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Vážené kolegyně a kolegové, 

 

ještě před nástupem prázdnin a odjezdem na dovolené si Vám dovoluji sdělit pár 

novinek týkajících se dermatologie. 
 

 

The 69TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN ACADEMY OF 

DERMATOLOGY 
 

Jako každoročně pořádá American Academy of Dermatology svůj výroční kongres. 

Na počátku roku 2011 to bude opět v New Orleans. A stejně jako každý rok nabízí 

pro mladé dermatology z rozvíjejících se zemí (kam řadí Světová banka kromě zemí 

jako je Kamerun nebo Ghana i ČR) posterové stipendium. Toto stipendium pro 2 

osoby se uděluje na návrh národní dermatologické společnosti příslušné země (t.j. 

v ČR je to ČDS). Stipendium pokrývá registrační poplatek na kongres AAD a na 1 

kurz, účastník dostane na kongresu navíc poukázku na 1500 USD. Podmínkou je, že 

se jedná o účastníka do 35 let, který toto stipendium ještě neobdržel (což může být 

problém, protože za posledních 20 let tato stipendia dostalo více než 30 českých 

dermatovenerologů). Bližší informace visí jako každoročně na webu ČDS na známé 

adrese www.derm.cz už od května, ale zatím na to nikdo nereagoval. Protože 

uchazeč musí mít doporučení ČDS, zájemci se hlásí a posílají abstrakt svého posteru 

nejen prostřednictvím webového linku na AAD, ale i na adrese cds@verum.cz, 

abych mohl napsat a odeslat do 16. 7. 2010 doporučení. 

AAD má ještě jednu nabídku opět ve formě 2 „stipendií“ do New Orleans. V tomto 

případě se jedná pouze (i když se jedná o částku přes 1000 USD) o prominutí 

kongresového poplatku a proplacení 1 kurzu. Platí opět věkové omezení, deadline 

je do konce prázdnin. 

 

GRANT DDG – OSOBNOSTI ČESKÉ DERMATOVENEROLOGIE – SEKCE 

MLADÝCH V LEDNICI

Jak určitě víte z našich 

předchozích zpráv, Německá 

dermatologická společnost 

(DDG) věnovala 

prostřednictvím našeho 

Dermatologického univerzitního nadačního 

fondu pro české dermatovenerology grant ve 

výši 15.000 EUR ročně, který můžeme použít 

buď najednou pro 1 uchazeče nebo ho rozdělit 

mezi několik osob.  

Tento týden jsem domluvil s vedením DDG, že 

v tomto prvním roce využijeme grant ve výši 

375.000 Kč pro 10 českých uchazečů ve výši 

37.500 Kč pro každého na podporu studijních 

návštěv německých dermatologických 

pracovišť. Uchazeč o toto stipendium není 

http://www.derm.cz/
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věkově omezen, může se jednat jak o 

zaměstnance ambulantního, tak lůžkového 

zařízení. Zájemce pošle neformální přihlášku se 

svými kontaktními údaji, úrovni znalostí 

němčiny nebo angličtiny, životopisem a jím 

navrženou preferencí k návštěvě konkrétního 

německého dermatologického univerzitního 

nebo neuniverzitního pracoviště do 31.7.2010 

mailem na cds@verum.cz nebo poštou na 

adresu Česká dermatovenerologická 

společnost, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, 

MBA, Čimická 84, 182 00 Praha 8. 

Jedná se nejen o velmi zajímavou aktivitu pro 

naše kolegy, ale je vnímána i jako významný 

počin v česko-německých dermatologických 

vztazích. Proto je potřeba vytvořit pro výběr 

uchazečů i předání grantů dostatečně důstojný 

odborný rámec. Podmínkou udělení stipendia je 

tedy m.j. i osobní účast na setkání, kde se 

budou uchazeči vybírat a stipendia se budou 

slavnostně předávat.  

S ohledem na velké množství nejrůznějších akcí 

v podzimních měsících nejen v České republice, 

ale i v zahraničí pro naše dermatology i 

představitele DDG, kteří nabídli při předávání 

svou účast s přednesením klíčové odborné 

přednášky, bude nejvhodnější využít termínu 

odborného setkání Sekce mladých 

dermatovenerologů ČDS ČLS JEP 27. a 28. 8. 

2010 v Lednici. Je to již konec prázdnin, většina 

z nás už není na dovolených, Morava a právě 

Lednice je v tu dobu nádherná, zorganizujeme 

ochutnávku vín atd. 

 

Na programu bude v pátek 27. 8. v poledne 

setkání Osobností české dermatovenerologie a 

výboru ČDS, během jednání výběr 10 

nejvhodnějších uchazečů o granty (za účasti 

DDG). Odpoledne 3 key note přednášky (1x 

DDG, 2x ČDS), Doc. Cetkovská představí svou 

novou knihu (Cetkovská, Pizinger, Štork: Kožní 

změny u interních onemocnění), pak proběhne 

slavnostní vyhlášení nositelů grantů, dále 

naváže společenský program v zámku nebo ve 

vinotéce. Ubytování nebo odjezd představitelů 

Osobností české dermatovenerologie a výboru 

ČDS podle vlastního uvážení. V sobotu 28. 8. 

pak probíhá odborný program Sekce mladých 

dermatovenerologů ČDS. Ubytování bude 

hrazeno sponzory.  
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Ještě průběžná informace „z bojiště“ na závěr. Minulý týden jsem vyrazil na ministerstvo 

zdravotnictví. Je vždycky dobře úředníky před prázdninami zkontrolovat, protože máme zkušenosti, 

že nejvíce důležitých změn je nachystáno právě na prázdniny.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

Stále před podpisem odstupující ministryně je 

novela vyhlášky o popromočním vzdělávání. 

Paní ministryně nám slíbila přiznat právo 

rozhodovat o náplni dermatovenerologického 

vzdělávání alespoň v jeho druhém roce 

Dermatovenerologické akreditační komisi MZd. 

Komise je na toto převzetí zodpovědnosti 

připravena (již před několika týdny jsem jako její 

předseda inicioval k této problematice diskuzi) a 

dospěla ke konsenzu, že druhý rok bude mít 

v náplni výhradně dermatovenerologické 

vzdělávání (a nikoliv chirurgii nebo internu a 

neurologii jako ve stávajícím chirurgickém nebo 

interním kmenu, který musel dosud 

dermatovenerolog absolvovat). 

 Našim cílem je dosud dosáhnout takového 

stavu, který byl v našem vzdělávání původně, tj. 

před všemi změnami, tedy tak, že by se naši 

školenci kromě 3 měsíců na interně a 3 měsíců 

na chirurgii věnovali celých 5 let plně 

dermatovenerologii.  

Jak se ale nově zdá, ministerstvo by pro všechny 

obory rádo unifikovalo alespoň první rok (tedy 

parafrázovaně – ponechalo takzvaný 7. ročník 

fakulty po promoci). Naše připomínky k tomu 

jsou jasné, ale bude rozhodující, jak se k tomu 

vyjádří i jiné obory a celou unifikaci podpoří 

nebo naruší. 

 

 

 

KÓDY  

Dobrou zprávou z ministerstva je i relativně 

snadné prosazování nových, samozřejmě 

smysluplných kódů. 

 Mám čerstvou zkušenost z minulého týdne, kdy 

se mi s drobnými připomínkami podařilo 

posunout na ministerstvu nový kód 

excimerového světla k léčbě torpidních ložisek 

psoriázy ke schválení. Zkušenosti chirurgů, kteří 

jsou v tvorbě nových kódů největšími favority, 

praví, že vytvoření nového kódu ještě vůbec 

neznamená, že ho nějaká pojišťovna 

nasmlouvá, ale přece jen je dobré vytvořit to, co 

vytvořit potřebujeme. 

 Pokud byste měli potřebu vytvoření nového 

kódu, lze na ministerských stránkách stáhnout 

kalkulační list nového kódu, vyplnit ho a poslat 

výboru ČDS na cds@verum.cz ke schválení. My 

ho obratem pošleme ke schvalovacímu procesu 

na MZd a budeme ho při jednáních prosazovat. 

 

 

Přeji Vám všem příjemné prožití prázdninových dnů a těším se na naše společné setkání na konci 

prázdnin v Lednici, tedy ještě předtím, než zase všichni spadneme do každoročního shonu. 

Petr Arenberger 

mailto:cds@verum.cz

