V Praze dne 11. 6. 2019

Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,

23.5.2019 skončilo Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2020, kdy v segmentu ambulantních
specialistů (AS) došlo k dohodě. Plný text dohody segmentu AS i dalších segmentů poskytovatelů
najdete na internetu na adrese http://www.sasp.cz/protokoly-z-dohod-2020. Jsme velice rádi, že se i
díky aktivní účasti SAD v Dohodovacím řízení podařilo pro Vás vyjednat mimo jiné následující podmínky
pro rok 2020:
1) Navýšení PUROo pro rok 2020 o maximálně 15% (5% fixní koeficient + (4% +4%+2%) za
bonifikační kritéria).
2) Korunovou hodnotou bodu maximálně 1,17 Kč (1,07 Kč + (0,04 Kč + 0,04 Kč + 0,02 Kč) za
bonifikační kritéria).
3) Doplnění klíčového textu do stávajícího ustanovení odst. 4 vyhlášky, díky kterému dále
novým poskytovatelům nebude PUROo stanovovat podle republikového průměru: „U
poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotní
pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za
referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti se zohledněním struktury a
rozsahu poskytované péče.“
4) Zohlednění změn v bodových hodnotách výkonů v PUROo pro dermatology a ORL. V roce
2016 byla provedena změna nositele výkonu z L1 a L2 na L3, tedy došlo k navýšení bodových
hodnot níže zmíněných výkonů, nicméně tato skutečnost se doposud díky zastropování PUROo
nepromítla do navýšení úhrad. Až nyní bude toto navýšení plně uplatněno. Zohlednění bude
provedeno následujícím způsobem (citace z Dohody z 23.5.2019):

Pro úplnost uvádíme, že UOP je unikátní počet pojištěnců. Pokud si nebudete s přepočtem
PUROo vědět rady, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR, www.sadcr.cz

Vážené kolegyně a kolegové, praktická zkušenost ukazuje, že se za požadavky ambulantních
dermatovenerologů nebude brát ani SAS ani ČLK, ale vše si musíme prosazovat a vyjednat jen a jen
sami. Patřičnou váhu bude mít náš hlas jen v případě, že bude dostatečně silný. To znamená, jen pokud
se nám podaří nashromáždit co největší počet plných mocí. Samozřejmě respektujeme plně Vaše právo
svobodné volby. Ale vzhledem k úspěchům, kterých se podařilo v krátkém čase po navázání vzájemné
spolupráce mezi SAD a OAKS Consulting dosáhnout, si Vás dovolujeme požádat, abyste dali svou plnou
moc k zastupování pro Dohodovací řízení pro rok 2021 právě SAD. Naším cílem bude prosazení
systémových změn a jejich ukotvení přímo v legislativě.
Vzor plné moci najdete v nejbližších dnech na webu www.sadcr.com. Je nutné jej vytisknout, vyplnit a
podepsat ověřeným podpisem. Podepsáním nové plné moci se ruší platnost té dříve udělené. Následně
prosím zašlete poštou na adresu:
Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR
MUDR. Iva Žampachová
Jana Palacha 1461, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Příjemný den a pokud máte jakékoli náměty, komentáře, připomínky, napište nám nebo volejte.

S pozdravem

Za SAD
MUDr. Irena Hejcmanová

Za OAKS Consulting
Ing. Jaroslav Duba

IrenaHejcmanova@seznam.cz
+420 773 196 691

jaroslav.duba@oaks.cz
+420 606 613 224

Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR, www.sadcr.cz

