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Vážené kolegyně a kolegové, 

vedení výboru ČDS ČLS JEP Vás opět v podzimním čase zdraví a chce Vás seznámit 

s aktuálními novinkami české i mezinárodní dermatovenerologie. Stejně tak jako 

minule se na dnešním vydání podílel Arenberger, Benáková a Ettler. Máme 7 témat, 

tak pojďme rovnou na ně. 

 

8. JARNÍ SYMPOSIUM EADV a 7. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 

DERMATOVENEROLOGŮ, KARLOVY VARY, 12. – 17. 4. 2011 
 

 

 

Chtěli byste se zúčastnit 14. - 
17. 4. 2011 Osmého jarního 
symposia EADV a 12. - 14. 4. 
2011 Sedmého česko-

slovenského kongresu (vlastní přednášky probíhají 4 celé dny od středy 13. 4. do soboty 16. 4.), ale 
vadí Vám výše registračního poplatku na EADV pro nečleny za 560 EUR? Nebojte, podařilo se nám jej 
snížit pro Čechy a Slováky na 17 až 13 procent původní ceny 
(Early Bird a On Site)! 

Ptáte se, jak se to podařilo? Historie je delší, ale popíšeme ji 
stručně. Nejprve se částka snižuje z 560 EUR na 510 EUR 
pro členy takzvaných National Supporting Societies. Tam 
patří i ČDS a SDS, protože platíme za všechny své členy 5 
EUR ročně (pro ČDS je to téměř 4000 EUR) za hromadné 
členství EADV. Tuto slevu 50 EUR máte vždy a na všech 
kongresech a symposiích EADV, ať se konají kdekoliv. 

Že se Vám to zdá stále moc? Pojďme dál. Pro pořádající zemi (v našem případě karlovarského 
kongresu pro ČR a SR) se dále dohodla hned při podpisu smlouvy o konání akce sleva pro všechny 
Čechy a Slováky na 300 EUR bez jakýchkoliv časových omezení, tj. bez obvyklého navyšování s blížící 
se akcí. Byla to tedy přibližně polovina z Early Bird ceny a 40 % z On Site ceny. 

Prezidentovi symposia prof. Arenbergerovi se ale 300 EUR zdálo i přes radikální snížení stále hodně a 
opakovaně oslovoval vedení EADV s různými návrhy. Začal na 20 EUR, což je sice výše registrace na 
česko-slovenský kongres, ale pro EADV pochopitelně extrémně nízká. Je hluboko pod náklady na 
jednoho účastníka a byla zvolena pouze pro to, aby ukázala na nejnižší cenové relace velkých 
kongresů v ČR. Nabízel i nejrůznější varianty, například balíčky pro vystavující farmaceutické firmy, 
které by si za paušál mohly pozvat své hosty z řad dermatovenerologů. Od počátku jsme považovali 
za úspěch, pokud by se podařilo dosáhnout sice trojciferné částky, ale co nejnižší, tedy optimálně 100 
EUR. Ta byla stále sice dlouhodobě neúspěšně, ale přesto jednacím průsečíkem mezi 300 EUR z EADV 
a našimi 20 EUR. 

Teprve s novým vedením EADV po říjnovém kongresu v Göteborgu oslovil prof. Arenberger nového 
prezidenta EADV prof. Franka Powella, který na začátku listopadu učinil společně s generálním 
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€ 100 

sekretářem prof. Tschachlerem a pokladníkem prof. Olafssonem na podkladě předložených rozborů 
českých kongresových cen a platových rozmezí českých lékařů manažerské rozhodnutí na 
akceptování našeho návrhu na 100 EUR pro všechny Čechy a Slováky.  

 

Využijte, prosím, této unikátní nabídky, která se zřejmě hodně dlouho nebude  
u tak významné akce na našem území opakovat. Zdůrazňujeme, že se využitím takto sníženého 
poplatku nezavazujete ani ke členství v nějaké jiné společnosti, ani Vám z toho nevyplývají žádné jiné 
povinnosti. Prostě se jen zaregistrujete na 8. jarní symposium EADV a Vy nebo Váš sponzor zaplatí 
100 EUR.  

Těšíme se tedy na setkání s Vámi nejen na 7. česko-slovenském kongresu 12. - 14. 4. 2011, ale i na 
EADV symposiu 14. - 17. 4. 2011.  

Mimochodem – víte, že večer po každém přednáškovém dni EADV symposia proběhne hodinový 
blok celodenního souhrnu v češtině nebo slovenštině? 

 

 

 

 

POPROMOČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Více než dvouletý „nekonečný příběh“ nové 
vyhlášky o popromočním vzdělávání v medicíně 
se snad během těchto podzimních měsíců 
konečně dostane po našem permanentním úsilí 
do finále. Náš obor bude mít konečně svůj 
vlastní iniciální dvouletý dermatovenerologický 
kmen (tedy naši lékaři už nebudou muset trávit 
první 2 roky po promoci na interních nebo 
chirurgických oborech a pak se paradoxně 
tvářit, že jsou díky tomu téměř kvalifikovaní 
dermatovenerologové), kde jsme si stanovili 
pobyt jinde než na dermatovenerologii v úhrnu 
jen 6 měsíců, konkrétně tedy na chirurgii a 
interně, možná ještě přibude chvilka na ARO. 
Co je potěšující, tento „náš“ model navíc 
převezmou zřejmě i jiné obory. Pan ministr se 
takto závazně vyjádřil nejen na pracovní 
schůzce s děkany a představiteli některých 

oborů 1. 11. 2010, ale i na setkání Mladých 
lékařů 6. 11. 2010, kterého jsme se účastnili 
společně s prof. Pafkem a Zimou, předsedou 
ČLS JEP, prezidentem ČLK, LOK a dalšími 
osobnostmi. 
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PŘÍPRAVA ZMĚNY ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZP 

 

V připravované novele zákona by 
měl být mj. nově zakotven rozsah 
zdravotní péče hrazené z 
veřejného zdravotního pojištění. V 
tomto smyslu je potřeba provést 
rozbor jednotlivých zdravotních 
výkonů tak, jak jsou pro jednotlivé 
odbornosti uvedeny v seznamu 
zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami (viz. Vyhláška č. 
134/1998 Sb., v platném znění). 
Proto jsme Vám prostřednictvím 
mailingu ČDS i SAD rozeslali 
kalkulační listy kódů 
dermatovenerologických výkonů, 
které opatřil prof. Arenberger a ve 
kterých Vás žádal o stanovisko pro 
ministerstvo týkající se Vašeho 
názoru na rozčlenění výkonů na 
plně hrazené ze zdravotního 
pojištění, částečně hrazené nebo 
hrazené pouze pacientem. 

  

 

 

 

Děkujeme všem, kteří jste 
zareagovali na tuto další 
ministerskou iniciativu. 

 

 

 

Termín odevzdání se podařilo 
posunout, takže máme více času na 
zpracování a vytvoření 
konzistentního dokumentu. 
Vycházíme z toho, že většina z Vás 
upozorňuje na problémy, které na 
pojišťovnách i ministerstvu řešíme 
jako výbor ČDS již několik let. 
Stručně řečeno se jedná o značné 
podhodnocení kalkulace většiny 
výkonů a levnou 
dermatovenerologickou minutovou 
režii.  

Veškerá jednání vždy ztroskotala 
na úřednickém požadavku finanční 
neutrality případného navýšení pro 
systém zdravotního pojištění, což 
by znamenalo současné snížení již 
tak nízké jiné položky a to jsme 
nechtěli dopustit. Nynější možnost 
oficiální spoluúčasti pacienta na 
některých výkonech by mohla 
tento požadavek pomoct vyřešit. 

 
 
 

CENTROVÉ LÉKY 

 

Pomalu se blíží konec roku a s ním i různá jednání o centrových lécích (biologika u psoriázy, Targretin 
Metvix). Aktuálně čeká prof. Arenbergera jednání s oborovými pojišťovnami i VZP nad plánem počtu 
léčebných míst na rok 2011. Není jisté, zda se podaří stejný husarský kousek s navýšením na 140 % 
léčebných míst jako letos, ale i na zázraky v roce 2011 bychom měli být připraveni. Proto 
potřebujeme znát Vaše aktuální čísla a odhady pro rok 2011. Pošlete je, prosím, mailem pokud 
možno ze všech center na cds@verum.cz. 

Aldara na základě naší iniciativy z loňského roku není od 1. 1. 2010 VZP považována za centrový lék a 
může ji v rámci indikačního omezení předepisovat každý dermatovenerolog ze svého finančního 
limitu. 

mailto:cds@verum.cz
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Konec léta a začátek podzimu je charakterizován velkou aktivitou sekcí  

a pracovních skupin ČDS ČLS JEP. Jmenujme alespoň ty největší akce. Celé to 

začalo v Lednici pracovním setkáním 

SEKCE MLADÝCH DERMATOVENEROLOGŮ ČDS ČLS JEP 

 

Setkání se zúčastnila více než polovina z téměř stotřicetičlenné sekce. Tam 
byla také udělena 11 českým dermatovenerologům prostřednictvím 
Dermatologického univerzitního nadačního fondu stipendia Německé 
dermatologické společnosti. Část stipendiátů již prostředky čerpá a 
někteří se již i z pobytu v zahraničí vrátili. Připomínáme, že od všech 
žádáme zaslání krátké zprávy v délce 1 strany A4 doprovázené několika 
ilustračními fotografiemi ke zveřejnění na webu. Dále upozorňujeme, že 
stipendia je třeba vyplatit do konce letošního roku, i když vyjedete až 
v příštím roce, takže nás kontaktujte se svými bankovními detaily co 
nejdříve. 

 

S dalšími dvěma úspěšnými akcemi přišla 

SEKCE DĚTSKÉ DERMATOVENEROLOGIE ČDS ČLS JEP 

 

Prim. Bučková nejprve uspořádala v Brně tradičně 
úspěšnou podzimní konferenci a pak nastartovala další 
aktivity DebRA ČR m.j. s podporou ČDS ČLS JEP, které 
vyvrcholily 3. 11. 2010 slavnostním křtem kalendáře 
„12 plus 12“ (tedy 12 osobností v modelech 12 
slavných návrhářů) od světoznámého fotografa 
Roberta Vano.   

Kalendář pokřtila Tereza Brodská s iniciátorkou Jitkou 
Čvančarovou, která pózuje v šatech Liběny Rochové. 
Dále se v kalendáři představila moderátorka Ivana 
Gottová v šatech Beaty Rajské, herečka Hana 
Maciuchová v šatech Heleny Mertlové, režisérka Alice 
Nellis v šatech Zdeňky Imreczeové, modelka Pavlína 
Němcová v modelu Kláry Nademlýnské, herečka Marta 
Ondráčková v šatech Pavla Brejchy, fotografka Lucie 
Robinson v šatech Išky Fišárkové a Zuzana Susová 
v modelu Gábiny Páralové. Na křest přišel i Karel Gott.  

Výtěžek z prodeje kalendáře jde na konto DebRA pro 

pacienty s epidermolysis bullosa. (www.12plus12.cz) 
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PRACOVNÍ SKUPINA PRO AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY 

 
Co se týče návštěvnosti, opět nezklamala již pátá konference této Pracovní skupiny za podpory ČDS 
v Brně. V sále bylo téměř 200 posluchačů, tedy mnohem víc než na některých jiných velkých 
národních kongresech, tedy palec nahoru.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme hodně optimistické nálady do podzimních plískanic a ... jsme tu pro Vás. 

 

Za vedení výboru ČDS ČLS JEP 

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA 
 


