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Vážené kolegyně a kolegové, 

opět k vám přicházíme s novým vydáním informačního dokumentu ČDS pro Vás. Co jsme pro 

vás aktuálně připravili? 

 

DERMATOLOGICKÝ UPDATE 2016   
 

 

 

 

 

Už potřetí se společně sejdeme na 

Dermatologickém update, který pro vás 

pořádáme opět v Kongresovém centru U Hájků 

na pražském Florenci ve čtvrtek 11. února 

2016. Od rána až do večera se budeme 

vzájemně informovat o novinkách v našem 

oboru.  

Vzdělávací akce je plánována jako jednodenní 

s výbornou dopravní dostupností - centrální 

autobusové nádraží a stanice metra linky B a C 

Florenc je v docházkové vzdálenosti, několik 

venkovních parkovišť je pod pražskou 

magistrálou a podzemní je přímo v budově. 

Přes tyto možnosti jednodenní účasti se 

můžete v kongresovém centru i ubytovat ve 

čtyřhvězdičkovém a pětihvězdičkovém hotelu.  

Včasné závazné registrace na akci jsou jako 

v minulých letech zdarma, tak se nezapomeňte 

zaregistrovat u agentury Jasta mailem na 

hkropikova@telecom.cz co nejdříve. 

 

  

11. 2. 16 

mailto:hkropikova@telecom.cz
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JAK DLOUHO SE BUDEME UČIT? 

 

 

Jak už jsme informovali v úvodníku minulého Referátového výběru, připravuje se novelizace zákona 

95/2004 Sb. o popromočním vzdělávání. Problematický byl především celkový počet let trvání 

vzdělávání. Náš vzdělávací program je zatím více méně historicky nastaven na pětiletý režim, který je 

praxí i v řadě zemí EU. V evropském doporučení UEMS byly ale dlouhou dobu chybně uvedeny pro 

dermatologii 3 roky (ve 3 evropských zemích, konkrétně na Maltě, v Irsku a ve Velké Británii je totiž 

venerologie samostatným oborem se 3 roky a pokud by se k tomu připočetla v ostatních evropských 

zemích dermatologie, byl by součet 6 let, proto kompromisně jen pět). Letos se ale podařilo tento 

zavádějící výpočet opravit a pro dermatovenerologii se napříště už bude v Evropě doporučovat 

zavedených 5 let. V návrhu novely českého vzdělávacího zákona původně figurovalo pro „kožaře“ i přes 

intervence České lékařské společnosti i JM rektora Karlovy univerzity jen tři a půl roku („prý jim to musí 

k plnému vzdělání stačit“), což je se zahrnutým společným kmenem pro vyškolení zcela samostatně 

pracujícího dermatovenerologa málo. Se slzou v oku vzpomínáme na původní naprosto funkční 

dvoustupňový systém se dvěma atestacemi, ke kterému bohužel není politická snaha se vrátit. Nakonec 

na základě doporučení původní akreditační komise pro dermatovenerologii i výboru ČDS ČLS JEP 

Ministerstvo zdravotnictví udělalo kompromis, který by měl uspokojit každého. Není to ani 3,5 roku pro 

ty, kteří chtějí mít vzdělané dermatovenerology, a není to ani 5 let pro ty, kterým stačí méně vzdělaný 

kožař, ale ministerstvo poslalo tento týden výboru ČDS ČLS JEP poděkování za účinnou spolupráci při 

tvorbě novely zákona 95/2004 Sb. s tím, že prakticky akceptovalo náš návrh a stanovilo délku vzdělávání 

v dermatovenerologii na 4,5 roku včetně základního kmene. Fajn, jen pro Evropu budou naši mladí 

atestanti považováni se svými 4,5 roky místo 5 let za rychlokvašky, takže bude na nás jim vysvětlovat, že 

se naše mozky umí učit rychleji než je v Evropě běžné. 

 

 

 

 

 

? 
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AKREDITAČNÍ KOMISE 

VENEROLOGIE 

VÝBOR ČDS ČLS JEP, z.s. 

 

 

 

Nová akreditační komise pro dermatovenerologii (minulá komise vykonávala svou práci dvě období, po 

kterých se ze zákona obměňuje) tak bude muset po nabytí účinnosti novely vzdělávacího zákona upravit 

Vzdělávací program v dermatovenerologii. Komise se již sešla a zvolila si své nové vedení (předsedkyně 

Doc. Arenbergerová, místopředseda As. Tichý), takže máme na ministerstvu opět konkrétní odbornou 

reprezentaci, na kterou se můžeme se svými náměty v oblasti popromočního vzdělávání a akreditace 

pracovišť pro vzdělávací účely obracet. 

 

 

Náš obor se jmenuje dermatovenerologie. Překvapení? V zásadě ne, 

ale většina z nás dělá jen jeho polovinu, tedy dermatologii, i když 

přiměřeně rozsáhlou, kam zařazuje dermatoonkologii, korektivní a 

estetickou dermatologii, alergologii, flebologii, fotobiologii, 

histopatologii a mnohé další. I tato část názvu je tedy dost pestrá. 

Ten, kdo ale určitě nezapomíná na druhou polovinu názvu našeho 

oboru, je dlouholetý předseda Venerologické sekce ČDS ČLS JEP – 

profesor Resl. Mravenčí práce jedné z našich organizačně úspěšných 

sekcí je kontinuální. Prof. Resl ale minulý měsíc zorganizoval 

významnou schůzku s náměstkem ministra a zároveň hlavním 

hygienikem Dr. Valentou, kde jsme se významně posunuli 

v problematice venerologie v oblasti personálního zabezpečení 

depistáže a návrhu centrové péče ve venerologii.  

 

 

 

 

V letošním roce se volili naši reprezentanti do výboru a revizní komise České 

dermatovenerologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 

z.s. na následné čtyřleté období.  

Volby v Čechách potvrdily obdobně jako na začátku roku na Slovensku důvěru dermatovenerologické 
veřejnosti všem členům původního výboru, kteří hodlali ve službě pro nás pokračovat. Výbor to vnímá 
jako vyslovení souhlasu s tím, co pro dermatovenerology v Čechách dělá, a slibuje, že v této záslužné 
práci bude i nadále pokračovat. Z našich webových stránek www.derm.cz jste se už dávno dozvěděli, jak 

http://www.derm.cz/
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volby dopadly, takže pouze pro zopakování – do výboru byli zvoleni v pořadí podle počtu hlasů 
následující kolegové:  

Arenberger Petr, Ettler Karel, Benáková Nina, Bučková Hana, Vocilková Andrea, Frey Tomáš, Drlík Luboš, 
Selerová Marie, Resl Vladimír, Duchková Hana a Pánková Růžena. Následně si výbor zvolil své vedení ve 
složení prof. Arenberger (předseda), doc. Ettler (místopředseda), as. Benáková (vědecký sekretář) a dr. 
Vocilková (pokladník).  

Revizní komise je složena takto:  

Štork Jiří, Polášková Stanislava a Kuklová Ivana. Předsedkyní byla zvolena doc. Kuklová. 

 

 

V průběhu voleb vznesla písemnou stížnost na jejich organizaci a průběh jedna členka ČDS ČLS JEP, 

kterou kromě k rukám volební komise rozšířila i na vedení ČLS JEP a mezi některé členy ČDS ČLS JEP. 

Volební komise se společně s právníkem ČLS JEP stížností podrobně zabývala a konstatovala, že stížnost 

ve všech bodech není oprávněná, protože volby byly provedeny naprosto standardním demokratickým 

způsobem v souladu s platnými Stanovami ČLS JEP. 
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RUZICKA ČESTNĚ … 

12. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DERMATOVENEROLOGŮ 2016 

V NÍZKÝCH TATRÁCH 

POCHVALME SE 

 

 

 

Nezapomeňte, že příští rok kromě Dermatologického update pořádáme ve Wellness Hotelu Grand Jasná 

v Nízkých Tatrách 9.-11. června 2016 dohromady se Slovenskou dermatovenerologickou společností 

LS již 12. společný kongres. I tam se na vás těšíme. 

 

 

 

A malá příjemná akce na závěr: Profesor 

Ruzicka, přednosta Dermatologické kliniky 

LMU v Mnichově převzal 9. listopadu za 

přítomnosti profesora Arenbergera a 

Pizingera a dalších českých 

dermatovenerologů z rukou profesora 

Rokyty, předsedy České lékařské 

akademie, v pražském Karolinu čestné 

členství v této medicínské organizaci. 

Blahopřejeme. 

 

 

Za výbor ČDS ČLS JEP, z.s.  

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA 
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