takže bychom nedali dohromady udržení
ekonomických parametrů ordinací a dia center, nastal by naprostý chaos při řešení regulačních mechanismů,
informování pacientů.
K problematice dvou číselníků na jeden měsíc / VZP-SUKL + SZP ČR / MUDr. Merhaut komunikoval s MZ ČR.
Po právní stránce je vše v pořádku, pokud se SZP číselník nebude lišit nebo bude lišit od SUKLu jen v tom, co
zákon výslovně nesvěřuje k rozhodnutí SUKLu. Sdělila Ing. Jenšovská, ředitelka odboru Zdrav. pojištění
MZ ČR.
Dále MUDr. Merhaut jednal s Ing. Hlaváčkem, ředitelem divize ambulantního software firmy CGM. Firma CGM
potvrdila, že jsou připraveni dotvořit upgrade program na toto téma a posílat nám ho, protože SZP deklaroval,
že výhradně podle jejich číselníku budou u členských ZP prováděny úhrady léčiv a vypočítávány regulační
mechanismy. Má to ale problém, že firma nejsou právníci nýbrž IT odborníci a nepoznají případné rozpory
dalších číselníků SZP se Zákonem 48.

Dále MUDr. Merhaut hovořil s Doc. Němečkem, předsedou lékové komise SZP, a vyplynulo z toho toto:
- pojišťovny 201,205,207,209,211, 213, 215,217, se pevně sloučily ve SZP ČR (svaz zdrav. pojišťoven)
- vzniklý subjekt SZP ČR vytvořil své vlastní orgány, mimo jiné radu vedení (Gajdáček prezident, Friedrich
viceprezident), Lékovou komisi SZP ČR s předsedou Doc. MUDr Němečkem a další odbory.
-právě Doc. Němeček a jeho tým mají na starosti tvorbu a upgrade číselníku, který je od července t. r. a bude
vydáván měsíčně, bude se lišit od oficiálního SUKL číselníku v těch parametrech, které nejsou vyhrazeny ze
Z48 SUKLu, tím bude zaručena jeho zákonnost.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 86:
Výbor ČDS projednal tématiku, vzal na vědomí uvedené skutečnosti a rozhodl se pověřit MUDr. Merhauta
dalšími jednáními v této věci dle vývoje situace.
Ad 6. Podpora nové dvojodbornosti DIA-ENDO ve výběrových řízeních.
Referoval MUDr. Merhaut. Výbor ČDS byl osloven kolegyní, aby podpořil vznik nové ordinace v nové
dvojodbornosti. MUDr. Merhaut navrhl text:
Doporučení pro účastníky výběrového řízení podle Z 48/97 Sb.: Vážení, výbor ČDS ČLS JEP per rollam
projednal žádost MUDr. Loyschkové a vyjadřuje tímto svým stanoviskem plnou podporu kolegyni, aby s ní
zdravotní pojišťovny navázaly smluvní kontakt za účelem úhrady zdravotní péče cestou všeobecného
zdravotního pojištění. Důvodem je skutečnost, že jde o nový trend, kdy kolegyně má specializovanou
způsobilost dle Z 95 na novou dvojodbornost diabetologie a endokrinologie, což výbor ČDS z odborných
hledisek podporuje. Dále je žádoucí i z důvodů ekonomických preferovat tyto nové dvojodbornostní
ordinace, protože vyšetření pacienta u jednoho odborníka ve dvou odbornostech
(DIA/ENDO) přinese i zdravotním pojišťovnám ekonomický profit. Proto velmi doporučujeme smluvní kontakt
navázat.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 87:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl, že text doporučení je vhodný por případnou podporu dalších kolegů.
Ad 7. Novela Vyh. 472 / 2009 Sb.,( Kultivace sazebníku výkonů ).
Referoval MUDr. Merhaut. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů je postup, kterým na Ministerstvu
zdravotnictví ČR skončil v těchto dnech projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další
údržbu a modelace“. Akce probíhala od července loňského roku a cílem byla zásadní technická kultivace a
návrh úprav stávajícího seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwarového prostředí pro
komplexní řešení agendy dalších změn a úprav tohoto seznamu včetně elektronického formuláře registračního
listu výkonu. Výsledkem je detailní návrh na vyřazení dlouhodobě nepoužívaných výkonů,
sjednocení či zreálnění obsahu kalkulovaných položek u výkonů popisujících shodný diagnostický či
terapeutický postup a zjednodušení struktury a sjednocení výkonů klinických vyšetření. “Poprvé od vydání
Seznamu zdravotních výkonů proběhla komplexní revize přímo kalkulovaných položek napříč odbornostmi,
což vytváří základ pro nové, efektivní používání reálného seznamu zdravotních výkonů při úhradě poskytnuté
zdravotní péče,“ sdělil ministr zdravotnictví Leoš Heger.
Téma projednáváno společně s bodem 14. Zvolena pracovní skupina bez titulů: Pelikánová, Kvapil, Jirkovská,
Merhaut, která bude kontinuálně pracovat na kultivaci sazebníku.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 88:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl rozšířit pracovní skupinu, která bude ve věci spolupracovat s MZ ČR.
Ing. Jenšovské bude zaslán nový dopis s rozšířením jmen členů výboru, kteří budou plnit úkol.
Ad 8. Novela vyhlášky 058 / 1997 Sb.( Indikační seznam lázeňské péče).
Referoval MUDr. Merhaut. Měly by probíhat práce na novelizaci Indikačního seznamu lázeňské péče.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 89:
Výbor ČDS projednal a rozhodl, že MUDr. Merhaut zjistí stav novelizace a výbor ČDS bude informovat,
zda novelizace je pro diabetologii akceptovatelná.
Ad 9. Reforma zdravotnictví, projednávání tisků 325, 405 - 409 v PS PČR.
Referoval MUDr. Merhaut o schválení tisku 409 (novela Z 48) včetně přílohy s PZT/ DIA. Tímto schválením
skončilo druhé čtení a po schválení ve 3 čtení půjde tisk do senátu. Probrali jsme i skutečnost, že Z 48 je
novelizován najednou hned dvěma tisky (409 a 325), což je rarita. Po skončení výboru byl projednáván
ve sněmovně tisk 325, šlo o přehlasování senátu, který tento tisk zamítl. Sněmovna senát přehlasovala 103
hlasy, a tak tisk 325 je též platný. Ukázalo se ale, že tisky 409 a 325 nejsou plně kompatibilní, k tisku 325 byla

schválena též příloha č. 3 s PZT DIA, a v původním znění. Dne 07 09 2011 schválila sněmovna ve třetím
čtení
druhou novelu Z 48. Jakmile bude k dispozici její cellexovaný text (zapracované schválené pozměňující
návrhy do původního tisku T 409/0), pošlu je. Dále tisk půjde do senátu a jeho osud zde bude sledován.
Doplňuji jen, že současně dnes byly schváleny i tisky 405 - 408 ve 3. čtení, které rovněž poputují do senátu.
První novela Z 48 (T 325) putuje k podpisu prezidenta. Rozdíly v textech tisků T325 a T 409 včetně přílohy č
3 jsou, zřejmě problém bude řešen oddálením nástupu účinnosti T 325 tak, aby hned platila novela Z 48
po celkové úpravě T 325 a T409, to je ovšem moje spekulace, jak to proběhne, budu Vás informovat včas.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 90:
Výbor ČDS vzal na vědomí a rozhodl, že MUDr. Merhaut bude monitorovat další dění a bude podávat
informace o vývoji legislativní situace.
Ad 10. Volba delegátů ČDS na sjezd ČLS JEP.
Referoval prof. Rušavý o sjezdu ČLS JEP dne 07 12 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 91:
Výbor ČDS projednal kandidaturu a rozhodl, že delegáty na sjezd ČLS JEP dne 07. 12. 2011 za ČDS budou
Prof. Anděl a MUDr. Merhaut.
Ad 11. Zpracování bodů NDP.
Referoval Prof. Kvapil, Rušavý a Škrha. Dohodnuto, že První verze na všechna témata bude dodána do
30 09 2011, oponentura textů výborem ČDS proběhne do 15. 10. 2011.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 92:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl, jak výše uvedeno.
Ad 12. NDP. Edukace, selfmonitoring, vzdělávání, diabetická noha.
Referovala Prof. Jirkovská, která připravila verze částí NDP – Edukace, Diabetická noha. Budeme
připomínkovat po internetu. Protože dnes byl deadline a zatím odeslali draft pouze: Jirkovská, Lacigová,
Škrha, Račická, Hradec, budou všichni autoři vyzváni dopisem k urychlenému rozesláni draftu svých částí
NDP do konce září. Dopis rozešle Šárka dle diktátu prof. Rušavého. Drafty budou připomínkovány do 15. 10.
2011. Do konečné podoby upraví NDP prof. Kvapil a prof. Pelikánová a využijí údajů z původního NDP
prof. Rybky.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 93:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 13. Revize standard. Diabetická noha, edukace, dieta.
Prof. Jirkovská rozeslala revidované Standardy péče o syndrom diabetické nohy především na základě
inovovaného Mezinárodního konsenzu, prosí členy Výboru o včasné případné připomínky.
Ad 14. Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy. Odpověď z MZ.
Výbor ČDS obdržel odpověď p. ministra Hegera na dopis žádající zařazení schváleného kódu Vyšetření
rizika syndromu diabetické nohy do Sazebníku. Z tohoto dopisu vyplývá, že je nutné vyplnit nové
registrační listy, které jsou uloženy v databázi, k níž zatím členové Výboru nemají přístup. Nejasné jsou
termíny – údajně prošel termín do 11. 8. 2011 tak, aby bylo možné zařadit výkon od ledna 2012, další
termín je až od ledna 2013. Jelikož tento postup neodpovídá předchozím informacím (o zařazení kódu
rozhoduje p. ministr), pokusí se jménem Výboru prof. Jirkovská + dr. Merhaut + prof. Kvapil navázat
dialog s MZČR (ing. Jenšovská) o zařazení schválených kódů do SV od r. 2012.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 94:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl, že prof. Jirkovská + dr. Merhaut + prof. Kvapil se pověřují navázat
dialog s MZČR (ing. Jenšovská) o zařazení schválených kódů do SV od r. 2012.
Ad 15. Podiatrická sekce, informace.
Prof. Jirkovská informovala o ceně M. Levina v podiatrii udělované Americkou diabetologickou asociací
mladým vědeckým pracovníkům, kterou obdržel ve velké konkurenci MUDr. Dubský (PhD student). Dále
referovala o akcích podiatrické sekce pod záštitou ČDS – Celostátní konferenci s mezinárodní účastí
Syndrom diabetické nohy 25. 11. 2011, druhé části certifikovaného kurzu pro podiatrické sestry 10. - 12.11 a
o semináři Moderní diagnostika syndromu diabetické nohy určeného především chirurgům a spolupracujícím
podiatrickým ambulancím, který se bude konat 3. 11. v Brně. Členy Výboru ČDS požádala o aktivní propagaci

těchto akcí na vlastních pracovištích, zvláště pak o pořádání seminářů pro chirurgy, které po zkušenostech
z tohoto semináře v Motole se ukazují jako velmi přínosné a pomáhají zlepšit spolupráci s chirurgy na daném
pracovišti. Rovněž požádala o podporu přihlašování sester do podiatrického kurzu na rok 2012, zejména
sester chirurgických, z interních oddělení nemocnice, z diabetologických ambulancí a z domácí péče.
Ad 16. Žádost DAČR o záštitu nad seminářem „Ekonomika diabetologické ambulance“.
Referoval Prof. Kvapil. Jde o Cyklus seminářů, které bude pořádat DAČR – prof. Kvapil. Výbor souhlasí
s převzetím záštity s podmínkou, že si ale přeje vidět program.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 95:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl se převzít záštitu.
Ad 17. Žádost o příspěvek na zahraniční cestu - MUDr. Michal Dubský, MUDr. Jan Škrha jr.
Referoval Prof. Rušavý. Autoři splňují vnitřní předpis ČDS a finanční požadavky jsou jasně definovány. Výbor
ČDS jednohlasně podporuje, přičemž stanoví horní hranici podpory na 30 000,- Kč pro každého autora.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 96:
Výbor ČDS projednal žádosti a rozhodl o výši podpory proti vyúčtování do maximální výše 30 000,- Kč
na jednoho autora.
Ad 18 a. Očkování proti chřipce.
Referoval prof. Kvapil. Očkování bude hrazeno pro každého pacienta s diabetem. Při vakcinaci je třeba zvážit
rizika vakcinace u nemocných s diabetem 1. typu a dalších autoimunit.
Ad 18 b. Revize diabetologických standard, spolupráce s Národním referenčním centrem.
Referovala Doc. Lacigová. Diskutovala propojení standardu Diabetická neuropatie se standardem léčby
neuropatické bolesti Národního referenčního centra. Názory členů výboru na spolupráci nejsou jednotné.
Ad 18 c. Kongres Luhačovice 2010, doúčtování.
Referoval Prof. Rušavý. JUDr. Semelová nezaplatila dosud svůj dluh vůči ČDS z výdělku kongresu v
Luhačovicích z r. 2010. Na dluh jí upozornil prof. Kvapil dopisem ze dne 14. 06. 2011. Jedná se o částku
131 000 Kč. Prof. Kvapil zjistí důvod, proč věc nebyla účetně dořešena.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 97:
Výbor ČDS projednal záležitost a rozhodl, že Prof. Kvapil zjistí důvod, proč věc nebyla účetně dořešena.
Ad 18 d. Nový standard pro léčbu prediabetu.
Referoval Prof. Kvapil, který doporučuje vytvořit krátký nový standard ČDS pro léčbu prediabetu. Prof.
Perušičová se přihlásila k jeho vytvoření.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 98:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl pověřit Prof. Perušičovou vypracováním materie.
Ad 18 e. NDP. Personální zabezpečení diabetologické péče.
Referovali MUDr Hradec a MUDr, Račická, kteří předložili výboru vypracovanou materii k připomínkování.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 99:
Výbor ČDS projednal téma a rozhodl, že výbor ČDS bude materii připomínkovat.
Ad 18 f. Uplatnění regulací zdravotními pojišťovnami.
Referoval Prof. Rušavý. Pojišťovny opět pokutují lékaře – diabetology za překročení limitů preskribce a jako
referenční období k roku 2010 využívají limity roku 2008. Výbor se rozhodl připravit dopis pro představitele
pojišťoven, kde bude ukázáno, že se v posledních letech diametrálně změnila léčebná strategie, která vede
prvotně k vyšším nákladům. Dopis připraví Dr. Račická a Dr. Hradec.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 100:
Výbor ČDS projednal situaci a rozhodl, jak shora uvedeno.
Ad 18 g. NDP, dlouhodobě podléčení diabetici.
Prof. Anděl připomíná, že by se měly v NDP objevit i podléčení diabetici (špatné výsledky a žádná snaha o
výstavbu terapie. U těchto pacientů vzniknou brzy nákladné pozdní komplikace.

Per rollam schválené:
Ad 19. Dopis ministru Hegerovi. Novela přílohy č. 3 Zákona 48 /1997 Sb.( PZT- diabetologie).
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání dopis MUDr. Merhauta a Prof. Pelikánové ministru zdravotnictví
ze dne 08. 08. 2011, kterým odpověděli na jeho výzvu provést inovaci (upgrade) přílohy č. 3 tisku 325 + Tisku
409, a to PZT skupiny 11 - diabetologie. Dne 06 09 2011 PS PČR ve třetím čtení projednala celý tisk 409
a můžeme konstatovat, že naše připomínky byly vesměs akceptovány.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 101:
Výbor ČDS per rollam projednal a rozhodl pověřit jmenované členy výboru jednáním v této věci.
Ad 20. Dopis MUDr. Basilu Richterovi , regulační srážky za léčiva a PZT 2010.
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání dopis kolegy. MUDr. Merhaut korespondenčně věc s kolegou
probral a doporučil mu další postup v řešení jeho záležitosti.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 102:
Výbor ČDS per rollam projednal věc a rozhodl pověřit MUDr. Merhauta napsáním odpovědi.
Ad 21. MUDr. Šťastný ( PS PČR ). Úhrada PZT v diabetologii.
Byl projednán per rollam v mezidobí zasedání dopis MUDr. Merhauta a Prof. Pelikánové, kteří zaslali dopis
stejného obsahu viz bod 19 předsedovi zdravotního výboru PS PČR, aby se změny PZT v diabetologii
promítly do novely Z 48, tj v tiscích 325 a 409 PS PČR.
Usnesení výboru ČDS č. 2011 / 103:
Výbor ČDS projednal per rollam a rozhodl pověřit jmenované kolegy vyřízením záležitosti.
Ad 22. MUDr. Eva Loyschová, dvojodbornost Dia/Endo.
Na pokyn Prof Pelikánové vyřídil žádost kolegyně MUDr. Merhaut, a to v intencích, jak uvedeno v bodě 6
tohoto zápisu.
Ad 23. Mgr. Hynštová ( MZ) připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na minimální personální
zabezpečení
zdravotních
služeb
a
návrh
vyhlášky
o
požadavcích
na
minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.
Na pokyn Prof. Pelikánové MUDr. Merhaut prostudoval předložené návrhy a jménem výboru ČDS zaslali
souhrn připomínek.
Ad 24. Noví členové organizační složky ČDS ČLS JEP.
a)Byly projednány přihlášky lékařů do ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 104:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené lékaře za řádné členy ČDS ČLS JEP:
MUDr. Novák Libor, Adamov
MUDr. Král Tomáš, Velká Polom
MUDr. Turčínek René, Klimkovice
MUDr. Sýkorová Alice, Krupka
b)Byly projednány přihlášky sester do sekce sester ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 105:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené sestry za členy sekce sester ČDS.
Mgr. Štěpánková Lucie, Praha 2
Zajanová Jana, Neštědice
c) Byly projednány přihlášky do Podiatrické sekce ČDS
Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 106:
Výbor ČDS jednomyslně přijal a schválil níže uvedené kandidáty za členy podiatrické sekce ČDS.
Hana Součková, Karlovy Vary.

Ad 25. Další zasedání výboru ČDS.
Usnesení výboru ČDS č. 2010 / 107:
Další Zasedání výboru ČDS se koná dne 24. 11. 2011 v 15,45 ve Zlíně, Kongresové centrum.
Hlavními tématy budou Luhačovice a NDP. Ubytování v hotelu Moskva zajistí Šárka Jelínková.
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