
        
                                                         Sdružení       smluvních     pneumoftizeologů 

                                               v    České    republice 
                                                             284 01     Kutná Hora,     Vojtěšská    237 
                                                                                     t.:  327 512 508                     
 
 
 

Z á p i s  

 

 

z valné hromady SSPf, konané dne 7.3.2012 v Klokočné, v restauraci U Koně 

přítomno: 14 členů 

 

 

1. Jednání Valné hromady (dále jen „VH“) zahájil předseda  SSPf. MUDr. Jiří Balý, 

který po té pověřil řízením VH MUDr. Pavlu Nykodýmovou 

2. Nykodýmová upozornila na zák. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který je účinný 

od 1.4.2012. Upozornila na ustanovení § 114  až 118 upravující správní delikty 

zdravotnických zařízení a zejména na ustanovení § 118 obsahující podmínky pro 

ukládání sankcí, z nichž vyplývá možnost obrany proti ukládání sankcí za správní 

delikty zdravotnických zařízení. 

3. Dále byla diskutována otázka dispenzarizace dle připravované prováděcí vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví k zákonu č.372/2011 Sb., zejména dispenzarizace 

nespecifických plicních onemocnění, které jsou zahrnuty do dispenzarizace 

praktických lékařů 

4. VH byla seznámena, že od 1.4.2012 platí novela zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění, podle které je hrazeno očkování proti TBC jen u rizikových 

skupin (viz § 30 cit.zák.). Dobrovolné očkování bude proto prováděno za úhradu. 

Výše úhrady si budou zdravotnická zařízení stanovovat sama při dodržování zákona o 

cenách (zákon č.526/1990 Sb.). 

5. VH projednala vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 411/2011, kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pro rok 2012 a to s ohledem na zařazení 

mezi výkony praktických lékařů pro děti a dorost nového kódu 02152 pod označením 

očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění-

očkovací látka proti tuberkulóze - selektivní očkování (126 bodů). Přítomní se shodli 

na tom, že budou nadále používat kód 25 313, který je kódem pneumoftizeologické 

odbornosti 205. VH byla seznámena s dopisem náměstkovi Ministerstva zdravotnictví 

ČR pro legislativu, týkající se této problematiky, ve kterém bylo upozorněno na rozpor 

uvedené vyhlášky se zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví který v 

ustanovení § 47a odst. 1 výslovně stanoví, že očkování proti tuberkulóze u dětí s 

vyšším rizikem získání této infekce provádějí na kalmetizačních pracovištích odborní 

lékaři pneumoftizeologové. VH vyslovila jednomyslně souhlas s obsahem tohoto 

dopisu a naopak vyjádřila nesouhlas s dosavadním postupem Výboru ČPFS ČLS JEP 

(dále jen „Výbor“), který svůj postup v této otázce neprojednal předem 

s ambulantními specialisty. V této souvislosti byl kritizován nedostatek komunikace  

 

SSPf 
ČR       



 

 

 

 

6. mezi Výborem a SSPf. Přítomný člen Výboru doc. MUDr. Teřl přislíbil, že o 

stanovisku SSPf bude Výbor informovat a bude se zasazovat o to, aby na příště, pokud 

budou projednávány otázky týkající se ambulantních pneumoftizeologů, byly předem 

projednány se SSPf. 

7. VH byla informována o zahájení dohodovacího jednání o výši úhrad na rok 2013. 

8. Byla diskutována otázka nedostatku jednoho ze základních léků na léčbu tuberkulózy  

Nitrazidu, který má být nahrazen lékem Isozidem, ten musí být schválen revizním 

lékařem. Podle informací však tento lék bude k dispozici nejdříve v polovině dubna 

t.r. V této souvislosti vyjádřila VH vážné obavy o léčbu tuberkulózy, která je 

v důsledku nedostatku léku ohrožena 

9. VH byla informována, že tuberkulin je možné objednat u distributorské fy GEHE, 

která je schopna dodat tuberkulin v 10 amp. balení po 1,5ml nebo 5 ml. 

10. VH na závěr odhlasovala usnesení, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 

zapsala: prim. MUDr. Pavla Nykodýmová 

 

 

ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Viktor Kašák 

 

 

 


