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PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ 

 

Tak nám končí léto a s ním trošku opožděné, ale o to intenzivnější připomenutí opravdu 
letních dní, které jsme si po celé ty poslední měsíce jen představovali. Ještě před týdnem 
jsme se mohli podívat z okna, kde se londýnské mlhy střídaly s podzimními plískanicemi. Ale 
každé dítě nám zároveň připomnělo, že letní prázdniny byly v plném proudu. Zřejmě by se 
tomuhle paradoxu už měl začít věnovat někdo povolaný, třeba osobnost typu Járy 
Cimrmana. Ten už před sto lety navrhoval z jiného důvodu přesunout vánoce do období 
velikonoc, takže by si určitě dovedl poradit i s přesunem letních prázdnin někam na slunné 
jaro, abychom si užívali letních radovánek skutečně v době, kdy je na ně to pravé počasí. 

Do té doby, než se to někomu podaří, si musíme udělat radost jinak. Určitě jste si v letním 
čísle časopisu Česko-slovenská dermatologie všimli, že Dermatologický univerzitní nadační 
fond i letos rozděluje stipendia Německé dermatologické společnosti. 

 

PŘIHLÁŠKY  PŘIHLÁŠKY - STIPENDIA DDG 
 

 

 

 

Letos se jedná o 9 stipendií s celkovou dotací 

13500,- EUR (tedy 1500,- EUR v přepočtu na 

koruny na každé), která jsou určena k návštěvě 

německých, rakouských nebo švýcarských 

dermatologických pracovišť včetně privátních 

praxí. Nedávno jsem se bavil obecně o 

stipendiích a o klíči k jejich přidělování. Stalo se 

už takovým folklórem, že každá slušně se 

tvářící lokální akce nabídne mladým nějaké 

stipendium na zahraniční kongres nebo 

vzdělávání. K čemu to povede? Jeden z našich 

kolegů to nedávno docela trefně oglosoval. „U 

nás budou za chvíli nejchytřejší jen mladí 

dermatovenerologové.“ Proto Dermatologický 

univerzitní nadační fond má naprosto jinou 

strategii a umožňuje obdobně jako v loňském 

roce profesní rozvoj i zralým mazákům. O 

stipendia tak může požádat každý.

A protože peníze z Německa dorazily obdobně jako v loňském roce na začátku prázdnin, a informace tak 

byla distribuována v Čs. dermatologii až 10. 8., prodlužujeme možnost se přihlásit spolu s krátkým 

životopisem v němčině nebo angličtině a s rámcovou specifikací zahraničního pracoviště (tedy, kam 

chcete jet) na adrese cds@verum.cz až do 10. září 2011. V polovině září na setkání primářů na Vysočině 

zasedne odborná komise a vybere nejvhodnější uchazeče. 

10. 9. 

mailto:cds@verum.cz
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EVROPA 

LEDNICE 

O prázdninách se ale také pracuje. Ne, teď nechceme komentovat typické klišé, 

připomínající záslužnou práci záchranářů, policie nebo hasičů, kteří jsou na stráži, když my 

lelkujeme u rybníka, ani nechceme připomínat naše komentáře ke každoročně již očekávané 

legislativní smršti přinášející letos podstatné změny v sazebníku výkonů (včetně 

nadstandardů) a v úhradách léků.  

Jen chceme zmínit po jedné oblasti z české, evropské a světové dermatologické scény:  

 

ČR 
 

VOLBY 2011 

Českou prázdninovou aktualitou jsou volby do výboru ČDS. Probíhají shodně jako v minulých letech 

přesně podle plánu, tedy podle stanov ČLS JEP, volebního řádu ČLS JEP a volebního manuálu ČLS JEP. 

Tohle je informace určená pro 99,5 % voličů. Těch 0,4 % (tedy 4 kolegové), kteří se na průběh oficiálně 

zeptali (přesněji řečeno, poslali stížnost na průběh, aniž se podívali předem do Stanov, čímž si mohli 

psaní ušetřit), to už věděli (dokonce ještě před tím, než to následně rozeslali jako nepravdivou 

zajímavost některým z Vás), protože dostali tuto odpověď přímo od volební komise ČDS a vedení ČLS 

JEP. 

 

 

EVROPSKÁ ATESTACE Z DERMATOVENEROLOGIE 

  Pohled do části posluchárny při evropské atestaci z dermatovenerologie 
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SVĚT 

 

Evropskou prázdninovou aktualitou je evropská atestace z dermatovenerologie. Tradičně proběhla ve 

dvou dnech na začátku srpna pod taktovkou UEMS v universitní nemocnici ve Frankfurtu, ale poprvé 

měla českého examinátora – prof. Arenbergera, takže máme informace z první ruky. Při atestaci, 

probíhající v angličtině, se odpovídá na 400 otázek z celého oboru. Letos se jí účastnili kromě Evropanů i 

kolegové z Iráku, Iránu, Egypta a několika dalších zemí, kteří buď měli těsně před svou národní atestací 

nebo těsně po ní. Dosud si na ni netroufl nikdo z Čechů. Problém znalostí by to být neměl. V podstatě to, 

co tam zaznělo, zkoušíme i u nás u atestací. V příštím roce by neměl být problém ani účastnický poplatek 

ve výši 350 EUR – Dermatologický univerzitní nadační fond poskytne pro začátek 1 stipendium na 

pokrytí tohoto poplatku, stačí jen požádat na cds@verum.cz. Více informací o minulých ročnících včetně 

vzorových otázek i o dalším ročníku se dozvíte brzy na webu www.uems-ebdv.org/ebdv/ 
 

A jaká byla o prázdninách ta mezinárodní akce? 
 

 

 
 
 
V době od 24. do 29. 7. 2011 se nás v Mnichově 
sešlo na 900 dermatologů nejen z Evropy, ale z 
celkem 71 zemí světa, mezi kterými nechyběla 
taková exotika jako je 18 kolegů z Nigerie, stejný 
počet z Filipín, 30 z Izraele a Ukrajiny, 24 z Číny, 20 
z Indie, zastoupeny byly arabské země, Ekvádor, 
Kuba a další. I z Čech se nás účastnilo více než 
deset. V letošním roce sice v Karlových Varech na 
EADV byl dvojnásobný počet účastníků a dorazily 
ještě 3 země navíc, ale kdo ví, jak dlouho si při 
takovém dynamickém růstu Munich International 
Summer Academy of Practical Dermatology EADV 
svůj náskok udrží. Prezident kongresu profesor 
Ruzicka je zárukou nejvyšší odborné 
dermatologické úrovně. ISA je koncipována 
podobně jako Fortbildungswoche, které dnes již 
navštěvuje kolem 3000 německy mluvících 
dermatologů.  

 

 
   Prof. Ruzicka a prof Arenberger při ISA 2011 v Mnichově 

Světovému rozšíření tohoto špičkového kursu zatím bránila jazyková bariéra, kterou ISA před 4 lety svou 

anglickou koncepcí prolomila. Letos už v souvislosti s mnichovským setkáním padlo ambiciózní označení 

United Nations of Dermatology a, jak se zdá, nebude za čas daleko od pravdy. 

 

mailto:cds@verum.cz
http://www.uems-ebdv.org/ebdv/
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POCHVALME SE 

NOVINKY Z MINISTERSTVA 

  

 

Na 3. LF UK Praha vychází Vita Nostra, elektronický zpravodaj, který informuje podobně jako vedení 

výboru „ČDS pro Vás“. Děkan tam před časem zavedl rubriku „Pochvalme se“ se zdůvodněním, že když 

to neuděláme sami, obvykle to nikdo za nás neudělá. Na konci června se tam objevilo i ocenění 

odborného asistenta, ale především dermatovenerologa, MUDr. 

Spyrose Gkalpakiotise, Ph.D., který dostal společně s dalšími kolegy 

dermatovenerologické kliniky 3. LF UK Praha zlatou cenu za nejlepší 

poster v několikatisícové konkurenci posterů na Světovém 

dermatologickém kongresu v Soulu. 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

          As.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT 
„KULTIVACE SEZNAMU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A VYTVOŘENÍ NEZÁVISLÉHO SW PRO JEHO DALŠÍ 
ÚDRŽBU A MODELACE“ 
 
Přes prázdniny nastartovalo ministerstvo zdravotnictví takzvanou kultivaci sazebníku výkonů. Je dobře, 

že tuto výzvu vzala řada z Vás velmi vážně a průběžně nám posílá tipy a připomínky z vlastní praxe. Všem 

Vám děkujeme.  
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Na jednání příslušné Pracovní skupiny 11. 8. bylo opět potvrzeno, že dermatovenerologie smí sdílet 

plasticko-chirurgické kódy 61123 a 61129 již od jara 2011, kdy proběhlo na ministerstvu rozhodující 

oficiální jednání mezi námi a plastickými chirurgy za přítomnosti představitelů ministerstva, zdravotních 

pojišťoven, ČLS JEP a ČLK. Většina poboček VZP tuto skutečnost respektuje a kódy již zařízením 

nasmlouvala. Stále se ale setkáváme s tím, že jsou případy, kdy se pobočky opětnému nasmlouvání 

brání. Pokud jim nestačí ani oficiální dopis od předsedy ČDS ČLS JEP, je domluveno, že ředitelka 

příslušného odboru ministerstva Ing. Jenšovská příslušné stanovisko na Vaši žádost pro Vaše pobočky 

vypracuje. 

Možná jste nezaregistrovali, že nám při kultivaci sazebníku výkonů vyřadili venerologické kódy. Je to pro 

náš obor docela spravedlivý trest, protože se k této části oboru chováme dost macešsky a do 

venerologie se mnoha kolegům moc nechce. V každém případě se nám podařilo je tam zase vrátit, ale 

bude kolem nich probíhat ještě diskuze. V žádném případě to ale neznamená, že by jejich zrušení vedlo 

k navýšení hodnoty dermatovenerologických výkonů. Paradoxně se při této transakci bodové hodnoty 

snížily. Závěr zatím je takový, že jednáme dál. 

Na Pracovní skupině se 11. 8. řešila na náš opakovaný písemný popud i dermatovenerologický evergreen 

- minutová režie, resp. její navýšení z 2,78 Kč na následující vyšší úroveň 3,33 Kč, tedy na úroveň 

infekčního lékařství, plastiky, očního, ORL, foniatrie atd. Na této Skupině to zatím nebylo schváleno, ale 

dalším jednáním se předsedovi ČDS podařilo přesvědčit Ing. Jenšovskou, že se jedná o oprávněný 

požadavek, a po nové písemné žádosti se bude minutová režie pro obor 404, 405 a 406 projednávat 

opět na jednání Pracovní skupiny v září. Držme si tedy palce. Cena naší práce by se nám tím zvýšila 

administrativním rozhodnutím o příjemných cca 20 %. 

 

 

Takže práce i zábavy o prázdninách je pořád dost. Po nich to ale určitě nebude lepší. 

V každém případě zůstáváme optimisté. 

 

Arenberger,  Benáková,  Ettler 


